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HA-1034-a-21-1-o 

Examen HAVO 

2021 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei

tijdvak 1
maandag 31 mei
9.00 - 12.00 uur
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Opgave 1  Gezichtsherkenning 
 
Bij deze opgave horen tekst 1 en figuur 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over het gebruik van camera’s met gezichtsherkenning 
in China, manieren waarop deze camera’s door de (lokale) overheid 
ingezet worden in de Chinese technologiestad Shenzhen en over 
onderzoek dat gedaan is naar de publieke opinie in China over het 
zogenaamde Sociaal Kredietsysteem, waar de camera’s in Shenzhen deel 
van uitmaken. 
 
Gebruik tekst 1. 
Uit tekst 1 blijkt dat er sprake is van een vorm van sociale controle door 
de (lokale) overheid. 

3p 1  Geef een omschrijving van het begrip sociale controle. 
 Leg vervolgens uit of uit tekst 1 blijkt dat er sprake is van formele 

sociale controle of van informele sociale controle. Gebruik in je uitleg 
het verschil tussen formele en informele sociale controle. 

 
Gebruik tekst 1. 

2p 2 Leg uit dat in de wijze waarop de Chinese politie de opsporing van 
kinderontvoeringen aanpakt, een gerationaliseerde aanpak te herkennen 
is. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept rationalisering; 
 de woorden ‘systematiseren’ en ‘doelstelling’; 
 informatie uit tekst 1 waaruit het kernconcept rationalisering blijkt. 
 
Gebruik tekst 1. 
Er zijn verschillende theorieën die crimineel gedrag verklaren. 

2p 3 Geef met behulp van de rationele-keuzetheorie een verklaring voor het 
feit dat de maatregelen van de (lokale) overheid op de kruispunten in 
Shenzhen tot gevolg hebben dat er nauwelijks mensen door het rode licht 
zullen lopen. Gebruik in je verklaring:  
 een omschrijving van de rationele-keuzetheorie; 
 aan de hand van informatie uit tekst 1 een voorbeeld van kosten en 

een voorbeeld van baten. 
 
Gebruik tekst 1. 

3p 4 a Leg uit dat burgers door de maatregelen op de kruispunten in 
 Shenzhen gesocialiseerd kunnen worden. Gebruik in je uitleg:  

 de omschrijving van het kernconcept socialisatie; 
 de omschrijving van het kernconcept cultuur; 
 informatie uit tekst 1 waaruit socialisatie blijkt. 

b Geef aan wie in dit geval de socialisator is. 
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Gebruik tekst 1. 
Er zijn verschillende functies van socialisatie, zoals de functie 
‘continuering van de cultuur van de samenleving’ en de functie 
‘verandering van de cultuur van de samenleving’. 

2p 5 Leg uit welke andere functie van socialisatie de maatregelen op de 
kruispunten in Shenzhen kunnen hebben. Gebruik in je uitleg informatie  
uit tekst 1 waaruit deze functie van socialisatie blijkt. 
 
Gebruik tekst 1. 
In tekst 1 staat dat de voetgangers in Shenzhen positief reageren op de 
camera’s met gezichtsherkenning. 

1p 6 Leg uit dat de hoge mate van goedkeuring van camera’s met 
gezichtsherkenning onder burgers erop kan wijzen dat de (lokale) Chinese 
overheid gezag heeft. Gebruik in je uitleg de omschrijving van het 
kernconcept gezag.  
 
De camera’s met gezichtsherkenning in Shenzhen maken deel uit van het 
zogenaamde Sociaal Kredietsysteem in China. Het Sociaal 
Kredietsysteem is een verzameling van commerciële en 
overheidssystemen, zowel lokaal als nationaal, die worden ingevoerd om 
het gedrag van Chinese individuen, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en overheidsinstanties te sturen. De Vrije Universiteit Berlijn 
heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de publieke opinie in China over het 
Sociaal Kredietsysteem. Het onderzoek is via internet gehouden onder 
ruim 2000 respondenten. Het onderzoek is representatief voor de 
populatie in China met een internetaansluiting in de leeftijd van 
14-65 jaar, gebaseerd op leeftijd, sekse en regio. Het onderzoek was 
alleen niet representatief wat betreft sekse in de hoogste 
leeftijdscategorie. 

2p 7 Leg uit wat het betekent dat het onderzoek niet representatief was wat 
betreft sekse in de hoogste leeftijdscategorie Chinezen met een 
internetaansluiting. Gebruik in je uitleg: 
 een omschrijving van het begrip representativiteit als eis van 

sociaalwetenschappelijk onderzoek;  
 een eigen cijfermatig voorbeeld om te illustreren wanneer er wel 

representativiteit zou zijn geweest in de hoogste leeftijdscategorie. 
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Gebruik figuur 1.  
Figuur 1 is afkomstig uit het onderzoek naar de publieke opinie in China 
over het Sociaal Kredietsysteem (zie de inleiding bij vraag 7). De 
onderzoekers hadden van tevoren bepaalde verwachtingen over de mate 
waarin mensen met een bepaald opleidingsniveau het Sociaal 
Kredietsysteem goedkeuren. Deze verwachtingen zijn niet uitgekomen. 

2p 8  Formuleer een hypothese over de mate van goedkeuring van het 
 Sociaal Kredietsysteem, die op grond van figuur 1 verworpen moet 
 worden. 
 Benoem de afhankelijke en de onafhankelijke variabele in deze 

hypothese. 
 
 

Opgave 2  Digitale nomaden 
 
Bij deze opgave hoort tekst 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over digitale nomaden: mensen die voor hun werk 
geen vaste werkplek nodig hebben – vaak omdat ze hun werk online 
kunnen doen. Zij leven en werken al reizend over de wereld. 
 
Gebruik tekst 2.  

2p 9 Leg uit dat in het verschijnsel digitale nomaden een wereldwijde 
geglobaliseerde samenleving te herkennen is. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept globalisering; 
 informatie uit tekst 2 waaruit globalisering blijkt. 
 
Gebruik tekst 2. 

3p 10 Leg uit dat er sprake is van binding tussen digitale nomaden. Gebruik in je 
uitleg: 
 de omschrijving van het hoofdconcept binding; 
 twee typen bindingen; 
 bij elk type binding een ander voorbeeld uit tekst 2. 
 
Gebruik regel 43 tot en met 49 van tekst 2.  
In tekst 2 zegt Sokolova: “Nomad zijn is je identiteit.” 

1p 11 Beargumenteer dat ‘digital nomad’ een identiteit is. Gebruik in je 
argumentatie: 
 de omschrijving van het kernconcept identiteit; 
 informatie uit regel 43 tot en met 49 van tekst 2 waaruit het 

kernconcept identiteit blijkt. 
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Gebruik regel 43 tot en met 86 van tekst 2. 
2p 12 Leg uit dat er sprake is van sociale cohesie in de gemeenschap van 

digitale nomaden. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept sociale cohesie; 
 informatie uit regel 43 tot en met 86 van tekst 2 waaruit het 

kernconcept sociale cohesie blijkt. 
 
Gebruik regel 72 tot en met 86 van tekst 2. 
Er zijn verschillende factoren die de sociale cohesie kunnen bevorderen, 
zoals wederzijdse afhankelijkheid.  

2p 13 Leg uit welke andere factor die de sociale cohesie kan bevorderen te 
herkennen is in tekst 2. Gebruik in je uitleg een voorbeeld van deze factor 
uit regel 72 tot en met 86 van tekst 2. 
 
Gebruik regel 60 tot en met 86 van tekst 2. 
In tekst 2 wordt een vergelijking gemaakt tussen digitale nomaden en de 
vorige generatie: de generatie van hun ouders. In het leven dat digitale 
nomaden leiden in vergelijking met de vorige generatie is het proces van 
individualisering te herkennen. 

2p 14  Noem twee kenmerken van het proces van individualisering die te 
 herkennen zijn in het leven dat digitale nomaden leiden in vergelijking 
 met de vorige generatie. 
 Geef bij beide kenmerken een voorbeeld uit regel 60 tot en met 86 van 

tekst 2 waaruit het kenmerk blijkt. 
 
Gebruik tekst 2. 

2p 15 Leg uit dat digitale nomaden beschouwd kunnen worden als een 
subcultuur. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het begrip subcultuur; 
 informatie uit tekst 2 waaruit blijkt dat digitale nomaden beschouwd 

kunnen worden als een subcultuur. 
 
Gebruik tekst 2. 
Hofstede noemt vijf dimensies waarop je culturen van elkaar kunt 
onderscheiden. Vier hiervan zijn:  
 langetermijngerichtheid versus kortetermijngerichtheid  
 grote machtsafstand versus kleine machtsafstand 
 individualistisch versus collectivistisch 
 masculien versus feminien 
De vijf dimensies hebben elk twee polen. Zo heeft de dimensie masculien 
versus feminien de pool masculien en de pool feminien. 

2p 16 a Noem de vijfde dimensie van Hofstede, die hierboven niet genoemd is.  
b Leg vervolgens uit welke pool van deze dimensie het meest past bij 

het leven van digitale nomaden. Gebruik in je uitleg: 
 – een omschrijving van deze vijfde dimensie van Hofstede; 
 – informatie uit tekst 2 waaruit de gekozen pool van de dimensie 
  blijkt. 
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Gebruik tekst 2. 
2p 17 Leg uit dat digitale nomaden in een ‘nomadenhub’ een groep te noemen 

zijn. Gebruik in je uitleg: 
 een kenmerk van een groep; 
 een voorbeeld uit tekst 2 waaruit dit kenmerk blijkt. 
 

1p 18 Welke uitspraak over digitale nomaden is juist? 
Digitale nomaden vormen een 
A formele groep, want ze hebben geen vastomschreven hiërarchie. 
B formele groep, want ze hebben vastomschreven doelen. 
C informele groep, want ze hebben geen vastomschreven hiërarchie. 
D informele groep, want ze hebben vastomschreven doelen. 
 
 

Opgave 3  Mbo’ers: van deelnemers naar studenten 
 
Bij deze opgave horen de teksten 3 en 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over mbo’ers die (anno 2018) wettelijk geen ‘studenten’ 
heten, maar ‘deelnemers’. Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), 
de jongerenorganisatie voor mbo’ers, heeft actie gevoerd om dit te 
veranderen. In 2018 heeft de minister van Onderwijs toegezegd dat 
mbo’ers wettelijk ‘studenten’ gaan heten. 
 
Gebruik tekst 3. 
Het systeemmodel van het proces van politieke besluitvorming bestaat uit 
vier hoofdfasen. Een van deze fasen is de conversie of omzetting. In de 
fase van omzetting worden weer drie verschillende sub-fasen 
onderscheiden. 
De besluitvorming over de wettelijke benaming van mbo’ers als ‘student’ 
bevond zich toen tekst 3 geschreven werd in de fase van omzetting. 

2p 19 Leg uit in welke sub-fase in de omzetting deze besluitvorming zich toen 
bevond. Gebruik in je uitleg informatie uit tekst 3 waaruit deze sub-fase in 
de omzetting blijkt. Noem ook de naam van deze sub-fase. 
 
Gebruik tekst 3. 

2p 20 Beargumenteer dat de verandering van de term ‘deelnemer’ in de term 
‘student’ de sociale ongelijkheid zou kunnen verminderen.  
Gebruik in je argumentatie: 
 de omschrijving van het kernconcept sociale ongelijkheid; 
 een voorbeeld uit tekst 3 waaruit het kernconcept sociale ongelijkheid 

blijkt. 
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Gebruik tekst 3. 
Er zijn drie soorten sociale ongelijkheid te onderscheiden, één daarvan is 
ongelijke verdeling van bezit. 

2p 21 Leg uit van welke andere soort sociale ongelijkheid sprake is volgens 
Roosmarijn Dam van JOB. Gebruik in je uitleg informatie uit tekst 3 
waaruit deze soort sociale ongelijkheid blijkt. 
 
Gebruik tekst 3. 

2p 22 Leg uit dat uit tekst 3 blijkt dat het feit dat mbo’ers niet als student 
beschouwd worden, invloed heeft op hun sociaal kapitaal. Gebruik in je 
uitleg een voorbeeld van sociaal kapitaal uit tekst 3.  
 
Gebruik tekst 3. 
Sociale uitsluiting heeft vier componenten, waaronder de component ‘niet 
goed kunnen voorzien in elementaire levensbehoeften’. 
Op basis van tekst 3 kun je beredeneren dat een andere van de vier 
componenten van sociale uitsluiting geldt voor mbo’ers. 

2p 23 a Beredeneer welke andere component van sociale uitsluiting voor 
 mbo’ers geldt. Gebruik in je redenering informatie uit tekst 3 waaruit 
 deze component van sociale uitsluiting blijkt. 
b Leg vervolgens op basis van tekst 3 uit dat deze vorm van sociale 
 uitsluiting een gevolg is van positietoewijzing. 
 Gebruik in je uitleg: 
 – een omschrijving van het begrip positietoewijzing; 
 – informatie uit tekst 3 waaruit het begrip positietoewijzing blijkt. 
 
Gebruik tekst 4. 
Uit tekst 4 blijkt dat mbo’ers wettelijk ‘studenten’ gaan heten in plaats van 
‘deelnemers’. 

3p 24 a Leg uit dat JOB macht heeft. Gebruik in je uitleg: 
 – de omschrijving van het kernconcept macht; 
 – informatie uit tekst 4 waaruit het kernconcept macht blijkt. 
b Leg vervolgens uit waarom de macht van JOB politieke macht is. 
 
Politieke participatie kan worden onderverdeeld in electorale participatie 
en niet-electorale participatie. 

1p 25  Welke vorm van participatie is te herkennen in tekst 4? 
 Geef uit tekst 4 twee voorbeelden van deze vorm van participatie. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Er zijn verschillende politieke stromingen te onderscheiden. Het besluit 
om mbo’ers wettelijk studenten te gaan noemen past bij een uitgangspunt 
van de sociaaldemocratische stroming. 

2p 26 Leg uit dat het besluit om mbo’ers wettelijk studenten te gaan noemen 
past bij de sociaaldemocratische stroming. Gebruik in je uitleg: 
 een uitgangspunt van de sociaaldemocratische stroming; 
 de opvatting van deze stroming over de rol van de overheid. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1 Gezichtsherkenning 
 

tekst 1 
 
Camera’s met gezichtsherkenning 
 
Op een donderdagnamiddag in de 
winter van 2017 loopt een jonge 
vader in paniek het politiekantoor van 
Longgang District in de Zuid-Chinese 
stad Shenzhen binnen. Zijn zoon van 5 
drie is vermist, hij vreest dat het 
jongetje is gekidnapt. 
Kinderontvoering is een ware plaag 
in China: jaarlijks worden 
tienduizenden kinderen gestolen, van 10 
wie er amper enkele tientallen 
worden teruggevonden. De jonge 
vader is wanhopig. 
Wat volgt is een fijn staaltje 
speurwerk, en vooral een 15 
demonstratie van de enorme 
technologische slagkracht van de 
Chinese politie. Binnen een uur wordt 
het jongetje op camerabeelden 
getraceerd, in het bijzijn van een 20 
onbekende vrouw, wordt de identiteit 
van de vrouw met 
gezichtsherkenning achterhaald, en 
wordt via datakoppeling vastgesteld 
dat zij de trein naar Wuhan heeft 25 
genomen, negenhonderd kilometer 
verderop. Daar wordt ze bij aankomst 
opgepakt. Het jongetje is gered.  
“In de weken nadien zagen we veel 
ouders die hun kinderen voor onze 30 
camera’s omhoog hielden”, zegt 
Zhao Zhen, (…)manager van 
Intellifusion, het bedrijf dat de 
technologie produceert waarmee het 
kind werd teruggevonden. “Ze wilden 35 
dat onze camera’s goede beelden 
van hun kinderen zouden hebben, 
om de gezichtsherkenning te voeden. 
Zodat hun kinderen, als ze ooit 

vermist zouden raken, sneller 40 
teruggevonden zouden worden.” 
(…) 
In technologiestad Shenzhen geeft 
Intellifusion zijn visitekaartje af. Het 
bedrijf heeft vijf- à zesduizend 
beveiligingscamera’s in de stad, 45 
waarmee elke dag zestien miljoen 
bewegende beelden worden 
verzameld – handig om het 
algoritme1) voor de 
gezichtsherkenning te verfijnen. De 50 
camera’s staan op strategische 
plaatsen, zoals metrostations, 
kruispunten en de haven, en dekken 
volgens Zhao zowat de hele stad. 
Daarnaast hebben twintigduizend 55 
agenten een app van Intellifusion 
waarmee ze iedereen die ze 
fotograferen in een paar seconden 
kunnen identificeren. “We denken dat 
Shenzhen dankzij onze technologie 60 
een van de veiligste steden van 
China is”, aldus Zhao Zhen. 
Al die technologie helpt om vermiste 
kinderen te vinden, maar ook om de 
inwoners van Shenzhen in de pas te 65 
doen lopen. Het bekendste voorbeeld 
zijn de camera’s op kruispunten die 
voetgangers betrappen als die door 
rood oversteken. Overtreders worden 
met hun foto, hun naam en een deel 70 
van hun ID-nummer op een groot 
scherm afgebeeld – in de beste 
traditie van de publieke schandpaal – 
en krijgen een boete.  
(…) 
In de Lotusbloemstraat, waar vorig 75 
jaar de eerste camera met 
gezichtsherkenning werd 
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geïnstalleerd, reageren de 
voetgangers positief. “Dit is de prijs 
die mensen moeten betalen wanneer 80 
ze niet gehoorzamen aan de regels”, 
zegt de 42-jarige Ge (…). 
Volgens Intellifusion spreken de 
cijfers voor zich. In het eerste halfjaar 

werden dankzij hun elf camera’s 85 
bijna veertienduizend boetes 
uitgeschreven. Staken vroeger op het 
kruispunt bij de Lotusbloemstraat 
iedere dag gemiddeld 120 mensen 
door het rode licht over, nu zijn dat er 90 
nog twintig. 

 
 naar: www.groene.nl, 12 september 2018 
 

 
 
figuur 1   
 
De mate van goedkeuring van het Sociaal Kredietsysteem per 
opleidingsniveau (op een schaal van 1 = sterk afkeuren tot 5 = sterk 
goedkeuren) 
 

 
 
 naar: G. Kostka, 2018 
 
 

noot 1 Een algoritme is een wiskundige formule. In programmeertaal is het een instructie, een 
stukje code, om een probleem om te lossen. (bron: www.mediawijsheid.nl) 
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Opgave 2 Digitale nomaden 
 

tekst 2 
 
Met laptop en wifi werk je overal 
 
Digitale nomaden heten ze, een 
‘stam’ die al werkend op de laptop 
de wereld over trekt. Zonder vaste 
stek, en zonder zich te 
bekommeren om landsgrenzen. 5 
(…) 
Vijf jaar geleden strandde het prille 
huwelijk van de Russische Maria 
Sokolova. De 31-jarige vertaalster 
(...) pakte haar laptop in en vertrok. 
Ze wilde de wereld zien. Haar 10 
vertaalklussen deed ze al online. Dat 
kon net zo goed vanaf een andere 
locatie. Niets bond haar nog aan 
thuis. 
Rond dezelfde tijd, aan de andere 15 
kant van de wereld op het tropische 
Indonesische eiland Bali, zag de 
Canadese ondernemer Steve Munroe 
steeds meer programmeurs en 
freelancers met hun laptop 20 
neerstrijken. Deze groep had huis en 
haard opgezegd en zocht een 
prettige werkplek. (...) 
Met twee anderen begon Munroe 
Bali’s eerste flexplek voor digitale 25 
nomaden: Hubud in Ubud, het 
culturele hart van Bali. (...) De 
gemeenschap van digitale nomaden 
– mensen die op afstand werken en 
het ene werelddeel eenvoudig 30 
verwisselen voor het andere – was 
geboren. 
Digitale nomaden zijn inmiddels 
uitgegroeid tot een wereldwijd 
fenomeen. Populaire nomaden- 35 
‘hotspots’ Ubud en Chiang Mai zijn 
aangevuld met hubs1) over de hele 
wereld waar werkplekken (coworking 
spaces), slaapplekken (coliving 

spaces) en vakantieoorden 40 
(coworkations) voor nomaden als 
paddenstoelen uit de grond schieten. 
(...) 
Populaire facebookgroepen waarop 
nomaden contact houden, hebben 
tienduizenden leden: ‘Digital nomads 45 
around the world’ (69.000 leden), 
‘Female digital nomads’ (29.000) en 
‘Chiang Mai digital nomads’ 
(26.000). (...)  
Iedere plek op aarde heeft potentie 50 
een ‘nomadenhub’1) te worden, zegt 
Sokolova. Zolang er wifi is, zolang 
het goedkoop is en bovenal: zolang 
er andere leden van de ‘stam’ 
aanwezig zijn. (...)  55 
“Op een nieuwe plek hoef je nooit na 
te denken over nieuwe vrienden 
maken. Je hoort al ergens bij. Nomad 
zijn is je identiteit.” (...)  
In een café in Ubud zitten de 60 
Nederlandse foto- en videograaf 
Tijmen Hobbel (35) en business- 
consultant Jessica Tangelder (34). 
(...) “Je bent allebei als entrepreneur 
met toffe projecten bezig en leeft een 65 
onconventioneel2) leven”, zegt 
Hobbel. 
Het vrije leven waarin je zelf 
verantwoordelijk bent voor je succes 
is het ideaal van de generatie 70 
nomaden die grotendeels bestaat uit 
millennials3). (...) Hobbel huurt 
tijdelijk met twee Amerikaanse 
nomaden een villa met zwembad 
tussen de rijstvelden van Ubud. “Dit 75 
leven is toch veel mooier?” Nomaden 
rekenen volgens hem en Tangelder 
af met de vorige generatie voor wie 
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‘werken om het werken’ de norm is. 
“Wij zijn klaar met het 9-tot-5-80 
systeem, met werken in benauwde 
cubicles4), met burn-outs, met niet je 

volle potentie ontwikkelen”, zegt 
Tangelder. “Ik leef gezond, volg mijn 
passie en woon in tropische landen. 85 
Wie is hier nou de gek?” (...) 

 
 bron: www.trouw.nl, 2 april 2018 
 

 

noot 1 (nomaden)hub = verzamelplek (van nomaden) 
noot 2 onconventioneel = niet op gewoonte of overeenkomst berustend  
noot 3 millenial = iemand die rond het jaar 2000 volwassen is geworden 
noot 4 cubicles = kleine, half afgeschermde werkruimtes in grotere kantoorruimtes 

Pagina: 18Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-b 6 / 7 lees verder ►►►

Opgave 3 Mbo’ers: van deelnemers naar studenten 
 

tekst 3 
 
Mbo’ers willen officieel studenten heten 
 
Ze doen geen studie, maar een 
‘opleiding’ en zijn geen studenten, 
maar ‘deelnemers’. Mbo’ers kunnen 
daardoor niet profiteren van sommige 
studentenvoordelen. Daarom wil 5 
Jongeren Organisatie 
Beroepsonderwijs (JOB) dat mbo’ers 
in de wet voortaan ‘studenten’ 
worden genoemd. 
“Het gebeurt nu heel vaak dat je te 10 
horen krijgt dat je ergens niet welkom 
bent, omdat je als mbo’er geen 
student zou zijn”, zegt Roosmarijn 
Dam van JOB. “Dan ga je het vanzelf 
geloven.” (…) 15 
(…) In de wet heten mbo’ers dus nog 
altijd ‘deelnemers’. Het ministerie van 
Onderwijs onderzoekt nu wat er 
nodig is om deze term in alle wetten 
te veranderen in ‘student’. 20 
(…)  
Het gaat dus allemaal maar om één 
woordje, maar voor mbo’ers betekent 
dat veel. Dat zij niet door iedereen 
als student worden gezien, heeft 
namelijk veel invloed op hun 25 
studentenleven. “Het geeft mbo’ers 
het gevoel dat ze niet op het gelijke 
niveau zitten als andere studenten en 
dus geen aanspraak kunnen maken 

op dezelfde dingen”, zegt Roosmarijn 30 
van JOB. 
Mbo’ers mogen bijvoorbeeld geen lid 
worden van een studentenvereniging 
of studentensportvereniging. 
“Daardoor is het lastiger om actief te 35 
worden als student en een netwerk 
op te bouwen.” 
Daarnaast weigeren winkels soms 
studentenkorting te geven aan 
mbo’ers. Of mbo’ers komen een 40 
kroeg niet binnen, omdat ze geen 
collegekaart hebben. “Ik snap dat 
minderjarige mbo’ers niet naar 
binnen mogen”, zegt Roosmarijn. 
“Maar zeggen dat je een 45 
studentenkroeg bent en dan niet alle 
studenten binnenlaten, is idioot. Wat 
is er zo anders aan mbo’ers, dat je 
ze absoluut niet in een kroeg wilt 
hebben?” (…) 50 
 
“Het komt erop neer dat het 
onderwijs dat je volgt dus bepaalt 
waar je uitgaat of welkom bent”, vindt 
Roosmarijn. “Zo blijven het mbo en 
het ‘hoger’ onderwijs twee 55 
gescheiden werelden, gebaseerd op 
vooroordelen. Wij vinden dat 
ontzettend stom.” 

 
 bron: nos.nl, 11 mei 2018 
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tekst 4 
 
Mbo’ers worden officieel studenten 
 
Minister Ingrid van Engelshoven 
kondigt aan dat mbo’ers wettelijk 
studenten gaan heten. De minister 
kondigde dit aan tijdens de uitreiking 
van de JOB-monitor, het grootste 5 
tevredenheidsonderzoek onder 
mbo-studenten van Jongeren 
Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). 
“Dit betekent eindelijk gelijke 
behandeling van mbo’ers ten 10 
opzichte van andere studenten”, 
aldus voorzitter van JOB Roosmarijn 
Dam.  
De verwachting is dat mbo’ers vanaf 
studiejaar 2020-2021 wettelijk 15 
‘studenten’ gaan heten in plaats van 
‘deelnemers’. De minister vond de 
term ‘deelnemers’ niet  
tegemoetkomen aan de wensen van 
mbo’ers: “Jongeren in het mbo zijn 20 

net zo goed studenten als al die 
anderen. Door nu ook in de wet de 
term deelnemer te veranderen in het 
woord student doen we aan iedereen 
recht.” 25 
“Deze verandering is geen 
woordspelletje. De wetswijziging gaat 
er hopelijk toe leiden dat mbo’ers 
terecht van dezelfde voordelen 
kunnen genieten als alle andere 30 
studenten”, aldus Roosmarijn Dam. 
JOB is daarom blij dat de minister 
van Onderwijs de stem van mbo’ers 
zo serieus neemt. Na een jaar lang 
lobbyen in Den Haag en veel actie 35 
voeren onder de #ditisnietmbo gaat 
de wet nu toch gewijzigd worden. Dit 
is volgens JOB een eerste stap naar 
meer maatschappelijke waardering 
van mbo’ers. 40 

 
 bron: www.jobmbo.nl, 31 mei 2018 
 

 
 

einde  
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 

Pagina: 21Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-a-c 2 lees verder ►►►

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 
correctievoorschrift. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 
 

3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
Bij veel vragen kent het correctievoorschrift twee onderdelen: ‘een juist 
antwoord bevat’ en ‘voorbeeld van een juist antwoord’. Het ‘een juist 
antwoord bevat’ is bepalend voor de toekenning van scorepunten. Het 
‘voorbeeld van een juist antwoord’ is volgens de examenmakers het meest  
voor de hand liggende antwoord. Als er sprake is van een vakinhoudelijk 
correcte toepassing van de criteria van ‘een juist antwoord bevat’, moeten 
aan antwoorden die afwijken van het voorbeeldantwoord scorepunten 
worden toegekend. 
 
 

Opgave 1  Gezichtsherkenning 
 

 1 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
• een omschrijving van het begrip sociale controle 1 
• het verschil tussen formele en informele sociale controle 1 
• een uitleg dat er in tekst 1 sprake is van formele sociale controle 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is sprake van sociale controle als mensen of instanties anderen 

ertoe brengen of anderen dwingen zich aan de normen of regels te 
houden 1 

• Als mensen of instanties op grond van formele wetten of besluiten 
deze sociale controle uitvoeren, is er sprake van formele sociale 
controle. Als mensen niet op grond van formele wetten of besluiten, 
maar op spontane wijze in het dagelijks leven door andere mensen 
ertoe worden gebracht zich aan bepaalde normen of regels te houden, 
is er sprake van informele sociale controle 1 

• In tekst 1 is sprake van formele sociale controle, omdat de sociale 
controle door de (lokale) overheid plaatsvindt op grond van formele 
wetten of besluiten. Uit het feit dat mensen een boete kunnen krijgen 
voor door het rode licht lopen, blijkt dat het formeel verboden is 1 

 

Vraag Antwoord Scores 
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 2 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat in het inzetten van camera’s met gezichtsherkenning en 

datakoppeling (de aanpak van de Chinese politie) een 
gerationaliseerde aanpak te herkennen is, door een toepassing van het 
kernconcept rationalisering, met gebruik van het woord 
‘systematiseren' 1 

• een uitleg dat in het inzetten van camera’s met gezichtsherkenning 
en datakoppeling (de aanpak van de Chinese politie) een 
gerationaliseerde aanpak te herkennen is, door een toepassing van het 
kernconcept rationalisering, met gebruik van het woord ‘doelstelling’ 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 1 blijkt dat de politie camera’s met gezichtsherkenning en 

datakoppeling inzet om kinderontvoeringen op te sporen (r. 14-28). Het 
inzetten van camera’s met gezichtsherkenning en datakoppeling is een 
voorbeeld van het ordenen en systematiseren van de werkelijkheid  1 

• met als doelstelling om met de gegevens efficiënt en effectief 
kinderontvoeringen op te sporen. Daarom is in het inzetten van 
camera’s met gezichtsherkenning om kinderontvoeringen op te sporen 
een gerationaliseerde aanpak te herkennen 1 

 
 3 maximumscore 2 

Een juist antwoord bevat: 
• een verklaring voor het feit dat de maatregelen op de kruispunten in 

Shenzhen tot gevolg hebben dat er nauwelijks mensen door het rode 
licht lopen, met een toepassing van de rationele-keuzetheorie, waarbij 
een afweging wordt gemaakt tussen de kosten en de baten 1 

• aan de hand van informatie uit tekst 1 een voorbeeld van de kosten 
en een voorbeeld van de baten van door het rode licht lopen 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens de rationele-keuzetheorie zullen de voetgangers in Shenzhen 

een afweging maken tussen de kosten en de baten. Als zij de kosten 
van door het rode licht lopen relatief hoger inschatten dan de baten, 
zullen zij volgens deze theorie afzien van door het rode licht lopen 1 

• Voetgangers die op de kruispunten in Shenzhen door het rode licht 
lopen, worden met hun foto, hun naam en een deel van hun 
ID-nummer op een groot scherm afgebeeld en krijgen een boete. De 
voetgangers weten dat dit gebeurt als zij door het rode licht lopen (zij 
zien de schermen). Zij weten dus wat de kosten zijn. Zij zullen deze 
kosten over het algemeen hoger vinden dan de baten, zoals sneller 
ergens zijn. (Het gevolg is dat er nauwelijks mensen door het rode licht 
zullen lopen) 1 
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 4 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• informatie uit tekst 1 waaruit socialisatie blijkt 1 
• een uitleg dat burgers door de maatregelen op de kruispunten in 

Shenzhen gesocialiseerd kunnen worden, met een toepassing van het 
kernconcept socialisatie en het kernconcept cultuur 1 

b 
• het benoemen van de (lokale) overheid als socialisator 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• Op de kruispunten in Shenzhen staan grote schermen waarop 

overtreders met hun foto, hun naam en een deel van hun ID-nummer 
worden afgebeeld (r. 66-73) (waardoor publiekelijk wordt overgebracht 
dat iemand zich niet aan de regel/norm heeft gehouden dat men hoort 
te stoppen voor een rood licht) 1 

• Op deze manier kan dus aan de overtreder / de (overige) 
verkeersdeelnemers de norm worden overgedragen dat men hoort te 
stoppen voor een rood licht. Deze norm maakt deel uit van de 
(dominante) cultuur. Het proces van overdragen van de normen van 
een cultuur waar mensen toe behoren, is socialisatie 1 

b 
• De socialisator die deze norm overbrengt is de (lokale) overheid 1 
 

 5 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• het noemen van de functie ‘het reguleren van gedrag van mensen 

waardoor het gedrag (van anderen) beter voorspelbaar wordt en het 
samenleven overzichtelijker’ 1 

• een uitleg dat de maatregelen op de kruispunten in Shenzhen deze 
functie kunnen hebben, met informatie uit tekst 1 waaruit deze functie 
blijkt 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De andere functie van socialisatie die de maatregelen op de 

kruispunten in Shenzhen kunnen hebben, is de functie ‘het reguleren 
van gedrag van mensen waardoor het gedrag (van anderen) beter 
voorspelbaar wordt en het samenleven overzichtelijker’ 1 

• Als gevolg van de maatregelen zullen de meeste mensen zich houden 
aan de verkeersregels (wat betreft de stoplichten). Volgens Intellifusion 
staken vroeger op het kruispunt bij de Lotusbloemstraat immers iedere 
dag gemiddeld 120 mensen door het rode licht over en zijn dat er nu 
nog twintig (r. 87-91). Het gedrag van mensen op de kruispunten is 
daarom beter gereguleerd en beter voorspelbaar en de situatie op de 
kruispunten / in het verkeer is daardoor overzichtelijker 1 
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 6 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat de hoge mate van goedkeuring van 
camera’s met gezichtsherkenning erop kan wijzen dat de (lokale) Chinese 
overheid gezag heeft, met een toepassing van het kernconcept gezag. 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
De hoge mate van goedkeuring van camera’s met gezichtsherkenning 
onder burgers kan erop wijzen dat de burgers de besluiten van de (lokale) 
Chinese overheid accepteren. Als burgers besluiten accepteren, is er 
sprake van macht die als legitiem wordt beschouwd, dus van gezag. 
 

 7 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg wat het betekent dat het onderzoek niet representatief was 

wat betreft sekse in de hoogste leeftijdscategorie, met een toepassing 
van een omschrijving van het begrip representativiteit als eis van 
sociaalwetenschappelijk onderzoek 1 

• een cijfermatig voorbeeld waarmee geïllustreerd wordt wanneer er wel 
representativiteit zou zijn geweest wat betreft sekse in de hoogste 
leeftijdscategorie 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Dat betekent dat in de hoogste leeftijdscategorie de  

man-vrouwverhouding in de steekproef geen dwarsdoorsnede was van 
de totale onderzoekspopulatie (Chinezen met een internetaansluiting) 1 

• Als in China van de mensen met een internetaansluiting in de hoogste 
leeftijdscategorie 50% man is en 50% vrouw, dan zouden in dit 
onderzoek de respondenten in de hoogste leeftijdscategorie ook 50% 
man en 50% vrouw moeten zijn. Kennelijk was dit niet het geval 1 

 
 8 maximumscore 2 

Een juist antwoord bevat: 
• een hypothese die op grond van figuur 1 verworpen moet worden 1 
• het noemen van het opleidingsniveau als onafhankelijke variabele en 

het noemen van de mate van goed- of afkeuring / de mate van 
goedkeuring van het Sociaal Kredietsysteem als afhankelijke variabele 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De goedkeuring van het Sociaal Kredietsysteem is groter onder 

laagopgeleide burgers dan onder hoogopgeleide burgers 1 
• onafhankelijke variabele: opleidingsniveau 

afhankelijke variabele: de mate van goed- of afkeuring van het Sociaal 
Kredietsysteem 1 
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Opgave 2  Digitale nomaden 
 

 9 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat in het verschijnsel digitale nomaden een wereldwijde 

geglobaliseerde samenleving te herkennen is, met een toepassing van 
het kernconcept globalisering 1 

• informatie uit tekst 2 waaruit globalisering blijkt 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Digitale nomaden werken op afstand en trekken al werkend de wereld 

over. Werk en contacten zijn niet gebonden aan plaats, maar vinden op 
afstand en over landsgrenzen heen plaats (r. 1-14; 27-32). / Digitale 
nomaden van over heel de wereld hebben onderling contact via 
facebookgroepen en in ‘nomadenhubs’ (r. 33-49) 1 

• Hieruit blijkt dat er sprake is van uitgebreide contacten en 
afhankelijkheden over zeer grote afstanden en over landsgrenzen heen 
en tussen mensen uit verschillende landen. Er is dus een wereldwijde 
geglobaliseerde samenleving te herkennen  1 

 
 10 maximumscore 3 

Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat er sprake is van binding tussen digitale nomaden, met 

een toepassing van het hoofdconcept binding 1 
• twee typen bindingen die bestaan tussen digitale nomaden, met bij 

elk type binding een ander voorbeeld uit tekst 2 
(per type binding met een voorbeeld uit de tekst: 1 scorepunt) 2 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is sprake van binding tussen digitale nomaden omdat uit  

tekst 2 blijkt dat digitale nomaden relaties onderhouden en onderling 
afhankelijk zijn 1 

• Uit tekst 2 blijkt dat digitale nomaden samen een huis huren (r. 72-75). 
Zij hebben dus economische bindingen met elkaar 1 

• Sokolova zegt dat je op een nieuwe plek nooit hoeft na te denken over 
nieuwe vrienden maken, omdat je al ergens bij hoort (r. 56-58). Daarin 
komt naar voren dat digitale nomaden positieve gevoelens voor elkaar 
hebben. Ze hebben dus affectieve bindingen 1 
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 11 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een argumentatie dat ‘digital nomad’ een 
identiteit is, met een toepassing van het kernconcept identiteit en 
informatie uit regel 43 tot en met 49 van tekst 2 waaruit het kernconcept 
identiteit blijkt.  
 
voorbeeld van een juist antwoord:  
Uit regel 43-49 van tekst 2 blijkt dat er tienduizenden mensen lid zijn van 
facebookgroepen met de naam ‘digital nomads’ erin. Hieruit valt af te 
leiden dat zij zichzelf zien als een digitale nomade en dit beeld door lid te 
zijn van de facebookgroep ook uitdragen naar anderen. ‘Digital nomad’ is 
dus een identiteit.  
 

 12 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat er in de gemeenschap van digitale nomaden sprake is 

van sociale cohesie, met een toepassing van het kernconcept sociale 
cohesie 1 

• informatie uit regel 43 tot en met 86 van tekst 2 waaruit het 
kernconcept sociale cohesie blijkt 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 2 blijkt dat een digitale nomade volgens Sokolova op een 

nieuwe plek nooit hoeft na te denken over nieuwe vrienden maken, 
omdat hij al ergens bij hoort (r. 56-58) 1 

• Er is dus sprake van sociale cohesie: onder digitale nomaden heerst 
het gevoel een groep te zijn / lid te zijn van eenzelfde gemeenschap 1 

 
 13 maximumscore 2 

Een juist antwoord bevat: 
• de factor gedeelde normen en waarden (saamhorigheidsbesef) 1 
• een voorbeeld van deze factor uit regel 72 tot en met 86 van tekst 2 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Digitale nomaden delen volgens Hobbel en Tangelder hun afkeur van 

het ‘werken om het werken’ en het 9-tot-5-systeem (r. 76-84) 1 
• Zij delen de afkeur van deze norm (om te ‘werken om het werken’ / om 

te werken volgens het 9-tot-5-systeem). Gedeelde normen en waarden 
zijn een factor die de sociale cohesie kan bevorderen 1 
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 14 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat twee kenmerken van het proces van 
individualisering die te herkennen zijn in het leven dat digitale nomaden 
leiden in vergelijking met de vorige generatie, met bij beide kenmerken een 
voorbeeld uit regel 60 tot en met 86 van tekst 2 waaruit het kenmerk blijkt 
(per kenmerk met bijpassend voorbeeld 1 scorepunt). 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In het leven dat digitale nomaden leiden in vergelijking met de vorige 

generatie is het kenmerk van het proces van individualisering te 
herkennen dat individuen in toenemende mate hun eigen leven 
plannen en inrichten. 
Dit blijkt uit tekst 2: digitale nomaden leiden een onconventioneel leven 
(r. 65-66) 1 

• Daarnaast is het kenmerk van individualisering te herkennen dat van 
individuen veel meer dan vroeger wordt verwacht dat zij zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun handelen. 
Dit blijkt uit tekst 2: het vrije leven waarin je zelf verantwoordelijk bent 
voor je succes is het ideaal van de generatie nomaden (r. 68-71) 1 

 
Opmerking 
Voor alleen twee juiste kenmerken van het proces van individualisering  
die te herkennen zijn in het leven dat digitale nomaden leiden in  
vergelijking met de vorige generatie, zonder juiste bijpassende  
voorbeelden, mag 1 scorepunt worden toegekend. 
 

 15 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat digitale nomaden beschouwd kunnen worden als een 

subcultuur, omdat de levensstijl deels overeenkomt met de dominante 
cultuur én deels afwijkt van de dominante cultuur 1 

• informatie uit tekst 2 waaruit blijkt dat de levensstijl van digitale 
nomaden deels overeenkomt met de dominante cultuur én deels afwijkt 
van de dominante cultuur 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Digitale nomaden kunnen beschouwd worden als een subcultuur omdat 

hun levensstijl deels overeenkomt met de dominante cultuur én deels 
afwijkt van de dominante cultuur 1 

• Uit tekst 2 blijkt immers dat (digitaal) werken (overeenkomstig de 
dominante cultuur) een kenmerk is van digitale nomaden (r. 1-2) en dat 
wonen en werken op afstand, zonder vaste verblijfplaats (afwijkend van 
de dominante cultuur), kenmerkend is voor digitale nomaden (r. 3-5) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 12 lees verder ►►►

 16 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• het noemen van de dimensie lage onzekerheidsmijding versus hoge 

onzekerheidsmijding 1 
b 
• een uitleg dat het leven van digitale nomaden meer past bij een cultuur 

met lage onzekerheidsmijding, met een toepassing van de dimensie 
lage onzekerheidsmijding versus hoge onzekerheidsmijding en 
informatie uit tekst 2 waaruit de pool lage onzekerheidsmijding blijkt 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• De vijfde dimensie van Hofstede is lage onzekerheidsmijding versus 

hoge onzekerheidsmijding 1 
b 
• Het leven van digitale nomaden past meer bij een cultuur met lage 

onzekerheidsmijding. Digitale nomaden hebben relatief weinig 
behoefte aan voorspelbaarheid en regels en voelen zich relatief weinig 
bedreigd door onzekere of onbekende situaties. Uit tekst 2 blijkt 
bijvoorbeeld dat digitale nomaden geen vaste verblijfplaats hebben 
(r. 1-5) 1 

 
 17 maximumscore 2 

Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat digitale nomaden in een ‘nomadenhub’ een groep te 

noemen zijn, met een toepassing van een kenmerk van een groep 1 
• een voorbeeld uit tekst 2 waaruit dit kenmerk blijkt 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Digitale nomaden in een ‘nomadenhub’ zijn een groep te noemen 

omdat zij (volgens tekst 2) gemeenschappelijke waarden hebben 
(waardoor zij zich met elkaar verbonden voelen / waardoor zij een wij-
gevoel hebben) 1 

• Zo is volgens tekst 2 het vrije leven waarin je zelf verantwoordelijk bent 
voor je succes een gemeenschappelijke waarde van nomaden 
(r. 68-71) 1 

 
 18 C 
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Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 13 lees verder ►►►

Opgave 3  Mbo’ers: van deelnemers naar studenten 
 

 19 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• de naam van de sub-fase: beleidsvoorbereiding 1 
• een uitleg dat de kwestie zich in de sub-fase beleidsvoorbereiding 

bevond, met gebruik van informatie uit tekst 3 waaruit deze sub-fase 
blijkt 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Deze kwestie bevond zich in de sub-fase beleidsvoorbereiding 1 
• In tekst 3 staat namelijk dat het ministerie van Onderwijs nu 

onderzoekt wat er nodig is om de term ‘deelnemer’ in alle wetten te 
veranderen in ‘student’ (r. 17-20). Hieruit blijkt dat het ministerie bezig 
is met het verzamelen van informatie over het te voeren beleid. (Er is 
dus sprake van beleidsvoorbereiding.) 1 

 
 20 maximumscore 2 

Een juist antwoord bevat: 
• een argumentatie dat de verandering van de term ‘deelnemer’ in de 

term ‘student’ de sociale ongelijkheid zou kunnen verminderen, met 
een toepassing van het kernconcept sociale ongelijkheid 1 

• een voorbeeld uit tekst 3 waaruit het kernconcept sociale ongelijkheid 
blijkt 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 3 blijkt dat mbo’ers, doordat ze geen studenten zijn, maar 

‘deelnemers’, niet profiteren van sommige studentenvoordelen (r. 2-5) / 
dat mbo’ers sommige plaatsen, bijvoorbeeld een kroeg, niet 
binnenkomen, omdat ze niet als student beschouwd worden en geen 
collegekaart hebben (r. 40-42)  1 

• Als voor mbo’ers de term ‘deelnemer’ in de wet veranderd wordt in 
‘student’ dan zou dat consequenties kunnen hebben voor hun 
maatschappelijke positie in het studentenleven, omdat ze dan 
misschien wel kunnen profiteren van sommige studentenvoordelen / in 
studentenkroegen mogen komen, en zou dat kunnen leiden tot een 
minder ongelijke waardering en behandeling in vergelijking met hbo’ers 
en studenten van universiteiten. De sociale ongelijkheid zal dan 
verminderen 1 
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Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 14 lees verder ►►►

 21 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• het noemen van de soort sociale ongelijkheid: ongelijke verdeling van 

status 1 
• een uitleg dat hier volgens Roosmarijn Dam van JOB sprake van is, 

met gebruik van informatie uit tekst 3 waaruit deze soort sociale 
ongelijkheid blijkt 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is sprake van een ongelijke verdeling van status 1 
• Volgens Roosmarijn Dam van JOB worden mbo’ers namelijk op grond 

van hun maatschappelijke positie, omdat ze als mbo’ers deelnemer zijn 
en geen student (r. 10-14), ongelijk gewaardeerd (r. 23-31) en ongelijk 
behandeld (r. 38-42) 1 

 
 22 maximumscore 2 

Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat uit tekst 3 blijkt dat het feit dat mbo’ers niet als student 

beschouwd worden, invloed heeft op hun sociaal kapitaal: het is voor 
mbo’ers, als niet-studenten, lastiger om een netwerk op te bouwen 1 

• het noemen van (het hebben van) een netwerk als een voorbeeld van 
sociaal kapitaal uit tekst 3 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het feit dat mbo’ers niet als student beschouwd worden, heeft invloed 

op hun sociaal kapitaal, want in tekst 3 staat dat het voor mbo’ers 
lastiger is om een netwerk op te bouwen (omdat mbo’ers geen lid 
mogen worden van een studenten(sport)vereniging aangezien zij niet 
als student beschouwd worden (r. 32-37)) 1 

• Het hebben van een netwerk is een voorbeeld van sociaal kapitaal 1 
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Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 15 lees verder ►►►

 23 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• een redenering dat de component beperkte sociale participatie voor 

mbo’ers geldt, met informatie uit tekst 3 waaruit dit blijkt 1 
b 
• een uitleg dat deze component van sociale uitsluiting (beperkte sociale 

participatie) een gevolg is van positietoewijzing, met een toepassing 
van een omschrijving van positietoewijzing en informatie uit tekst 3 
waaruit het begrip positietoewijzing blijkt 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• Mbo’ers mogen geen lid worden van een studenten(sport)vereniging  

(r. 32-34) en mogen sommige kroegen niet binnen (r. 40-42). Ze 
worden hierdoor beperkt in hun sociale participatie. Beperkte sociale 
participatie is een component van sociale uitsluiting 1 

b 
• Dat mbo’ers niet kunnen deelnemen aan bepaalde sociale activiteiten, 

zoals die van een studenten(sport)vereniging of die in een 
(studenten)kroeg, heeft een maatschappelijke oorzaak / is bepaald van 
buitenaf (positietoewijzing): zij worden niet toegelaten omdat zij niet als 
student worden beschouwd (r. 23-26) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 16 lees verder ►►►

 24 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
a 
een uitleg dat JOB macht heeft, door: 
• een toepassing van het inzetten van hulpbronnen uit de omschrijving 

van het kernconcept macht en informatie uit tekst 4 waaruit het 
inzetten van hulpbronnen blijkt 1 

• een toepassing van het bereiken van doelstellingen uit de omschrijving 
van het kernconcept macht en informatie uit tekst 4 waaruit het 
bereiken van doelstellingen blijkt 1 

b 
• een uitleg dat dit politieke macht is omdat JOB de politieke 

besluitvorming heeft kunnen beïnvloeden 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• Uit tekst 4 blijkt dat JOB een jaar lang heeft gelobbyd en actie heeft 

gevoerd (r. 34-36). Hieruit blijkt dat JOB hulpbronnen heeft ingezet 1 
• Dit heeft JOB gedaan om te bereiken dat de wet gewijzigd wordt en 

mbo’ers voortaan student genoemd worden in plaats van deelnemers. 
Deze doelstelling heeft zij bereikt (r. 37) 1 

b 
• De macht van JOB is politieke macht omdat JOB de politieke 

besluitvorming heeft kunnen beïnvloeden 1 
 

 25 maximumscore 1 
In tekst 4 is niet-electorale participatie te herkennen.  
Voorbeelden hiervan uit tekst 4 (twee van de volgende): 
 lobbyen 
 actie voeren 
 contact/overleg met politici  
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als zowel de vorm van politieke 
participatie als allebei de voorbeelden juist zijn. 
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Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 17 lees verder ►►►

26 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitgangspunt van de sociaaldemocratische stroming en de

opvatting van deze stroming dat de overheid verantwoordelijk moet zijn
voor het in de praktijk brengen van dit uitgangspunt 1 

• een uitleg dat het besluit om mbo’ers wettelijk ‘studenten’ te gaan
noemen in plaats van ‘deelnemers’ past bij het genoemde uitgangspunt
en bij een sterke/sturende rol van de overheid om dit te kunnen
realiseren 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een uitgangspunt van de sociaaldemocratische stroming is het

bevorderen van gelijkheid / het verminderen van ongelijkheid tussen
mensen en de opvatting dat de overheid hiervoor verantwoordelijk is 1 

• Met het besluit om mbo’ers wettelijk ‘studenten’ te gaan noemen in
plaats van ‘deelnemers’ wordt de gelijkheid tussen mbo’ers en hbo’ers
en universitair studenten bevorderd 1 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. 
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 4 juni te 
accorderen.  

Ook na 4 juni kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
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 HA-1034-a-c 18 lees verder ►►►

6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: https://www.groene.nl/artikel/je-ouders-niet-bezocht-puntje-

eraf?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=9ee66a8810-Dagelijks-
2018-09-13&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-9ee66a8810-71153233 
L. Vervaeke. 12 september 2018 – verschenen in nr. 37 

figuur 1 Kostka, G (2018). China’s Social Credit Systems and Public Opinion: Explaining High 
Levels of Approval. Geraadpleegd op: 
https://www.researchgate.net/publication/326625329 

tekst 2 https://www.trouw.nl/samenleving/met-laptop-en-wifi-werk-je-overal~a2ec0577/  
J. Terpstra. 2 april 2018 

tekst 3 https://nos.nl/op3/artikel/2231314-mbo-ers-willen-officieel-studenten-heten.html, 
11 mei 2018 

tekst 4 https://www.jobmbo.nl/mboers-worden-officieel-studenten/, 31 mei 2018 
 
 
 
 

einde  
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HA-1034-a-21-2-o 

Examen HAVO 

2021 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 22 juni

9.00 - 12.00 uur
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HA-1034-a-o 2 / 9 lees verder ►►►

Opgave 1 Vrouwenvoetbal 

Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 uit het bronnenboekje. 

Gebruik tekst 1. 
Er bestaat een onderscheid tussen gender en sekse.  

2p 1 Leg uit of er in regel 14 tot en met 23 van tekst 1 sprake is van het indelen 
van vrouwen op grond van sekse of van het indelen van vrouwen op 
grond van gender. Geef daarbij aan wat het verschil is tussen sekse en 
gender. 

Gebruik tekst 1. 
Uit tekst 1 blijkt dat er nog steeds sprake is van sociale ongelijkheid in de 
wereld van het voetbal. 

2p 2 Leg uit dat uit tekst 1 blijkt dat er tegenwoordig in de wereld van het 
voetbal nog steeds sprake is van sociale ongelijkheid. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept sociale ongelijkheid;
 informatie uit tekst 1 waaruit sociale ongelijkheid blijkt.

In regel 62-63 van tekst 1 stelt filosoof Prange dat de bestuurders in de 
wereld van het voetbal bijna allemaal mannen zijn. 
Het percentage vrouwen in voetbalbesturen ten opzichte van het 
percentage vrouwen onder de voetballers is een indicator van een 
kernconcept. 

2p 3 Leg uit welk kernconcept dit is. Gebruik in je uitleg de omschrijving van 
het gekozen kernconcept. 

De internationale voetbalbond FIFA wil meer vrouwen in bestuursfuncties 
benoemen. In 2018 gaf de FIFA aan dat de FIFA wil dat in 2022 ten 
minste een derde van de bestuurscommissie uit vrouwelijke leden 
bestaat. 

2p 4 Leg uit dat in dit streven van de FIFA een veranderingsvraagstuk te 
herkennen is. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het hoofdconcept verandering;
 de omschrijving van een kernconcept bij het hoofdconcept

verandering.
Let op: je mag het kernconcept institutionalisering niet gebruiken. 
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Gebruik tekst 2. 
Tekst 2 is een fragment uit een interview met Prange dat twee maanden 
na het Europees Kampioenschap (EK) vrouwenvoetbal in 2017 is 
afgenomen. Nederland werd toen Europees kampioen.  

2p 5 Leg uit dat het volgen van de wedstrijden tijdens het EK vrouwenvoetbal 
een socialiserende werking voor jonge meisjes kan hebben. Gebruik in je 
uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept socialisatie;
 de omschrijving van het kernconcept cultuur;
 een voorbeeld uit tekst 2 waaruit het kernconcept cultuur blijkt.

Er zijn verschillende theorieën en hypothesen over de mate waarin media 
invloed hebben op mensen. De selectiviteitshypothese stelt dat de invloed 
van de media zeer gering is. Dit stelt de hypothese aan de hand van drie 
selectiemechanismen. Twee van deze mechanismen zijn selectieve 
perceptie en selectief onthouden. 

1p 6 Leg aan de hand van het andere selectiemechanisme uit dat veel 
positieve aandacht voor de successen van vrouwenvoetbal op televisie 
relatief weinig invloed zal hebben op iemand die vrouwenvoetbal niet 
interessant vindt. 

Opgave 2 Straffen en vertrouwen in de rechtspraak 

Bij deze opgave horen de teksten 3 en 4 en figuur 1 uit het 
bronnenboekje. 

Inleiding 
Uit onderzoek blijkt dat burgers willen dat rechters strenger straffen dan 
ze in werkelijkheid doen. Toch is het vertrouwen in de rechtspraak in 
Nederland hoog, zo blijkt uit onderzoek.  

Lees tekst 3. 
In het strafrecht hebben de klassieke school en de moderne school 
verschillende uitgangspunten. 
In tekst 3 staat dat als burgers geïnformeerd worden over onder andere 
de achtergrond van de verdachte, de behoefte aan strengere straffen 
afneemt. Blijkbaar betrekken burgers de achtergrond van de verdachte in 
hun strafoordeel.  

3p 7 Beredeneer of geïnformeerde burgers het eens zullen zijn met de 
uitgangspunten van de klassieke school of met die van de moderne 
school. Geef daarbij ook aan waarom zij het niet met de uitgangspunten 
van de andere school eens zullen zijn. Gebruik in je redenering: 
 een omschrijving van het begrip daadrecht;
 een omschrijving van het begrip daderrecht.
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Er bestaan verschillende doelen van straffen. De klassieke school en de 
moderne school leggen de nadruk op verschillende doelen van straffen. 

1p 8 Waar staan de doelen van straffen bij de twee scholen juist?  
de nadruk van de klassieke 
school 

de nadruk van de moderne 
school 

A generale preventie speciale preventie 
B speciale preventie resocialisatie 
C resocialisatie vergelding 
D vergelding generale preventie 

Er zijn verschillende soorten machtsbronnen te onderscheiden, 
bijvoorbeeld affectieve machtsbronnen. 

3p 9  Leg uit over welke twee soorten machtsbronnen rechters beschikken. 
 Leg vervolgens uit dat rechters macht hebben. Gebruik in je uitleg de

omschrijving van het kernconcept macht.

Lees regel 16 tot en met 31 van tekst 3 en gebruik figuur 1. 
De onderzoekers van het onderzoek dat in regel 16 tot en met 31 van 
tekst 3 beschreven is, hebben onderzocht of de ontvangen informatie over 
een specifieke strafzaak effect heeft op de behoefte aan het opleggen van 
strengere straffen. Dit hebben ze gedaan onder twee verschillende 
groepen: een groep hoger opgeleiden (psychologiestudenten aan een 
universiteit) en een groep lager opgeleiden (studenten dienstverlening 
aan een ROC). In figuur 1 zijn de resultaten van het onderzoek 
weergegeven. 
Bij aanvang van een onderzoek kun je meerdere hypothesen formuleren. 

2p 10  Formuleer een hypothese over het verband tussen de hoeveelheid 
informatie die de groep lager opgeleiden kreeg en de strafmaat die 
deze groep lager opgeleiden voorstelde, die bevestigd wordt door de 
informatie in figuur 1. 

 Benoem de afhankelijke variabele in het onderzoek.

In een artikel over het in tekst 3 beschreven onderzoek in Trema, het 
tijdschrift voor de rechterlijke macht, benoemen de onderzoekers enkele 
beperkingen van het onderzoek. Zij schrijven onder andere dat het 
woordgebruik uit de beschrijving van de mishandelingszaak voor sommige 
deelnemers uit de groep lager opgeleiden misschien lastig was. 

1p 11 Leg uit dat dit woordgebruik een beperking van de betrouwbaarheid van 
het onderzoek kan betekenen. Gebruik in je uitleg een omschrijving van 
betrouwbaarheid als eis voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. 
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Gebruik regel 16 tot en met 31 van tekst 3. 
In vraag 11 wordt het woordgebruik als een beperking van het onderzoek 
genoemd. Een andere genoemde beperking was de geselecteerde 
steekproef. 

2p 12 Leg uit aan welke eis van sociaalwetenschappelijk onderzoek niet volledig 
voldaan is door de geselecteerde steekproef. Gebruik in je uitleg: 
 de naam en omschrijving van een eis van sociaalwetenschappelijk

onderzoek;
 informatie uit regel 16 tot en met 31 van tekst 3 waaruit blijkt dat niet

volledig voldaan is aan deze eis.

Gebruik tekst 3.  
2p 13 Beargumenteer dat selectieve berichtgeving en een gebrek aan kennis 

het gezag van rechters kunnen aantasten. Gebruik in je argumentatie: 
 de omschrijving van het kernconcept gezag;
 informatie uit tekst 3 waaruit selectieve berichtgeving blijkt.

1p 14 Leg uit dat de rechtspraak een sociale institutie is. Gebruik in je uitleg de 
omschrijving van het kernconcept sociale institutie. 

Sociale instituties hebben verschillende kenmerken. Een kenmerk is dat 
ze vaak niet alleen op dwingende macht, maar ook op gezag berusten. 

2p 15 Noem twee andere kenmerken van sociale instituties die voor de institutie 
rechtspraak gelden. 

Gebruik tekst 4.  
Er wordt wel gesteld dat de kloof tussen de straf die rechters opleggen en 
de strafmaat die burgers gepast vinden, kan leiden tot onvrede over de 
rechtspraak en nadelig kan zijn voor het vertrouwen dat de burgers in de 
rechtspraak hebben.  
Volgens een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 
2017 is het vertrouwen van Nederlanders in de rechtspraak hoog 
vergeleken met andere instituties. Volgens een onderzoek van het SCP 
had 67% van de Nederlanders eind 2016 ‘voldoende vertrouwen’ in de 
rechtspraak.  
Tekst 4 gaat over het belang van vertrouwen in de rechtspraak voor de 
samenleving. Op basis van tekst 4 kan gesteld worden dat vertrouwen in 
de rechtspraak de objectieve veiligheid kan vergroten. 

2p 16 Beredeneer dat vertrouwen in de rechtspraak de objectieve veiligheid kan 
vergroten. Gebruik in je redenering: 
 een omschrijving van het begrip objectieve veiligheid;
 informatie uit tekst 4 waaruit blijkt dat vertrouwen in de rechtspraak

de objectieve veiligheid kan vergroten.
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Gebruik tekst 4. 
1p 17 Beredeneer dat het hebben van vertrouwen in instituties als de politie en 

de rechtspraak de subjectieve veiligheid kan vergroten. Gebruik in je 
redenering: 
 een omschrijving van het begrip subjectieve veiligheid;
 informatie uit tekst 4 om de redenering te onderbouwen.

In tekst 3 staat dat burgers meestal niet goed op de hoogte zijn van hoe 
de rechtspraak in het echt functioneert. In tekst 4 staat dat het vertrouwen 
dat burgers in de rechterlijke macht hebben van centraal belang is. 
Of iemand kennis heeft over de rechterlijke macht is onder andere 
afhankelijk van zijn politieke socialisatie. 

1p 18 Leg dit uit. Gebruik in je uitleg de omschrijving van het kernconcept 
politieke socialisatie. 

Opgave 3 Een dementievriendelijke samenleving 

Bij deze opgave horen de teksten 5 en 6 uit het bronnenboekje. 

Inleiding 
Deze opgave gaat over de manier waarop wij als samenleving omgaan 
met mensen met dementie. Dementie is de verzamelnaam voor 
aandoeningen waarbij de hersenen informatie niet meer goed verwerken. 
De ziekte komt vooral bij ouderen voor en komt tot uiting in 
vergeetachtigheid, problemen met gewone dagelijkse handelingen, 
plotselinge veranderingen in gedrag en vergissingen in tijd en plaats. 
Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie naar verwachting 
toenemen van 270.000 in 2019 naar 550.000 in 2040.  
Uit onderzoek van Alzheimer Nederland, een organisatie voor mensen 
met dementie en mensen die hiermee te maken hebben, blijkt dat mensen 
op straat en medewerkers van bedrijven de ziekte niet goed herkennen en 
niet goed weten hoe ze het best kunnen reageren of kunnen helpen. 
Daarom zijn Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM 
en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2016 
gestart met de campagne voor een dementievriendelijke samenleving.  
Op de website samendementievriendelijk.nl kunnen mensen een online 
training volgen in de omgang met mensen met dementie. Via spotjes op tv 
en sociale media worden mensen gewezen op de website. Bedrijven 
kunnen ook een training laten verzorgen voor hun personeel. In tekst 1 
staat een deel van de toespraak die de staatssecretaris van VWS hield bij 
de presentatie van de campagne voor een dementievriendelijke 
samenleving tijdens een EU-conferentie over dementie. 
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Gebruik de inleiding van deze opgave op pagina 6. 
Er is door het ministerie van VWS een politiek besluit genomen om enkele 
miljoenen euro’s te investeren in de campagne voor een 
dementievriendelijke samenleving. 
Politieke besluitvorming wordt beïnvloed door de omgeving. Er zijn 
verschillende soorten omgevingsfactoren te onderscheiden die de 
mogelijkheden voor overheidsbeleid kunnen beperken of verruimen, 
bijvoorbeeld sociale of culturele factoren. Ook relaties van Nederland met 
andere landen kunnen van invloed zijn op de besluitvorming. 
In de inleiding is een andere soort omgevingsfactor te herkennen die 
invloed kan hebben op de politieke steun voor het investeren van 
miljoenen euro’s in de campagne. 

2p 19  Welke andere soort omgevingsfactor is te herkennen in de inleiding? 
Licht je antwoord toe met een citaat uit de inleiding waaruit deze factor 
blijkt.  

 Beredeneer dat deze factor de politieke steun voor het investeren van
geld in de campagne voor een dementievriendelijke samenleving kan
vergroten.

Alzheimer Nederland is mede-initiatiefnemer van de campagne voor een 
dementievriendelijke samenleving.  
Op de website van Alzheimer Nederland staat: 
“Al ons werk draait om de wensen en behoeften van mensen met 
dementie en hun omgeving. (…) We geven voorlichting over de ziekte van 
Alzheimer en andere vormen van dementie, bieden ondersteuning en 
komen op voor betere zorg voor mensen met dementie. (…) Alzheimer 
Nederland zit boven op het zorgbeleid in Den Haag, door het actief volgen 
en beïnvloeden van de politieke agenda en nauw contact met 
Kamerleden.” Hieruit blijkt dat Alzheimer Nederland een pressiegroep is. 

3p 20  Leg uit welke twee kenmerken van pressiegroepen te herkennen zijn  
 in bovenstaand citaat van de website van Alzheimer Nederland. 
Pressiegroepen verschillen van politieke partijen. 
 Geef voor elk van de genoemde kenmerken van pressiegroepen aan

waarin dat kenmerk verschilt van politieke partijen.

Gebruik de inleiding van deze opgave op pagina 6. 
Er zijn verschillende functies van socialisatie te onderscheiden, 
bijvoorbeeld de functie ‘identificatie met de eigen groepen en cultuur’ en 
de functie ‘verandering van de cultuur van de samenleving en van 
groepen daarbinnen’. 

2p 21 Leg uit welke andere functie van socialisatie te herkennen is in de 
inleiding van deze opgave op pagina 6. Gebruik in je uitleg:  
 de naam van de functie van socialisatie;
 informatie uit de inleiding op pagina 6 om deze functie te illustreren.

Pagina: 45Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



HA-1034-a-o 8 / 9 lees verder ►►►

Gebruik de inleiding van deze opgave op pagina 6 en tekst 5. 
2p 22 Leg uit dat de campagne voor een dementievriendelijke samenleving de 

sociale cohesie in de samenleving kan versterken. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept sociale cohesie;
 een voorbeeld uit tekst 5 waaruit sociale cohesie blijkt.

Gebruik tekst 5.  
De campagne voor een dementievriendelijke samenleving wordt gesteund 
door politieke partijen uit verschillende politieke stromingen en sluit aan 
bij uitgangspunten van verschillende politieke stromingen. 
In tekst 5 is een uitgangspunt van de confessionele stroming te 
herkennen. 

2p 23 Leg uit welk uitgangspunt van de confessionele stroming dit is. Gebruik in 
je uitleg informatie uit tekst 5 waarin dit uitgangspunt te herkennen is. 

Zie regel 22 tot en met 28 van tekst 5. 
In trainingen of scholing in het kader van een dementievriendelijke 
samenleving leren mensen de signalen te herkennen van dementie en 
hoe zij het best kunnen omgaan met mensen met dementie. Er zijn onder 
andere speciale trainingen om dementievriendelijk op je werk te zijn. 

2p 24 Leg uit hoe een training over dementie het referentiekader van 
werknemers verandert en ervoor kan zorgen dat gebeurtenissen zoals 
beschreven in regel 22 tot en met 28 van tekst 5 niet meer plaatsvinden. 
Gebruik in je uitleg: 
 een omschrijving van het begrip referentiekader;
 een omschrijving van het begrip selectieve perceptie.

Gebruik tekst 6.  
Er zijn verschillende hypothesen over de mate waarin massamedia 
invloed hebben op mensen. Een voorbeeld van zo’n mediahypothese is 
de cultivatiehypothese. 
In tekst 6 geven The en Olde Rikkert een verklaring voor het beeld dat 
mensen hebben van mensen met dementie.  

2p 25 Leg uit welke andere mediahypothese in deze verklaring te herkennen is. 
Gebruik in je uitleg: 
 de naam en de omschrijving van een mediahypothese;
 informatie uit tekst 6 waarin deze mediahypothese te herkennen is.
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Gebruik tekst 6. 
In het rapport ‘Een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg’ 
van de overheid staat het volgende: 
“Uit een onderzoek blijkt dat het krijgen van de diagnose dementie een 
enorme impact heeft op iemands identiteit, met gevoelens van verlies, 
boosheid, onzekerheid en frustratie tot gevolg. De wens om hun vroegere 
identiteit te behouden, kan ertoe leiden dat mensen met dementie 
terughoudend zijn om hun diagnose te delen met familieleden of de 
bredere sociale omgeving.”  
Er kan een spanning bestaan tussen persoonlijke en externe collectieve 
identiteit. 

3p 26 Beredeneer dat deze spanning kan verklaren dat iemand met de diagnose 
dementie deze diagnose niet graag deelt met de bredere sociale 
omgeving. Gebruik in je redenering: 
 een omschrijving van externe collectieve identiteit met een voorbeeld

daarvan uit tekst 6;
 de omschrijving van het kernconcept identiteit.

Mensen met dementie lopen een verhoogd risico op sociale uitsluiting. 
In het rapport ‘Een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg’ 
van de overheid staat: 
“Door de beperkingen van de ziekte is het vaak moeilijk om (…) contacten 
te onderhouden, bijvoorbeeld omdat gesprekken moeizamer gaan, of 
omdat anderen niet goed weten hoe ze met de persoon met dementie 
moeten omgaan. Ook zorgen de beperkingen ervoor dat het moeilijk is om 
vrijwilligerswerk uit te voeren, of deel te nemen aan het verenigingsleven.” 

1p 27 Op welke component van sociale uitsluiting lopen mensen met dementie 
een verhoogd risico volgens het bovenstaande citaat? 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1 Vrouwenvoetbal 

tekst 1 

Waarom het vrouwenvoetbal niet populair is (…) 

Voetballende vrouwen krijgen net 
zoveel kansen als mannen, denken 
we. Toch stuiten ze op subtiele 
culturele barrières. (…) Het bekijken 
van voetballende vrouwen lijkt nog 5 
gêne te veroorzaken. Zwetende, 
knokkende, in voetbalbroek gestoken 
dames zouden er niet aantrekkelijk 
genoeg uitzien. (…) In 2004 raadde 
FIFA1)-voorzitter Sepp Blatter 10 
vrouwen nog aan in ‘vrouwelijke 
kleren te sporten, in strakkere 
broekjes bijvoorbeeld’. Dat zou de 
sport populairder maken. In zijn 
woorden klinkt het traditionele idee 15 
door dat vrouwen beter sporten 
kunnen beoefenen waarin ze er leuk 
uitzien, zoals turnen, paardrijden, 
zwemmen. Zulke ‘sierlijke’ sporten 
mogen vrouwen al een eeuw lang 20 
beoefenen; voetbal werd nog tot diep 
in de vorige eeuw als een veel te 
ruwe bezigheid beschouwd – in 
Nederland tenminste. In 1938 stelde 
de KNVB2) zijn velden niet meer voor 25 
vrouwen open. Pas in 1979 stond de 
bond meiden weer toe lid te worden 
van een voetbalvereniging. 
Voetballende vrouwen moeten zich 
dus op twee fronten bewijzen: ze 30 
moeten net zo krachtig, hard en snel 
kunnen voetballen als mannen, maar 
ze mogen er ook weer niet als 
‘manwijven’ uitzien. (…) 

(…) Martine Prange (…) is 35 
hoogleraar filosofie in Tilburg, hoofd 
van het door de NWO ondersteunde 
onderzoeksproject ‘Van 
voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal’ 

en dé specialist op het terrein. (…) 40 
Gezien de spectaculaire opkomst van 
het Nederlands vrouwenvoetbal, zou 
je verwachten dat Prange 
optimistisch gestemd is, maar 
daarvan is (…) weinig te merken. Het 45 
door haar geleide onderzoek heeft 
haar vermoeden bevestigd dat het 
gros van de mannen nog altijd ‘geen 
enkele belangstelling vertoont voor 
de sportieve prestaties van vrouwen’ 50 
– en dat probleem is breder dan het
voetbalwereldje. (…)

Het argument dat ‘het sportpubliek’, 
vaak mannen van middelbare leeftijd, 
vrouwenvoetbal niet interessant of 55 
aantrekkelijk genoeg vindt, zorgt er 
weer voor dat er te weinig geld naar 
vrouwen gaat, constateert Prange. 
Zo ontstaat een vicieuze cirkel: 
“Vrouwenvoetbal lijkt de wind mee te 60 
hebben, maar we moeten ons niet 
vergissen in de bestuurders. Dat zijn 
haast allemaal mannen, en niet altijd 
zo professioneel. Die willen alleen 
geld steken in wat aandacht krijgt in 65 
de media. Terwijl de media alleen 
uitzenden waar hun kijkers al bekend 
mee zijn.” Dat schiet natuurlijk niet 
op, verzucht Prange. “Soms denk ik 
weleens dat er sinds de jaren tachtig 70 
weinig is gebeurd. Ja, vrouwen 
worden gestimuleerd, maar alleen als 
ze mannen niet in de weg zitten. Dat 
zie je op alle niveaus terug”, legt 
Prange uit. Als sportclubs 75 
bezuinigen, gaan de vrouwenteams 
er het eerste uit. Zo geef je vrouwen 
het gevoel dat ze onbelangrijk zijn. 
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“Stel dat je trainer bent van vrouwen 
en je wilt om 16.00 uur op veld 1 80 
spelen. Zodra een team mannen op 

dat moment een extra training inlast, 
word je opzij geschoven. (…)” 

naar: www.trouw.nl, 14 juli 2017 

tekst 2 

Fragment uit een interview met Martine Prange 

“(…) Ik denk dat jonge meisjes 
ondertussen in ieder geval weten dat 
ze met hun sport een serieuze 
ambitie kunnen hebben, dat ze prof 
kunnen worden, en dat ze daar, 5 
zeker als ze in het buitenland spelen, 
ook nog eens een aardige boterham 
mee kunnen verdienen. (…) 
Er staan momenteel 153.000 meisjes 
bij de KNVB ingeschreven. Ik denk 10 
dat dit aantal nog flink gaat 
toenemen. Wat ik ook zie is dat veel 
meisjes, maar ook veel jongetjes, 
opeens weten wie Lieke Martens is. 
Het is leuk om te zien dat de 15 
speelsters van nu opeens de eerste 
echte idolen zijn.” 

(…) Het besef dat profvoetballer 
worden ook voor een meisje is 
weggelegd, hoe belangrijk is dat? 20 
“Die meiden van het Nederlands 
elftal zijn zoveel meer dan voetballer 
alleen. Zij zijn niet alleen 
ambassadeur van hun sport, maar 
ook een rolmodel. Die meiden die in 25 
de finale speelden, waren zich niet 
alleen bewust van het feit dat het de 
allereerste keer in de geschiedenis 
was dat ze zo’n toernooi zouden 
kunnen winnen, maar ook dat ze 30 
daarmee voor een doorbraak van het 
vrouwenvoetbal zouden zorgen. 
Ik vind het des te knapper hoe zij het 
hebben gedaan. 
(…) het winnen van het EK is niet 35 
alleen een sportieve, maar ook een 
maatschappelijke prestatie, die een 
bijdrage levert aan de emancipatie 
van vrouwen.” 

naar: Opzij, 5 oktober 2017 

noot 1  FIFA = Fédération Internationale de Football Association: de internationale 
voetbalbond 

noot 2 KNVB = Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
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Opgave 2 Straffen en vertrouwen in de rechtspraak 

tekst 3 

Waarom vinden burgers dat rechters te licht straffen? 

(…) Jarenlang onderzoek laat zien 
dat burgers willen dat rechters 
strenger straffen dan ze in 
werkelijkheid doen. Ook blijkt dat als 
burgers geïnformeerd worden over 5 
de strafzaak en over de 
achtergronden van de verdachte, die 
behoefte aan strengere straffen 
afneemt. Er is dus een ‘informatie-
effect’. Ook opleiding is van invloed: 10 
hoger opgeleiden vinden een streng 
straffende rechter minder belangrijk 
dan lager opgeleiden. Naast een 
informatie-effect treedt dus ook een 
‘opleidingseffect’ op. 15 

Het onderzoek 
Psychologiestudenten (hoger 
opgeleiden) en ROC-studenten (lager 
opgeleiden) kregen een beschrijving 
van een mishandelingszaak te lezen, 20 
waarna zij een voorstel voor een straf 
konden doen. Die beschrijving van de 
strafzaak was bij de helft van alle 
respondenten kort (een 
krantenberichtje) en bij de andere 25 
helft langer (een uittreksel uit het 
dossier). Op die manier kon worden 

vastgesteld of het uitmaakt hoeveel 
informatie over een zaak wordt 
gelezen, en of dat verschilt tussen 30 
hoger en lager opgeleiden. (…) 

Beter informeren 
De meeste mensen komen tijdens 
hun leven weinig in contact met de 
politie of de rechter. Bij hun oordeel 35 
over hoe het rechtssysteem werkt, 
gaan ze vooral af op de media. Maar 
mediaberichten zijn niet altijd 
volledig. Ernstige criminaliteit krijgt 
begrijpelijkerwijs veel aandacht, net 40 
als slachtoffers. Dat kan ten koste 
gaan van achtergrondinformatie over 
een zaak. Burgers gaan bovendien 
bijna nooit zomaar eens naar een 
zitting. Zij zijn meestal niet goed op 45 
de hoogte van hoe de rechtspraak in 
het echt functioneert. Als burgers niet 
begrijpen hoe rechters de straf 
bepalen, kan dat negatieve gevolgen 
hebben voor hun steun voor die 50 
straffen. Het is daarom van belang 
dat er meer en meer begrijpelijke 
informatie over de achtergronden van 
zaken wordt verspreid (…). 

bron: www.nscr.nl, mei 2017 
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figuur 1   

Effecten van informatie en opleiding op de hoogte van de gewenste straf 
(in aantal maanden) 

naar: Trema, mei 2017 

Toelichting 
In figuur 1 is af te lezen welke straf de burgers voorstelden in de 
mishandelingszaak waarover ze te lezen kregen (zie regel 16 tot en met 31 van 
tekst 3). Er is een onderscheid gemaakt tussen burgers die weinig informatie 
kregen (een korte beschrijving van de zaak) en burgers die veel informatie 
kregen (een lange beschrijving van de zaak). Er is tevens een onderscheid 
gemaakt tussen burgers met een lager (laag/gemiddeld) opleidingsniveau en 
burgers met een hoger (hoog) opleidingsniveau. 
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tekst 4 

Zonder maatschappelijk vertrouwen geen toekomstbestendige rechtspraak 

Het vertrouwen dat burgers in de 
rechterlijke macht hebben is (…) van 
centraal belang. Volgens [politicoloog 
en filosoof] Fukuyama (…) is het 
vertrouwen niet alleen een 5 
voorwaarde voor het functioneren 
van overheidsinstituties, in dit geval 
de rechtspraak, maar is het 
indicatief1) voor de kwaliteit van de 
samenleving en de onderlinge 10 

verbondenheid tussen burgers als 
geheel. Zij durven meer op elkaar te 
vertrouwen en relaties aan te gaan 
als zij zich beschermd voelen door 
adequate rechtshandhaving, in 15 
eerste instantie door de politie en als 
ultimum remedium2) door de 
rechtspraak. Ook zullen zij zich ook 
zelf eerder aan de regels van de 
rechtsorde houden. 20 

bron: Rechtstreeks 2, 2017 

noot 1 indicatief voor = een aanwijzing voor 
noot 2 ultimum remedium = laatste, uiterste middel 
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Opgave 3 Een dementievriendelijke samenleving 

tekst 5 

Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EU-conferentie over dementie 

(…) In Nederland woont 70 procent 
van de mensen met dementie thuis 
(...). Ze wonen in ons dorp, in onze 
buurt, in onze straat. Velen van hen 
kunnen nog heel lang goed 5 
functioneren. Ze willen ook niet als 
ziek en zielig beschouwd worden. 
(...) Het enige wat ze soms nodig 
hebben is een beetje extra aandacht, 
een duwtje in de goede richting. Zij 10 
zijn zo gebaat bij mensen die 
doorhebben wat er aan de hand is 
als iemand het even niet meer weet 
bij de kapper of zonder bestemming 
de bus instapt.  15 
En zo kwamen we tot het idee van de 
dementievriendelijke samenleving. 
Een campagne die we vandaag 
graag presenteren. 
Eigenlijk is het idee voor die 20 
campagne begonnen met een 
telefoongesprek. Een jaar geleden 
kreeg een keurige Amsterdamse 
dame een telefoontje van de politie 
van Doorn (…). De agent zei: “Uw 25 
moeder is aangehouden wegens 
winkeldiefstal, kunt u even 
langskomen?” (...) 
Onderweg naar het politiebureau 
besefte ze dat haar moeder dus niet 30 
gewoon een beetje vergeetachtig 
was. (...) Ze vergat nu dus ook om te 

betalen in de supermarkt. Ze leed 
aan een ziekte. (...) 
(...) De eigenaar van de supermarkt 35 
heeft het signaal begrepen. Hij riep al 
zijn medewerkers bij elkaar en zei: 
wij gaan mensen die vergeetachtig 
zijn niet aangeven bij de politie, we 
gaan ze een handje helpen. Voortaan 40 
zeggen we dan: Zal ik dit even voor u 
terugleggen? Zal ik u even helpen 
met betalen? Kan ik u helpen met 
zoeken? Een jaar na deze 
gebeurtenis ben ik op bezoek 45 
geweest in die winkel in Doorn om 
hun het predicaat 
‘dementievriendelijke supermarkt’ uit 
te reiken. Dat staat daar nu met een 
groot plakkaat op het winkelraam en 50 
de manager is er terecht heel trots 
op.  En omdat deze supermarkt een 
vestiging is van de grootste 
winkelketen van Nederland, zijn er nu 
veel meer van zulke supermarkten in 55 
Nederland. Bij heel veel vestigingen 
krijgen de medewerkers scholing in 
omgaan met mensen met dementie. 
(...)  Na deze supermarktketen 
volgde de grootste busmaatschappij. 60 
En daarna verschillende gemeenten. 
(...) En nieuwe partners sluiten zich 
aan: van banken en verzekeraars tot 
campingbeheerders. (…) 

 bron: samendementievriendelijk.nl, 2016 
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tekst 6 

Strijd tegen (…) dementie: ‘Er valt nog lang goed mee te leven’ 

Wilsonbekwaam, incontinent en 
vergeetachtig. Wanneer het over 
dementie gaat, doemen al snel 
beelden op van wegkwijnende 
mensen in verpleeghuizen. Dementie 5 
als het allerergste dat iemand kan 
overkomen. Reclamespots met 
teksten als ‘Alzheimer verwoest 
levens’ versterken dit gevoel. 
Maar dit is slechts een klein deel van 10 
de werkelijkheid, vertellen 
wetenschappers Anne-Mei The en 
Marcel Olde Rikkert in Nieuwsuur. 
(...) 
Wat zelden wordt getoond, is de 
grote groep die na de diagnose met 15 

wat hulp zelfstandig thuis woont, 
ondernemend is en het leven nog 
absoluut de moeite waard vindt. (...) 
De eenzijdige focus op de eindfase 
van de ziekte in de media en politiek 20 
is schadelijk. Het staat een 
dementievriendelijke samenleving in 
de weg, stelt Marcel Olde Rikkert 
vast. (...) 
“Die beelden maken dat we nog 25 
steeds als samenleving denken: ja, 
maar dat zijn toch wel heel gestoorde 
mensen, allemaal heel erg zielig en 
daar moeten we toch eigenlijk niet te 
veel mee te maken hebben.” (...) 30 

bron: nos.nl, januari 2018 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2021 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 
correctievoorschrift. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
Bij veel vragen kent het correctievoorschrift twee onderdelen: ‘een juist 
antwoord bevat’ en ‘voorbeeld van een juist antwoord’. Het ‘een juist 
antwoord bevat’ is bepalend voor de toekenning van scorepunten. Het 
‘voorbeeld van een juist antwoord’ is volgens de examenmakers het meest  
voor de hand liggende antwoord. Als er sprake is van een vakinhoudelijk 
correcte toepassing van de criteria van ‘een juist antwoord bevat’, moeten 
aan antwoorden die afwijken van het voorbeeldantwoord scorepunten 
worden toegekend. 
 
 

Opgave 1 Vrouwenvoetbal 
 

 1 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• het verschil tussen sekse en gender: gender verwijst naar de cultureel 

bepaalde verschillen tussen mannen en vrouwen en sekse verwijst 
naar de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen 1 

• een uitleg dat er in regel 14-23 van tekst 1 sprake is van het indelen 
van vrouwen op grond van gender, met een toepassing van het begrip 
gender 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Gender verwijst naar de cultureel bepaalde verschillen tussen mannen 

en vrouwen en sekse naar de biologische verschillen tussen mannen 
en vrouwen  1 

• Dat vrouwen beter ‘sierlijke’ sporten kunnen beoefenen waarbij ze er 
leuk uitzien en dat voetbal een veel te ruwe bezigheid voor vrouwen 
zou zijn (r. 14-23) is een voorbeeld van gender, want het gaat over 
cultureel bepaalde opvattingen over wat vrouwelijk is of hoe vrouwen 
zich zouden moeten gedragen en eruit zouden moeten zien 1 

 

Vraag Antwoord Scores 
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 2 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat er tegenwoordig in de wereld van het voetbal nog steeds 

sprake is van sociale ongelijkheid, met een toepassing van het 
kernconcept sociale ongelijkheid 1 

• informatie uit tekst 1 waaruit het kernconcept sociale ongelijkheid blijkt 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 1 staat dat het gros van de mannen nog altijd ‘geen enkele 

belangstelling vertoont voor de sportieve prestaties van vrouwen’ 
(r. 47-50) / dat er weinig geld gaat naar vrouwenvoetbal (r. 57-58) / dat 
bij sportclubs mannenteams voorrang krijgen op vrouwenteams 
(r. 75-83) 1 

• Het verschil in sekse heeft dus consequenties voor de positie, 
waardering/behandeling van mannen en vrouwen: voetbal door 
vrouwen wordt minder gewaardeerd en anders behandeld dan voetbal 
door mannen. Er is dus sprake van sociale ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen 1 

 
Opmerking 
Ongelijkheid met een verwijzing naar het verbod dat de KNVB in 1938 
instelde (r. 24-28) mag niet goed worden gerekend (want er wordt 
gevraagd naar sociale ongelijkheid in het heden). 
 

 3 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• het noemen van het kernconcept representativiteit 1 
• een uitleg dat het percentage vrouwen in voetbalbesturen ten opzichte 

van het percentage vrouwen onder de voetballers een indicator is van 
het kernconcept representativiteit, met een toepassing van dit 
kernconcept door het noemen van sekse/geslacht als 
achtergrondkenmerk 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het percentage vrouwen in voetbalbesturen ten opzichte van het 

percentage vrouwen onder de voetballers is een indicator van het 
kernconcept representativiteit 1 

• Het percentage vrouwen in voetbalbesturen ten opzichte van het 
percentage vrouwen onder de voetballers geeft namelijk de mate aan 
waarin het achtergrondkenmerk (behorend tot de vrouwelijke) sekse 
van de bestuurders overeenkomt met dat van de groep die 
vertegenwoordigd wordt, namelijk voetballende vrouwen 1 
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Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 7 lees verder ►►►

 4 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat in dit streven van de FIFA (dat in 2022 ten minste een 

derde van de bestuurscommissie uit vrouwelijke leden bestaat) een 
veranderingsvraagstuk te herkennen is, met een toepassing van het 
kernconcept democratisering 1 

• een uitleg dat in dit streven van de FIFA (dat in 2022 ten minste een 
derde van de bestuurscommissie uit vrouwelijke leden bestaat) een 
veranderingsvraagstuk te herkennen is, met een toepassing van het 
hoofdconcept verandering, waarbij het tempo en/of de richting van de 
verandering wordt benoemd 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In dit streven van de FIFA is een veranderingsvraagstuk te herkennen, 

want als er meer vrouwen in het bestuur komen, krijgen vrouwen meer 
inspraak en medezeggenschap en veranderen de machtsverhoudingen 
binnen de voetbalbond. Er is sprake van het proces van 
democratisering 1 

• Hierdoor worden in een relatief korte tijd, na vele jaren van 
achterstand, de mogelijkheden van vrouwen om ontwikkelingen in het 
voetbal te beïnvloeden vergroot 1 

 
 5 maximumscore 2 

Een juist antwoord bevat: 
• een toepassing van het kernconcept cultuur en een voorbeeld uit 

tekst 2 waaruit het kernconcept cultuur blijkt 1 
• een uitleg dat het volgen van de wedstrijden tijdens het Europees 

Kampioenschap (EK) vrouwenvoetbal een socialiserende werking voor 
jonge meisjes kan hebben, met een toepassing van het kernconcept 
socialisatie 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De vrouwen van het Nederlands elftal zijn een rolmodel voor meisjes 

(r. 15-17; r. 23-25), die nu weten dat ze met hun sport een serieuze 
ambitie kunnen hebben en dat ze prof kunnen worden (r. 1-8). Dit zijn 
voorstellingen/opvattingen/waarden. 
Voorstellingen/opvattingen/waarden maken deel uit van een cultuur 1 

• Deze voorstellingen/opvattingen/waarden over de mogelijkheden om 
als meisje prof te worden en over voetballende vrouwen in het 
algemeen worden tijdens het EK vrouwenvoetbal overgedragen, en 
meisjes die naar het EK vrouwenvoetbal kijken, kunnen deze 
voorstellingen/opvattingen/waarden overnemen. Het volgen van de 
wedstrijden tijdens het EK vrouwenvoetbal kan dus een socialiserende 
werking voor jonge meisjes hebben 1 
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Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 8 lees verder ►►►

 6 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat veel positieve aandacht voor 
de successen van vrouwenvoetbal op televisie weinig of geen invloed zal 
hebben op iemand die vrouwenvoetbal niet interessant vindt, met een 
toepassing van het begrip selectieve blootstelling. 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Volgens de selectiviteitshypothese zal veel positieve aandacht voor de 
successen van vrouwenvoetbal op televisie weinig of geen invloed hebben 
op iemand die vrouwenvoetbal niet interessant vindt, omdat hij (volgens 
deze hypothese) niet naar (programma’s over) vrouwenvoetbal op televisie 
zal kijken. 
 
 

Opgave 2 Straffen en vertrouwen in de rechtspraak 
 

 7 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
• het noemen van de moderne school als school waarmee 

geïnformeerde burgers het eens zullen zijn, met als uitgangspunt van 
de moderne school daderrecht en een omschrijving hiervan 1 

• het noemen en omschrijven van het uitgangspunt daadrecht als 
uitgangspunt van de klassieke school  1 

• een redenering waarom geïnformeerde burgers het eens zullen zijn 
met de uitgangspunten van de moderne school en niet met de 
uitgangspunten van de klassieke school 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Geïnformeerde burgers zullen het eens zijn met de uitgangspunten van 

de moderne school, want de moderne school stelt in plaats van de 
daad de dader centraal: daderrecht. Dit betekent dat bij het bepalen 
van de strafmaat rekening wordt gehouden met de achtergrond van de 
verdachte 1 

• Als burgers na het krijgen van informatie over de achtergrond van de 
verdachte minder behoefte hebben aan strengere straffen, past dit dus 
bij de moderne school. Informatie over de achtergrond van de 
verdachte zal in de visie van de klassieke school geen invloed hebben 
op de strafmaat 1 

• De klassieke school stelt namelijk de daad centraal en gaat uit van 
vaststaande sancties voor alle daders: daadrecht 1 

 
 8 A 
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Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 9 lees verder ►►►

 9 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat rechters over een cognitieve machtsbron beschikken 1 
• een uitleg dat rechters over een politieke machtsbron beschikken 1 
• een uitleg dat rechters macht hebben, met een toepassing van het 

vermogen om hulpbronnen in te zetten om bepaalde doelstellingen te 
bereiken / het vermogen om hulpbronnen in te zetten om de 
handelingsmogelijkheden van anderen te beperken/vergroten uit de 
omschrijving van het kernconcept macht 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Rechters beschikken over een cognitieve machtsbron, omdat ze veel 

kennis hebben van het recht 1 
• Rechters beschikken over een politieke machtsbron, omdat hun macht 

wettelijk is vastgelegd en daarom legitiem is 1 
• Rechters hebben macht, omdat ze op basis van hun kennis en 

wettelijke bevoegdheden rechtspreken en met hun uitspraak de 
handelingsmogelijkheden van degenen die terechtstaan (mede) 
bepalen 1 

 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen als zowel de soort machtsbron als de 
bijbehorende uitleg juist is. 
 

 10 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een toetsbare hypothese over het verband tussen de hoeveelheid 

informatie die de groep lager opgeleiden kreeg en de strafmaat die 
deze groep lager opgeleiden voorstelde, die bevestigd wordt door de 
informatie uit figuur 1 1 

• het noemen van het aantal maanden gevangenisstraf / de hoogte van 
de gewenste straf als afhankelijke variabele 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een door figuur 1 bevestigde hypothese over het verband tussen de 

hoeveelheid informatie die de groep lager opgeleiden kreeg en de 
strafmaat die deze groep voorstelde, is:  
Lager opgeleiden die veel informatie krijgen, stellen minder maanden 
gevangenisstraf voor / stellen minder hoge straffen voor dan de lager 
opgeleiden die weinig informatie krijgen 1 

• De afhankelijke variabele is het aantal maanden gevangenisstraf / de 
hoogte van de gewenste straf 1 
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Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 10 lees verder ►►►

 11 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat dit woordgebruik een beperking 
van de betrouwbaarheid van het onderzoek kan betekenen, met een 
toepassing van de eis van betrouwbaarheid voor sociaalwetenschappelijk 
onderzoek. 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Als het taalgebruik voor sommige lager opgeleide deelnemers lastig is, dan 
kan het zijn dat zij delen van de beschrijving van de mishandelingszaak 
niet begrijpen en daardoor zal de strafmaat die zij voorstellen berusten op 
toeval en niet betrouwbaar zijn. 
 

 12 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• de eis van representativiteit of de eis van generaliseerbaarheid en een 

uitleg dat aan deze eis van sociaalwetenschappelijk onderzoek niet 
volledig voldaan is door de geselecteerde steekproef, met een 
toepassing van deze eis 1 

• informatie uit regel 16 tot en met 31 van tekst 3 waaruit blijkt dat niet 
volledig voldaan is aan deze eis 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De geselecteerde groep hoger opgeleiden bestond uit alleen 

psychologiestudenten 1 
• Psychologiestudenten zijn geen dwarsdoorsnede van de totale 

onderzoekspopulatie hoger opgeleiden. Daarom is aan de eis van 
representativiteit is niet volledig voldaan 1 
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Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 11 lees verder ►►►

 13 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• informatie uit tekst 3 waaruit selectieve berichtgeving blijkt 1 
• een argumentatie dat deze selectieve berichtgeving en een gebrek aan 

kennis het gezag van rechters kunnen aantasten, met een toepassing 
van het kernconcept gezag 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 3 blijkt dat mensen bij hun oordeel over hoe het 

rechtssysteem werkt vooral afgaan op de media, maar dat 
mediaberichten selectief zijn. Zo krijgen slachtoffers bijvoorbeeld veel 
aandacht, wat ten koste kan gaan van achtergrondinformatie over een 
zaak (r. 39-43) 1 

• Als burgers door deze selectieve berichtgeving over rechtszaken en 
door gebrek aan kennis over het rechtssysteem niet begrijpen hoe de 
rechters de straf bepalen, kan dat negatieve gevolgen hebben voor 
hun steun voor die straffen (r. 47-51). Als burgers de besluiten van de 
rechters niet of minder accepteren, wordt de macht van de rechters als 
minder legitiem beschouwd en wordt hun gezag aangetast 1 

 
 14 maximumscore 1 

Een juist antwoord bevat een uitleg dat de rechtspraak een sociale 
institutie is, met een toepassing van het kernconcept sociale institutie. 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
De rechtspraak is gebaseerd op wetten, geformaliseerde regels, en door 
middel van de rechtspraak worden het gedrag en de onderlinge relaties 
van mensen gereguleerd. 
 

 15 maximumscore 2 
twee van de volgende kenmerken: 
 Sociale instituties hebben vaak een lange traditie. 
 Sociale instituties zijn enerzijds vrij stabiel, maar anderzijds vrij 

veranderlijk/veranderbaar. 
 Een individu kan sociale instituties niet zomaar op eigen kracht 

veranderen. / Sociale instituties hebben een ‘eigen realiteit’. 
 
per juist kenmerk  1 
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Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 12 lees verder ►►►

 16 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• informatie uit tekst 4 waaruit blijkt dat vertrouwen in de rechtspraak de 

objectieve veiligheid kan vergroten 1 
• een redenering dat het hebben van vertrouwen in de rechtspraak de 

objectieve veiligheid kan vergroten, met een toepassing van het begrip 
objectieve veiligheid 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 4 blijkt dat als mensen vertrouwen hebben in de rechtspraak 

zij zich ook zelf eerder aan de regels van de rechtsorde houden 
(r. 18-20)  1 

• Als mensen zich meer aan de regels van de rechtsorde houden, 
worden er minder overtredingen/misdrijven begaan en lopen mensen 
minder risico om slachtoffer te worden van een strafbaar feit. Daarmee 
wordt de objectieve veiligheid groter 1 

 
 17 maximumscore 1 

Een juist antwoord bevat een redenering dat het hebben van vertrouwen in 
instituties als de politie en de rechtspraak de subjectieve veiligheid kan 
vergroten, met een toepassing van het begrip subjectieve veiligheid en 
informatie uit tekst 4 om de redenering te onderbouwen. 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Uit tekst 4 blijkt dat wanneer mensen zich beschermd voelen door 
rechtshandhaving door politie en rechtspraak, zij meer op elkaar durven te 
vertrouwen. Als mensen meer op elkaar durven te vertrouwen, kan dit het 
gevoel van veiligheid en dus de subjectieve veiligheid vergroten. 
 

 18 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat of iemand kennis heeft over de 
rechterlijke macht onder andere afhankelijk is van zijn politieke socialisatie, 
met een toepassing van het kernconcept politieke socialisatie. 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
De rechterlijke macht maakt deel uit van de politieke cultuur in Nederland. 
Politieke socialisatie is het proces van overdracht en verwerving van de 
politieke cultuur van de groep(en) en samenleving waartoe mensen 
behoren. Het bijbrengen van kennis over de rechterlijke macht is dus een 
onderdeel van de politieke socialisatie van burgers. 
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Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 13 lees verder ►►►

Opgave 3 Een dementievriendelijke samenleving 
 

 19 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• het noemen van de demografische factor met een verwijzing naar het 

citaat “Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie naar 
verwachting toenemen van 270.000 in 2019 naar 550.000 in 2040”   1 

• een redenering dat de demografische omgevingsfactor de politieke 
steun voor het investeren van geld in de campagne voor een 
dementievriendelijke samenleving kan vergroten 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de inleiding is de demografische omgevingsfactor te herkennen: 

“Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie naar 
verwachting toenemen van 270.000 in 2019 naar 550.000 in 2040”   1 

• De demografische omgevingsfactor kan de politieke steun voor het 
investeren van geld in de campagne voor een dementievriendelijke 
samenleving vergroten, omdat de wetenschap dat er in Nederland 
steeds meer mensen met dementie zullen leven, politici de noodzaak 
kan doen inzien van het investeren in een dementievriendelijke(r) 
samenleving 1 

 
 20 maximumscore 3 

• Het kenmerk van pressiegroepen dat zij het overheidsbeleid willen 
beïnvloeden is te herkennen, want er staat dat Alzheimer Nederland de 
politieke agenda beïnvloedt  1 

• Het kenmerk dat pressiegroepen zich richten op één specifiek terrein / 
op deelbelangen is te herkennen, want er staat dat al hun werk draait 
om de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun 
omgeving 1 

• Pressiegroepen willen het overheidsbeleid beïnvloeden zonder 
kandidaten te stellen voor verkiezingen, terwijl politieke partijen het 
overheidsbeleid willen beïnvloeden door wel kandidaten te stellen voor 
verkiezingen. 
Pressiegroepen komen niet op voor het algemeen belang / de 
samenleving als geheel / houden zich niet bezig met meerdere 
terreinen (maar met deelbelangen/specifiek terrein), en politieke 
partijen wel 1 
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Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 14 lees verder ►►►

 21 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
• het noemen van de gedragsregulerende functie van socialisatie 1 
• een uitleg dat de gedragsregulerende functie van socialisatie te 

herkennen is, met informatie uit de inleiding op pagina 6 om deze 
functie te illustreren 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• De gedragsregulerende functie van socialisatie is te herkennen,  1 
• want door de online training / de campagne wordt er kennis 

overgedragen over hoe mensen dementie kunnen herkennen en het 
best kunnen omgaan met mensen met dementie. Zij kunnen dan hun 
gedrag aanpassen als zij in contact komen met iemand die dementie 
heeft 1 

 
 22 maximumscore 2 

Een juist antwoord bevat:  
• een uitleg dat de campagne voor een dementievriendelijke 

samenleving de sociale cohesie in de samenleving kan versterken, met 
een toepassing van het kernconcept sociale cohesie 1 

• een voorbeeld uit tekst 5 waaruit het kernconcept sociale cohesie blijkt 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• De campagne bestaat onder andere uit het aanbieden van (online) 

trainingen of scholing in het omgaan met mensen met dementie. Door 
deze trainingen en scholing leren mensen hoe ze het best kunnen 
omgaan met mensen met dementie. Zo benoemt de eigenaar van de 
supermarkt dat ze mensen die vergeten te betalen niet gaan aangeven 
bij de politie, maar gaan helpen, bijvoorbeeld met betalen of met 
zoeken (r. 35-44) 1 

• Hieruit blijkt meer verantwoordelijkheid voor het welzijn van mensen 
met dementie. / Dit kan het gevoel een groep te zijn / gezamenlijk lid te 
zijn van een gemeenschap, vergroten. Daarom kan de campagne voor 
een dementievriendelijke samenleving de sociale cohesie in de 
samenleving versterken 1 
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Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 15 lees verder ►►►

 23 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitgangspunt van de confessionele stroming dat te herkennen is in 

tekst 5 1 
• een uitleg waarom dit uitgangspunt in tekst 5 te herkennen is, met 

informatie uit tekst 5 waarin dit uitgangspunt te herkennen is 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 5 is het uitgangspunt gespreide verantwoordelijkheid te 

herkennen 1 
• Uit tekst 5 blijkt dat burgers en bedrijven ook zorg en 

verantwoordelijkheid dragen voor een dementievriendelijke 
samenleving (r. 56-64) 1 

 
 24 maximumscore 2 

Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg hoe een training over dementie het referentiekader van 

werknemers verandert, met een toepassing van het begrip 
referentiekader  1 

• een uitleg dat werknemers het gedrag van mensen met dementie 
anders zullen waarnemen (selectieve perceptie), zodat gebeurtenissen 
zoals beschreven in regel 22 tot en met 28 van tekst 5 voorkomen 
kunnen worden 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het referentiekader van mensen wordt onder andere gevormd door hun 

kennis en ervaringen. Een training over dementie verandert het 
referentiekader van mensen, omdat zij in de training signalen leren te 
herkennen van dementie en vaardigheden leren om met mensen met 
dementie om te gaan. Zij krijgen dus meer kennis over het gedrag van 
mensen met dementie 1 

• Mensen nemen selectief waar. Hoe mensen gedrag waarnemen en 
interpreteren is afhankelijk van hun referentiekader. Zonder kennis 
over dementie kunnen werknemers gedrag van klanten met dementie 
anders waarnemen en interpreteren dan mét kennis over dementie. 
Waar de medewerkers voorafgaand aan de training misschien gedacht 
hadden aan crimineel gedrag, denken zij na de training wellicht eerder 
aan de mogelijkheid van dementie 1 

 

Pagina: 70Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 

Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 16 lees verder ►►►

 25 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
• het noemen van de mediaframing hypothese  1 
• een uitleg dat deze hypothese in de verklaring van The en Olde Rikkert 

te herkennen is, met een toepassing van de mediaframing hypothese 
en informatie uit tekst 6 dat de media een eenzijdige focus hebben op 
de eindfase van de ziekte 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• In deze verklaring is de mediaframing hypothese te herkennen 1 
• Volgens The en Olde Rikkert belichten de media vooral/eenzijdig de 

eindfase van de ziekte (r. 19-20). Deze invalshoek is het frame. 
Hierdoor wordt het beeld dat mensen hebben van mensen met 
dementie (gestoorde, zielige mensen (r. 27-28); wilsonbekwaam, 
incontinent en vergeetachtig (r. 1-2)) beïnvloed  1 

 
 26 maximumscore 3 

Een juist antwoord bevat: 
• een voorbeeld uit tekst 6 van externe collectieve identiteit van mensen 

met dementie 1 
• een toepassing van het kernconcept identiteit op het gegeven dat de 

wens van iemand met de diagnose dementie is om de vroegere 
identiteit te houden 1 

• een redenering dat het bestaan van een spanning tussen persoonlijke 
en externe collectieve identiteit kan verklaren dat iemand met de 
diagnose dementie deze diagnose niet graag deelt met de bredere 
sociale omgeving 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 6 blijkt dat het beeld dat bestaat van mensen met dementie 

vaak een beeld is van wilsonbekwame, incontinente, zielige mensen  
(r. 1-2; r. 28). Dit is de externe collectieve identiteit van mensen met 
dementie 1 

• Iemand die net de diagnose dementie heeft gekregen wil graag het 
beeld van zichzelf behouden, en ook uitdragen naar anderen, als 
iemand die niet dement is, niet wilsonbekwaam, incontinent en zielig, 
en wil dus zijn vroegere persoonlijke identiteit behouden 1 

• Dit beeld van zichzelf komt niet overeen met de externe collectieve 
identiteit van mensen met dementie. De angst om door anderen 
vereenzelvigd te worden met deze externe collectieve identiteit zal 
iemand met de diagnose dementie ertoe kunnen brengen niet snel met 
de sociale omgeving te delen dat hij de diagnose dementie heeft 
gekregen  1 
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Vraag Antwoord Scores 
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 27 maximumscore 1 
(op de component) beperkte sociale (en politieke) participatie 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van de alfabetische eerste vijf kandidaten voor wie het tweede-tijdvak-

examen de eerste afname is én  
 de scores van alle herkansende kandidaten. 
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor 
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 28 juni te accorderen.  
 
Ook na 28 juni kunt u nog tot en met 1 juli gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
derde tijdvak 
Ook in het derde tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw derde-tijdvak-kandidaten de scores 
uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: www.trouw.nl, 14 juli 2017  
 https://www.trouw.nl/home/waarom-het-vrouwenvoetbal-niet-populair-is-en-wat-we-

daaraan-kunnen-doen-~a89c440d/ 
tekst 2 naar: Opzij, 5 oktober 2017 
tekst 3 www.nscr.nl, mei 2017 
 Maden, M. van der, Malsch, M & Keijser, J. de (2017, 18 mei) Waarom vinden burgers dat 

rechters te licht straffen? [persbericht]. Geraadpleegd op https://www.nscr.nl/waarom-
vinden-burgers-rechters-licht-straffen/ 

figuur 1 naar: Trema, mei 2017 
 Maden, M. van der, Malsch, M & Keijser, J. de (2017) Waarom wil de burger toch steeds 

dat rechters zwaarder straffen? Trema, tijdschrift voor de rechterlijke macht, mei 2017 
 (via:https://www.recht.nl/exit.html?id=228463&url=https%3A%2F%2Fwww.recht.nl 

%2Fattachment.html%3Fid%3D2877x61d0523573b07691f31f4c69cf00217e 
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tekst 4 Rechtstreeks 2, 2017 
 Vertrouwen in de rechtspraak, nu en in de toekomst? Van Noije en Putters. 
tekst 5 https://samendementievriendelijk.nl/sites/default/files/ 

toespraak_staatssecretaris_van_rijn_bij_eu.pdf, 9 mei 2016 
tekst 6 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2210966-strijd-tegen-vooroordelen-dementie-er-valt-nog-

lang-goed-mee-te-leven.html, 8 januari 2018 
 
 
 
 

einde  
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HA-1034-a-21-3-o 

Examen HAVO 

2021 
3 

 
 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 23 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 3
donderdag 8 juli

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1  Tweede Kamerverkiezingen 2017 

 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 en afbeelding 1 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 
15 maart 2017. In totaal namen 28 politieke partijen deel aan deze 
verkiezingen. Voorafgaand aan de verkiezingen voerden de politieke 
partijen campagne om de stem van zoveel mogelijk kiezers voor zich te 
winnen. Meer dan bij eerdere verkiezingen maakten zij daarbij gebruik 
van sociale media. De uiteindelijke verkiezingsuitslag maakte het moeilijk 
om een kabinet te vormen. Er waren minstens vier partijen nodig voor een 
meerderheid in de Tweede Kamer. 
 
Gebruik tekst 1. 
Tekst 1 is een bericht van de Facebookpagina van de ChristenUnie 
tijdens de verkiezingscampagne.  
Politieke partijen vervullen een aantal functies, zoals de articulatiefunctie 
en de communicatiefunctie. 
Uit tekst 1 blijkt dat de ChristenUnie ook andere functies van politieke 
partijen vervult.  

2p 1 Noem twee van deze functies en geef aan waaruit blijkt dat de 
ChristenUnie deze functies vervult. Gebruik in je antwoord: 
 twee functies van politieke partijen;  
 bij elke functie informatie uit tekst 1. 
 
Verkiezingen kunnen opgevat worden als een strijd om de macht. 

2p 2 Leg dit uit met het kernconcept macht. Gebruik in je uitleg de woorden 
‘hulpbronnen’, ‘doelstellingen’ en ‘handelingsmogelijkheden’. 
 
Gebruik tekst 2. 
Uit tekst 2 blijkt dat politieke partijen bij het online campagnevoeren 
rekening houden met het referentiekader van mensen. 

2p 3 Leg uit waaruit dit blijkt. Gebruik in je uitleg: 
 het begrip referentiekader; 
 informatie uit de regels 1 tot en met 53 van tekst 2. 
 
Toen de samenleving verzuild was, waren er niet veel zwevende kiezers. 

3p 4 a Leg uit hoe socialisatoren in de verzuilde samenleving hieraan  
 bijdroegen. Gebruik in je uitleg: 
   twee socialisatoren; 
   de omschrijving van het kernconcept politieke socialisatie. 
b Geef een verklaring voor het feit dat er tegenwoordig meer 
 zwevende kiezers zijn dan in de verzuilde samenleving. Gebruik in je 
 verklaring de omschrijving van het kernconcept individualisering. 
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Gebruik tekst 2. 
Er kan gesteld worden dat bij het online campagnevoeren van D66 sprake 
is van rationalisering. 

3p 5  Geef de omschrijving van het kernconcept rationalisering. Gebruik in 
 je omschrijving de woorden ‘ordenen’, ‘voorspelbaar’, ‘doelgericht’, 
 ‘efficiënt’ en ‘resultaten’. 
 Leg vervolgens met behulp van deze omschrijving uit dat er bij het 

online campagnevoeren van D66 sprake is van rationalisering. 
Gebruik in je uitleg: 

   de woorden ‘ordenen’, ‘voorspelbaar’, ‘doelgericht’, ‘efficiënt’ 
     en ‘resultaten’; 
   informatie uit tekst 2 waarin rationalisering te herkennen is. 
 
Gebruik tekst 3. 
In een verkiezingscampagne proberen politieke partijen kiezers voor zich 
te winnen met een boodschap die bij de partij past. Tekst 3 is afkomstig 
van de Twitterpagina van Gert-Jan Segers, lijsttrekker van de 
ChristenUnie. Kenmerkend voor de verkiezingscampagne van de 
ChristenUnie is de aandacht voor het gezin en voor Bijbelse waarden en 
normen. De ChristenUnie behoort tot de confessionele stroming. 

2p 6 Leg uit bij welk ander kenmerk van de confessionele stroming de 
campagneboodschap uit tekst 3 past. Gebruik in je uitleg:  
 een kenmerk van de confessionele stroming; 
 een voorbeeld uit tekst 3. 
 
Gebruik afbeelding 1. 
Sociale media bieden de mogelijkheid om specifieke groepen te bereiken 
en hen te overtuigen een partij te steunen. Afbeelding 1 is een 
gesponsord bericht van D66 op Facebook. 
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende typen 
gezinnen. 

2p 7 Leg uit waarom de boodschap van afbeelding 1 past bij het moderne 
gezin. Gebruik in je uitleg:  
 een kenmerk van het moderne gezin; 
 informatie uit afbeelding 1. 
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In afbeelding 1 noemt D66 welke resultaten de partij heeft gehaald en wat 
concrete doelen van de partij zijn. 
Stel dat je als campagneleider van een nieuwe politieke partij een 
soortgelijk Facebookbericht wilt maken dat als doel heeft om leden van 
een kostwinnersgezin ervan te overtuigen op jouw partij te stemmen. 
Daarvoor moet je nog een concreet doel formuleren waarvoor jouw partij 
strijdt. 

2p 8  Formuleer een concreet doel waarvoor jouw partij strijdt 
 en waarmee je leden van een kostwinnersgezin wilt overhalen op jouw 
 partij te stemmen. Doe dit door het volgende aan te vullen: 
 Stem op … (verzin naam partij)! … (naam partij) strijdt voor: … . 
 Geef aan bij welk kenmerk van een kostwinnersgezin dit doel past. 
 
Soms stemmen kiezers strategisch bij verkiezingen. Dit kan verschillende 
redenen hebben. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld strategisch kiezen als 
ze twijfelen of de partij van hun eerste voorkeur kans maakt op 
regeringsdeelname en ze hun stem graag geven aan een partij die deel 
uit gaat maken van de regering. Zij stemmen dan niet op de partij waar zij 
de meeste affiniteit mee hebben, maar bijvoorbeeld op een partij van hun 
tweede of derde keuze die meer kans maakt op regeringsdeelname. Deze 
kiezers twijfelen tussen ‘een stem met het hart’ of ‘een stem met het 
hoofd’. 

2p 9 Leg het dilemma van deze kiezers uit. Gebruik in je uitleg de omschrijving 
van het kernconcept representativiteit.  
 
Na de verkiezingen van 2017 had geen partij een meerderheid in de 
Tweede Kamer. In de formatie probeert men een regeringscoalitie te 
vormen. 

1p 10 Welke afweging moeten alle politieke partijen maken als zij 
regeringsdeelname overwegen? Gebruik in je antwoord de omschrijving 
van een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding. Noem ook de 
naam van het kernconcept.  
Je mag het kernconcept ‘macht’ niet gebruiken. 
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Opgave 2  Chronisch ziek of gehandicapt 
 
Bij deze opgave horen tabel 1, figuur 1 en de teksten 4 en 5 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Nederlanders worden steeds ouder én tegelijkertijd zijn ze steeds meer 
jaren ziek. Hoogleraar gezondheidseconomie Johan Polder spreekt van 
een gezondheidsparadox, een ogenschijnlijk tegenstrijdige situatie. Met 
name het aandeel chronische zieken groeit hard. Het percentage van de 
Nederlandse bevolking met chronische ziekte groeit naar verwachting van 
32 procent in 2011 naar 40 procent in 2030. Een chronische ziekte is een 
aandoening zonder uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange 
ziekteduur. Voorbeelden zijn astma, epilepsie, diabetes mellitus en 
bepaalde hartziekten. 
 
Gebruik tabel 1.  
Dat Nederlanders alsmaar ouder worden én tegelijkertijd steeds meer 
jaren (chronisch) ziek zijn, is een paradox. In tabel 1 is deze ontwikkeling 
van het ‘ouder worden’ en ‘zieker worden’ af te lezen. 

1p 11 Hoeveel levensjaren meer zullen vrouwen die geboren zijn in 2013 
volgens de verwachting doorbrengen mét een chronische ziekte 
vergeleken met vrouwen die geboren zijn in 1983? 
A 3,4 meer 
B 9,5 meer 
C 12,9 meer 
D 42,0 meer 
 
Gebruik figuur 1. 
In figuur 1 wordt het percentage mensen met een chronische ziekte of 
handicap in 2012 van 25 jaar en ouder onderverdeeld naar 
opleidingsniveau. 

6p 12 a Noem de onafhankelijke en de afhankelijke variabele in figuur 1.  
b Beschrijf de richting van het verband tussen de variabelen in figuur 1. 

Doe dit door de volgende zin aan te vullen: Hoe … , hoe vaker/minder  
 vaak …  
Cultureel en economisch kapitaal kunnen interveniërende variabelen zijn 
die invloed hebben op het verband in figuur 1. 
c Geef een verklaring voor het verband in figuur 1 met behulp van het 
 begrip  cultureel kapitaal als interveniërende variabele. Gebruik in je 
 verklaring een voorbeeld van cultureel kapitaal. 
d Geef een verklaring voor het verband in figuur 1 met behulp van het 
 begrip  economisch kapitaal als interveniërende variabele. Gebruik in 
 je verklaring een voorbeeld van economisch kapitaal. 
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Gebruik tekst 4. 
De overheid heeft verschillende instrumenten om sociale ongelijkheid te 
beïnvloeden. Een voorbeeld van een instrument dat de overheid heeft, is 
dat zij via belastingen de ongelijke inkomensverdeling kan verminderen.  

3p 13 a Geef aan van welk overheidsinstrument sprake is bij de 
 arbeidsongeschiktheidsregeling. Gebruik in je antwoord informatie uit 
 tekst 4. 
b Leg vervolgens uit dat de arbeidsongeschiktheidsregeling de sociale 
 ongelijkheid in Nederland beïnvloedt. Gebruik in je uitleg de 
 omschrijving van het kernconcept sociale ongelijkheid. 
 
Uit tekst 4 blijkt dat de vrees heerste dat ook mensen die het niet of niet 
meer nodig hebben een uitkering kregen. Deze mensen zouden 
gebruikmaken of gebruik blijven maken van de 
arbeidsongeschiktheidsregeling terwijl zij ook zouden kunnen werken. Dat 
mensen gebruikmaken van de arbeidsongeschiktheidsregeling terwijl dit 
niet nodig is, kan verklaard worden met behulp van de rationele-
keuzetheorie. 

3p 14 a Geef een omschrijving van de rationele-keuzetheorie. 
b Geef vervolgens met behulp van de rationele-keuzetheorie een 
 verklaring voor de situatie dat mensen gebruik blijven 
 maken van de arbeidsongeschiktheidsregeling terwijl dit niet nodig is. 
c Beredeneer met behulp van de rationele-keuzetheorie een
 beleidsoplossing om het aantal mensen met een uitkering te
 verminderen. Baseer de beleidsoplossing op de verklaring 
 die je gegeven hebt bij b. 
 
Gebruik tekst 4. 
Deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met een chronische ziekte 
of een handicap, is van belang om sociale uitsluiting tegen te gaan. 
Sociale uitsluiting heeft vier componenten. Een van deze componenten is 
beperkte normatieve integratie. 

2p 15 Geef aan dat een andere component van sociale uitsluiting te herkennen 
is in de argumentatie voor de beleidswijzigingen. Gebruik in je antwoord: 
 een component van sociale uitsluiting;  
 informatie uit tekst 4. 
 
Gebruik tekst 4. 
In de beleidswijzigingen in tekst 4 zijn verschillende ideologieën te 
herkennen. 

2p 16 Leg uit dat in de beleidswijzigingen de liberale ideologie te herkennen is. 
Gebruik in je uitleg:  
 een kenmerk van de liberale ideologie; 
 informatie uit tekst 4 waaruit dit kenmerk blijkt.  
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In 2006 hebben de Verenigde Naties (VN) een verdrag aangenomen dat 
als doel heeft de rechten van mensen met een chronische ziekte of 
handicap te verbeteren. In het verdrag staat wat de overheden moeten 
doen om ervoor te zorgen dat de positie van deze mensen verbetert. 
In Nederland waren wetswijzigingen nodig om het verdrag in werking te 
kunnen laten treden. Deze moesten worden getoetst met onderzoek, 
zoals naar de mogelijkheden voor de invoering in Caribisch Nederland.  
In het systeemmodel van het proces van politieke besluitvorming worden 
verschillende fasen onderscheiden. Een van deze fasen is de 
conversiefase. Binnen deze fase worden weer sub-fasen onderscheiden. 

1p 17 Binnen welke sub-fase valt het onderzoek naar mogelijkheden voor de 
invoering in Caribisch Nederland? Noem alleen de naam van deze 
sub-fase. 
 
Gebruik tekst 5. 
In tekst 5 staat een zaak beschreven over de sollicitatie van een man met 
de chronische ziekte diabetes. Bij deze sollicitatie is er sprake van een 
conflict. 

2p 18 Leg uit dat er bij deze sollicitatie sprake is van een conflict tussen 
sollicitant en werkgever. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept conflict; 
 informatie uit tekst 5 waaruit het kernconcept conflict blijkt. 
 
Uit onderzoek naar kansen op het werk blijkt dat mensen met een 
zichtbare chronische ziekte of handicap minder promotiekansen krijgen 
dan andere mensen. Dit verschil kan worden verklaard met het begrip 
‘opgelegde identiteit’. Hiervan is sprake wanneer iemand een identiteit 
krijgt toebedeeld door anderen. Een opgelegde identiteit is bijvoorbeeld 
het beeld dat iemand met een chronische ziekte of handicap niet in staat 
is om op hetzelfde niveau te functioneren als verwacht wordt van andere 
medewerkers. 
Aan de hand van de etiketteringstheorie kan beredeneerd worden dat een 
dergelijke opgelegde identiteit kan leiden tot minder promotiekansen. 

2p 19 Geef deze redenering aan de hand van de etiketteringstheorie. Gebruik in 
je redenering: 
 de omschrijving van het kernconcept identiteit; 
 een omschrijving van het begrip selffulfilling prophecy. 
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Opgave 3  ‘Het failliet van het gedogen’ 
 
Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2015 is het rapport ‘Het failliet van het gedogen - Op weg naar de 
cannabiswet’ gepresenteerd. Dit rapport is opgesteld door een werkgroep 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De werkgroep is 
opgericht omdat de gemeenten grote problemen ervoeren van het 
cannabisbeleid, met name problemen op het gebied van gezondheid en 
criminaliteit en veiligheid. Het doel van de werkgroep was om de 
problemen, oplossingsrichtingen en de mogelijke consequenties van die 
oplossingsrichtingen in kaart te brengen. Tekst 6 komt uit het rapport en 
geeft een beeld van de overlast in een gemeente. Ook tekst 7 is afkomstig 
uit het rapport. 
 
Gebruik tekst 6. 

2p 20 Leg uit dat integraal veiligheidsbeleid om drugsoverlast tegen te gaan 
de sociale cohesie in een wijk kan versterken. Gebruik in je uitleg: 
 een voorbeeld van integraal veiligheidsbeleid uit tekst 6; 
 de omschrijving van het kernconcept sociale cohesie. 
 
Gebruik tekst 6. 
In de omgeving van coffeeshops zijn vaak straatdealers actief. 
Straathandel van cannabis is strafbaar. 
Er zijn verschillende theorieën die crimineel gedrag verklaren, zoals de 
gelegenheidstheorie. Deze theorie omvat drie factoren die het niveau van 
de criminaliteit bepalen. Eén van deze factoren is de aanwezigheid van 
potentiële daders. 

2p 21 Geef met behulp van de twee andere factoren uit de gelegenheidstheorie 
een verklaring voor het niveau van criminaliteit in de omgeving van 
coffeeshops. Gebruik in je antwoord bij elke factor een voorbeeld uit 
tekst 6. 
 
Gebruik tekst 7. 
In tekst 7 wordt gesteld dat veel, vooral kwetsbare, mensen betrokken 
raken bij de cannabisproductie en -handel. 

3p 22 Leg uit dat in het betrokken raken van deze mensen bij de 
cannabisproductie en -handel twee kernconcepten bij het hoofdconcept 
vorming te herkennen zijn. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijvingen van twee kernconcepten bij het hoofdconcept 

vorming; 
 één voorbeeld uit tekst 7 dat past bij beide kernconcepten. 
Noem telkens ook de naam van het kernconcept. 
Je mag het kernconcept ‘socialisatie’ niet gebruiken. 
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Aan de hand van fasen in het systeemmodel van politieke besluitvorming 
kan worden uitgelegd dat beleidsvorming een doorgaand proces is. Een 
van de fasen in het systeemmodel is de uitvoer-fase. 
De conclusie in het rapport ‘Het failliet van het gedogen’ van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten was dat het gedoogbeleid voor 
cannabis onhoudbaar is en een effectieve aanpak van 
gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg staat.  
In het rapport wordt de oproep gedaan om na 40 jaar gedogen een einde 
te maken aan het gedoogbeleid en wordt de overheid (wetgever) 
opgeroepen om met een landelijk programma van experimenten met een 
geregelde cannabisketen te komen. 

2p 23 Leg uit dat uit bovenstaande informatie over het rapport blijkt dat 
beleidsvorming een doorgaand proces is. Gebruik in je uitleg twee andere 
fasen (dan de uitvoer-fase) in het systeemmodel van politieke 
besluitvorming. Noem ook de naam van de fasen. 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Tweede Kamerverkiezingen 2017 
 

tekst 1 
 
Facebookbericht van de ChristenUnie 
 
Op 15 maart mag je kiezen: wie mag jouw unieke stem in de Tweede Kamer 
vertegenwoordigen? Wie vertrouw je om namens jou te spreken in de politiek, 
om vanuit jouw overtuiging Nederland te veranderen? 
 
Er staat iets op het spel bij de verkiezingen op 15 maart. De ChristenUnie strijdt 
voor een hoopvolle toekomst voor onze kinderen. Een samenleving waarin 
iedereen meetelt. Waarin mensen de vrijheid hebben om vanuit hun geloof te 
leven.  
 
Kijk op www.christenunie.nl voor onze kandidatenlijst en ons 
verkiezingsprogramma. En laat het ons weten als ook jij geloof een stem wilt 
geven: stem ChristenUnie  
 
 
 bron: Facebookpagina ChristenUnie, 24 januari 2017 
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tekst 2 
 
Sociale media voor politieke partijen: géén journalisten, da’s wel lekker 
 
(…) Het is bijna ondenkbaar anno 
2017: een politieke partij zonder 
Facebookpagina, eigen videodienst 
en webcare-afdeling. In de digitale 
‘war room’ van D66 zitten snelle 5 
twintigers achter laptops, tablets en 
smartphones. Ze houden continu in 
de gaten wat er over D66 verschijnt 
op sociale media. 
 
Op een groot scherm in het midden 10 
van de ruimte verschijnen grafiekjes 
en tabellen. Daaruit valt af te lezen 
hoe het sentiment is in de berichten 
over D66 en lijsttrekker Alexander 
Pechtold, waar de berichten vandaan 15 
komen en hoe dat alles zich verhoudt 
tot andere partijen.  
 
(…) Sjoerd Sjoerdsma is campagne-
leider van D66: “We zijn hier dag en 
nacht bezig om te reageren op 20 
iedereen die een vraag of opmerking 
heeft over D66. Normaal gesproken 
kunnen mensen nooit iets terug-
zeggen en dat kan op Twitter en 
Facebook wel. Het is veel makkelijker 25 
geworden om met heel grote groepen 
kiezers te spreken. Met een goed 
filmpje bereiken we via Facebook 
soms wel 1,7 miljoen mensen, bijna 
net zoveel als het Journaal.” 30 
 
“Het werkt ongelooflijk goed”, zegt 
Frank van Dalen. Hij adviseert 
politieke partijen bij hun online 
strategie. “Je bereikt, als je het goed 

doet, honderdduizenden mensen. 35 
Met jouw boodschap, zoals jij hem 
bedoeld hebt. Ongefilterd, zonder dat 
er een journalist tussenzit. En dat is 
wel lekker hoor, als je campagne 
voert.” 40 
 
(...) Van Dalen bevestigt dat partijen 
aanzienlijk meer aan online 
communicatie uitgeven dan een paar 
jaar geleden. (...) 
 
“Het is naïef om te denken dat een 45 
filmpje vanzelf wel viral gaat. Maar je 
kunt Facebook wel betalen om 
mensen te bereiken met een speciale 
interesse. ‘Micro-targeting’ heet dat. 
Daardoor krijgen alleen de mensen 50 
van wie je verwacht dat ze open 
staan voor je boodschap, het bericht 
te zien.”  
(…) 
Volgens [campagneleider] Sjoerdsma 
van D66 schuilt er ook een gevaar in 55 
deze vorm van campagnevoeren: “Je 
moet voorkomen dat je de privacy-
regels overtreedt. En daarnaast kun 
je in een soort filterbubbel terecht-
komen. Een bubbel waarin alleen 60 
maar sympathisanten van jouw partij 
jouw boodschap nog horen. Dat is de 
reden dat je als lijsttrekker ook in 
gesprek moet blijven gaan met 
kiezers op straat. Je moet altijd het 65 
gesprek blijven aangaan met kiezers 
die jou misschien in eerste instantie 
niet zo geweldig vinden.” 

 
 bron: nos.nl, 25 februari 2017 
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tekst 3 

Enkele retweets1) van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie 

Gert-Jan Segers heeft Eppo Bruins geretweet: 

Gert-Jan Segers heeft geretweet 
Eppo Bruins @eppobruins ● 28 jan. 
“Geef openbare scholen dezelfde vrijheid als bijzondere scholen. Geef school 
terug aan de ouder”, zegt @gertjansegers op @NPORadio1 

Gert-Jan Segers heeft ChristenUnie geretweet: 

Gert-Jan Segers heeft geretweet 
ChristenUnie @christenunie ● 28 jan. 
Nieuws in @kamerbreed: “Geef ouders zeggenschap over alle scholen; 
overheidsbestuurd onderwijs niet van deze tijd.” 

  Geef zeggenschap over álle scholen aan de ouders 
Het door de overheid bestuurde openbaar onderwijs moet veranderen. 
Scholen moeten teruggegeven worden aan de ouders, aan de leraren, 
aan de samenleving, … 

  christenunie.nl 

naar: Twitteraccount van Gert-Jan Segers, 28 januari 2017 

noot 1 retweeten = een Twitterbericht van iemand anders doorsturen aan de eigen volgers 
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afbeelding 1     

bron: nrc.nl, 24 januari 2017 

D66 wil dat iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn. 

D66 heeft gezorgd voor: 
 Meer voorlichting op scholen over seksualiteit

en seksuele diversiteit.
 Het stoppen van discriminatie van

homoseksuele leraren.
 Vergemakkelijking van de geslachtswijziging

voor transgenders.
 Verankering van lesbische ouderschap in de

wet

D66 strijdt voor: 
 Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht

geaardheid of geslacht.
 Invoering van het homohuwelijk in heel Europa.
 Wettelijke bescherming van transgenders en

intersekse personen.

Word lid van D66 
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Opgave 2  Chronisch ziek of gehandicapt 

tabel 1 

Gemiddelde levensverwachting, inclusief jaren zonder chronische ziekten, 
1983 en 2013 

geboren levensverwachting 
bij geboorte 

verwachte aantal jaren zonder 
chronische ziekte 

1983 vrouw 79,6 jaar 51,5 jaar 
man 72,9 jaar 52,7 jaar 

2013 vrouw 83 jaar (+3,4) 42 jaar (-9,5) 
 man 79,4 jaar (+6,5) 48,7 jaar (-4) 

naar: Sociaal-Economische Raad, 2016 

Toelichting 
Ter illustratie: De gemiddelde leeftijd van overlijden van een vrouw die in 1983 
geboren is, is 79,6 jaar. Hiervan zal zij naar verwachting gemiddeld 51,5 jaar 
doorbrengen zonder chronische ziekte. 

figuur 1 

Het percentage mensen van 25 jaar en ouder met een of meer chronische 
aandoeningen (ziekte of handicap) in 2012 naar opleidingsniveau 

naar: Sociaal-Economische Raad, 2016 
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tekst 4 
 
Een korte geschiedenis van de arbeidsongeschiktheidsregeling 
 
In Nederland kunnen mensen met 
een chronische ziekte of handicap 
die arbeidsongeschikt raken een 
uitkering krijgen, een door de 
overheid maandelijks toegekend 5 
inkomen. De arbeids-
ongeschiktheidsregeling die dit 
regelt, staat al tientallen jaren hoog 
op de politieke agenda. In de jaren 
zestig van de vorige eeuw was de 10 
verwachting dat het aantal uitkerings-
gerechtigden niet verder op zou 
lopen dan tweehonderdduizend, 
maar eind vorige eeuw liep het aantal 
tegen een miljoen.  15 
 
In politieke debatten over de 
explosieve groei is de vrees 
uitgesproken dat ook mensen die het 
niet nodig hebben de uitkering 
kregen. De overheid zou werknemers 20 
en werkgevers te weinig hebben 
gestimuleerd om arbeidsongeschikt-
heid te voorkomen en voor 
re-integratie op de arbeidsmarkt te 
zorgen. Om het aantal te 25 
verminderen zijn er vanaf de 

eeuwwisseling beleidswijzigingen 
doorgevoerd. 
 
Zo zijn er hogere toetredings-
drempels ingevoerd om de regeling 30 
financieel betaalbaar te houden. 
Voorwaarden en keuringen voor het 
krijgen van een uitkering werden veel 
strenger. Ook de gedachte dat werk 
uiteindelijk het beste is voor de 35 
mensen zelf, lag aan de beleids-
wijzigingen ten grondslag. Betaald 
werk brengt immers niet alleen 
inkomen, maar bijvoorbeeld ook 
sociale contacten en zelfontplooiing 40 
met zich mee. Uitgangspunt van het 
beleid is dat alle mensen, zowel met 
als zonder een chronische ziekte of 
handicap, een kans moeten krijgen 
om deel te nemen aan de arbeids-45 
markt. De nadruk wordt daarbij 
gelegd op wat mensen nog wel 
kunnen, in plaats van wat zij niet 
kunnen door hun ziekte of handicap. 
Van iedereen wordt verwacht bij te 50 
dragen naar eigen kunnen. 

 
 naar: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2016; www.hr-kiosk.nl, 2017 
      en fd.nl, 2015 
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tekst 5 
 
De trombonist 
 
[Een man] wordt sinds 2003 door het 
ministerie van Defensie bij diverse 
defensie-orkesten op zzp1)-basis 
ingehuurd als bastrombonist. In 2007 
blijkt dat hij diabetes heeft. In 2014 5 
solliciteert hij naar een aanstelling. 
Vanwege zijn aandoening neemt 
defensie de sollicitatie niet in 
behandeling. Wanneer [de man] 
meldt dat hij de zaak bij het College 10 
voor de Rechten van de Mens2) heeft 
voorgedragen, wordt hij alsnog 
uitgenodigd om deel te nemen aan 
de sollicitatieprocedure. Hoewel uit 
de procedure blijkt dat hij de meest 15 
geschikte kandidaat is, wordt hij 

vanwege zijn aandoening alsnog 
ongeschikt bevonden. In de ogen van 
defensie kan de man, vanwege zijn 
diabetes, niet voldoen aan de 20 
militaire basiseisen. Bepaalde 
onderdelen van de functie kunnen, zo 
is de veronderstelling, op termijn – 
wanneer er lichamelijk complicaties 
optreden – niet meer door hem 25 
worden uitgevoerd. Het College voor 
de Rechten van de Mens oordeelt dat 
de minister van Defensie hiermee 
verboden onderscheid maakt op 
grond van handicap of chronische 30 
ziekte. 

 
 bron: Sociaal-Economische Raad, 2016 
 

 
 

noot 1 zzp = zelfstandig ondernemer zonder personeel. Een zzp’er is niet verplicht verzekerd 
voor inkomensverlies door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. 

noot 2 Het College voor de Rechten van de Mens heeft als wettelijke taak mogelijke 
schendingen van mensenrechten te onderzoeken. Uitspraken van het College voor de 
Rechten van de Mens zijn niet bindend, maar wel gezaghebbend. 
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Opgave 3  ‘Het failliet van het gedogen’ 
 

tekst 6 
 
Een wijk in een gemeente in het 
zuiden van het land laat de 
problematiek [van de overlast] zien. 
In die wijk zitten twee coffeeshops 
dicht bij elkaar. Deze coffeeshops 5 
trekken (…) veel klanten aan, onder 
wie veel drugstoeristen uit Duitsland. 
De omgeving van de coffeeshops is 
ook een vindplaats van klanten voor 
straatdealers, die proberen hun waar 10 
te verkopen aan de klanten van de 
coffeeshops. De route van de 
parkeerplaats tot de coffeeshop is 
het domein van de straatdealers. En 
dat trekt weer personen aan die niet 15 
in de coffeeshops terecht kunnen, 
zoals jongeren of drugstoeristen. De 
straatdealers zijn de laatste jaren 

sterk geprofessionaliseerd. Er zijn 
spotters die potentiële klanten 20 
aanspreken, lopers die de potentiële 
koper meenemen naar een plek uit 
het zicht van de camera’s in de wijk 
en mobiele runners die de drugs naar 
de koper toebrengen. Hierdoor 25 
kunnen ze goed uit het zicht van de 
camera’s en de politie blijven.  
De gemeente werkt samen met de 
coffeeshops, bewoners, studenten-
huisvesting, instellingen en politie en 30 
handhavers hard aan het aanpakken 
van de problematiek. En met succes: 
de overlast in de wijk en onveilig-
heidsgevoelens onder bewoners zijn 
sterk afgenomen. 35 

 
 naar: vng.nl, 2015 
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tekst 7  
 
Georganiseerde criminaliteit 
 
[Een] perspectief is dat van de 
georganiseerde criminaliteit die 
betrokken is bij de cannabisproductie 
en -handel. We zien dat er een sterk 
gediversifieerde en gespecialiseerde 5 
cannabisindustrie is ontstaan. Er zijn 
netwerken waarin grote en kleine 
criminelen, handelaren, telers, 
facilitatoren én coffeeshops met 
elkaar verbonden zijn. (...) 10 
We zien een democratisering van de 
cannabisproductie en -handel 
ontstaan. Steeds meer mensen raken 
betrokken. Voor veel, vooral 

kwetsbare, mensen is het huisvesten 15 
van een kwekerijtje een makkelijke 
manier om geld te verdienen. En min 
of meer gelegitimeerd door het feit 
dat cannabisgebruik wel gedoogd 
wordt. Deze toch al kwetsbare 20 
mensen komen zo in netwerken 
terecht waarin criminele normen, 
waarden en omgangsvormen gelden 
(denk aan intimidatie en geweld) en 
waar ze maar moeilijk weer uit 25 
kunnen komen. Ook in de illegale 
(straat)handel komen we veel 
kwetsbare personen tegen. 

 
 bron: vng.nl, 2015 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2021 
tijdvak 3 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 
correctievoorschrift. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
Bij veel vragen kent het correctievoorschrift twee onderdelen: ‘een juist 
antwoord bevat’ en ‘voorbeeld van een juist antwoord’. Het ‘een juist 
antwoord bevat’ is bepalend voor de toekenning van scorepunten. Het 
‘voorbeeld van een juist antwoord’ is volgens de examenmakers het meest  
voor de hand liggende antwoord. Als er sprake is van een vakinhoudelijk 
correcte toepassing van de criteria van ‘een juist antwoord bevat’, moeten 
aan antwoorden die afwijken van het voorbeeldantwoord scorepunten 
worden toegekend. 
 
 
 

Opgave 1  Tweede Kamerverkiezingen 2017 
 

 1 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
 twee van de volgende functies van politieke partijen: rekrutering en 

selectie, participatie, aggregatie 
 bij beide functies informatie uit tekst 1 waaruit blijkt dat de 

ChristenUnie deze vervult 
 
per functie met gebruik van informatie uit tekst 1 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De ChristenUnie vervult de functie rekrutering en selectie. In tekst 1 

wordt gesproken van een kandidatenlijst. Op deze lijst staan 
kandidaten die worden voorgedragen voor het Tweede 
Kamerlidmaatschap 1 

• De ChristenUnie vervult de functie participatie. De ChristenUnie 
spreekt in het Facebookbericht mensen aan op hun mogelijkheid hun 
stem uit te brengen bij de Tweede Kamerverkiezingen en stelt dat er 
iets op het spel staat. Burgers worden geïnteresseerd om te stemmen 
(op de ChristenUnie) op 15 maart 1 

 

Vraag Antwoord Scores 
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 2 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat verkiezingen opgevat kunnen 
worden als een strijd om de macht, door:  
- een toepassing van ‘hulpbronnen’ uit het kernconcept macht 1 
-  een toepassing van ‘doelstellingen’ en ‘handelingsmogelijkheden’ uit 

het kernconcept macht 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• Verkiezingen kunnen opgevat worden als een strijd om het vermogen 

om de hulpbronnen van een staat in te kunnen zetten (zeggenschap 
over de hulpbronnen),  1 

• waarmee de doelstellingen van de partij bereikt kunnen worden en de 
handelingsmogelijkheden van andere partijen om hun (andere of 
tegenstrijdige) doelstellingen te bereiken beperkt worden 1 

 
 3 maximumscore 2 

Een juist antwoord bevat: 
• informatie uit de regels 46-53 van tekst 2 1 
• een uitleg dat uit deze informatie blijkt dat politieke partijen bij het 

online campagnevoeren rekening houden met het referentiekader van 
mensen, met het begrip referentiekader 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 2 staat dat met micro-targeting mensen bereikt worden met 

een speciale interesse, waardoor alleen de mensen van wie je 
verwacht dat ze openstaan voor je boodschap, het bericht zien 
(r. 46-53) 1 

• Die speciale interesse vormt mede het referentiekader van die 
mensen. Als bij het online campagnevoeren berichten bewust 
verstuurd worden naar mensen die openstaan voor je boodschap, 
wordt er dus rekening gehouden met het referentiekader van de 
mensen aan wie je de boodschap verstuurt 1 
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 4 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• twee socialisatoren die in de verzuilde samenleving bijdroegen aan het 

feit dat er niet veel zwevende kiezers waren 1 
• een uitleg hoe de politieke socialisatie door socialisatoren in de 

verzuilde samenleving bijdroeg aan het feit dat er niet veel zwevende 
kiezers waren, met een toepassing van het kernconcept politieke 
socialisatie 1 

b 
• een verklaring voor het feit dat er tegenwoordig meer zwevende 

kiezers zijn dan in de verzuilde samenleving, met een toepassing van 
het kernconcept individualisering 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• In de verzuilde samenleving kwamen mensen vooral in contact met 

mensen en socialisatoren van hun eigen zuil. De media en het 
onderwijs zijn voorbeelden van socialisatoren die een rol spelen in de 
politieke socialisatie van mensen 1 

• De politieke cultuur en dus de politieke opvattingen, waarden en 
normen die mensen overgedragen kregen en overnamen, werden door 
de media en het onderwijs behorend bij die zuil uitgedragen. Mensen 
kwamen minder in aanraking met andere ideeën. Als sociaaldemocraat 
kwam iemand bijvoorbeeld vooral in aanraking met de 
sociaaldemocratische ideeën, via het bij de zuil behorende onderwijs, 
de media en andere socialisatoren. Dit droeg eraan bij dat mensen niet 
snel van politiek standpunt en politieke partij veranderden 1 

b 
• Het proces van individualisering heeft ertoe bijgedragen dat meer 

burgers hun politieke zelfstandigheid hebben vergroot waardoor 
burgers over het algemeen zelfstandiger een keuze maken voor een 
politieke partij, minder afhankelijk van de keuze van de ouders of de 
groep of zuil waartoe zij behoren of behoorden. Mensen veranderen 
daardoor bij verkiezingen makkelijker dan vroeger van partij 1 
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 5 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
• de omschrijving van het kernconcept rationalisering met daarin de 

woorden ‘ordenen’, ‘voorspelbaar’, ‘doelgericht’, ‘efficiënt’ en 
‘resultaten’  1 

een uitleg dat er bij het online campagnevoeren van D66 sprake is van 
rationalisering, door: 
• een toepassing van de woorden ‘ordenen’ en ‘voorspelbaar’ uit de 

omschrijving van het kernconcept rationalisering en informatie uit 
tekst 2 1 

• een toepassing van de woorden ‘doelgericht’, ‘efficiënt’ en ‘resultaten’ 
uit het kernconcept rationalisering en informatie uit tekst 2 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Rationalisering is het proces van het ordenen en systematiseren van 

de werkelijkheid met de bedoeling haar voorspelbaar en beheersbaar 
te maken en van het doelgericht inzetten van middelen om zo efficiënt 
en effectief mogelijke resultaten te bereiken 1 

• Bij het online campagnevoeren van D66 is sprake van rationalisering, 
want uit tekst 2 blijkt dat er sprake is van het ordenen en 
systematiseren van de werkelijkheid omdat het (kiezers)sentiment over 
D66 wordt weergegeven en uitgedrukt in allerlei grafiekjes en tabellen 
(r. 10-17). Aan de hand van deze gegevens kan D66 voorspelbaar 
maken welke acties op sociale media tijdens de verkiezingscampagne 
positief kunnen zijn voor de partij 1 

• Zo kan D66 bijvoorbeeld doelgericht micro-targeting via Facebook als 
middel inzetten (r. 46-49) om zo efficiënt mogelijk resultaten te 
behalen, namelijk het winnen van D66-stemmen 1 

 
 6 maximumscore 2 

Een juist antwoord bevat:  
• een kenmerk van de confessionele stroming waarbij de 

campagneboodschap uit tekst 3 past 1 
• een uitleg dat de campagneboodschap bij het gekozen kenmerk past, 

met een toepassing van dit kenmerk en een voorbeeld uit tekst 3 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De campagneboodschap past bij het kenmerk gespreide 

verantwoordelijkheid van de confessionele stroming, 1 
• want uit tekst 3 blijkt dat de leider van de ChristenUnie 

overheidsbestuurd onderwijs niet van deze tijd vindt en vindt dat de 
scholen moeten worden teruggegeven aan de ouders, leraren en de 
samenleving. Dit past bij het kenmerk gespreide verantwoordelijkheid 
dat niet de overheid alle zorg op zich moet nemen maar dat mensen en 
organisaties zelf taken en verantwoordelijkheden op zich kunnen 
nemen. (De overheid moet hiervoor de randvoorwaarden scheppen.) 1 
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 7 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat een uitleg waarom de boodschap van 
afbeelding 1 past bij het moderne gezin, met:  
• een kenmerk van het moderne gezin dat te herkennen is in 

afbeelding 1 1 
• een toepassing van informatie uit afbeelding 1 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• De boodschap past bij het moderne gezin, want een kenmerk van het 

moderne gezin is een opvoedingsideaal waarin de ontplooiing van het 
kind en de ontwikkeling van een eigen identiteit centraal staan 1 

• In afbeelding 1 staat dat D66 strijdt voor of heeft gezorgd voor gelijke 
kansen / voorlichting over seksuele diversiteit / wettelijke bescherming 
van minderheidsgroepen. Dit sluit aan bij dit ideaal omdat het kinderen 
kan stimuleren om / (juridische) belemmeringen kan wegnemen om 
een eigen identiteit te ontwikkelen 1 

 
 8 maximumscore 2 

Een juist antwoord bevat:  
• een doel om leden van een kostwinnersgezin te overtuigen op de 

nieuwe politieke partij te stemmen 1 
• een bijpassend kenmerk van een kostwinnersgezin 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• Stem op …!  … strijdt voor: vermindering van de belasting voor 

éénverdieners 1 
• kenmerk: een taakverdeling waarbij de man het inkomen verdient en 

de vrouw het huishouden en de kinderen verzorgt 1 
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 9 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
een uitleg van het dilemma met: 
• het verband tussen ‘stemmen met het hart’ en de omschrijving van het 

kernconcept representativiteit 1 
• het verband tussen ‘stemmen met het hoofd’ / strategisch stemmen en 

de omschrijving van het kernconcept representativiteit 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• Kiezers moeten een keus maken tussen enerzijds partijen die met hun 

standpunten en achtergrondkenmerken het meest overeenkomen met 
die van henzelf, maar die waarschijnlijk geen kans maken om in de 
regering te komen (‘stemmen met het hart’) 1 

• en anderzijds partijen waar mensen wat betreft standpunten en 
achtergrondkenmerken minder affiniteit mee hebben maar die een 
grotere kans maken om daadwerkelijk enkele politieke besluiten te 
nemen in een regering die overeenkomen met de wensen van de 
betreffende kiezer (‘stemmen met het hoofd’) 1 

 
 10 maximumscore 1 

Een juist antwoord bevat de afweging die politieke partijen moeten maken 
als zij regeringsdeelname overwegen, met een toepassing van een 
kernconcept bij het hoofdconcept verhouding, anders dan het kernconcept 
macht. 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Politieke partijen moeten afwegen in hoeverre zij hun handelen willen 
afstemmen op de andere partijen in de formatie met als doel om een 
regeerakkoord te vormen. Als zij dit willen is er sprake van samenwerking. 
Zij moeten dus afwegen of ze willen samenwerken of dat ze geen 
compromissen willen sluiten.  
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Opgave 2  Chronisch ziek of gehandicapt 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 6 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• de onafhankelijke en de afhankelijke variabele in figuur 1  1 
b 
• een beschrijving van de richting van het verband door de zin aan te 

vullen: Hoe … , hoe vaker/minder vaak … 1 
c 
• een toepassing van cultureel kapitaal op opleidingsniveau en 

kennis/houdingen/opvattingen als voorbeeld van cultureel kapitaal 1 
• een verklaring van het verband in figuur 1 met behulp van cultureel 

kapitaal  1 
d 
• een toepassing van economisch kapitaal en salaris/geld/ financieel 

bezit als voorbeeld van economisch kapitaal 1 
• een verklaring van het verband in figuur 1 met behulp van economisch 

kapitaal  1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• onafhankelijke variabele: de hoogte van de opleiding 

afhankelijke variabele: het al dan niet hebben van een of meer 
chronische aandoeningen 1 

b 
• Hoe hoger de opleiding, hoe minder vaak een chronische aandoening. 

of 
Hoe lager de opleiding, hoe vaker een chronische aandoening 1 

c 
• Mensen met een hogere opleiding hebben doorgaans meer kennis dan 

mensen met een lagere opleiding. Kennis is een vorm van cultureel 
kapitaal 1 

• Met meer cultureel kapitaal, bijvoorbeeld kennis, zijn mensen beter in 
staat hun gezondheid te beïnvloeden. Als mensen bijvoorbeeld goed 
weten wat een gezonde levensstijl inhoudt, kunnen ze daar naar leven 
en zullen zij waarschijnlijk bepaalde chronische ziektes minder snel 
ontwikkelen dan mensen met een lagere opleiding 1 
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d 
• Mensen met een hogere opleiding hebben doorgaans een hoger salaris 

dan mensen met een lagere opleiding. Salaris is een vorm van 
economisch kapitaal 1 

• Met meer economisch kapitaal, zoals salaris, zijn mensen beter in 
staat hun gezondheid te beïnvloeden. Met meer salaris kunnen zij 
bijvoorbeeld meer sporten en gezonder/gevarieerder voedsel kopen. 
Daardoor zullen zij waarschijnlijk bepaalde chronische ziektes minder 
snel ontwikkelen dan mensen met een lagere opleiding 1 

 
Opmerking 
Bij a het scorepunt alleen toekennen als zowel de onafhankelijk als de 
afhankelijke variabele juist zijn. 
 

 13 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• het overheidsinstrument mensen verzekeren tegen (bepaalde vormen 

van) inkomensverlies  1 
• informatie uit tekst 4 waaruit dit overheidsinstrument blijkt 1 
b 
• een uitleg dat de arbeidsongeschiktheidsregeling de sociale 

ongelijkheid in Nederland vermindert, met een toepassing van het 
kernconcept sociale ongelijkheid 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• Bij de arbeidsongeschiktheidsregeling is sprake van het 

overheidsinstrument het verzekeren van mensen tegen 
inkomensverlies 1 

• In tekst 4 staat dat de arbeidsongeschiktheidsregeling regelt dat 
mensen met een chronische ziekte of handicap die arbeidsongeschikt 
raken, en daarmee hun inkomen verliezen, een maandelijks inkomen 
kunnen krijgen 1 

b 
• Door arbeidsongeschikten van een inkomen te verzekeren zorgt de 

overheid voor een situatie waarin een verschil tussen mensen in al dan 
niet aangeboren kenmerken, namelijk arbeidsongeschiktheid, minder 
leidt tot een ongelijke verdeling van een schaars goed, namelijk 
inkomen 1 
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 14 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• een omschrijving van de rationele-keuzetheorie als een theorie die stelt 

dat mensen hun keuze in acties en gedrag maken op basis van een 
kosten-batenanalyse 1 

b 
• een verklaring voor de situatie dat mensen gebruik blijven maken van 

de arbeidsongeschiktheidsregeling, met een toepassing van de 
rationele-keuzetheorie  1 

c 
• een beleidsoplossing met een toepassing van de 

rationele-keuzetheorie, gebaseerd op de gegeven verklaring bij b  1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• Volgens de rationele-keuzetheorie is de keuze voor bepaald gedrag 

het gevolg van een afweging van kosten en baten 1  
b 
• Als een uitkering voor een inkomen zorgt dat vergelijkbaar is met het 

inkomen uit werk, dan zullen mensen volgens deze theorie eerder 
gebruikmaken van de arbeidsongeschiktheidsregeling, omdat de baten, 
bijvoorbeeld meer vrije tijd, bij een arbeidsongeschiktheidsregeling 
relatief groter zijn dan bij een baan 1 

c 
• Een beleidsoplossing volgens deze theorie is het verlagen van de 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. Want als een uitkering voor veel 
minder inkomen zorgt dan inkomen uit werk, dan zullen mensen 
volgens deze theorie eerder op zoek gaan naar passend werk omdat 
een baan dan meer baten oplevert dan een uitkering 1 

 
 15 maximumscore 2 

Een juist antwoord bevat: 
• een component van sociale uitsluiting, anders dan beperkte normatieve 

integratie  1 
• informatie uit tekst 4 waaruit blijkt dat deze component te herkennen is 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een component van sociale uitsluiting is beperkte sociale participatie / 

sociaal isolement 1  
• In tekst 4 wordt aangegeven dat werk voor sociale contacten zorgt. 

Daarmee kan werk deze component van sociale uitsluiting van mensen 
met een chronische ziekte of handicap tegengaan 1 
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16 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat in de beleidswijzigingen de liberale ideologie te

herkennen is door het noemen van een kenmerk van de liberale
ideologie dat in tekst 4 te herkennen is 1 

• informatie uit tekst 4 waaruit dit kenmerk blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de beleidswijzigingen in tekst 4 is de liberale ideologie te herkennen,

want het kenmerk van de liberale ideologie dat deze ideologie de
nadruk legt op eigen verantwoordelijkheid en initiatief van de burgers is
te herkennen 1 

• In tekst 4 staat namelijk dat uitgangspunt van het huidige beleid is dat
van iedereen verwacht wordt dat hij bijdraagt naar eigen kunnen 1 

17 maximumscore 1 
sub-fase: beleidsvoorbereiding 

18 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat er bij de sollicitatie sprake is van een conflict tussen 
sollicitant en werkgever, door: 

1 

• een toepassing van een situatie waarin actoren, in dit geval sollicitant 
en werkgever, elkaar tegenwerken uit de omschrijving van het 
kernconcept conflict, met informatie uit tekst 5 waaruit deze 
tegenwerking blijkt

• een toepassing van het bereiken van de eigen doelen uit de 
omschrijving van het kernconcept conflict, met informatie uit tekst 5 
waaruit deze eigen doelen blijken

1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij de sollicitatie van de man met diabetes bij het ministerie van

Defensie is sprake van een conflict, want de sollicitant en de
werkgever/het ministerie van Defensie werken elkaar tegen. De
werkgever wijst de sollicitant af en de sollicitant gaat daartegen in
beroep 1

• Zij werken elkaar tegen om hun eigen doelen te bereiken. De
werkgever wil een werknemer zonder chronische ziekte. De sollicitant
met chronische ziekte wil, als meest geschikte kandidaat, aangenomen
worden 1

Pagina: 106Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 

Vraag Antwoord Scores 

HA-1034-a-c 15 lees verder ►►►

 19 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
een redenering aan de hand van de etiketteringstheorie dat een opgelegde 
identiteit kan leiden tot minder promotiekansen, door: 
• een toepassing van het kernconcept identiteit  1 
• een toepassing van het begrip selffulfilling prophecy 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De opgelegde identiteit van een werknemer met een zichtbare 

chronische ziekte of handicap is een negatief beeld, bijvoorbeeld het 
beeld dat iemand met een chronische ziekte of handicap niet in staat is 
om op hetzelfde niveau te functioneren als verwacht wordt van andere 
medewerkers, dat anderen als kenmerkend en blijvend beschouwen en 
dat is afgeleid van de groep waarvan hij deel uitmaakt 1 

• Als de werkomgeving een werknemer met een zichtbare chronische 
ziekte of handicap zo’n identiteit (etiket) oplegt, kan deze werknemer 
zich daadwerkelijk naar dat negatieve beeld gaan gedragen en 
daarmee minder promotiekansen krijgen. Er is dan sprake van 
selffulfilling prophecy 1 

 
 

Opgave 3  ‘Het failliet van het gedogen’ 
 

 20 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• het voorbeeld van integraal veiligheidsbeleid uit tekst 6: dat de 

gemeente in samenwerking met de coffeeshops, bewoners, 
studentenhuisvesting, instellingen en politie en handhavers werkt aan 
het aanpakken van de overlast 1 

• een uitleg dat integraal veiligheidsbeleid om drugsoverlast tegen te 
gaan de sociale cohesie in een wijk kan versterken, met een 
toepassing van het kernconcept sociale cohesie 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• Bij de aanpak van de overlast speelt niet alleen de politie een rol maar 

is er sprake van samenwerking tussen politie en gemeente en 
coffeeshops, bewoners en andere instellingen (r. 28-32). Dat is een 
voorbeeld van integraal veiligheidsbeleid 1 

• Als bewoners uit de wijk gezamenlijk en in samenwerking met andere 
instanties de overlast aanpakken, kan dit het saamhorigheidsgevoel en 
de mate van verantwoordelijkheid in de wijk voor elkaars welzijn (en 
veiligheid) versterken. Dat is een kenmerk van sociale cohesie 1 
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 21 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
een verklaring voor het niveau van criminaliteit in de omgeving van 
coffeeshops, door: 
• de toepassing van de factor aanwezigheid van geschikte doelwitten, 

met een voorbeeld uit tekst 6 1 
• de toepassing van de factor afwezigheid van voldoende sociale 

bewaking, met een voorbeeld uit tekst 6 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• factor aanwezigheid van geschikte doelwitten: de klanten van de 

coffeeshop. Zij zijn op de route van de parkeerplaats tot de coffeeshop 
een geschikt doelwit voor de straatdealers (r. 8-10) 1 

• factor de afwezigheid van voldoende sociale bewaking. Lopers nemen 
de potentiële kopers mee naar een plek uit het zicht van de camera’s 
in de wijk en de politie (r. 21-23). De controle kan dus ontweken 
worden. 
Omdat beide factoren van toepassing zijn kunnen ze een verklaring 
geven voor het niveau van criminaliteit in de omgeving van 
coffeeshops 1 

 
 22 maximumscore 3 

Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat in het betrokken raken van deze mensen bij de 

cannabisproductie en -handel twee kernconcepten bij het hoofdconcept 
vorming te herkennen zijn, met een toepassing van twee 
kernconcepten bij het hoofdconcept vorming, anders dan het 
kernconcept socialisatie (per kernconcept 1 scorepunt)  2 

• één voorbeeld uit tekst 7 bij deze twee kernconcepten  1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 7 staat dat de kwetsbare mensen die betrokken raken bij de 

cannabisproductie en -handel in netwerken terechtkomen waarin 
criminele normen, waarden en omgangsvormen gelden (r. 20-23) 1 

• Deze mensen komen zodoende in een criminele (sub)cultuur terecht. 
De criminele normen, waarden en omgangsvormen maken deel uit van 
de (sub)cultuur van de georganiseerde criminaliteit 1 

• Voordat zij betrokken waren bij de cannabisproductie en -handel zaten 
zij nog niet in de criminele netwerken (want zij komen erin terecht). Zij 
zijn niet opgegroeid met deze waarden, normen en omgangsvormen. 
Deze andere (criminele) waarden, normen en omgangsvormen kunnen 
deze kwetsbare mensen in deze netwerken aanleren en overnemen. Er 
is dan sprake van acculturatie 1 
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 23 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat uit de inleiding op de vraag blijkt dat beleidsvorming een 
doorgaand proces is, door: 
• een toepassing van de fase terugkoppeling (feedback) uit het 

systeemmodel 1 
• een toepassing van de fase invoer uit het systeemmodel 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De conclusie in het rapport ‘Het failliet van het gedogen’ van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten was dat het gedoogbeleid 
voor cannabis onhoudbaar is en een effectieve aanpak van 
gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg staat. Dit 
is een evaluatie van het bestaande (gedoog)beleid en past binnen de 
fase van terugkoppeling 1 

• De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept in het rapport op om 
een einde te maken aan het gedoogbeleid en doet een oproep aan de 
wetgever om met een landelijk programma van experimenten met een 
geregelde cannabisketen te komen. Dit is nieuwe invoer: een wens die 
naar aanleiding van de evaluatie van het beleid wordt ingebracht. 
Hieruit blijkt dat beleidsvorming een doorgaand proces is waarin 
uitvoer en invoer door middel van terugkoppeling voortdurend op 
elkaar worden afgestemd 1 

 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 12 juli. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Facebookpagina ChristenUnie, 24 januari 2017 
tekst 2 https://nos.nl/artikel/2159944-sociale-media-voor-politieke-partijen-geen-journalisten 

-da-s-wel-lekker.html, 25 februari 2017 
tekst 3 naar: Twitteraccount van Gert-Jan Segers, 28 januari 2017 
afbeelding 1 indirecte bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/24/zo-proberen-politieke-partijen-in-

jouw-tijdlijn-te-komen-6281541-a1542657 
tabel 1 en  
figuur 1 naar: Sociaal-Economische Raad (SER), Werk: van belang voor iedereen, 2016 
tekst 4 gebaseerd op: Beperkt in functie, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2016;  

www.hr-kiosk.nl, 2017; https://fd.nl, 2015 
tekst 5 Sociaal-Economische Raad (SER), Werk: van belang voor iedereen, 2016 
tekst 6 naar: https://vng.nl/files/vng/rapport_werkgroep_cannabisbeleid_20151119.pdf 
tekst 7 https://vng.nl/files/vng/rapport_werkgroep_cannabisbeleid_20151119.pdf (p.12-13) 
 
 
 

einde  
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HA-1034-a-19-1-o 

Examen HAVO 

2019 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei

9.00 - 12.00 uur

tijdvak 1
woensdag 15 mei

9.00 - 12.00 uur
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Opgave 1  Tatoeages 

 
Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over de populariteit van tatoeages (tattoos), 
onprofessioneel werken in de tattoobranche en de mogelijke invoering van 
een verplichte training voor beginnende tatoeëerders. 
 
Gebruik regel 5 tot en met 17 van tekst 1. 
In de eerste alinea van tekst 1 wordt de tatoeëerder Rob Boerman 
geciteerd. Er zijn drie soorten sociale ongelijkheid, waaronder ongelijke 
verdeling van bezit. 

2p 1 Leg uit welke andere soort sociale ongelijkheid te herkennen is in de 
uitspraak van Boerman in regel 5 tot en met 17 van tekst 1. 
Gebruik in je uitleg: 
 een soort sociale ongelijkheid;  
 een voorbeeld van de gekozen soort sociale ongelijkheid uit regel 5 tot 

en met 17 van tekst 1. 
 
Gebruik tekst 1. 
Socioloog Bas van Stokkom beschrijft twee schijnbaar tegengestelde 
verschijnselen die volgens hem beide samenhangen met de populariteit 
van tatoeages. Het eerste verschijnsel komt overeen met één van de 
kernconcepten van maatschappijwetenschappen en moet in tekst 1 op de 
puntjes bij (1) worden ingevuld.  

2p 2  Welk kernconcept moet op de puntjes bij (1) in tekst 1 worden 
 ingevuld? 
 Geef met behulp van dit kernconcept een verklaring voor de 
 toegenomen populariteit van tatoeages. Gebruik in je verklaring de 
 omschrijving van dit kernconcept. 
 
Gebruik regel 36 tot en met 44 van tekst 1. 

3p 3 Bij de andere verklaring voor de populariteit van tatoeages die Van 
Stokkom geeft, speelt de socialiserende werking van de media een rol.  
 Geef aan wat de socialiserende werking van de media inhoudt. 
 Leg vervolgens uit dat uit regel 36 tot en met 44 van tekst 1 blijkt dat 

de media een socialiserende werking hebben. 
 Geef ten slotte aan de hand van deze socialiserende werking van de 

media een verklaring voor de populariteit van tatoeages. 
 

Pagina: 112Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-19-1-o 3 / 9 lees verder ►►►

Gebruik tekst 1.  
Er zijn verschillende functies van socialisatie te onderscheiden, 
bijvoorbeeld de functie ‘identiteitsontwikkeling van het individu’ en de 
functie ‘identificatie met de eigen groep en cultuur’. 

2p 4 Leg uit welke andere functie van socialisatie te herkennen is in tekst 1. 
Gebruik in je uitleg: 
 de naam en omschrijving van de functie van socialisatie; 
 een voorbeeld uit tekst 1 van deze functie. 
 
Gebruik tekst 2. 
Volgens de voorzitter van de vakorganisatie zijn beunhazen in de 
tattoobranche een probleem.  

2p 5 Geef met behulp van de rationele-keuzetheorie een verklaring voor het 
feit dat er in de tattoobranche tatoeëerders zijn die onprofessioneel 
werken. Gebruik in je verklaring:  
 een omschrijving van de rationele-keuzetheorie; 
 aan de hand van informatie uit tekst 2 een voorbeeld van kosten en 

een voorbeeld van baten. 
 
Zie tekst 2. 
De voorzitter van de vakorganisatie ziet het probleem van onprofessioneel 
werken in de tattoobranche graag opgelost. Zijn wens is dat training en 
examinering over hygiënevoorschriften van tatoeëerders verplicht worden 
gesteld. Stel dat zijn wens werkelijkheid wordt. 

2p 6 Leg uit dat er dan sprake is van institutionalisering. Gebruik in je uitleg de 
woorden ‘geformaliseerde regels’, ‘standaardgedragspatronen’ en 
‘reguleren’. 
 
Gebruik tekst 2. 
Uit tekst 2 blijkt dat voorzitter Stoffers en delegatieleider Veenstra beiden 
graag willen dat er een verplichte training voor beginnende tatoeëerders 
komt. Stel dat Stoffers spreekt namens de vakorganisatie 
Belangenbehartiging voor Tatoeëerders en Piercers en Veenstra namens 
Nederland. 

2p 7 Leg uit wie op basis van het hebben van formele macht meer kan 
bijdragen aan de invoering van nieuwe Europese normen voor de 
tattoobranche: de voorzitter of de delegatieleider. 
Gebruik in je uitleg: 
 een soort machtsbron en een voorbeeld daarvan uit tekst 2; 
 de omschrijving van het kernconcept macht. 
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Gebruik tekst 2. 
1p 8 Bij het proces van politieke besluitvorming zijn verschillende partijen 

betrokken. 
Waartoe behoort voorzitter Stoffers? 
A adviesorganen 
B ambtenaren 
C particulieren 
D pressiegroepen 
 
 

Opgave 2  Wijken mengen 

 
Bij deze opgave horen de teksten 3 en 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
In bepaalde wijken in Nederland zijn veel economische en 
maatschappelijke problemen, zoals armoede, overlast en criminaliteit. 
Deze wijken worden ook wel achterstandswijken genoemd.  
De overheid heeft de afgelopen decennia geprobeerd met verschillende 
beleidsmaatregelen problemen in deze wijken te verminderen. Een van 
die maatregelen is het sociaaleconomisch mengen van wijken: het 
stimuleren van rijkere mensen om naar achterstandswijken te verhuizen of 
van armere mensen uit achterstandswijken om naar meer welvarende 
wijken te verhuizen. 
 
Gebruik tekst 3. 
In tekst 3 wordt twee onderzoekers, die een onderzoek hebben gedaan 
naar jongeren in achterstandswijken, gevraagd hoe het opgroeien in een 
achterstandswijk doorwerkt in de kansen van jongeren.  

2p 9 Leg uit dat in het in tekst 3 gegeven antwoord het kernconcept sociale 
ongelijkheid te herkennen is. Gebruik in je uitleg de omschrijving van het 
kernconcept sociale ongelijkheid. 
 
Gebruik tekst 3. 

2p 10 Leg uit dat uit tekst 3 blijkt dat de socialisatie van jongeren in 
achterstandswijken invloed kan hebben op hun kansen op de 
arbeidsmarkt. Gebruik in je uitleg: 
 een citaat uit tekst 3; 
 de omschrijving van het kernconcept socialisatie. 
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Gebruik tekst 3. 
Op basis van tekst 3 is te beredeneren dat jongeren in achterstandswijken 
een verhoogd risico lopen op sociale uitsluiting in de Nederlandse 
samenleving. 
Er zijn vier componenten met behulp waarvan de mate van sociale 
uitsluiting kan worden vastgesteld, zoals het niet goed kunnen voorzien in 
elementaire levensbehoeften en geringe toegang tot sociale 
grondrechten.  

2p 11 Leg uit welke andere component van sociale uitsluiting te herkennen is in 
tekst 3. Gebruik in je uitleg: 
 de naam en omschrijving van de component van sociale uitsluiting; 
 informatie uit tekst 3 waarin deze component van sociale uitsluiting te 

herkennen is. 
 
Gebruik tekst 3. 
Er zijn verschillende vormen van kapitaal te onderscheiden, waaronder 
sociaal kapitaal en cultureel kapitaal. In tekst 3 staat dat opgroeien in een 
achterstandswijk de kansen voor jongeren verkleint. Dit verband is op 
basis van tekst 3 te verklaren met het begrip cultureel kapitaal. 

4p 12  Geef deze verklaring. Gebruik in je verklaring een voorbeeld uit tekst 3 
 van cultureel kapitaal. 
 Noem een andere vorm van kapitaal dan sociaal en cultureel kapitaal 
 en verklaar met behulp van deze vorm van kapitaal dat opgroeien in 
 een achterstandswijk de kansen voor jongeren kan verkleinen. 
 Gebruik in je antwoord een eigen voorbeeld van deze vorm van 
 kapitaal. 
 
Gebruik tekst 3. 
In tekst 3 noemen de onderzoekers verschillende factoren die kunnen 
bijdragen aan de verminderde kansen van jongeren uit 
achterstandswijken om een goede maatschappelijke positie te bereiken.  

2p 13  Noem een factor uit tekst 3 waarbij er sprake zou kunnen zijn van het 
 proces van positietoewijzing en leg uit dat er dan sprake is van 
 positietoewijzing. Gebruik in je uitleg een omschrijving van het proces 
 van positietoewijzing. 
 Noem een factor uit tekst 3 waarbij er sprake zou kunnen zijn van het 

proces van positieverwerving en leg uit dat er dan sprake is van 
positieverwerving. Gebruik in je uitleg een omschrijving van het proces 
van positieverwerving. 
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Volgens sociaalpsychologische theorieën kan groepsvorming leiden tot 
bindingen die crimineel gedrag bevorderen.  

2p 14 Leg uit hoe groepsvorming onder jongeren volgens sociaalpsychologische 
theorieën crimineel gedrag kan bevorderen. Gebruik in je uitleg: 
 sociaalpsychologische theorieën over het plegen van criminaliteit 

binnen een groep gelijkgestemden; 
 de omschrijving van het kernconcept groepsvorming. 
 
In 2007 heeft de overheid veertig wijken geselecteerd met een 
opeenstapeling van sociale problemen. Om te kunnen bepalen in 
hoeverre er in een wijk sprake is van sociale overlast, is aan de inwoners 
van verschillende wijken onder andere de volgende vraag gesteld: In 
welke mate ondervindt u overlast door directe buren? Mensen konden 
antwoorden met: ‘vaak’, ‘soms’, ‘(bijna) nooit’ en ‘weet niet’. Per wijk werd 
een wijkscore berekend. Hoe hoger de wijkscore, hoe meer overlast in 
een wijk werd ervaren. 

2p 15 Leg uit dat de wijkscore een indicator is van de mate van sociale cohesie 
in de wijk. Gebruik in je uitleg de omschrijving van het kernconcept 
sociale cohesie. 
 
Gebruik regel 1 tot en met 8 van tekst 4. 
Een van de beleidsmaatregelen tegen problemen in achterstandswijken is 
het sociaaleconomisch mengen van wijken. In tekst 4 staat het idee 
achter dit beleid beschreven. 

2p 16 Leg uit wat het doel is van dit beleid als het gaat om jongeren in 
achterstandswijken. Gebruik in je uitleg:  
 het begrip maatschappelijke ladder;  
 informatie uit regel 1 tot en met 8 van tekst 4. 
 
Gebruik tekst 4. 
De politieke besluitvorming over de beleidsmaatregel van het mengen van 
wijken kan geanalyseerd worden met het systeemmodel. Dit model 
bestaat uit vier fasen, waaronder de fase uitvoer.  

2p 17 Leg uit dat beleidsvorming een doorgaand proces is. Gebruik in je uitleg:  
 twee andere fasen van het systeemmodel;  
 van elk van deze fasen van het systeemmodel een voorbeeld uit 

tekst 4. 
 

Pagina: 116Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-19-1-o 7 / 9 lees verder ►►►

Opgave 3  Het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw 

 
Bij deze opgave horen de teksten 5, 6 en 7 en tabel 1 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Het afsteken van vuurwerk hoort voor veel Nederlanders bij oud en nieuw. 
In 2015 heeft de traditie van het afsteken van consumentenvuurwerk met 
oud en nieuw een plaats gekregen op de Nationale Inventaris Immaterieel 
Cultureel Erfgoed in Nederland. De laatste jaren is de weerstand tegen 
het afsteken van consumentenvuurwerk echter toegenomen, onder 
andere vanwege de ongelukken die hierbij gebeuren en de schade die het 
oplevert. 
 
Gebruik tekst 5. 

2p 18 Leg uit dat uit tekst 5 blijkt dat het afsteken van consumentenvuurwerk 
tijdens de jaarwisseling een sociale institutie is. Gebruik in je uitleg:  
 informatie uit tekst 5;  
 de omschrijving van het kernconcept sociale institutie. 
 
Gebruik tekst 6, inclusief noot 1. 
Er kunnen twee redenen worden onderscheiden waarom onveiligheid een 
politiek vraagstuk is. Een van de redenen is dat het verschaffen van 
veiligheid voor de burgers tot de basisfuncties van de staat wordt 
gerekend.  
In tekst 6 is ook de andere reden te herkennen waarom het afsteken van 
vuurwerk door consumenten tijdens de jaarwisseling een politiek 
vraagstuk is. 

2p 19 Leg uit welke andere reden te herkennen is in tekst 6. Gebruik in je uitleg 
een voorbeeld uit tekst 6, inclusief noot 1. 
 
Gebruik tekst 6. 
Criminaliteit is een relatief begrip. 

2p 20  Geef een omschrijving van het begrip criminaliteit. 
 Leg vervolgens uit dat uit tekst 6 blijkt dat criminaliteit een relatief 

begrip is. Gebruik in je uitleg een voorbeeld uit tekst 6. 
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In november 2017 heeft I&O Research in samenwerking met het blad 
Binnenlands Bestuur een online onderzoek uitgevoerd naar de 
standpunten en ervaringen van Nederlanders met betrekking tot vuurwerk. 
Er hebben 3.339 Nederlanders van 18 jaar en ouder aan het onderzoek 
deelgenomen. De deelnemers aan het onderzoek zijn geworven op basis 
van steekproeven en konden zich niet zelf aanmelden. 
Een sociaalwetenschappelijk onderzoek moet voldoen aan verschillende 
eisen, zoals de eis van betrouwbaarheid en de eis van 
generaliseerbaarheid. 

2p 21 Leg uit aan welke andere eis van sociaalwetenschappelijk onderzoek 
moeilijk voldaan kan worden als mensen zichzelf kunnen aanmelden voor 
het online onderzoek naar de standpunten en ervaringen met betrekking 
tot vuurwerk. Gebruik in je antwoord: 
 de naam en omschrijving van een eis die aan sociaalwetenschappelijk 

onderzoek gesteld wordt; 
 een eigen voorbeeld waarmee je laat zien dat aan deze eis moeilijk 

kan worden voldaan als mensen zichzelf kunnen aanmelden. 
 
Gebruik tekst 7. 

2p 22 Leg uit van welk kernconcept bij het hoofdconcept verandering het 
houden van een Stadsdialoog Vuurwerk zoals beschreven in tekst 7 een 
voorbeeld is. Gebruik in je uitleg: 
 informatie uit tekst 7 waarin een kernconcept bij het hoofdconcept 

verandering te herkennen is; 
 de naam en omschrijving van dit kernconcept bij het hoofdconcept 

verandering. 
Je mag het kernconcept institutionalisering niet gebruiken. 
 
Gebruik tekst 7 en tabel 1. 
De onderzoekers van I&O Research wilden weten hoe groot de bereidheid 
onder Nederlanders is om zelf aan een Stadsdialoog Vuurwerk deel te 
nemen. 

3p 23  Formuleer op basis van regel 18 tot en met 21 van tekst 7 een 
 hypothese over de bereidheid zelf deel te nemen aan een 
 Stadsdialoog Vuurwerk, die te toetsen is met tabel 1. Doe dit door de 
 volgende zin in te vullen: Hoe …, hoe … . 
 Benoem de onafhankelijke en de afhankelijke variabele in de 

hypothese. 
 Leg uit of de hypothese op basis van de gegevens in tabel 1 bevestigd 

wordt of niet. Gebruik in je antwoord gegevens uit tabel 1. 
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In het rapport dat I&O Research over het onderzoek heeft uitgebracht, is 
een aantal antwoorden van mensen opgenomen op de vraag waarom 
mensen niet deelnemen aan een stads- of dorpsdialoog over vuurwerk en 
de jaarwisseling. 
Twee antwoorden op deze vraag waren: 
“De politiek beslist, die kies ik om namens mij besluiten te nemen.” 
“Ik geef m’n stem één keer per vier jaar en dat is voldoende.” 

1p 24 Leg uit welk kernconcept in deze uitspraken te herkennen is. 
Noem ook de naam van het gekozen kernconcept. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Tatoeages 

 
tekst 1 
 
Van stratenmaker tot geleerde 
 
“Een tattoo wordt steeds gewoner, 
ook voor vrouwen”, zegt [tatoeëerder 
Rob] Boerman, terwijl hij de naald 
van zijn tatoeëermachine in een potje 
inkt doopt. “Vroeger was een 5 

tatoeage asociaal. Bedoeld voor 
criminelen. Maar dat stigma is weg. 
Ik tatoeëer mensen uit alle lagen van 
de bevolking. Van stratenmaker tot 
geleerde. Zaterdag zet ik een tattoo 10 

bij een professor uit Rotterdam. Die 
wil een dolk met roos. Bij een vrouw 
die een domineesopleiding1) volgt, 
heb ik een lantaarn op haar 
bovenarm gezet. Voor haar is die 15 

tattoo een symbool van het licht van 
God.” (…) 
 
Het tattoovirus grijpt om zich heen. 
Wat vindt socioloog (…) dr. Bas van 
Stokkom daarvan? “Ik bespeur een 20 

opvallende paradox”, zegt Van 
Stokkom, verbonden aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. 

Aan de ene kant duidt de populariteit 
van tatoeages op … (1) … (…). “Zo 25 

van: Ik bepaal zelf of ik een plakkaat 
op mijn lijf laat zetten. Het uiterlijk 
wordt belangrijker. (…) [Nogal] wat 
burgers hebben een opgeblazen 
zelfbeeld. Dat heeft te maken met de 30 

verwende samenleving. Veel jongens 
en meisjes worden thuis behandeld 
als prinsjes en prinsesjes. Ze worden 
op de troon gezet en aan al hun 
verlangens moet worden voldaan.” 35 

 
Aan de andere kant verraadt de 
tattoocultus echter dat de moderne 
mens helemaal niet zo zelfstandig is, 
analyseert Van Stokkom. “Burgers 
volgen toch vaak gedwee de mode. 40 

Wanneer een popster of een sporter 
een tattoo zet, ontlokt dat 
navolgingsgedrag. Mensen willen 
zich identificeren met hun idolen.” 

 
  naar: www.rd.nl, 16 september 2017 
 
noot 1 dominee = persoon die in de protestantse kerk de kerkdienst leidt 
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tekst 2 
 
Beunhazen1) en verplichte training 
 
Het is niet alles goud wat er blinkt in 
de tattoobranche. Dat benadrukt 
Hugh Stoffers, voorzitter van de 
vakorganisatie Belangenbehartiging 
voor Tatoeëerders en Piercers (…). 5 

Grote zorgen maakt Stoffers zich 
over beunhazen1). Tatoeëerders die 
voor een habbekrats een 
krakkemikkig tattoosetje 
aanschaffen. Thuisprikkers die op 10 

zolder aan de slag gaan en tattoos 
ver onder de marktprijs aanbieden. 
Die zich weinig gelegen laten liggen 
aan hygiënevoorschriften. (…) 
Pijnpunt is dat het huidige stelsel van 15 

vergunningverlening en toezicht 
rammelt, vindt Stoffers (…).  
 
De GGD verleent vergunningen, in 
samenspraak met het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 20 

(RIVM), en voert eens per drie jaar 
aangekondigde controles uit. “De 
GGD-vergunning biedt slechts 
schijnveiligheid. Het is een fluitje van 
een cent om een tattooshop te 25 

beginnen. Wil je een vergunning 
krijgen, dan is slechts nodig dat je op 
hygiënische wijze een tattoostip kunt 
zetten. (…) Ik vind het funest dat zo’n 
beginnende tatoeëerder na het 30 

verkrijgen van zijn vergunning pas na 
drie jaar weer een aangekondigde 
GGD-controle krijgt. Het gevaar is 

groot dat een tatoeëerder het 
jarenlang niet zo nauw neemt met de 35 

hygiëne.” (…) Meer 
onaangekondigde controles, 
verplichte training en scholing 
omtrent hygiëne van beginnende 
tatoeëerders. Dat is de wens van 40 

Stoffers. Zijn hoop is gevestigd op 
een nieuwe richtlijn2) die voor de 
Europese tattoobranche moet gaan 
gelden. De beraadslagingen 
daarover zijn een eind op streek. 45 

Mogelijk wordt de nieuwe richtlijn 
medio volgend jaar van kracht. “Die 
Europese richtlijn gaat hopelijk 
training en examinering van 
tatoeëerders verplicht stellen”, zegt 50 

Stoffers.  
 
[Thijs] Veenstra is namens het RIVM 
betrokken bij het opstellen van 
richtlijnen voor de tattoobranche, ook 
in samenspraak met de GGD. Verder 55 

is hij tijdens de besprekingen voor de 
nieuwe Europese normen 
delegatieleider namens Nederland. 
(…) Net als Stoffers hoopt ook 
Veenstra dat de ophanden zijnde 60 

Europese richtlijn de tattoobranche 
naar een hoger plan tilt. “De kans 
bestaat dat in de toekomst 
beginnende tatoeëerders een 
verplichte training krijgen. Dat zou ik 65 

toejuichen.” (…) 
 
 naar: www.rd.nl, 16 september 2017 

noot 1 beunhazen = mensen die onprofessioneel werken 

noot 2 Europese richtlijnen bevatten doelstellingen waar alle lidstaten van de Europese Unie 

aan moeten voldoen. Het beoogde resultaat staat vast, maar hoe een lidstaat daaraan 

voldoet niet. De lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze de richtlijn uitwerken. 
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Opgave 2  Wijken mengen 

 
tekst 3 
 
Opgroeien in een achterstandswijk 
 
Jongeren in achterstandswijken 
staan er beroerd voor, zo stellen 
onderzoekers Suzanne Tan en 
Maarten Davelaar in hun boek De 
jeugd maar geen toekomst? (…) Een 5 

vraag aan de twee onderzoekers. 
Hoe werkt het opgroeien in een 
achterstandswijk door in de 
kansen van jongeren? 
“Dat zet hen vaak op een flinke 10 

achterstand. De omgeving waarin 
deze jongeren opgroeien is weinig 
stimulerend. Er is ondanks alle 
investeringen nog steeds sprake van 
verloedering en overlast en de 15 

criminaliteit is meestal niet ver weg. 

De bewoners in deze wijken zijn 
gemiddeld armer en minder gezond, 
hun opleidingsniveau is lager en een 
deel spreekt maar weinig 20 

Nederlands. De huizen zijn vaak 
klein en de gezinnen groot waardoor 
veel kinderen op straat te vinden zijn, 
al dan niet onder toezicht van oudere 
broers of zussen. De sociale 25 

vaardigheden die jongeren in deze 
wijken verwerven, sluiten vaak niet 
goed aan bij de cultuur op scholen en 
bij (…) werkgevers. Veel jongeren 
hebben makkelijker toegang tot 30 

illegale activiteiten dan tot regulier 
werk.” 

 
 naar: www.kis.nl, 10 januari 2017 
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tekst 4 
 
Verhuizen naar rijkere buurt (…) 
 
Problemen in achterstandswijken 
worden vaak aangepakt door de 
buurt sociaaleconomisch te mengen. 
Het idee hierachter is dat de 
buurtbewoners met lagere inkomens 5 

en opleidingen zich kunnen 
optrekken aan hun buren die het 
sociaaleconomisch beter doen.  
 
Maar jongeren die naar een rijkere 
buurt verhuizen, vertonen daarna 10 

juist meer probleemgedrag. Dit is een 
van de belangrijkste conclusies uit 
(…) onderzoek van (…) [de] Faculteit 
Bouwkunde van de TU Delft. (…) Het 
grotere contrast tussen hun eigen 15 

sociaaleconomische situatie en die 
van de rest van de buurt lijkt te leiden 

tot meer problemen. Een verklaring 
hiervoor is dat jongeren hun eigen 
situatie vergelijken met die van hun 20 

meer welvarende buren, waardoor 
hun relatief benadeelde sociaal-
economische positie wordt bevestigd. 
Wanneer zij dit als oneerlijk 
beschouwen, kan het zich uiten in 25 

probleemgedrag. (…) 
 
Deze studie toont aan dat het 
mengen van wijken niet per definitie 
tot positieve resultaten leidt. (…) 
Beleid zou zich vooral moeten richten 30 

op het vergroten van kansen op 
opleiding en werk van jongeren, niet 
door te mengen, maar door te 
investeren in onderwijs. 

 
naar: www.tudelft.nl, 10 april 2017 
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Opgave 3  Het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw 

 
tekst 5 
 
Het afsteken van consumentenvuurwerk met oud en nieuw 
 
Oudejaarsavond gaat aan weinig 
mensen in Nederland ongemerkt 
voorbij. Het meest hoor- en zichtbaar 
is wel het vuurwerk dat rond 
middernacht wordt afgestoken. Rond 5 

dat tijdstip gaat menigeen naar 
buiten om te kijken naar het 
vuurwerk. Zo schieten we het oude 
jaar weg en heten we het nieuwe 
welkom. Op de drie werkdagen voor 10 

1 januari kunnen mensen bij een 
goedgekeurd verkooppunt 
Nederlands consumentenvuurwerk 
kopen. De vuurwerkwinkels staan 
deze laatste drie dagen vol met 15 

voornamelijk vaders en zoons die 
hun ‘buit’ komen ophalen. Het 
gekochte vuurwerk mag men zelf 

afsteken op oudejaarsdag vanaf 
18.00 uur tot 2.00 uur in de 20 

nieuwjaarsnacht. Het is gebruikelijk 
dat volwassenen vuurwerk op straat 
‘voor de deur’ afsteken. Buren, 
vrienden en familie grijpen de 
gelegenheid aan om elkaar een 25 

gelukkig nieuwjaar te wensen. Zo 
versterkt het afsteken van vuurwerk 
de sociale cohesie in de buurt. 
Het afsteken van vuurwerk door 
particulieren staat ter discussie. De 30 

weerstand groeit vanwege de 
geluidsoverlast en de ongelukken die 
elk jaar weer gebeuren, vooral bij het 
afsteken van zwaar, illegaal 
vuurwerk. (…) 35 

 
 bron: www.immaterieelerfgoed.nl, december 2017 
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tekst 6 
 
Is de jaarwisseling nog wel een feestelijke gebeurtenis? 
 
‘Redelijk rustige’ jaarwisseling 
In de evaluaties van verschillende 
gemeenten van de laatste 
jaarwisseling (2016-2017) wordt 
geschreven over (…) een ‘rustige 5 

jaarwisseling’ of ‘rustiger dan vorig 
jaar’. (…) 
Maar ondanks de ‘rustige 
jaarwisseling’ is er nog steeds sprake 
van 482 behandelingen van 10 

vuurwerkslachtoffers bij de 
Spoedeisende Hulp; 10 tot 15 miljoen 
schade aan gebouwen, spullen en 
auto’s; milieugevolgen door te hoge 
concentraties fijnstof; meer dan 15 

10.000 vuurwerk gerelateerde 
incidenten en branden; een toename 
van het zware verboden vuurwerk; 
63 geweldsincidenten tegen de 
politie en 560 aanhoudingen door de 20 

politie. (…) 
 
Zorgen over onze vuurwerktraditie 
Vooral artsen wijzen op de 
vuurwerkslachtoffers die iedere 
jaarwisseling vallen. (…) Zij vinden 25 

het afsteken van vuurwerk door 
consumenten te risicovol en onveilig. 
(…) In 2014 zijn onder anderen de 
oogartsen gestart met een 
vuurwerkmanifest1), waarin zij pleiten 30 

voor een verbod op

consumentenvuurwerk. (…) 
 
Wetgeving over vuurwerk  
De meeste lidstaten van de EU 
werken met vier categorieën 35 

vuurwerk: F1, F2, F3 en F4. Dit is het 
resultaat van een richtlijn van het 
Europees Parlement uit 2013 die 
lidstaten aanspoort om de wet- en 
regelgeving te harmoniseren. Echter, 40 

de lidstaten interpreteren de 
categorieën niet eenduidig. F4 is 
vrijwel overal verboden voor 
consumenten en mag alleen verkocht 
worden aan mensen met een 45 

speciale vergunning. Maar met 
betrekking tot categorie F2 en F3 zijn 
er in Nederland, België en Duitsland 
grote verschillen (met betrekking tot 
de hoeveelheid kruit). Ook zijn er 50 

verschillen met betrekking tot de 
periodes waarin het verkocht mag 
worden (…). (…) Polen heeft het 
meest liberale vuurwerkbeleid: het 
mag erg zwaar zijn en het hele jaar 55 

worden verkocht en afgestoken. 
Sommige lidstaten verbieden 
consumentenvuurwerk totaal (met 
uitzondering van F1). In Ierland en 
Roemenië mag geen vuurwerk 60 

worden afgestoken door 
consumenten. 

 
 bron: www.maatschappijenveiligheid.nl, 18 oktober 2017 

 

noot 1 In dit manifest, dat een initiatief is van oogartsen en steun kreeg van vele 

(artsen)organisaties, staat dat zij de manier waarop oud en nieuw nu wordt gevierd 

niet in verhouding vinden staan tot alle ellende die het oplevert. Zij vinden dat alleen 

professionals vuurwerk mogen afsteken en pleiten voor een verbod op 

consumentenvuurwerk. Organisaties en particulieren worden ertoe opgeroepen dit 

manifest te ondertekenen. Eind 2017 hadden 1200 organisaties en 51.500 

particulieren het manifest ondertekend. 
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tekst 7 
 
Stadsdialoog Vuurwerk 
 
In Enschede is dit jaar een 
Stadsdialoog Vuurwerk gehouden, 
waarbij inwoners konden meepraten 
over de omgang met vuurwerk en de 
beperking van overlast tijdens oud en 5 

nieuw. Bewoners hebben in 
verschillende groepen nagedacht 
over ideeën en oplossingen en deze 
besproken met professionals en de 
politiek. Uniek is dat de inwoners (die 10 

via loting waren gekozen) zelf 

hebben gestemd over de voorstellen. 
De gemeenteraad neemt deze 
voorstellen in principe over. Zo 
komen er vuurwerkvrije zones in de 15 

stad en wordt er meer gedaan aan 
bewustwording en voorlichting. 
(…) Het overgrote deel van de 
Nederlanders (73 procent) vindt een 
dergelijke stadsdialoog een goed 20 

initiatief. 

 
 bron: ioresearch.nl, december 2017 
 
 
tabel 1 
 

 
 naar: ioresearch.nl, december 2017 
 
Toelichting 
In tabel 1 wordt de samenhang tussen de mening over een Stadsdialoog 
Vuurwerk en de bereidheid om zelf deel te nemen aan een Stadsdialoog 
Vuurwerk weergegeven. Uit de tabel valt bijvoorbeeld af te lezen dat 30% van de 
mensen die aangaven een Stadsdialoog Vuurwerk een (heel) goed initiatief te 
vinden, aangeeft waarschijnlijk wel bereid te zullen zijn om zelf ook deel te 
nemen aan een Stadsdialoog Vuurwerk. 
De percentages zijn afgerond op hele getallen. 
 

 

 mening over Stadsdialoog Vuurwerk (n=3.339) 

(heel) goed  (heel) slecht  weet ik niet  

zelf deelnemen?    

Ja, zeker wel  10%  9%  0%  

Ja, waarschijnlijk wel  30%  14%  6%  

Nee, waarschijnlijk niet  36%  15%  24%  

Nee, zeker niet  16%  59%  54%  

Weet niet 9%  4%  15%  

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 
correctievoorschrift. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 
Bij veel vragen kent het correctievoorschrift twee onderdelen: ‘een juist 
antwoord bevat’ en ‘voorbeeld van een juist antwoord’. Het ‘een juist 
antwoord bevat’ is bepalend voor de toekenning van scorepunten. Het 
‘voorbeeld van een juist antwoord’ is volgens de examenmakers het meest 
voor de hand liggende antwoord. Als er sprake is van een vakinhoudelijk 
correcte toepassing van de criteria van ‘een juist antwoord bevat’, moeten 
aan antwoorden die afwijken van het voorbeeldantwoord scorepunten 
worden toegekend. 
 
 

Opgave 1  Tatoeages 
 

 1 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• het noemen van de ongelijke verdeling van status 1 
• een uitleg dat een ongelijke verdeling van status in de tekst te 

herkennen is, met een voorbeeld van een ongelijke verdeling van 
status uit regel 5-17 van tekst 1 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de uitspraak van Boerman is ongelijke verdeling van status te 

herkennen 1 
• Boerman geeft in regel 5-17 van tekst 1 de beroepen stratenmaker en 

geleerde/professor/dominee als voorbeeld (van dat hij mensen uit alle 
lagen van de bevolking tatoeëert). Een stratenmaker heeft minder 
status dan een geleerde/professor/dominee 1 

 
 2 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• het noemen van het kernconcept individualisering 1 
• een verklaring voor de toegenomen populariteit van tatoeages met 

behulp van de omschrijving van het kernconcept individualisering 1 
 
• individualisering 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De toegenomen populariteit van tatoeages kan verklaard worden met 

behulp van het proces van individualisering omdat mensen in 
toenemende mate zelfstandig een keuze kunnen maken of ze een 
tatoeage willen hebben, niet beperkt door traditionele instituties of het 
gezin. Dit is een voorbeeld van individualisering 1 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• een omschrijving van de socialiserende werking van de media 1 
• een uitleg dat uit regel 36 tot en met 44 van tekst 1 blijkt dat de media 

een socialiserende werking hebben 1 
• aan de hand van deze socialiserende werking van de media een 

verklaring voor de populariteit van tatoeages 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De media kunnen een socialiserende werking hebben. Via de media 

wordt cultuur / worden normen, waarden, opvattingen, voorstellingen 
en andere cultuurelementen overgedragen aan mediagebruikers  1 

• In tekst 1 staat dat burgers vaak de mode volgen en dat wanneer een 
popster of een sporter een tattoo zet, dit navolgingsgedrag ontlokt 
(r. 39-43). Mensen nemen kennis van deze popsterren, sporters en 
idolen via de media, zoals internet en televisie en sociale netwerken. 
Via deze media wordt de opvatting/de norm dat het hebben van een 
tattoo normaal of zelfs ‘cool’ is overgebracht aan de mediagebruikers 1 

• De opvatting/de norm dat het hebben van een tatoeage normaal of 
zelfs ‘cool’ is, kan de mediagebruikers stimuleren om ook een tatoeage 
te laten zetten. Het gevolg is een toename van het aantal mensen met 
een tattoo 1 

 
 4 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• het noemen en omschrijven van de functie ‘verandering van de cultuur 

van de samenleving’ 1 
• een uitleg dat de (dominante) cultuur is veranderd, met een voorbeeld 

hiervan uit tekst 1 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 1 is de functie ‘verandering van de cultuur van de samenleving’ 

te herkennen. Cultuur is geen statisch verschijnsel. Er worden steeds 
nieuwe elementen aan de cultuur van een samenleving toegevoegd 1 

• Deze functie van socialisatie is te herkennen in tekst 1, omdat in tekst 
1 staat dat het zetten en hebben van een tattoo steeds gewoner wordt. 
De (dominante) cultuur is veranderd: het zetten en hebben van een 
tattoo is tegenwoordig steeds normaler in de (dominante) cultuur 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een verklaring voor het feit dat er in de tattoobranche tatoeëerders zijn 

die onprofessioneel werken met behulp van de omschrijving van de 
rationele-keuzetheorie, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen de 
kosten en de baten 1 

• aan de hand van informatie uit tekst 2 een voorbeeld van de kosten en 
een voorbeeld van de baten van onprofessioneel handelen 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• Volgens de rationele-keuzetheorie zullen tatoeëerders een afweging 

maken tussen de kosten en de baten. Als met onprofessioneel werken 
de baten relatief hoger uitvallen dan de kosten zullen zij volgens deze 
theorie hiertoe besluiten 1 

• Uit tekst 2 valt af te leiden dat dit het geval is. De pakkans en de kans 
op eventuele boetes of andere nadelen zijn klein. (Een tatoeëerder kan 
makkelijk onprofessioneel werken zonder dat hij gecontroleerd wordt 
(r. 15-36).) De kosten zijn dus laag. De baten, zoals het geld besparen 
door niet te investeren in hygiëne of scholing en het aantrekken van 
(meer) klanten door het aanbieden van tattoos onder de marktprijs, zijn  
dan relatief hoger 1 

 
 6 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat er bij het verplicht stellen van training en examinering 

over hygiënevoorschriften in de tattoobranche sprake is van 
institutionalisering, met de toepassing van de woorden 
‘geformaliseerde regels’ en ‘standaardgedragspatronen’ 1 

• een uitleg dat er bij het verplicht stellen van training en examinering 
over hygiënevoorschriften in de tattoobranche sprake is van 
institutionalisering, met de toepassing van het woord ‘reguleren’ 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• Er is sprake van institutionalisering omdat geformaliseerde regels over 

hygiënevoorschriften zich ontwikkelen tot standaardgedragspatronen 1 
• die de werkwijze van tatoeëerders reguleren 1 
 

 HA-1034-a-19-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Pagina: 134Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat de delegatieleider (Veenstra) meer kan bijdragen aan de 
invoering van nieuwe Europese normen voor de tattoobranche, met:  
• het noemen van politieke machtsbron als soort machtsbron en een 

voorbeeld daarvan uit tekst 2  1 
• gebruik van de omschrijving van het kernconcept macht 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• De delegatieleider (Veenstra) zit bij de besprekingen voor de nieuwe 

Europese normen namens Nederland en de voorzitter niet. Deelnemen 
aan de besprekingen over de nieuwe Europese normen is een middel 
tot het legitiem uitoefenen van dwang en daarmee een politieke 
machtsbron van de delegatieleider om de doelstelling te bereiken  1 

• Om de doelstelling van nieuwe Europese normen voor de 
tattoobranche te bereiken, heeft de delegatieleider dus meer formele 
hulpbronnen dan de voorzitter. De delegatieleider heeft daarom meer 
formele macht dan de voorzitter 1 

 
 8 D 

 
 

Opgave 2  Wijken mengen 
 

 9 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• informatie uit tekst 3 waarin het kernconcept sociale ongelijkheid te 

herkennen is 1 
• een uitleg waaruit blijkt dat in deze informatie uit tekst 3 het kernconcept 

sociale ongelijkheid te herkennen is 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• In tekst 3 staat dat jongeren die opgroeien in achterstandswijken 

makkelijker toegang hebben tot illegale activiteiten dan tot regulier werk 1 
• Het soort wijk waarin jongeren opgroeien, leidt dus tot een ongelijke 

verdeling van een schaarse en hooggewaardeerde zaak, namelijk regulier 
werk. Daarin is het kernconcept sociale ongelijkheid te herkennen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een citaat uit tekst 3 waaruit blijkt dat de socialisatie van jongeren in 

achterstandswijken invloed kan hebben op hun kansen op de 
arbeidsmarkt 1 

• een uitleg dat uit het gekozen citaat blijkt dat de socialisatie van 
jongeren in achterstandswijken invloed kan hebben op hun kansen op 
de arbeidsmarkt, met gebruik van de omschrijving van het kernconcept 
socialisatie 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 3 staat in het antwoord op de vraag hoe het opgroeien in een 

achterstandswijk doorwerkt in de kansen van jongeren: “De sociale 
vaardigheden die jongeren in deze wijken verwerven, sluiten vaak niet 
goed aan bij de cultuur op scholen en bij (…) werkgevers.” (r. 25-29) 1 

• Deze sociale vaardigheden behoren blijkbaar tot de cultuur van de 
achterstandswijken en niet tot die van de (dominante) cultuur op 
scholen en bij werkgevers (want ze zijn anders dan die op scholen en 
door werkgevers gewenst). Deze cultuur van de achterstandswijken 
wordt door de jongeren in deze wijken verworven. Er is sprake van 
socialisatie. Uit tekst 3 blijkt dus dat de socialisatie van jongeren in 
achterstandswijken invloed kan hebben op hun kansen op de 
arbeidsmarkt 1 

 
 11 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• het noemen van de component beperkte normatieve integratie 1 
• uitleg van de betekenis van de component met bijpassende informatie 

uit tekst 3  1  
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 3 is de component beperkte normatieve integratie te herkennen 1 
• In tekst 3 staat dat er sprake is van overlast en de criminaliteit meestal 

niet ver weg is (r. 13-16). Mensen die overlast veroorzaken en 
crimineel gedrag vertonen leven de gangbare normen in de 
samenleving niet goed na. Er is dan sprake van beperkte normatieve 
integratie 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• een voorbeeld uit tekst 3 van cultureel kapitaal  1 
• een verklaring dat dit voorbeeld van cultureel kapitaal de kansen van 

jongeren die opgroeien in een achterstandswijk verkleint 1 
• het noemen van economisch kapitaal 1 
• met behulp van een eigen voorbeeld van economisch kapitaal een 

verklaring dat opgroeien in een achterstandswijk de kansen voor jongeren 
kan verkleinen 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een voorbeeld uit tekst 3 van cultureel kapitaal is sociale 

vaardigheden. Hiermee is te verklaren dat opgroeien in een 
achterstandswijk de kansen van jongeren verkleint 1 

• In tekst 3 staat dat jongeren in achterstandswijken sociale vaardigheden 
verwerven die vaak niet goed aansluiten bij de cultuur op scholen en bij 
werkgevers. Door de sociale vaardigheden die zij opdoen in de wijk 
maken deze jongeren minder kans op regulier werk, dan jongeren uit 
andere wijken 1 

• Een andere vorm van kapitaal is economisch kapitaal 1 
• Een gebrek aan financiële middelen kan de kansen van jongeren 

verkleinen. Jongeren (en hun ouders) kunnen dan bijvoorbeeld 
onvoldoende geld hebben om als ze het nodig hebben bijles voor een 
vak op school te betalen. Daardoor kan het zijn dat zij niet de opleiding 
kunnen volgen die zij met bijles wel hadden kunnen volgen. De kansen 
van de jongeren worden dan verkleind door het gebrek aan financiële 
middelen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een factor uit tekst 3 waarbij er sprake zou kunnen zijn van het proces 

van positietoewijzing en een uitleg dat er dan sprake is van 
positietoewijzing, met gebruik van een omschrijving van het proces van 
positietoewijzing 1 

• een factor uit tekst 3 waarbij er sprake zou kunnen zijn van het proces 
van positieverwerving en een uitleg dat er dan sprake is van 
positieverwerving, met gebruik van een omschrijving van het proces 
van positieverwerving 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een factor uit tekst 3 waarbij er sprake zou kunnen zijn van het proces 

van positietoewijzing is de factor dat de woonomgeving van de 
jongeren relatief crimineel is (r. 15-16). Als jongeren opgroeien in een 
relatief criminele omgeving, dan is dit een maatschappelijke oorzaak 
die van buitenaf op de jongeren inwerkt. Er is dan sprake van het 
proces van positietoewijzing 1 

• Een factor uit tekst 3 waarbij er sprake zou kunnen zijn van het proces 
van positieverwerving is de factor dat het opleidingsniveau van de 
bewoners gemiddeld lager is (r. 19). Bewoners van de wijk kunnen zelf 
invloed uitoefenen op hun onderwijsprestaties door naar school te 
gaan en diploma’s te behalen. De eigen bijdrage van de bewoners 
heeft dan invloed op het opleidingsniveau. Er is dan sprake van het 
proces van positieverwerving 1 

 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen als zowel de factor als de bijbehorende 
uitleg juist is. 
 

 14 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg hoe groepsvorming onder jongeren volgens 
sociaalpsychologische theorieën crimineel gedrag kan bevorderen, met 
gebruik van: 
• sociaalpsychologische theorieën over het plegen van criminaliteit 

binnen een groep gelijkgestemden 1 
• de omschrijving van het kernconcept groepsvorming  1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens sociaalpsychologische theorieën overtuigen groepsleden 

elkaar voor of tijdens het plegen van strafbare feiten dat er niets mis is 
met hun gedrag (en dus met hun criminele waarden en normen) 1 

• Zij beïnvloeden elkaar hierin en ontwikkelen gemeenschappelijke 
(criminele) waarden en normen. Op deze manier kan groepsvorming 
het plegen van criminaliteit bevorderen  1 

 HA-1034-a-19-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Pagina: 138Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat de wijkscore een indicator is van de mate van sociale 
cohesie in de wijk, met:  
• gebruik van de omschrijving van het kernconcept sociale cohesie 1 
• het leggen van een verband tussen het kernconcept sociale cohesie en 

de indicator  1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De wijkscore is een indicator van de mate van de sociale cohesie in de 

wijk, want deze indicator zegt iets over de kwaliteit van de bindingen 
tussen mensen in een groep of gemeenschap 1 

• Mensen die kwalitatief goede bindingen hebben met hun buren, zullen 
minder snel overlast veroorzaken / zullen minder snel overlast ervaren 1 

 
 16 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• een uitleg van het doel van het beleid als het gaat om jongeren in 

achterstandswijken, met gebruik van het begrip maatschappelijke 
ladder 1 

• gebaseerd op informatie uit regel 1 tot en met 8 van tekst 4  1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 4 staat dat er met het beleid van uit wordt gegaan dat 

buurtbewoners met lagere inkomens en opleidingen zich zullen 
optrekken aan hun buren die het sociaaleconomisch beter doen 
(r. 4-8)  1 

• Dat wil zeggen dat jongeren door te verhuizen naar een rijkere wijk een 
betere maatschappelijke positie krijgen en zo zullen stijgen op de 
maatschappelijke ladder  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• het noemen van de fase terugkoppeling/feedback en de fase 

invoer/input, met van elk van deze fasen een voorbeeld uit tekst 4 1 
• een uitleg dat beleidsvorming een doorgaand proces is, op basis van 

de fase terugkoppeling/feedback of de fase invoer/input 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De onderzoekers hebben de resultaten van de beleidsmaatregel van 

het mengen van wijken voor jongeren onderzocht (r. 11-14; 27-29): een 
evaluatie van het beleid. Daarmee dragen zij bij aan de fase van 
terugkoppeling. Dit is geen definitief eindpunt 1 

• Op basis van de resultaten van het beleid geven de onderzoekers een 
advies voor nieuwe beleidsmaatregelen, het investeren in onderwijs 
(r. 30-34). Daarmee dragen zij bij aan de fase van invoer, waarmee een 
nieuwe ronde van politieke besluitvorming kan beginnen. Hieruit blijkt 
dat beleidsvorming (of politieke besluitvorming) een doorgaand proces is 1 

 
 

Opgave 3  Het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw 
 

 18 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat uit tekst 5 blijkt dat het afsteken van consumentenvuurwerk 
tijdens de jaarwisseling een sociale institutie is, met gebruik van: 
• informatie uit tekst 5 1 
• de omschrijving van het kernconcept sociale institutie 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 5 blijkt dat het afsteken van vuurwerk een jaarlijkse traditie is 

waar regels en gewoonten aan verbonden zijn. Zo mogen mensen drie 
werkdagen voor 1 januari bij een goedgekeurd verkooppunt 
consumentenvuurwerk kopen (r. 10-14) / Zo is het gebruikelijk dat 
mensen vuurwerk op straat ‘voor de deur’ afsteken en grijpen buren, 
vrienden en familie de gelegenheid aan om elkaar een gelukkig 
nieuwjaar te wensen (r. 21-26) 1 

• Deze (in meer of mindere mate geformaliseerde) regels reguleren het 
gedrag en de onderlinge relaties van mensen rond de jaarwisseling. 
Daarom is er sprake van een sociale institutie 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 2 
• De andere reden dat het afsteken van vuurwerk door consumenten 

tijdens de jaarwisseling een politiek vraagstuk is, is dat een groot 
aantal organisaties (en burgers) van mening is dat de overheid actie 
moet ondernemen om dit maatschappelijke probleem (onveiligheid 
door afsteken van vuurwerk) op te lossen 1 

• In tekst 6 staat namelijk dat oogartsen een manifest hebben opgesteld 
waarin zij pleiten voor een verbod op vuurwerk (r. 28-32). Dit manifest 
is door veel organisaties en particulieren ondertekend (noot 1) 1 

 
 20 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• een omschrijving van het begrip criminaliteit waaruit blijkt dat het om 

gedragingen gaat die wettelijk strafbaar zijn gesteld 1 
• een uitleg dat uit tekst 6 blijkt dat criminaliteit 

plaatsgebonden/cultuurgebonden en dus een relatief begrip is, met 
gebruik van een voorbeeld uit tekst 6 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Criminaliteit is het geheel van gedragingen dat wettelijk strafbaar is 

gesteld  1 
• Uit de laatste alinea van tekst 6 blijkt dat de regelgeving over vuurwerk 

verschilt per land. Het afsteken van vuurwerk door consumenten is in 
Ierland en Roemenië bijvoorbeeld strafbaar, terwijl in Polen het hele 
jaar vuurwerk mag worden afgestoken. Het afsteken van 
consumentenvuurwerk is in het ene land dus crimineel gedrag en in het 
andere land niet. Hieruit blijkt dat criminaliteit een relatief begrip is 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat aan de eis van representativiteit, dat is dat de steekproef 

een dwarsdoorsnede van de totale onderzoekspopulatie moet zijn, 
moeilijk voldaan kan worden als mensen zichzelf kunnen aanmelden 
voor het online onderzoek 1 

• aan de hand van een eigen voorbeeld een uitleg dat aan deze eis 
moeilijk voldaan kan worden als mensen zichzelf kunnen aanmelden 
voor het online onderzoek naar de standpunten en ervaringen met 
betrekking tot vuurwerk 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Aan de eis van representativiteit kan dan moeilijk voldaan worden. 

Als mensen zichzelf kunnen aanmelden, dan zijn de uiteindelijke 
deelnemers wellicht geen dwarsdoorsnede van de Nederlandse 
bevolking van 18 jaar en ouder 1 

• In het onderzoek wordt gevraagd naar ervaringen van mensen met 
betrekking tot vuurwerk. Het kan zijn dat vooral/relatief veel mensen 
die negatieve ervaringen met vuurwerk hebben en een beperking of 
verbod van het afsteken van consumentenvuurwerk willen zichzelf 
aanmelden om deel te nemen, bijvoorbeeld omdat zij zo hun 
ongenoegen kunnen uiten. Als dit het geval is, dan zal het onderzoek 
niet representatief zijn voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en 
ouder 1 

 
 22 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• informatie uit tekst 7 waarin het kernconcept democratisering te 

herkennen is  1 
• een uitleg dat uit deze informatie uit tekst 7 blijkt dat het houden van 

een Stadsdialoog Vuurwerk een voorbeeld is van het kernconcept 
democratisering met het noemen van het kernconcept democratisering 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De inwoners konden meepraten met professionals en de politiek over 

de omgang met vuurwerk en de beperking van overlast tijdens oud en 
nieuw. Deze inwoners hebben zelf gestemd over de voorstellen en de 
gemeenteraad neemt deze voorstellen in principe over (r. 3-14) 1 

• De burgers hebben dus een grotere inspraak en medezeggenschap 
gekregen middels deze Stadsdialoog Vuurwerk. Dit laat een 
verschuiving zien in de machts- en gezagsverhoudingen tussen 
professionals en de politiek enerzijds en de burger (inwoners) 
anderzijds. Er is sprake van democratisering 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• een hypothese gebaseerd op regel 18 t/m 21 van tekst 7, die te toetsen 

is met tabel 1, geformuleerd als hoe …, hoe … 1 
• het noemen van de onafhankelijke en de afhankelijke variabele in de 

hypothese 1 
• een uitleg of de hypothese bevestigd wordt of niet, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van gegevens uit tabel 1 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Hoe positiever men is over een Stadsdialoog Vuurwerk, hoe groter de 

bereidheid zal zijn om aan een Stadsdialoog Vuurwerk deel te nemen 1 
• onafhankelijke variabele: de mening van mensen over een 

Stadsdialoog Vuurwerk. 
afhankelijke variabele: de mate van bereidheid om zelf deel te nemen 
aan een Stadsdialoog Vuurwerk 1 

• Deze hypothese wordt wel bevestigd door de gegevens in tabel 1. Van 
de mensen die een Stadsdialoog Vuurwerk een (heel) slecht initiatief 
vinden, stelt 23% zeker of waarschijnlijk (9% + 14%) deel te zullen 
nemen aan een Stadsdialoog Vuurwerk. Van de mensen die een 
Stadsdialoog Vuurwerk een (heel) goed initiatief vinden, stelt 40% 
zeker of waarschijnlijk (10% + 30%) deel te zullen nemen aan een 
Stadsdialoog Vuurwerk. Dit is een hoger percentage en daarom wordt 
de hypothese wel bevestigd 1 

 
 24 maximumscore 1 

een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat het kernconcept representatie / het kernconcept politieke 
institutie in de uitspraken te herkennen is, met een toepassing van de 
omschrijving van het gekozen kernconcept 
De naam van het gekozen kernconcept moet worden genoemd. 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Het kernconcept representatie is te herkennen. De uitspraken verwijzen 
namelijk naar het feit dat burgers volksvertegenwoordigers kiezen die hen 
vertegenwoordigen (in dit geval de gemeenteraad). 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 31 mei.  
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 31 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 en 2 naar: www.rd.nl, 16 september 2017  
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/sp-kamerlid-kwint-mijn-tattoo-heeft-een-link-met-
psalm-57-1.1429956 

tekst 3 naar: www.kis.nl, 10 januari 2017 
https://www.kis.nl/artikel/overheidsbeleid-biedt-jongeren-achterstandswijken-geen-extra-
kansen 

tekst 4 naar: www.tudelft.nl, 10 april 2017 
https://www.tudelft.nl/2017/bk/verhuizen-naar-rijkere-buurt-leidt-tot-meer-
probleemgedrag-onder-jongeren/ 

tekst 5 www.immaterieelerfgoed.nl, geraadpleegd december 2017 
https://www.immaterieelerfgoed.nl/page/819/het-afsteken-van-consumenten-vuurwerk-
met-oud-en-nieuw 

tekst 6 www.maatschappijenveiligheid.nl, 18 oktober 2017 
http://www.maatschappijenveiligheid.nl/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/NOTITIE-
JAARWISSELING.pdf 

tekst 7 en 
tabel 1 naar: ioresearch.nl, december 2017 (peiling vuurwerk en jaarwisseling 2017) 

https://ioresearch.nl/.../0/I%26O%20Research%20vuurwerkpeiling%202017_def.pdf 

einde    HA-1034-a-19-1-c 17 
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HA-1034-h-19-1-o 

Examen HAVO 

2019 
 
 
 

oud programma maatschappijwetenschappen 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1 
woensdag 15 mei 

9.00 - 12.00 uur 
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Opgave 1  Hoe onafhankelijk is de journalist?  
 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
In 2015 publiceerde het Commissariaat voor de Media een onderzoek 
naar de journalistieke onafhankelijkheid van Nederlandse nieuwsmedia. 
Tekst 1 geeft een samenvatting van de belangrijkste conclusies.  
 
Gebruik de regels 1 tot en met 22 van tekst 1. 
Media zoals de nieuwsmedia vervullen verschillende functies voor het 
individu.  

2p 1 Leg uit in welk citaat uit het tekstfragment de expressiefunctie van de 
media te herkennen is. Noem ook de regelnummers. 
 
Gebruik de regels 23 tot en met 43 van tekst 1.  
In de voorbeelden uit dit tekstfragment zijn criteria van nieuwsselectie te 
herkennen die tegenwoordig een groter gewicht gekregen hebben. Eén 
voorbeeld daarvan is dat nieuws interessant of leuk moet zijn voor de 
doelgroep (zie de regels 30-35).  

2p 2 Noem twee andere criteria van nieuwsselectie die belangrijker zijn 
geworden volgens de regels 23 tot en met 43 van tekst 1. 
 
Gebruik de regels 23 tot en met 43 van tekst 1.  
Uitgangspunten van de Mediawet en het mediabeleid zijn onder andere de 
noodzaak van pluriformiteit van informatievoorziening en de noodzaak van 
onafhankelijkheid van informatievoorziening. 

2p 3 Leg uit welk ander uitgangspunt van de Mediawet of het mediabeleid 
onder druk kan komen te staan door de verschuiving van aanbod naar 
vraag zoals beschreven in de regels 23 tot en met 43 van tekst 1.  
 
Lees de regels 44 tot en met 60 van tekst 1.  
Het Commissariaat voor de Media hecht veel waarde aan de 
onafhankelijkheid van de nieuwsredacties in Nederland (zie regels 44-48). 

2p 4 Geef twee redenen waarom de onafhankelijkheid van nieuwsredacties 
belangrijk is voor een democratische samenleving. 
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In het onderzoek werd aan de hoofdredacteuren van de 
nieuwsorganisaties gevraagd om de risico’s op schending van de 
journalistieke onafhankelijkheid te omschrijven. Hoofdredacteuren van 
nieuwsprogramma’s van de publieke omroepen noemden 
‘afhankelijkheid van het overheidsbeleid’ als één van de risico’s op 
schending van de redactionele onafhankelijkheid. (Dit feit staat niet in 
tekst 1.)  

2p 5 Geef twee voorbeelden waaruit blijkt dat de hoofdredacteuren van 
nieuwsprogramma’s van de landelijke publieke omroepen (zoals Vara, 
NCRV-KRO, AVRO-Tros) voor hun werk afhankelijk zijn van het 
overheidsbeleid. 
 
Lees de regels 61 tot en met 70 van tekst 1.  
Het dagelijks nieuws is het resultaat van een selectieproces, waarin 
verschillende filters een rol spelen. Filters zijn onder andere:  
1 beslissingen van de redactie om wel of niet een verslaggever 

aandacht te laten besteden aan een onderwerp; 
2 de beschikbaarheid van bronnen; 
3 het selectief gebruik van bronnen door de verslaggever; 
4 de selectieve perceptie van de verslaggever; 
5 de selectie van nieuwsfeiten door de (eind)redactie. 

2p 6 − Op welk filter heeft het vaker inhuren van freelancers volgens de 
regels 61-70 van tekst 1 invloed? 

− Geef aan waaruit die invloed blijkt. 
 
Iedere krant beschikt over een document dat dient om de redactionele 
onafhankelijkheid te beschermen onder andere tegen de commerciële 
invloeden zoals die van adverteerders. 

2p 7 − Noem de naam van dit document.  
− Geef aan hoe de inhoud van dit document bijdraagt aan het 

waarborgen van de redactionele onafhankelijkheid. 
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Opgave 2  Einde van de papieren krant?  
 
Bij deze opgave horen figuur 1 en tekst 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
De papieren krant heeft het moeilijk: tussen 2010 en 2015 is het bereik 
van de Nederlandse dagbladen onder alle leeftijdsgroepen gedaald (zie 
figuur 1). Toch is de papieren krant nog niet dood volgens Peter de 
Waard, columnist bij de Volkskrant (zie tekst 2).  
 
Gebruik figuur 1. 
Het afnemende bereik van de Nederlandse dagbladen is een vraagstuk 
dat geanalyseerd kan worden vanuit de vier benaderingswijzen van het 
vak maatschappijwetenschappen. 

1p 8 Formuleer vanuit de veranderende en vergelijkende benaderingswijze een 
onderzoeksvraag over dit vraagstuk, waarop het antwoord te vinden is in 
figuur 1. 
 
Kranten kunnen terechtkomen in een zogenaamde neerwaartse 
oplagespiraal. Dit gebeurt als de oplage van een krant daalt. 

3p 9 Leg uit in welke drie stappen van de neerwaartse oplagespiraal de oplage 
van een krant nog verder kan verkleinen. 
 
Gebruik tekst 2. 
Peter de Waard ziet als gevolg van de explosieve groei van digitale 
informatie kansen voor de papieren krant. 

1p 10 Formuleer een onderzoeksvraag over de inhoud van tekst 2 vanuit de 
sociaal-culturele benaderingswijze, waarop het antwoord te vinden is in 
tekst 2.  
 
Gebruik tekst 2. 
De moderne Nederlandse samenleving kan beschouwd worden als een 
informatiemaatschappij.  

2p 11 Welk kenmerk van een informatiemaatschappij herken je in tekst 2? Geef 
bij je antwoord een citaat met regelnummers uit de tekst.  
 
In de moderne samenleving wordt “het nieuws overwoekerd door 
verzinsels, spoof (nepnieuws), amusement, provocaties en 
scheldpartijen.” (zie regels 9-12 van tekst 2). Papieren kranten kunnen 
orde scheppen in deze chaos (zie regels 22-38 van tekst 2) omdat hun 
journalisten en redacties een aantal journalistieke normen hanteren.  

2p 12 Leg uit hoe kranten met behulp van journalistieke normen orde kunnen 
scheppen in deze chaos. Ga in je uitleg uit van twee journalistieke 
normen. 
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Opgave 3  Lobbyen 
 
Bij deze opgave horen de teksten 3 tot en met 5 en figuur 2 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding  
Tijdens het proces van politieke besluitvorming wordt volop gelobbyd. In 
het voorjaar van 2015 publiceerde PvdA-Tweede Kamerlid Lea 
Bouwmeester samen met partijgenote Astrid Oosenbrug een nota met 
voorstellen om lobbyen in Den Haag beter zichtbaar te maken (zie 
tekst 3). Bij de Haagse lobby zijn vaak oud-politici betrokken, zo blijkt uit 
onderzoek van de Volkskrant (zie tekst 4 en figuur 2).  
Lobbyen vindt niet alleen plaats in de nationale politiek. Ook op het 
niveau van de Europese Unie zijn veel lobbyisten actief (zie tekst 5). 
 
Lees de regels 1 tot en met 26 van tekst 3. 
De plannen van Kamerlid Bouwmeester hebben betrekking op het werk 
van lobbyisten.  

2p 13 Geef een omschrijving van het begrip lobbyen. Betrek in je antwoord twee 
elementen van het begrip lobbyen. 
 
Gebruik de regels 1 tot en met 26 van tekst 3. 
Politieke partijen vervullen verschillende functies in het proces van de 
politieke besluitvorming. 

2p 14 Leg uit welke functie van politieke partijen te herkennen is in 
de regels 1 tot en met 26 van tekst 3.  
Kies uit de volgende functies: de selectiefunctie, de articulatiefunctie, de 
participatiefunctie en de aggregatiefunctie. 
 
Gebruik de regels 1 tot en met 26 van tekst 3. 

2p 15 − Geef een citaat met regelnummers waaruit blijkt dat de Tweede Kamer 
het recht van initiatief heeft.  

− Geef aan hoe het recht van initiatief uit dit citaat blijkt.  
 
Gebruik de regels 27 tot en met 37 van tekst 3. 
Een democratische rechtsstaat heeft onder andere de volgende 
kenmerken:
1 De bevoegdheden van bestuursorganen zijn gebaseerd op de 

Grondwet. 
2 Er is openbaarheid van bestuur. 
3 Er zijn politieke grondrechten. 
4 Er is sprake van scheiding van de machten. 

2p 16 − Op welk kenmerk van een democratische rechtsstaat kunnen de 
voorstellen van Bouwmeester gebaseerd worden? 

− Leg je antwoord uit. 
 

Pagina: 149Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-h-19-1-o 6 / 9 lees verder ►►► 

Gebruik tekst 3. 
De discussie over de invloed van lobbyisten in Den Haag hangt samen 
met enkele knelpunten ten aanzien van het democratische gehalte van 
het Nederlandse politieke systeem. Deze knelpunten zijn: 
1 afnemende invloed van het parlement ten opzichte van de regering; 
2 ongelijke toegangsmogelijkheden tot de politieke arena. 

2p 17 − Geef een citaat met regelnummers uit tekst 3 dat een voorbeeld is van 
knelpunt 1.  

− Geef een citaat met regelnummers uit tekst 3 dat een voorbeeld is van 
knelpunt 2. 

 
Het proces van politieke besluitvorming kan beschreven worden met 
behulp van de verschillende fasen van het systeemmodel: de invoerfase, 
de omzettingsfase en de uitvoerfase. 

2p 18 Leg uit in welke twee fasen van het systeemmodel veel lobbyactiviteiten 
zich voornamelijk afspelen.  
 
Lees tekst 4 en bekijk figuur 2. 
Dat het bedrijfsleven en organisaties uit de (semi)publieke sector voor 
hun lobby-activiteiten graag gebruikmaken van ex-politici, heeft alles te 
maken met de machtsbronnen waarover ex-politici beschikken.  

4p 19 Leg met behulp van twee machtsbronnen uit waarom ex-politici een 
waardevolle rol kunnen spelen in de lobby van het bedrijfsleven en 
organisaties uit de (semi)publieke sector.  
 
Gebruik figuur 2. 
In figuur 2 is het aantal ex-politici in topfuncties zichtbaar van 
verschillende Nederlandse organisaties en bedrijven. Ook is te zien van 
welke politieke partij de ex-politici of  ex-politicus afkomstig is.  

3p 20 a  In de topfuncties van welk bedrijf of van welke organisatie is het aantal 
ex-politici van een ‘rechtse’ partij of partijen groter dan van een ‘linkse’ 
partij of partijen? 
Noem van het gekozen bedrijf of de gekozen organisatie het aantal 
topfuncties per ‘rechtse’ en ‘linkse’ politieke partij of partijen. 
b  Geef een reden waarom meer ‘rechtse’ dan ‘linkse’ ex-politici in de 
topfuncties van dat bedrijf of organisatie terecht zijn gekomen. Betrek in je 
antwoord een uitgangspunt van ‘rechtse’ politieke partijen en een 
uitgangspunt van ‘linkse’ politieke partijen. 
 
In tekst 4 staat dat PVV’ers en SP’ers nauwelijks meedoen in het netwerk 
van ex-politici (zie de regels 24-27). Politieke partijen kun je indelen 
volgens politieke stromingen of ideologieën. De PVV wordt gerekend tot 
een bepaalde ideologie.  

3p 21 − Noem de naam van de ideologie waartoe de PVV wordt gerekend. 
− Noem twee kenmerken van deze ideologie. 
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Gebruik de regels 1 tot en met 25 van tekst 5. 
In het eerste gedeelte van tekst 5 wordt beschreven hoe het Europese 
besluitvormingsproces verloopt. Op de puntjes bij de letters a, b en c 
horen drie Europese politieke organen te staan die in dit proces een rol 
spelen.  

3p 22 Geef aan welke organen dit zijn (één orgaan per letter). 
 
Lees de regels 26 tot en met 37 van tekst 5. 
Bedrijven investeren veel geld in Europese lobbyactiviteiten. Dit komt 
onder andere omdat ‘Brussel’ bevoegdheden heeft die betrekking hebben 
op economische samenwerking, zoals de ordening van de markten voor 
landbouwgebieden.  

2p 23 − Geef een ander voorbeeld van economische samenwerking waarop 
de bevoegdheden van Brussel betrekking hebben. 

− Welk algemeen doel van de Europese samenwerking wordt daarmee 
bereikt? 

 
 

Opgave 4  Aanpak illegale Brabantse hennepteelt 
 
Bij deze opgave hoort tekst 6 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
In Noord-Brabant worden hennepkwekers tegenwoordig veelal buiten de 
rechter om bestraft. Het zogenaamde ‘kaalplukken’ van deze criminelen 
zou een stuk effectiever zijn en dient mede om de rechterlijke macht te 
ontlasten.  
 
Gebruik de regels 1 tot en met 29 van tekst 6. 
Hennepteelt leidt tot veel schade bij de overheid en de samenleving.  

2p 24 Geef twee voorbeelden van materiële schade die de hennepindustrie 
toebrengt aan de overheid en/of samenleving. 
Illustreer elk voorbeeld met een ander citaat met regelnummers uit het 
tekstfragment. 
 
Gebruik de regels 30 tot en met 46 van tekst 6. 
Het zogenaamde integraal veiligheidsbeleid heeft een aantal kenmerken, 
zoals de nadruk op het voorkomen van onveiligheid. 

2p 25 Welk ander kenmerk van het integraal veiligheidsbeleid is te herkennen in 
het tekstfragment? Illustreer je antwoord met een citaat met 
regelnummers. 
 
Gebruik de regels 30 tot en met 46 van tekst 6. 

3p 26 Leg uit dat bij de manier van opsporen die De Groot beschrijft in het 
tekstfragment, het dilemma van de rechtsstaat een rol speelt. Geef eerst 
aan wat het dilemma van de rechtsstaat inhoudt.  
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Gebruik de regels 47 tot en met 73 van tekst 6. 
Met de afdoeningstransactie zoals beschreven in het tekstfragment 
worden verschillende doelen van straf bereikt. 

4p 27 − Welke twee doelen van straf worden met de afdoeningstransactie 
bereikt? 

− Leg uit hoe elk doel wordt bereikt. Betrek in je uitleg een passend 
citaat met regelnummers uit het tekstfragment. 

 
Gebruik de regels 47 tot en met 73 van tekst 6. 
Er bestaan verschillende theorieën ter verklaring van crimineel gedrag.  

3p 28 Leg uit welke theorie De Groot en Nanhkoesingh kunnen aanhalen om de 
effectiviteit van hun aanpak te ondersteunen. Betrek in je uitleg een 
gegeven uit het tekstfragment.  
 
Er bestaan verschillende kwantitatieve methoden om criminaliteit te meten 
zoals slachtofferenquêtes, self-report-onderzoeken en 
rechtbankstatistieken. 

3p 29 Leg van elke methode uit of deze meer of minder geschikt is om vast te 
stellen of de hennepteelt door de nieuwe aanpak van politie en justitie 
zoals beschreven in tekst 6 daadwerkelijk is afgenomen. 
 
 

Opgave 5  Zo vader, zo zoon 
 
Bij deze opgave hoort tekst 7 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
Begin 2016 deed de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van de 
politie een onderzoek naar de kinderen van Amsterdamse 
beroepscriminelen. In de Volkskrant verscheen een artikel over de 
resultaten (zie tekst 7).  
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Gebruik de regels 1 tot en met 30 van tekst 7.  
1p 30 Welke hypothese of hypothesen zou of zouden ten grondslag gelegen 

kunnen hebben aan het onderzoek van de Vrije Universiteit?  
1 Hoe vergaat het de kinderen van beroepscriminelen? 
2 In het algemeen belanden jongens vaker in de criminaliteit dan 

meisjes. 
3 Kinderen van criminele ouders hebben een verhoogd risico om in de 

criminaliteit te belanden. 
4 Is er een verschil tussen zonen en dochters van beroepscriminelen 

waar het gaat om de kans om in de criminaliteit te belanden? 
A alleen 1 
B alleen 1 en 2 
C alleen 2, 3 en 4 
D alleen 3 
E alleen 4 
 
Gebruik de regels 31 tot en met 49 van tekst 7. 
In dit tekstgedeelte is een groep theorieën te herkennen die een 
verklaring kan geven voor crimineel gedrag.  
Enkele van die groepen van criminologische theorieën zijn: 
psychologische theorieën, sociaalpsychologische theorieën en 
sociologisch theorieën. 

2p 31 − Welke groep theorieën is te herkennen in het tekstfragment? 
− Geef een kenmerk van deze groep theorieën en koppel deze aan een 

gegeven uit het tekstfragment. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Hoe onafhankelijk is de journalist? 

tekst 1 

Hoe onafhankelijk is de journalist?  

De journalistiek of redactionele 
onafhankelijkheid staat onder druk. 
Dat vindt twee derde van de hoofd-
redacteuren van Nederlandse 
nieuwsredacties. En die druk zal de 5 

komende jaren alleen maar 
toenemen. Van adverteerders, van 
de overheid, maar vooral van lezers, 
kijkers en luisteraars. Dat blijkt uit 
een onderzoek dat het 10 

Commissariaat voor de Media 
vandaag publiceert.  
Kranten, tv en radio dreigen hun oren 
meer en meer te laten hangen naar 
de consument. Duidelijker dan 15 

vroeger kan die laten weten wat hij 
goed en slecht vindt in de media, 
bijvoorbeeld via Facebook en Twitter. 
En duidelijker dan vroeger hebben 
(online) media een overzicht van wat 20 

‘scoort’ en wat door niemand wordt 
gepruimd.  
Wordt het ‘u vraagt, wij draaien’, nu 
oplages dalen (…) en bij publiek 
gefinancierde media de subsidies 25 

worden verkleind? “Met deze 
verschuiving van aanbod naar vraag 
ontstaat een maatschappelijk risico”, 
stelt het Commissariaat. 
“Nieuwsmedia zullen steeds minder 30 

een overzicht brengen van nieuws 
dat volgens journalisten belangrijk is, 
maar vooral aanbieden wat de lezer, 
kijker of luisteraar leuk en interessant 
vindt.”  35 

Liever het auto-ongeluk van Gerard  

Joling dan de oorlog in Syrië. Liever 
‘Britse tank rijdt over auto in 
Duitsland’ dan een artikel over de 
grote problemen (ook financieel) met 40 

automatisering bij de overheid. Het is 
simpel: een snack verkoopt beter dan 
een gezonde bruine boterham.  

Voor het onderzoek ondervroeg het 
Commissariaat, dat al enkele jaren 45 

grote nadruk legt op de 
onafhankelijkheid van de 
nieuwsredacties in Nederland, 31 
hoofdredacteuren van nieuws-
organisaties. Het ging om landelijke 50 

en regionale kranten, 
nieuwsrubrieken op de landelijke 
publieke en commerciële omroepen, 
websites en regionale zenders.  
De belangrijkste conclusie: “Twee 55 

derde van de hoofdredacteuren vindt 
dat er momenteel meer risico’s op 
schending van de redactionele 
onafhankelijkheid zijn dan vijf jaar 
geleden.” 60 

De hoofdredacteuren verklaren deze 
toename onder meer door het 
teruglopen van hun financiële 
middelen. (…) Dat heeft redacties 
kleiner gemaakt en zorgt voor het 65 

vaker inhuren van freelancers. (…) 
Veel freelancers werken ook voor 
commerciële opdrachtgevers en 
zouden minder kritisch kunnen 
schrijven over (potentiële) klanten.   70 

naar: NRC Handelsblad, 3 juni 2015 
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Opgave 2  Einde van de papieren krant?  

figuur 1  

Bereik per leeftijd Nederlandse papieren dagbladen in 2010 en in 2015 
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Toelichting 
In alle leeftijdsgroepen daalt het bereik van papieren kranten. In 2010 las 81% 
van de 65-plussers een krant, in 2015 was dit 73%. De daling is aanzienlijk 
sterker bij de andere leeftijdsgroepen. Bij de 20 tot en met 34-jarigen ging het 
bereik van 52 naar 30% in vijf jaar. 

bron: www.svdj.nl/de-stand-van-de-nieuwsmedia, uitgave van 
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ), 22 juni 2016 
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tekst 2 

De papieren krant is nog niet dood 

Journalistiek behelst niet alleen 
relevant nieuws en opinies in een 
krant te brengen. Het behelst vooral 
onzin uit de krant te houden. 

Het scheiden van zin en onzin wordt 5 

met de dag belangrijker. En dat biedt 
kansen voor de papieren krant. Als 
gevolg van de explosieve groei van 
digitale informatie wordt het nieuws 
overwoekerd door verzinsels, spoof 10 

(nepnieuws), amusement, 
provocaties en scheldpartijen. En dat 
wordt met de dag erger. Niet alleen 
omdat het world wide web dagelijks 
uitdijt maar ook omdat op internet 15 

steeds scherper aan de wind moet 
worden gezeild om aandacht van de 
surfende bezoekers te trekken. Dat 
betekent nog meer onzin verkopen, 

nog ongenuanceerder provoceren en 20 

nog nodelozer kwetsen. 

Hoe groter de chaos op internet, hoe 
meer kansen voor de papieren 
kranten. Ze kunnen een gids zijn in 
een jungle waar niemand meer een 25 

weg kan vinden. Papieren kranten 
kunnen even diep ademhalen voordat 
achter een hype wordt aangerend. 
De waarde van de stortvloed aan 
informatie die met de snelheid van 30 

het licht over de wereld wordt 
geslingerd, kan worden gewikt en 
gewogen, terwijl er op de sociale 
media al conclusies uit worden 
getrokken, analyses van worden 35 

gemaakt, schuldigen worden 
aangewezen en grappen over 
worden gemaakt. 

naar: column van Peter de Waard uit de Volkskrant, 26 november 2015 

Opgave 3  Lobbyen 

tekst 3 

De Tweede Kamer wil meer inzicht in onzichtbare lobbypraktijk 

“Dat bedrijven, burgers en 
organisaties voortdurend lobbyen, 
hoort bij democratie”, zegt Lea 
Bouwmeester, Kamerlid van de 
PvdA. “Maar de politiek moet opener 5 

zijn over wie dit zijn en hoe de 
politiek belangen afweegt.” 
Samen met partijgenote Astrid 
Oosenbrug presenteert ze een 
initiatief-nota met voorstellen om 10 

lobby-invloed in de politiek 
zichtbaarder te maken. Een door hen 

samengestelde werkgroep van 
Kamerleden moet de voorstellen in 
regelingen omzetten.  15 

In het voorjaar publiceerden de 
Kamerleden Bouwmeester en 
Oosenbrug al een reeks 
transparantie-voorstellen op de 
PvdA-website. Onderdeel daarvan 20 

was het openbaar maken van de 
agenda’s van bewindspersonen en 
een ‘lobby-paragraaf’ bij wetgeving, 
waarin het ministerie laat zien welke 
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belangen zijn aangekaart en hoe die 25 

zijn afgewogen. 

Het voorstel is een eerste stap om 
lobbyen te reguleren. Hard nodig, 
stelt Bouwmeester. “Het gaat om wie 
de kaders van wetgeving mede 30 

bepaalt. Wij als Kamerleden hebben 
geen idee wie er in de vroegste fase 
meedenken. Als Kamerlid kun je niet 
zien wie de kaders van wetgeving 
bepalen en als burger kun je alleen in 35 

de marge iets veranderen”, zegt 
Bouwmeester.  

naar: de Volkskrant, 22 december 2015 

tekst 4 

Vooral het bedrijfsleven maakt gebruik van lobbykracht in Den Haag van ex-
politici 

Vooral het bedrijfsleven maakt 
gebruik van de lobbykracht van ex-
politici. Met name VVD’ers en 
CDA’ers maken na hun leven op het 
Binnenhof de stap naar bedrijven. 5 

Van alle ex-politici in de top van het 
bedrijfsleven komt twee derde vanuit 
deze partijen. 

Wie toegang wil hebben tot de 
beslissers in Den Haag, moet weten 10 

waar de sleutel ligt. En wie weet dat 
nou beter dan een ex-politicus? 
Daarom zijn zoveel ex-Kamerleden 
en ex-ministers werkzaam in 
besturen van het bedrijfsleven en 15 

maatschappelijke organisaties.  

PvdA en CDA zijn sterk vertegen- 

woordigd in het onderwijs. In de zorg 
zijn de traditionele regeringspartijen 
PvdA, VVD en CDA sterk aanwezig. 20 

Ex-politici van D66 en GroenLinks 
vinden regelmatig hun weg naar de 
top van niet-gouvernementele 
organisaties (ngo’s). PVV’ers en 
SP’ers doen nauwelijks mee in dit 25 

netwerk van voormalig 
bewindspersonen en Kamerleden. 

Dat blijkt uit onderzoek van de 
Volkskrant naar het carrièreverloop 
van ex-politici. Daarbij is in kaart 30 

gebracht welke ex-Kamerleden, ex-
ministers en ex-staatssecretarissen 
tussen 2010 en 2015 topfuncties 
bekleedden in het bedrijfsleven, de 
semipublieke en de publieke sector.35 

naar: de Volkskrant, 6 februari 2016  
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figuur 2 

Het aantal ex-politici per politieke partij in topfuncties bij werkgevers-
organisatie VNO-NCW en bij vier bedrijven: Schiphol, bank ABN AMRO, NS 
(Nederlandse Spoorwegen) en Zorgverzekeraars Nederland tussen 2010 en 
2015 

bron: de Volkskrant, 6 februari 2016 
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tekst 5 

Het tot stand komen van EU-beleid 

Europese besluitvorming 
Voordat …(a)… met een initiatief 
voorstel komt, raadpleegt …(a)… 
eerst één of meerdere comités om 
zich te vergewissen van voldoende 5 

draagvlak bij de diverse Europese 
regeringen. Vrijwel altijd schakelt 
…(a)… adviesbureaus in om 
technische en juridische kwesties 
goed uit te zoeken. 10 

Nationale parlementen nemen kennis 
van de voorstellen en kunnen hun 
ministers vragen om bepaalde stand-
punten in …(b)… te blokkeren of te 
amenderen.  15 

Voordat in …(c)… gestemd gaat 
worden over de voorstellen van 
…(a)…, kan …(c)… wijzigingen 

doorvoeren in de voorstellen. Omdat 
regelmatig bijeenkomsten 20 

plaatsvinden tussen Nederlandse 
parlementsleden en de leden van 
…(c)…, kan de Tweede Kamer ook 
via deze weg nog enige invloed 
uitoefenen. 25 

Invloed van lobbyisten 
Het lobbycircuit dat zich richt op de 
Europese Unie, is bijzonder 
omvangrijk. In 2013 is uitgerekend 
dat Nederlandse bedrijven en 30 

organisaties zeker 80 miljoen euro 
uitgeven aan lobbyactiviteiten in 
Brussel, maar daar zijn enkele 
multinationals nog niet bij 
meegerekend. In totaal zou er één 35 

miljard euro per jaar worden 
uitgegeven aan lobbyen in Brussel.

 naar: www.europa-nu.nl, gedownload in oktober 2016 
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Opgave 4  Aanpak illegale Brabantse hennepteelt 

tekst 6 

Pak criminelen hun geld en vermogen af, dan straf je ze het hardst 

Omdat in Noord-Brabant het 
strafrecht overbelast raakte door het 
aantal hennepzaken, probeert men er 
iets nieuws: buiten de rechter om de 
drugscriminelen kaalplukken.  5 

Rienk de Groot, Hoofd Recherche 
van de politie Zeeland-West-Brabant: 
“Alleen al de Tilburgse 
hennepindustrie is met 2.500 
verdachten, 60 criminele bendes en 10 

een illegale jaaromzet van zo’n 800 
miljoen euro – dat is meer dan de 
gemeentebegroting – een ernstige  
bedreiging voor de samenleving.” 

De Groot: “Henneptelen lijkt 15 

makkelijk geld verdienen. Maar het is 
een keiharde wereld. Als een 
crimineel hoort dat een rustig 
gezinnetje in een buitenwijk van 
Breda een kwekerij heeft van 20 

driehonderd planten, trommelt hij een 
paar vrienden op en komen ze bij je 
langs. Dan gaat het er niet zacht-
zinnig aan toe. Aan dat gevaar van 
roof door criminelen stel je je hele 25 

gezin bloot. Plus het risico dat je 
groeilampen in de hens vliegen. Wij 
hebben drie tot vijf branden per 
week, vaak midden in een woonwijk.”  

Effectiever opsporen en afstraffen 30 

De Groot: “We willen effectiever op-
sporen en afstraffen. Daarom 
betrekken we nu iedereen bij de 
opsporing: het overheidsbestuur, de 
belastingdienst, het bedrijfsleven. Zo 35 

interveniëren we zo veel mogelijk in 

 criminele samenwerkingsverbanden. 
Rijdt iemand in een dure auto maar 
heeft hij volgens de fiscus geen 
werk? Wij houden je aan – leg het 40 

maar uit. Horen we van een 
energieleverancier dat je een 
buitenproportioneel hoog 
energieverbruik hebt? Wij bellen aan: 
hallo, we komen controleren of u niet 45 

toevallig hennep verbouwt.” 

Officier van justitie Nanhkoesingh: 
“We hadden zoveel hennepzaken dat 
het bijna niet meer te doen was. 
Toen heb ik bij mijn leiding 50 

voorgesteld: laten we 
hennepverdachten zo veel mogelijk 
vermogen afpakken door ze buiten 
het strafrecht om een 
afdoeningstransactie aan te bieden. 55 

Als officier leg je zo’n verdachte de 
keuze voor: je doet afstand van je 
auto, je krijgt een werkstraf en je 
tekent een overeenkomst voor de 
schade van je energieleverancier, 60 

dan hoef je niet naar de rechter.” 

De Groot: “De verkoop van één kilo 
droge hennep levert al 3.250 euro 
op, en in het grensgebied een 
slordige 5.000. Afpakken doet bij 65 

criminelen echt zeer, want alles 
draait om geld. Afgepakt vermogen 
vinden ze erger dan gevangenisstraf, 
want gevangenisstraf is in het milieu 
een statussymbool. En de staatskas 70 

is ook beperkt. Je kunt je middelen 
maar één keer uitgeven, dus je moet 
efficiënt zijn.”  

naar: de Volkskrant, 26 april 2016 
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Opgave 5  Zo vader, zo zoon 

tekst 7 

Zoon van Amsterdamse crimineel gaat bijna altijd vader achterna 

Bijna alle zonen van Amsterdamse 
beroepscriminelen belanden in de 
misdaad, blijkt uit onderzoek van de 
Vrije Universiteit Amsterdam. De helft 
van hen heeft zelfs al in de 5 

gevangenis gezeten. 

In opdracht van de politie onderzocht  
de Vrije Universiteit Amsterdam voor 
het eerst hoe het de kinderen van 
zogenoemde ABC’ers – 10 

Amsterdamse beroepscriminelen – 
vergaat. Onderzoekster Meintje van 
Dijk nam politie-, justitie- en 
jeugdzorg-dossiers van 25 gezinnen 
onder de loep, van de ouders en hun 15 

76 kinderen. “De focus van het 
onderzoek lag vooral op de 44 
kinderen die tussen de 19 en 33 jaar 
oud zijn.” Hun gemiddelde leeftijd is 
23 jaar. 20 

Wat blijkt: negen van de tien zonen 
komen met justitie in aanraking. De 
helft valt zelfs in de zwaardere 
categorie. Zij hebben al in detentie 
gezeten en maakten zich onder 25 

andere schuldig aan 
geweldsmisdrijven of werden betrapt 
met een wapen.  
“Dit is een heel hoge score”, zegt 
Van Dijk over de jongens. 30 

De dochters van de Amsterdamse 
criminelen hebben op een enkele 
uitzondering na wat lichtere strafbare 
feiten begaan, zoals verkeers-
overtredingen of een 35 

vermogensdelict. In totaal ging een 
kleine 50 procent van de dochters in 
de fout.  

Een van de verklaringen voor het 
criminele gedrag zijn de vele trauma-40 

tische ervaringen die de kinderen 
meekrijgen in hun jeugd. Zo ontdekte 
Van Dijk dat 95 procent hun vader 
langere tijd moest missen omdat 
deze in de gevangenis zat. In bijna 45 

90 procent van de gevallen zijn de 
ouders gescheiden. En meer dan een 
op de drie heeft een vader die is 
geliquideerd. 

naar: de Volkskrant, 25 februari 2016  

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2019 
tijdvak 1 

 
 

oud programma maatschappijwetenschappen 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 
correctievoorschrift. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 
Opgave 1  Hoe onafhankelijk is de journalist?  

 
 1 maximumscore 2 

• De expressiefunctie van de media is te herkennen in het citaat 
“Duidelijker dan vroeger kan die laten weten wat hij goed en slecht 
vindt in de media, bijvoorbeeld via Facebook en Twitter.” (regels 15-18) 1 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Via Facebook en Twitter hebben consumenten van kranten, tv en radio 

de mogelijkheid om hun opvattingen in de openbaarheid te brengen. 
Dit is de expressiefunctie 1 

 
 2 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
De gebeurtenis 
− heeft een human-interestkarakter;  
− gaat over prominente personen; 
− is dichtbij; 
− moet begrijpelijk zijn;  
− is opvallend/onverwacht. 
 
per juist antwoord  1 
 

 3 maximumscore 2 
• het uitgangspunt (de noodzaak van) kwalitatief hoogwaardige 

(programma’s en) informatie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg:  
• Wanneer nieuwsmedia hun programmering/aanbod gaan afstemmen 

op de vraag van het publiek, zal er minder aandacht zijn voor moeilijke 
onderwerpen en diepgaande achtergrondinformatie 1 

 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
De onafhankelijkheid van nieuwsredacties is belangrijk voor een 
democratische samenleving, omdat de nieuwsredacties dan beter in staat 
zijn om  
− een bijdrage te leveren aan de publieke of politieke agendavorming; 
− een bijdrage te leveren aan het publiek debat / de meningsvorming van 

burgers; 
− de macht van politici / het overheidsbeleid te controleren; 
− misstanden in samenleving aan de kaak te stellen; 
− een spreekbuis te zijn voor bepaalde groeperingen; 
− objectieve informatie te kunnen brengen; 
− recht te doen aan vrijheid van meningsuiting.  
 
per juist antwoord  1 
 

 5 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
• De landelijke publieke omroepen zijn gebonden aan het door de 

overheid gecreëerde wettelijke kader: de Mediawet. / De overheid kan 
voorwaarden stellen aan de publieke omroepen (bijvoorbeeld dat 
nieuwsprogramma’s van omroeporganisaties de identiteit moeten 
weerspiegelen) 1 

• De landelijke publieke omroepen zijn afhankelijk van financiën van de 
overheid. (Bijvoorbeeld als de publieke omroepen minder geld krijgen 
van de overheid, kan dit betekenen dat de publieke omroepen hun 
nieuwsuitzendingen versoberen / hun redacties verkleinen.) 1 

 
 6 maximumscore 2 

• op filter 3 ‘het selectief gebruik van bronnen door de verslaggever’ 1 
voorbeeld van een juiste uitleg bij filter 3 ‘het selectief gebruik van bronnen 
door de verslaggever’: 
• De freelancer zou anders dan een journalist met een vast contract 

bronnen kunnen kiezen die gunstig uitpakken voor zijn andere 
commerciële opdrachtgever 1 

 
of 
 
• op filter 4 ‘de selectieve perceptie van de verslaggever’ 1 
voorbeeld van een juiste uitleg bij filter 4 ‘de selectieve perceptie van de 
verslaggever’: 
• De freelancer zou anders dan een journalist met een vast contract op 

grond van zijn ervaringen, waarden en normen tot andere keuzes of 
interpretaties van nieuwsfeiten kunnen komen (waardoor de berichten 
van een freelancer gunstig kunnen uitpakken voor zijn andere 
commerciële opdrachtgever) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 
• het redactiestatuut 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In het redactiestatuut staat omschreven wat de taak is van de directie 

en wat de taak is van de redactie (namelijk dat de directie zich 
bezighoudt met de commerciële kant van het bedrijf en zich niet mag 
bemoeien met de inhoud van de krant. De redactie zorgt voor de 
berichtgeving.) / Het redactiestatuut dient om de identiteit van een 
krant te beschermen: een onafhankelijke redactie is daarvoor nodig 1 

 
 

Opgave 2  Einde van de papieren krant?  
 

 8 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste onderzoeksvraag vanuit de veranderende en 
vergelijkende benaderingswijze waarop het antwoord te vinden 
is in figuur 1:  
“Hoe groot is de daling van het aandeel jongeren (13-19 jaar) dat 
Nederlandse dagbladen leest in 2015 ten opzichte van 2010?” 
 

 9 maximumscore 3 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• stap 1: een kleinere oplage leidt tot lagere advertentie-inkomsten 1 
• stap 2: als gevolg van de dalende inkomsten is er minder budget om 

een kwalitatief goed product neer te zetten / moet er bezuinigd worden 1 
• stap 3: zo daalt de kwaliteit van de krant; dat leidt weer tot minder 

lezers dus de oplage van de krant daalt nog verder etcetera 1 
 

 10 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste onderzoeksvraag vanuit de sociaal-culturele 
benaderingswijze waarop het antwoord te vinden is in tekst 2: 
“Welke (maatschappelijke of culturele) taak kunnen de redacties van 
kranten vervullen als antwoord op de explosieve groei van digitale 
informatie?” / “Welke visie zouden de redacties van kranten kunnen 
hebben op het verspreiden van ‘onzin’ via de digitale media?” 
 

 11 maximumscore 2 
• kenmerk: grote toename van de informatieproductie 1 
• citaat: “de explosieve groei van digitale informatie” (regels 8-9) / “Niet 

alleen omdat het world wide web dagelijks uitdijt”(regels 13-15) / “de 
stortvloed aan informatie die met de snelheid van het licht over de 
wereld wordt geslingerd” (regels 29-32) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Door het toepassen van hoor en wederhoor (journalistieke norm) zorgt 

de krant ervoor dat niet de mening van één persoon of groep wordt 
vermeld, maar dat tegelijk ook de reactie/mening van een andere 
persoon of groep aan bod komt 1 

• Door het scheiden van feiten en meningen (journalistieke norm) zorgt 
de krant ervoor dat de feiten controleerbaar zijn en de meningen van 
personen zijn die met naam genoemd worden. Daarmee kunnen 
‘verzinsels’ en ‘spoof’ worden bestreden 1 

 
Ook correct met juiste uitleg bij de volgende journalistieke normen: 
− gebruikmaken van meerdere informatiebronnen, 
− checken van nieuws en 
− de juiste weergave van feiten. 
 
Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen voor een combinatie van juiste journalistieke 
norm met juiste uitleg. 
 
 

Opgave 3  Lobbyen 
 

 13 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste omschrijving: 
• Lobbyen betekent dat mensen (namens organisaties, bedrijven) op een 

informele manier / via direct contact met politici  1 
• proberen het overheidsbeleid te beïnvloeden (in overeenstemming 

met belangen van organisaties/bedrijven die de lobbyist 
vertegenwoordigt) 1 

 
 14 maximumscore 2 

• de articulatiefunctie 1 
• want de PvdA-Kamerleden hebben met hun initiatiefnota een 

maatschappelijke wens – lobby-invloed zichtbaar maken – op de 
politieke agenda geplaatst 1 

 
 15 maximumscore 2 

• citaat: “Een door hen samengestelde werkgroep van Kamerleden moet 
de voorstellen in regelingen omzetten.” (regels 12-15) 1 

• Een vervolgstap na de presentatie van de nota is dat Kamerleden met 
een wetsvoorstel komen. Dat wordt bedoeld met “de voorstellen in 
regelingen omzetten” 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 2 
• kenmerk 2: Er is openbaarheid van bestuur 1 
• (voorbeeld van een juiste uitleg) Dit kenmerk houdt in dat informatie 

over het overheidsbeleid en het tot stand komen van beleid openbaar 
moet zijn. Dat wil zeggen: voor iedereen toegankelijk. Omdat de 
Kamerleden de lobbypraktijk meer inzichtelijk willen maken, dragen 
hun voorstellen bij aan de openbaarheid van het bestuur 1 

 
of 
 
• kenmerk 1: De bevoegdheden van bestuursorganen zijn gebaseerd op 

de Grondwet  1 
• (voorbeeld van een juiste uitleg) Kamerleden maken gebruik van hun 

bevoegdheid om een wetsvoorstel in te dienen. Deze wetgevende taak 
staat in de Grondwet (art. 81 Grondwet) 1 

 
 17 maximumscore 2 

knelpunt 1: afnemende invloed van het parlement ten opzichte van de 
regering 
Het volgende citaat is daarvan een voorbeeld:  
• “Het gaat om wie de kaders van wetgeving mede bepaalt. Wij als 

Kamerleden hebben geen idee wie er in de vroegste fase meedenken.” 
(regels 29-33) / “Als Kamerlid kun je niet zien wie ... iets veranderen” 
(regels 33-36)  1 

 
knelpunt: 2: ongelijke toegangsmogelijkheden tot de politieke arena 
Het volgende citaat is daarvan een voorbeeld: 
• “en als burger kun je alleen in de marge iets veranderen”  

(regels 35-36)  1 
 

 18 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
• de invoerfase, want lobbyisten proberen via contacten met politici hun 

wensen op de politieke agenda te krijgen 1 
• de omzettingsfase, want in deze fase verzamelen ambtenaren en 

politici informatie over het te voeren beleid / want in deze fase geven 
deskundigen/adviesorganen adviezen over het te voeren beleid. Juist 
in deze fase proberen lobbyisten invloed uit te oefenen op ambtenaren, 
politici of adviesorganen van de overheid (de beleidsvoorbereiding) 1 

 
Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen voor een combinatie van juiste fase met 
juiste uitleg. 
 
 

Pagina: 171Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 4 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
voorbeeld 1 
− machtsbron: de ex-politici hebben veel kennis/deskundigheid 
− voorbeeld van een juiste uitleg: 

De ex-politici lobbyen vaak in sectoren waar ze als politicus veel mee 
te maken hebben gehad en ze beschikken dus over veel inhoudelijke 
kennis op het betreffende vakgebied/beleidsterrein. / De ex-politici 
beschikken over kennis over het verloop van het politieke proces en 
weten dus goed op welk moment en op welke wijze ze het meest 
efficiënt invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming 

 
voorbeeld 2 
− machtsbron: de ex-politici beschikken over een netwerk 
− voorbeeld van een juiste uitleg: 

Doordat ze zelf in de politiek werkzaam zijn geweest, hebben ze daar 
(veel) contacten. Ze weten daardoor dus beter bij wie ze moeten zijn / 
kunnen dus makkelijker in contact komen met de juiste personen om 
hun doelen te bereiken 

 
voorbeeld 3 
− machtsbron: de ex-politici hebben veel ervaring 
− voorbeeld van een juiste uitleg: 

Doordat ze tijdens hun politieke carrière (veel) ervaring hebben 
opgedaan met politieke besluitvormingsprocessen, kunnen ze goed 
inschatten welke momenten en methoden het meest geschikt zijn om 
invloed uit te oefenen op de besluitvorming 

 
per juist voorbeeld van een machtsbron 1 
per juiste uitleg van een machtsbron 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 3 
a 
• voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende):  1 
− In de topfuncties van VNO-NCW. In deze organisatie zitten vier 

bestuurders afkomstig van de VVD, een rechtse politieke partij, 
tegenover één bestuurder van de PvdA, een linkse politieke partij. 

− In de topfuncties van ABN AMRO. in dit bedrijf zitten (van de vijf 
bestuurders) drie bestuurders die afkomstig zijn van de VVD, een 
rechtse partij, en één bestuurder van de PvdA, een linkse partij. 

b 
voorbeelden van een juiste verklaring voor het feit dat vier bestuurders in 
VNO-NCW of drie bestuurders van ABN AMRO afkomstig zijn van de VVD 
en één bestuurder van de PvdA, een linkse partij: 
• Rechtse politieke partijen zoals de VVD, benadrukken meer dan linkse 

partijen zoals de PvdA, het belang van de vrijemarkteconomie of 
economische vrijheid. Dit uitgangspunt (van het liberalisme) past bij de 
visie van of de belangen van werkgevers / van de 
werkgeversorganisatie VNO-NCW 1 

• Een linkse partijpolitiek zoals de PvdA wil meer regels voor het 
bedrijfsleven – beperking van de ondernemersvrijheid – om de 
werknemers beter te kunnen beschermen / om meer gelijkheid te 
bevorderen. Dit uitgangspunt strookt niet met de belangen / de visie 
van werkgeversorganisatie VNO-NCW en van een rechtse politieke 
partij zoals de VVD 1 

 
 21 maximumscore 3 

• het (rechts)populisme / De PVV hanteert een populistische stijl van 
politiek bedrijven 1 

• voorbeelden van juiste kenmerken (twee van de volgende): 2 
− Er is een afkeer van de gevestigde orde / het establishment van de 

politieke, economische en culturele elite. 
− Er wordt vaak verwezen naar de wil van ‘het volk’. 
− Er wordt vaak verwezen naar de eenheid van het land / 

vaderlandsliefde / benadrukken van de natiestaat.  
− Er worden uitingen gedaan tegen migratie. 
− De nadelen van een multi-etnische samenleving worden benadrukt. 
− Er is een afkeer van de invloed van internationale organisaties als 

de EU. 
 
per juist kenmerk  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 3 
• a = de Europese Commissie 1 
• b = de Raad van de Europese Unie 1 
• c = het Europees Parlement 1 
 

 23 maximumscore 2 
• één van de volgende: 1 

− vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal 
− het garanderen van eerlijke concurrentie 

• voorbeeld van een doel van de Europese samenwerking: 
bevorderen van welvaart / vrede / stabiliteit / veiligheid 1 

 
 

Opgave 4  Aanpak illegale Brabantse hennepteelt 
 

 24 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− De bestrijding van drugscriminaliteit door justitie kost de overheid / de 

belastingbetalende burgers veel geld: “2.500 verdachten, 60 criminele 
bendes” (regels 9-10). 

− De overheid loopt veel belastinginkomsten mis: “een illegale jaaromzet 
van zo’n 800 miljoen euro” (regels 11-12). 

− Bij brand in een woonwijk kan veel schade ontstaan aan omliggende 
huizen en gebouwen / de bestrijding van brand in woonwijken brengt 
kosten voor de overheid / de belastingbetaler met zich mee: “drie tot 
vijf branden per week, vaak midden in een woonwijk.” (regels 28-29) 

 
per juist voorbeeld met bijpassend juist citaat (uit tekst 6) 1 
 

 25 maximumscore 2 
• samenwerking tussen overheidsorganen en particuliere instanties 1 
• citaat: “Daarom betrekken we nu iedereen bij de opsporing: het 

overheidsbestuur, de belastingdienst, het bedrijfsleven.” (regels 32-35) 1 
 

 26 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• Het dilemma van de rechtsstaat houdt in dat er een spanning bestaat 

tussen enerzijds rechtshandhaving en anderzijds rechtsbescherming 1 
• De manier van opsporen die De Groot beschrijft, is (volgens De Groot) 

effectief en draagt zodoende bij aan de rechtshandhaving / het 
bestrijden van drugscriminaliteit 1 

• Deze aanpak gaat echter wel ten koste van de rechtsbescherming: het 
feit dat willekeurig mensen verantwoording moeten afleggen voor het 
bezit van een dure auto of een hoog energieverbruik kan als een 
inbreuk op hun privacy worden gezien 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 4 
juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
doel  
− vergelding 
uitleg 
− Kwaad mag niet onbestraft blijven. De henneptelers zullen het 

afpakken van hun vermogen als een echte straf ervaren. “Afpakken 
doet bij criminelen echt zeer, want alles draait om geld.” (regels 65-67) 
/ “Afgepakt vermogen vinden ze erger dan gevangenisstraf” (regels 67-
68) 

 
doel  
− speciale/generale preventie 
uitleg 
− Het feit dat de hennepteler een straf krijgt die als erg ervaren wordt, 

moet hem / andere potentiële telers weerhouden van het (opnieuw) 
plegen van dergelijke delicten. “Afpakken doet bij criminelen echt zeer, 
want alles draait om geld.” (regels 65-67) / “Afgepakt vermogen vinden 
ze erger dan gevangenisstraf” (regels 67-68) 

 
doel 
− genoegdoening van het slachtoffer 
uitleg 
− De crimineel moet de schade van de energieleverancier, die 

beschouwd kan worden als één van de slachtoffers, vergoeden. “en je 
tekent een overeenkomst voor de schade van je energieleverancier” 
(regels 58-60) 

 
per juist doel 1 
per juiste uitleg met passend citaat 1 
 

 28 maximumscore 3 
• de rationele-keuzetheorie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Of iemand overgaat tot het plegen van crimineel gedrag, is afhankelijk 

van de uitkomst van een kosten-batenanalyse 1 
• Het afpakken van vermogen beschouwen de hennepkwekers (volgens 

De Groot en Nanhkoesingh) als hogere kosten dan een 
gevangenisstraf (zie regels 65-68). De kans dat potentiële daders 
kiezen voor hennepteelt, neemt door deze aanpak dus af 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 3 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Slachtofferenquêtes zijn minder geschikt om vast te stellen of de 

hennepteelt door de nieuwe aanpak daadwerkelijk is afgenomen, 
omdat respondenten in de enquête niet kunnen aangeven dat ze het 
slachtoffer zijn geweest van het delict hennepteelt; bij hennepteelt is er 
geen sprake van een aanwijsbaar slachtoffer 1 

• Self-report-onderzoeken zijn meer geschikt om vast te stellen of de 
hennepteelt door de nieuwe aanpak daadwerkelijk is afgenomen, 
omdat in een enquête onder burgers gevraagd kan worden of deze 
zich schuldig hebben gemaakt aan het telen van hennep. (Als de 
enquête op verschillende tijdstippen wordt afgenomen zou een daling 
van dit delict kunnen worden vastgesteld) 1 

• Rechtbankstatistieken zijn minder geschikt om vast te stellen of de 
hennepteelt door de nieuwe aanpak daadwerkelijk is afgenomen, 
omdat door de nieuwe aanpak veel hennepzaken niet meer voor de 
rechter komen. Het feit dat er in de rechtbankstatistieken een afname 
te zien is, zegt dus weinig/niets over de werkelijke omvang van dit type 
delict 1 

 
 

Opgave 5  Zo vader, zo zoon 
 

 30 D 
 

 31 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
Psychologische theorieën ter verklaring van crimineel gedrag 
• Psychologisch-criminologische theorieën laten zien dat de kans op het 

ontwikkelen van ernstig delinquent en gewelddadig gedrag toeneemt 
als kinderen te kampen hebben met een opeenstapeling van elkaar 
versterkende risicofactoren.  1 

• In de tekst staat een voorbeeld van risicofactoren namelijk “de vele 
traumatische ervaringen die de kinderen meekrijgen in hun jeugd” 
(regels 40-42) 1 

 
of  
 
Sociologische theorieën ter verklaring van crimineel gedrag 
• Een sociologische theorie is de differentiële associatietheorie (van 

Sutherland). Volgens deze theorie is de kans groter dat kinderen van 
criminele vaders positieve associaties ontwikkelen ten aanzien van 
allerlei delicten 1  

• Deze kinderen van Amsterdamse beroepscriminelen leren crimineel 
gedrag vanuit hun milieu. In de tekst staat dat 50 procent van de 
dochters van Amsterdamse criminelen in de fout ging (regels 36-38) 1 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 mei. 
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 24 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 NRC Handelsblad, 3 juni 2015 
figuur 1 www.svdj.nl/de-stand-van-de-nieuwsmedia, uitgave van Stimuleringsfonds voor de 

Journalistiek (SVDJ), 22 juni 2016 
tekst 2 de Volkskrant, column van Peter de Waard, 26 november 2015 
tekst 3 de Volkskrant, 22 december 2015 
tekst 4 de Volkskrant, 6 februari 2016 
figuur 2 de Volkskrant, 6 februari 2016 
tekst 5 www.europa-nu.nl, gedownload in oktober 2016 
tekst 6 de Volkskrant, 26 april 2016 
tekst 7 de Volkskrant, 25 februari 2016 
 

einde  
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HA-1034-h-19-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2019-1 
 

maatschappijwetenschappen oud programma havo  
 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,  
 
Bij het centraal examen maatschappijwetenschappen oud programma havo: 
 
 
Op pagina 8, bij vraag 15 moet 
 
• citaat: “Een door hen samengestelde werkgroep van Kamerleden moet de 

voorstellen in regelingen omzetten.” (regels 12-15)  1 
• Een vervolgstap na de presentatie van de nota is dat Kamerleden met een 

wetsvoorstel komen. Dat wordt bedoeld met “de voorstellen in regelingen 
omzetten”  1 

 
vervangen worden door: 
 
• citaat (één van de volgende):   1 

 “Een door hen samengestelde werkgroep van Kamerleden moet de 
voorstellen in regelingen omzetten.” (regels 12-15)    

 “een ‘lobby-paragraaf’ bij wetgeving (, waarin het ministerie laat zien welke 
belangen zijn aangekaart en hoe die zijn afgewogen)” (regels 23-26) 

• Een vervolgstap na de presentatie van de nota is dat Kamerleden met een 
wetsvoorstel komen. Dat wordt bedoeld met “de voorstellen in regelingen 
omzetten”  1 

 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als 
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE. 
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
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Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren maatschappijwetenschappen 
oud programma havo. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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HA-1034-a-19-2-o 

Examen HAVO 

2019 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei

9.00 - 12.00 uur

tijdvak 2
maandag 17 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1  Nederland fietsland 

 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over Nederland als fietsland. 
 
Gebruik tekst 1.  

2p 1 Leg uit dat uit tekst 1 blijkt dat in het gebruik van de fiets door 
Nederlanders een verhoudingsvraagstuk te herkennen is. Gebruik in je 
uitleg: 
 de omschrijving van het hoofdconcept verhouding; 
 het woord ‘statusverschillen’. 
 
In een essay in het tijdschrift De Groene Amsterdammer schreef 
socioloog Giselinde Kuipers van de Universiteit van Amsterdam het 
volgende over de fiets in Nederland: “Er is een netwerk van gewoontes en 
gebruiken waarin iedereen meedoet, dat vanzelfsprekend wordt 
gevonden. Je neemt gewoon de fiets. Iedereen fietst. Je zou niet weten 
hoe het anders moet. In steden is de eenheid van afstand de fietsminuut, 
zelfs in de brochures van de makelaar. (…) fietsen is een tweede natuur 
geworden.”  

2p 2 Leg uit of je op grond van bovenstaand citaat van Kuipers kunt beweren 
dat Nederlanders het fietsen hebben geïnternaliseerd. Gebruik in je uitleg: 
 een omschrijving van het begrip internalisatie; 
 het citaat uit de inleiding bij deze vraag. 
 
Volgens planoloog Karel Martens van de Radboud Universiteit in 
Nijmegen heeft het type samenleving dat Nederland was vóór de jaren 
zestig van de vorige eeuw invloed gehad op het feit dat er in Nederland 
door zoveel mensen gefietst wordt. In deze jaren moesten protestantse 
kinderen naar protestantse scholen en katholieke kinderen naar 
katholieke scholen. Kinderen gaan in Nederland vrijwel nooit met 
gezamenlijk vervoer als een schoolbus naar school.  
Scholen van het gewenste type lagen vaak zo ver van huis, dat de 
kinderen moesten fietsen en dat fietsen blijven ze vaak doen als ze ouder 
zijn. 

1p 3 Hoe heet het type samenleving dat volgens Martens invloed heeft gehad 
op het feit dat er in Nederland door zoveel mensen gefietst wordt? 
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Gebruik tekst 1. 
Politieke keuzes speelden een rol in de uiteindelijke populariteit van de 
fiets.  
Uit tekst 1 blijkt dat de verkeersonveiligheid in de wijken op de politieke 
agenda is gekomen. Of een probleem op de politieke agenda komt, is 
afhankelijk van een aantal voorwaarden, zoals dat de situatie als 
veranderbaar wordt beschouwd en dat er voldoende ruimte is op de 
politieke agenda. Uit tekst 1 blijkt dat het probleem van de 
verkeersonveiligheid in de wijken ook voldeed aan andere voorwaarden 
om op de politieke agenda te komen. 

2p 4 Noem een van deze andere voorwaarden om op de politieke agenda te 
komen en geef uit tekst 1 een voorbeeld van deze voorwaarde. 
 
Gebruik tekst 2. 
Volgens Hans Buiter, verenigingshistoricus van de ANWB, raakten 
verkeerskundigen in de jaren zeventig van de vorige eeuw geïnspireerd 
door ‘traffic engineering’. Met de opkomst van de auto wilden de 
verkeerskundigen de verkeersveiligheid verbeteren. 

2p 5 Leg uit dat uit tekst 2 blijkt dat traffic engineering een voorbeeld is van 
een gerationaliseerde aanpak. Gebruik in je uitleg de omschrijving van het 
kernconcept rationalisering. 
 
Gebruik tekst 3. 
De laatste jaren is het fietsgebruik in Nederland flink toegenomen. Dat 
kan voor drukte op de fietspaden zorgen. In sommige grotere steden 
wordt al gesproken van files op het fietspad. CROW-fietsberaad, een 
kenniscentrum voor fietsbeleid, heeft een onderzoek gedaan naar de 
oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen ten aanzien van de drukte 
op fietspaden. Van belang was hoe de fietser zelf de drukte ervaart.  
Tekst 3 komt uit het rapport over het onderzoek en gaat in op 
gedragingen van bepaalde soorten fietsers die door andere soorten 
fietsers storend worden bevonden. 

2p 6 Beredeneer aan de hand van tekst 3 dat er tussen mensen die behoren 
tot verschillende soorten fietsers sprake kan zijn van een conflict. Gebruik 
in je redenering: 
 de omschrijving van het kernconcept conflict; 
 twee soorten fietsers uit tekst 3; 
 de doelen die deze twee soorten fietsers uit tekst 3 hebben. 
Let op: deze doelen staan niet in de tekst maar moet je zelf bedenken. De 
doelen moeten passen bij de soort fietser. 
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Gebruik tekst 4. 
Shared Space is een manier waarop men onveilige situaties in het verkeer 
probeert te voorkomen. Door scheidingen tussen weggebruikers, 
verkeerslichten en verkeersborden weg te nemen, moet Shared Space de 
eigen verantwoordelijkheid en sociaal gedrag bij mensen in het verkeer 
stimuleren. 

2p 7 Leg uit welk kernconcept bij het hoofdconcept verhouding te herkennen is 
in het idee van Shared Space in tekst 4. Gebruik in je uitleg:  
 de naam en de omschrijving van een kernconcept bij het hoofdconcept 

verhouding; 
 informatie uit tekst 4 waaruit het gekozen kernconcept blijkt. 
 
Zie tekst 4. 

2p 8  Beredeneer wat het verband is tussen het op grote schaal toepassen 
 van Shared Space in de openbare ruimte en de mate van binding in de 
 samenleving. Gebruik in je redenering de omschrijving van het 
 hoofdconcept binding. 
 Beredeneer vervolgens dat het op grote schaal toepassen van Shared 

Space de sociale cohesie kan bevorderen. Gebruik in je redenering de 
omschrijving van het kernconcept sociale cohesie. 

 
 

Opgave 2  Aanpak Top600 

 
Bij deze opgave horen de teksten 5 en 6 en de figuren 1 en 2 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In mei 2011 nam het Amsterdamse gemeentebestuur in samenwerking 
met zorg- en jeugdinstellingen, de politie en het Openbaar Ministerie het 
initiatief tot de Aanpak Top600. De Top600 is een ranglijst van jonge 
veelplegers die met voorrang worden aangepakt. Deze jongeren hebben 
meerdere misdrijven gepleegd zoals straatroof, overvallen en 
woninginbraken. 
 
Gebruik tekst 5. 
In de pijlers van de Aanpak Top600 zoals die beschreven worden in 
tekst 5 zijn de drie overheidsstrategieën om criminaliteit te bestrijden te 
herkennen. 

3p 9  Noem de drie overheidsstrategieën om criminaliteit te bestrijden. 
 Geef bij elke overheidsstrategie een voorbeeld uit tekst 5. 
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Gebruik tekst 5. 
In het strafrecht zijn twee scholen te onderscheiden: de klassieke en de 
moderne school. 

2p 10  Geef aan welk kenmerk van de klassieke school te herkennen is in de 
 Aanpak Top600. 
 Geef bij dit kenmerk een voorbeeld uit tekst 5. 
 
Gebruik tekst 5.  
Politieke stromingen hebben verschillende opvattingen over de bestrijding 
van criminaliteit. De pijlers van de Aanpak Top600 passen bij zowel de 
liberale als bij de socialistische/sociaaldemocratische opvatting over de 
bestrijding van criminaliteit. 

1p 11 Noem een pijler die past bij de liberale opvatting. Licht je keuze toe door 
een opvatting van deze politieke stroming over de bestrijding van 
criminaliteit te noemen. 

1p 12 Noem een pijler die past bij de socialistische/sociaaldemocratische 
opvatting. Licht je keuze toe door een opvatting van deze politieke 
stroming over de bestrijding van criminaliteit te noemen. 
 
Gebruik tekst 6. 

4p 13 Leg uit dat er bij de behandeling van de jongeren uit de Top600 sprake is 
van vorming. Gebruik in je uitleg: 
 de naam en de omschrijving van een kernconcept bij het hoofdconcept 

vorming; 
 informatie uit tekst 6 waaruit dit kernconcept blijkt; 
 de omschrijving van het hoofdconcept vorming; 
 informatie uit tekst 6 waaruit dit hoofdconcept blijkt. 
 
Gebruik tekst 6. 

4p 14 Leg uit welke twee kernconcepten bij het hoofdconcept binding te 
herkennen zijn bij de behandeling van de jongeren uit de Top600. Gebruik 
in je uitleg: 
 de naam en de omschrijving van twee kernconcepten bij het 

hoofdconcept binding; 
 bij elk kernconcept informatie uit tekst 6 waaruit dit kernconcept blijkt. 
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Gebruik figuur 1. 
Figuur 1 komt uit een rapportage over de resultaten en effecten van de 
Aanpak Top600 in het jaar 2016.  
Figuur 1 toont het percentage personen met een dagvaarding, 
onderverdeeld naar het aantal jaar dat iemand ‘in regie is’, dus onder de 
Aanpak Top600 valt.  

2p 15  Noem de onafhankelijke en afhankelijke variabele in figuur 1.  
 Beschrijf de richting van het verband tussen de variabelen in figuur 1. 

Doe dit door de volgende zin aan te vullen: Hoe … , hoe … . 
 
Bekijk figuur 2. 
De Aanpak Top600 richt zich ook op de broertjes en zusjes van de 
Top600-personen (zie tekst 5, pijler 3). De broertjes en zusjes krijgen 
begeleiding met als doel het voorkomen dat ook zij in de criminaliteit 
terechtkomen. 
Om de begeleiding goed vorm te kunnen geven, wordt bij aanvang van elk 
begeleidingstraject in kaart gebracht op welke gebieden er sprake is van 
problemen bij de broertjes en zusjes. Figuur 2 laat de percentages 
problemen bij de broertjes en zusjes op verschillende leefgebieden bij 
aanvang van de begeleiding zien. 

2p 16  Bedenk een indicator voor de problemen op het leefgebied ‘gedrag op 
 school’. 
 Leg uit waarom dit een goede indicator is voor problemen bij de 

broertjes en zusjes op dat leefgebied.  
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Opgave 3  Opleiding, afkomst en de kans op succes 

 
Bij deze opgave hoort tekst 7 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
Onderzoeker Sara Rezai onderzocht welke bijdrage de familie levert aan 
het succes van studenten met een niet-westerse migratieachtergrond. 
Haar onderzoek wijst ook naar de toegevoegde waarde van ‘belangrijke 
anderen’ die beschikken over een hoger opgeleid netwerk in het leven van 
deze studenten. 
 
Gebruik regel 1 tot en met 58 van tekst 7.  
Rezai sprak met migrantenkinderen die analfabete of laagopgeleide 
ouders hebben en toch maatschappelijk succes boeken.  

4p 17 Leg uit dat bij de succesvolle migrantenkinderen uit het onderzoek van 
Rezai zowel sprake is van positieverwerving als van positietoewijzing. 
Gebruik in je uitleg: 
 een citaat uit regel 1 tot en met 58 van tekst 7 waaruit blijkt dat er 

sprake is van positieverwerving;  
 een omschrijving van het begrip positieverwerving; 
 een citaat uit regel 1 tot en met 58 van tekst 7 waaruit blijkt dat er 

sprake is van positietoewijzing;  
 een omschrijving van het begrip positietoewijzing. 
 
Gebruik regel 59 tot en met 90 van tekst 7.  
In tekst 7 worden factoren beschreven die van invloed zijn op het 
maatschappelijk succes van kinderen van laagopgeleide immigranten. In 
tekst 7 wordt beschreven dat succesvolle migrantenkinderen over zowel 
sociaal kapitaal als cultureel kapitaal beschikken. 

2p 18 Leg uit dat uit tekst 7 blijkt dat de succesvolle migrantenkinderen uit het 
onderzoek beschikken over sociaal kapitaal en over cultureel kapitaal. 
Gebruik in je uitleg: 
 een voorbeeld van sociaal kapitaal uit regel 59 tot en met 90 van 

tekst 7; 
 een voorbeeld van cultureel kapitaal uit regel 59 tot en met 90 van 

tekst 7. 
 
Gebruik regel 59 tot en met 90 van tekst 7.  

2p 19 Geef met behulp van het kernconcept acculturatie een verklaring voor het 
succes van de migrantenkinderen uit tekst 7. Gebruik in je verklaring:  
 de omschrijving van het kernconcept acculturatie; 
 een voorbeeld uit regel 59 tot en met 90 van tekst 7 bij het 

kernconcept acculturatie. 
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Gebruik tekst 7. 
Stel dat de in tekst 7 geschetste situatie representatief is voor alle 
kinderen in Nederland. 

2p 20 Beredeneer of Nederland in dat geval op basis van tekst 7 als een open of 
een gesloten samenleving kan worden beschouwd. Gebruik in je 
redenering:  
 een kenmerk van de gekozen soort samenleving; 
 informatie uit tekst 7; 
 een omschrijving van het begrip sociale mobiliteit. 
 
Gebruik regel 23 tot en met 58 van tekst 7. 
In de familieboodschappen die de ouders hun kinderen meegeven,  
geven de ouders aan dat er zowel nature- als nurturefactoren zijn die het 
succes van hun kinderen beïnvloeden. 

2p 21  Geef uit regel 23 tot en met 58 van tekst 7 een naturefactor die 
 volgens de ouders invloed heeft op het mogelijke succes van hun 
 kinderen. 
 Geef uit regel 23 tot en met 58 van tekst 7 een nurturefactor die 

volgens de ouders invloed heeft op het mogelijke succes van hun 
kinderen. 

 
 

Opgave 4  Nationaal Kiezersonderzoek 

 
Bij deze opgave horen geen bronnen uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2016 verscheen van de hand van vier politicologen het boek Rumoer: 
Nederlandse kiezers en politiek 1998-2012. Voor het boek maakten de 
schrijvers gebruik van de gegevens uit verschillende Nationale 
Kiezersonderzoeken (NKO’s), die plaatsvonden tussen 1998 en 2012. De 
schrijvers wilden onder andere weten in hoeverre kiezers bij twee 
opeenvolgende verkiezingen, in de periode 1998-2012, op dezelfde partij 
hebben gestemd. Ook wilden de onderzoekers weten op welke partij 
kiezers gingen stemmen als ze wisselden van partijvoorkeur. 
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Een van de schrijvers van het boek, Joop van Holsteyn, politicoloog aan 
de Universiteit Leiden, zegt in een interview met NRC Handelsblad:  
“(…) het vooroordeel dat kiezers anno nu maar wat doen, dat klopt niet. 
Kiezers houden er vaak, bewust of onbewust, een setje aan keuzes op 
na. Daar zitten partijen in die ongeveer dezelfde opvattingen hebben.  
GroenLinks, PvdA en de SP zitten vaak samen in zo’n keuzeset. En aan 
de rechterkant geldt dat voor de VVD, D66 en het CDA.” 
De VVD en D66 kunnen gerekend worden tot de liberale stroming die over 
het algemeen voor beperkte overheidsbemoeienis in sociaaleconomische 
kwesties is. GroenLinks, de PvdA en de SP kunnen gerekend worden tot 
de sociaaldemocratische stroming, die een wat grotere rol voor de 
overheid in sociaaleconomische kwesties voorstaat. 

2p 22  Noem een gemeenschappelijk uitgangspunt van de VVD en D66 dat 
 past bij hun opvatting over de rol van de overheid en dat kan verklaren 
 dat de VVD en D66 voor kiezers samen in een keuzeset zitten. 
 Noem een gemeenschappelijk uitgangspunt van de PvdA en de SP dat 

past bij hun opvatting over de rol van de overheid en dat kan verklaren 
dat de PvdA en de SP voor kiezers samen in een keuzeset zitten. 

 
Kiezers die wisselen van partijvoorkeur worden in veel 
mediaberichtgeving ook wel ‘zwevende kiezers’ genoemd. Deze kiezers 
worden soms ook wel ‘geëmancipeerde kiezers’ genoemd.  

2p 23 Beargumenteer dat, welk van de twee benamingen een journalist ook 
kiest (zwevende kiezers of geëmancipeerde kiezers), er in beide gevallen 
sprake zal zijn van ‘framing’. Gebruik in je argumentatie: 
 een vergelijking tussen beide benamingen; 
 de omschrijving van het begrip framing. 
 
In 2017 vond ook een Nationaal Kiezersonderzoek plaats. In dit 
onderzoek werd een aantal stellingen over bestuurlijke vernieuwing 
voorgelegd aan de respondenten. 
Een van deze stellingen was: ‘De minister-president moet rechtstreeks 
door kiezers gekozen worden.’ 

1p 24 Leg uit dat met het voorleggen van deze stelling de mate van steun voor 
democratisering onder de bevolking gemeten wordt. Gebruik in je uitleg 
de omschrijving van het kernconcept democratisering. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Nederland fietsland 

 
tekst 1 
 
‘Nederlanders zijn een onafhankelijk fietsvolkje’ 
 
Op 18 mei 2017 is het Fiets-naar-je-
werk-dag. Nederlanders grijpen al 
bovengemiddeld vaak naar de fiets. 
Hoe komt dat eigenlijk? (…) NEMO 
Kennislink vraagt het fietsexpert Adri 5 

Albert de la Bruheze van de 
Universiteit Twente. (…) 
 
Zowel Denemarken als Nederland 
zijn vlakke landen met relatief veel 
fietspaden. Hangt de populariteit 10 

van fietsen daarmee samen met 
het fysieke landschap? “Dat speelt 
wel een rol, maar is zeker niet 
allesbepalend. (...). Het hangt af van 
heel veel factoren (...). In Nederland 15 

is het heel gewoon dat ook mensen 
met een hoge positie, zoals de 
minister-president en de koning, de 
tweewieler pakken. Op fietsen wordt 
niet neergekeken als een vervoer-20 

middel dat slechts goed is voor de 
armen en kanslozen zoals in 
sommige landen wel het geval is.  
(...) Maar ook politiek speelt een rol 
en, daarmee samenhangend, 25 

verkeersbeleid.” 
 
Kun je daar iets meer over 
vertellen? “Waar de fiets nu niet 
meer weg te denken is uit het 
Nederlandse landschap, leek dit 30 

vervoermiddel aan het begin van de 
jaren zestig juist zijn langste tijd te 
hebben gehad. In (…) Nederland 
[werd], net als in andere Europese 
landen, een beleid in gang gezet dat 35 

was gericht op de auto. (...)  

Pas met de acties van de 
hervormingsbeweging in de jaren 
zestig en zeventig kenterde die 
ontwikkeling langzaam. Een groeiend 40 

aantal mensen begon te protesteren 
tegen auto’s die hun woonwijken 
overnamen, en die de leefbaarheid 
en veiligheid aantastten. (...) Soms 
gingen ze zelfs letterlijk op de vuist 45 

met automobilisten die hun straat 
binnenreden of hielden die aan terwijl 
ze schreeuwden: ‘Hé, mijn kinderen 
moeten veilig buiten kunnen spelen!’ 
Beleidsmakers begonnen naar deze 50 

eisen te luisteren. Ze legden meer 
fietspaden aan in de stad, in een 
poging het autogebruik terug te 
dringen.” 
 
Hoe kwam het dat fietspaden in 55 

steden nog relatief zeldzaam 
waren? “Tot die tijd legde de 
overheid de meeste fietspaden aan 
langs snelwegen of anderszins langs 
wegen buiten de stad. Dit had deels 60 

de prioriteit omdat het veel 
gevaarlijker is om langs wegen te 
fietsen waar auto’s hard mogen 
rijden. Een andere reden was dat het 
beleid zich vooral richtte op fietsen 65 

als vrijetijdsbesteding – wat 
doorgaans buiten de steden, in de 
natuur, plaatsvond. Toen de 
infrastructuur voor fietsers binnen de 
bebouwde kom geleidelijk aan 70 

verbeterd werd, werd de fiets snel 
populairder in de stad.” (...) 

 
 bron: www.nemokennislink.nl, 18 mei 2017 
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tekst 2 
 
Hans Buiter, verenigingshistoricus 
van de ANWB: 
“De verkeerskundigen waren in die 
tijd helemaal niet op zoek naar de 
fiets, maar ze kwamen de fiets tegen. 5 

Ze waren geïnspireerd door de 
Amerikaanse wetenschappelijke 
aanpak van het verkeer: traffic 
engineering. En daar hoorde tellen 
bij. Vervolgens werden op basis van 10 

de cijfers modellen gemaakt. De fiets 
kwam in beeld dankzij het tellen. Het 

bleek dat er nog steeds veel fietsers 
rondreden en in sommige gebieden 
werd zelfs massaal gefietst. De 15 

fietsers waren niet verdwenen, maar 
de auto’s waren erbij gekomen en die 
beheersten het beeld. En dat 
toegenomen autoverkeer leidde tot 
meer verkeersonveiligheid. De 20 

beleidsmakers en de verkeers-
kundigen keken naar de cijfers en 
zagen dat er iets moest gebeuren.” 

 
 naar: www.fietsersbond.nl, 18 augustus 2015 
 
 
tekst 3 
 
Last van andere fietsers 
 
Bepaalde gedragingen van andere 
fietsers dragen bij aan de drukte-
beleving. Storende factor is als meer 
mensen (…) naast elkaar fietsen. 
Scholieren (…) vinden dat de lagere 5 

snelheid van andere fietsers veel 
bijdraagt aan de drukte op het 
fietspad. Ook racefietsers hebben 
moeite met naast elkaar rijdende 

fietsers en met fietsers die niet aan 10 

de kant gaan. Recreatieve fietsers 
aan de andere kant klagen over 
schreeuwende wielrenners en het 
snelheidsverschil met racefietsers en 
elektrische fietsers bij het inhalen. 15 

Allemaal gedragingen die het drukte-
gevoel versterken. 

 
 bron: www.fietsberaad.nl, 22 september 2017 
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tekst 4 
 
Ongelooflijk, maar er gaat niks mis in Shared Space 
 
Het was gedoemd te mislukken: 
fietsers en voetgangers het zelf laten 
uitzoeken. En dan ook nog achter 
Amsterdam Centraal Station. Waar 
ponten aanlanden, mensen haast 5 

hebben en lichtgeraakt zijn. Waar 
bovendien duizenden fietsers 
onderweg zijn van de ene kant van 
de stad naar de andere. Shared 
Space, dat hippe, enge concept waar 10 

voorrang en regeltjes ontbreken, hier, 
op deze plek? Het kón niet goed 
gaan.  
Maar het blijkt dus wel te kunnen. 
Precies drie maanden nadat zo 15 

ongeveer alle verkeersborden 
werden weggehaald, drie maanden 
waarin fietsers het voor ongeveer 
honderd meter zonder fietspad 
moeten doen, hebben geen 20 

noemenswaardige ongelukken 
opgeleverd. Eén botsing weet de 
gemeente op te diepen op basis van 
de camerabeelden: een fietser en 

een snorfietser, waarbij de fietser ten 25 

val kwam. Eén! (...) 
Allemaal alerte mensen, dat is 
eigenlijk waar het op neerkomt. 
Passanten, of ze nu lopend zijn of op 
de fiets of de snorfiets zitten: ze 30 

letten op. Ze doen niet zomaar wat, 
ze kijken en handelen pas daarna.  
Het gevolg is, het klinkt tuttig, 
voorzichtigheid. (...)  
Ook Ruwan Aluvihare is uitgesproken 35 

positief. De grote gemeentelijke 
voortrekker van het beginsel van 
Shared Space noemt de eerste 
ervaringen achter CS zelfs ‘boven 
verwachting’. “Het gaat zoals ik 40 

hoopte, beter zelfs. Mensen maken 
contact, kijken naar de mensen met 
wie zij de ruimte delen. Het maakt 
dat mensen weer mensen worden. 
Alleen een enkele brommer of 45 

snorfiets scheurt er nog weleens 
doorheen. Voor de rest: heel erg 
goed.” 

 

 
Shared Space achter Amsterdam CS, waar veel soorten verkeer elkaar kruisen 
 
 bron: www.parool.nl, 27 februari 2016     
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Opgave 2  Aanpak Top600 

 
tekst 5 
 
De Aanpak Top600 samengevat 
 
Pijler 1 
We halen de daders van de straat. 
(…) We treden consequent, snel en 
streng op tegen crimineel gedrag en 
brengen ze sneller voor de rechter. 5 

(…) Dit bereiken we onder andere 
door: 
(...) 
- snelle aanhouding, voorgeleiding, 
berechting en consequent toezien op 
de executie van straffen 10 

(…) 
- verstoren, tegenhouden, actief 
benaderen en gericht toezicht door 
meer intensieve politiecontroles en 
integrale handhavingsacties 
(…) 
 
Pijler 2 15 

We bieden een uitweg. We screenen 
alle daders zodra zij zijn 
aangehouden of veroordeeld op 
verstandelijke beperking, 
psychosociale problematiek, 20 

verslaving of een combinatie van 

deze stoornissen. Tijdens en na de 
uitvoering van de straf bieden we op 
de persoon toegesneden zorg en 
begeleiding. 25 

Dit bereiken we onder andere door: 
(…) 
- nazorg voor deze groep wordt 
onderdeel van de door de rechter 
opgelegde straf 
(…) 
- inzetten op opleiding, arbeid, 30 

stageplekken en wonen 
 
Pijler 3 
We richten onze aanpak ook op de 
broertjes en zusjes. We voorkomen 
ermee dat de broertjes afglijden naar 35 

de criminaliteit (…). 
Dit bereiken we onder andere door: 
- intensief toezicht en begeleiding 
door Jeugdzorg en Reclassering 
- screening van de broertjes en 40 

zusjes 
(…) 

 
 naar: gemeente Amsterdam, 2011 
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tekst 6 
 
Zorg ervoor dat ze een ander denkkader krijgen 
 
Geef jongeren het gevoel dat ze 
ergens bij horen. Dat is volgens 
ambulant werker Michael van der 
Steede een belangrijk uitgangspunt 
voor de hulp aan jongeren uit de 5 

Top600. Als ze zich gewaardeerd 
voelen, hebben ze minder snel de 
neiging om hun ‘verkeerde’ vrienden 
op te zoeken. Van der Steede werkt 
in Fasehuis ‘t Gein (…), waar 10 

jongeren met een licht verstandelijke 
beperking worden voorbereid op het 
zelfstandig wonen. 
“We leren jongeren hier 
vaardigheden aan, zodat ze straks 15 

zelfstandig kunnen leven. Dat wil 
zeggen dat we ervoor zorgen dat ze 
een dagbesteding hebben, dat hun 
financiën op orde zijn, dat ze het huis 
schoonmaken en dat ze kunnen 20 

koken (…). 
Een deel van de jongeren dat bij ons 
zit zijn jongeren uit de Top600. Het 
werken met die jongeren is extra 
ingewikkeld (…). Het belangrijkste 25 

(…) is dat je ze het gevoel geeft dat 
ze ergens bij horen. Dat vinden ze 
enorm belangrijk. (…) 
Je zorgt ervoor dat de jongens weer 
normaal kunnen functioneren als je 30 

ze structuur biedt, ze een netwerk 
geeft en hun denkkader verandert. 
Die structuur bieden we net als we 
die de andere jongeren bieden. Door 
duidelijke afspraken te maken over 35 

bijvoorbeeld schoonmaken en koken. 
Het bieden van een netwerk ligt wat 
ingewikkelder. 
Ze hebben al een netwerk, maar dat 
is vaak niet het beste netwerk. Je 40 

moet ze dus los zien te krijgen van 
die slechte invloeden. Dat kan door 
ze een andere dagbesteding te 
bieden. (…) Als je daarmee zorgt dat 
ze zich gewaardeerd voelen, hebben 45 

ze niet de neiging terug te gaan naar 
hun oude vriendenkring. 
(…) 
Als de jongeren hier komen, hebben 
ze vaak een ‘air’ van ‘ikke, ikke en de 
rest boeit me niet’. Dat denkkader 50 

verander je door veel met ze te 
praten. Wat willen ze? Hoe bereik je 
dat? Wij geven de jongeren sociale-
vaardigheidstraining (…) en we 
hebben themagesprekken over 55 

onderwerpen waar jongeren meer 
over willen weten of waar ze volgens 
het team behoefte aan hebben. (…) 
Het denkkader veranderen is een 
moeizaam proces en gaat vaak in 60 

kleine stapjes. Maar uiteindelijk zie je 
toch kleine veranderingen. 
Weet je, deze jongens zijn hier als 
gevolg van onmacht, niet van onwil. 
Ze zijn opgegroeid in een omgeving 65 

waar ze bepaalde vaardigheden niet 
hebben geleerd. (…) Als je dat in je 
achterhoofd houdt, dan blijft dit werk 
de moeite waard.” 

 
 bron: Jong aan de Amstel, Nieuwsblad over de jeugdzorg in de  
          stadsregio Amsterdam, 2014 
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figuur 1     
 
Aandeel personen met een dagvaarding per periode, met bijbehorende N 
 

 
 
 
Toelichting 
Figuur 1 toont het percentage van personen met een dagvaarding, onderverdeeld 
naar het aantal jaar dat iemand ‘in regie is’, dus onder de Aanpak Top600 valt. In 
het eerste jaar vóór regie had bijvoorbeeld 78% van de personen een 
dagvaarding op zijn naam staan. In het derde jaar nadat personen onder de 
Top600-aanpak vallen heeft 40% een dagvaarding op zijn naam staan. 
Omdat niet iedereen even lang in regie is, is per jaar het aantal 
Top600-personen genoemd waarover de analyse is uitgevoerd. 
 
 naar: Effectmonitor Top600 2016, gemeente Amsterdam, 1 februari 2017 
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figuur 2     
 
Percentage problemen bij de broertjes en zusjes op verschillende 
leefgebieden bij aanvang van de begeleiding 
 

 
 
 bron: Effectmonitor Top600 2016, gemeente Amsterdam, 1 februari 2017 
 
 
Opgave 3  Opleiding, afkomst en de kans op succes 

 
tekst 7 
 
Het geheim van migrantensucces: familie 
 
Onderzoeker Sara Rezai 
onderzocht hoe kinderen van 
laagopgeleide immigranten tóch 
maatschappelijk succes boeken. 
 
(...) “Om mij heen zag ik migranten-5 

kinderen die analfabete ouders 
hebben en goed scoren op een hbo-
opleiding of op de universiteit. Ik 
dacht: Hoe doen ze dat?” (…) 
Rezai keek naar de studieprestaties 10 

en de (goede) banen van kinderen 
van migranten uit Turkije en 

Marokko. Ze zag onder meer dat 
laagopgeleide ouders tóch een 
belangrijke rol kunnen spelen in het 15 

succes van hun kinderen. 
 
Ouders, ook als ze analfabeet zijn, 
kunnen hun kinderen steun geven. 
Die bestaat uit verschillende 
boodschappen die zij hun bewust of 20 

onbewust geven. Rezai noemt dat 
‘familieboodschappen’. 
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Ze vond drie soorten familie-
boodschappen. De eerste is het 
‘gezamenlijke mobiliteitsproject’. 25 

Ouders zijn naar Nederland gekomen 
om het hier beter te krijgen. Dat is 
niet altijd gelukt. Dat doel wordt dan 
doorgegeven aan de kinderen. Rezai: 
“Ze zeggen: ‘Zorg ervoor dat jij het in 30 

elk geval wel beter krijgt.’” 
 
De tweede familieboodschap is het 
negatieve rolmodel dat ouders voor 
hun kinderen zijn. Ouders wijzen 
daar vaak zelf op. Rezai: “Ze zeggen: 35 

‘Kijk, ik doe fysiek zwaar werk en 
krijg weinig geld en weinig 
waardering. Jij kan dat anders doen 
door je best te doen op school, door 
te studeren, door te zorgen voor een 40 

diploma.’” Dezelfde ouders wijzen 
ook vaak op een positief rolmodel 
binnen de familie. Dat kan 
bijvoorbeeld een oom of een nicht 
zijn die heeft gestudeerd en een 45 

mooie baan heeft. Rezai: “Ze 
zeggen: ‘Kijk, het is je oom. Jij kan 
dit ook! Het zit ook in jouw genen.’” 
 
De derde familieboodschap is de 
vergelijking tussen het land van 50 

herkomst en Nederland. Ze wijzen 
erop dat in Nederland het onderwijs 
toegankelijk is voor iedereen. In 
Turkije en Marokko hadden ze niet 
die kansen gehad. Rezai: “Ouders 55 

maken hun kinderen ervan bewust 
dat ze de kans om te leren moeten

 grijpen om verder te komen.”  
 
(...) 
Naast de steun van de ouders viel 
iets anders op. Alle geslaagde 60 

kinderen van migranten kregen 
tijdens hun schoolloopbaan hulp van  
‘belangrijke anderen’. Dat kunnen 
leraren of docenten zijn, zegt Rezai. 
Maar ook vrienden of hoogopgeleide 65 

familieleden. Zij onderkennen het 
talent van de scholier of student. Ze 
geven advies, zijn een soort coach, 
gunnen hun een stage of eerste baan 
via hun netwerk. 70 

 
Deze betrokken buitenstaanders 
leren hun ook de nodige subtiele 
etiquette en gewoonten: welk pak 
draag je, hoe gedraag je je in een 
chic restaurant, wanneer ben je 75 

zakelijk afstandelijk, wanneer joviaal 
vriendelijk. 
(...) 
En de geslaagde migrantenkinderen 
zelf? Hadden die ook nog bepaalde 
kenmerken? Ja, zegt Rezai. Behalve 80 

competent en deskundig zijn ze 
meestal optimistisch. Én ze bleken 
zeer goed ontwikkelde sociale 
vaardigheden te hebben. Rezai: “Ze 
zijn in staat om mensen te lezen. Ze 85 

weten feilloos in welke situatie ze 
welk grapje moeten maken, of juist 
niks zeggen. Ze hebben hulp altijd 
zelf moeten organiseren. Dan 
ontwikkel je dat.” 90 

 
 bron: www.nrc.nl, 8 november 2017 
 
 

 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2019 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 
correctievoorschrift. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  Nederland fietsland 
 

 1 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat in het gebruik van de fiets door Nederlanders een 

verhoudingsvraagstuk te herkennen is, met gebruik van de 
omschrijving van het hoofdconcept verhouding 1 

• de constatering dat er voor wat betreft het gebruik van de fiets in 
Nederland relatief weinig/minder vorm wordt gegeven aan 
statusverschillen, met gebruik van tekst 1 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Dat in Nederland de fiets niet alleen door armen en kanslozen wordt 

gebruikt, maar ook door mensen met een hoge positie, zoals de 
minister-president en de koning, is een voorbeeld van de wijze waarop 
mensen in Nederland zich tot elkaar verhouden. Hoe in de 
Nederlandse samenleving vorm wordt gegeven aan sociale verschillen 
is onderdeel van het hoofdconcept verhouding 1 

• Dat in Nederland door alle klassen gebruik wordt gemaakt van de fiets, 
lijkt erop te duiden dat in Nederland wat betreft het gebruik van de fiets 
in mindere mate vorm wordt gegeven aan statusverschillen dan in 
(sommige) andere landen, waar op fietsen wordt neergekeken als een 
vervoermiddel dat slechts goed is voor de armen en kanslozen  
(r. 19-23) 1 

 
 2 maximumscore 2 

• Uit de inleiding bij de vraag blijkt dat fietsen een tweede natuur is 
geworden, mensen niet zouden weten hoe het anders moet / dat 
fietsen vanzelfsprekend is geworden 1 

• Nederlanders hebben het fietsen dus verinnerlijkt / zich het fietsen zo 
eigengemaakt dat het vanzelfsprekend wordt. Nederlanders hebben 
het fietsen dus geïnternaliseerd 1 

 
 3 maximumscore 1 

de verzuilde samenleving  
 
Opmerking 
Het antwoord ‘verzuiling’ mag ook goed gerekend worden. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 HA-1034-a-19-2-c 5 lees verder ►►► 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-19-2-c 6 lees verder ►►► 
 

 4 maximumscore 2 
• Het probleem van de verkeersonveiligheid in de wijken voldeed ook 

aan de voorwaarde dat de situatie als ongewenst wordt ervaren door 
groepen mensen 1 

• Dit blijkt uit tekst 1 omdat in tekst 1 staat dat een groeiend aantal 
mensen begon te protesteren tegen auto’s die hun woonwijken 
overnamen en de leefbaarheid en veiligheid aantastten (r. 40-44) 1 

 
of 
 
• Het probleem van de verkeersonveiligheid in de wijken voldeed ook 

aan de voorwaarde dat de negatief beoordeelde situatie hevige 
emoties oproept 1 

• Dit blijkt uit tekst 1 omdat in tekst 1 staat dat mensen soms zelfs 
letterlijk op de vuist gingen met automobilisten die hun straat 
binnenreden terwijl ze schreeuwden: ‘Hé, mijn kinderen moeten veilig 
buiten kunnen spelen!’ (r. 44-49) 1 

 
 5 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• een uitleg waaruit blijkt dat traffic engineering een voorbeeld van een 

gerationaliseerde aanpak is, met een toepassing van het kernconcept 
rationalisering 1 

• informatie uit tekst 2 over traffic engineering waaruit blijkt dat er sprake 
is van een gerationaliseerde aanpak 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Met de invoering van traffic engineering gingen verkeerskundigen 

tellen in het verkeer en maakten zij op basis van de cijfers modellen 
(r. 9-11) 1 

• Het tellen en maken van modellen van de verkeerssituatie om de 
verkeersveiligheid te verbeteren, duidt op het ordenen en 
systematiseren van de werkelijkheid om haar beheersbaar te maken. 
Dus is in traffic engineering een gerationaliseerde aanpak te 
herkennen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-19-2-c 7 lees verder ►►► 
 

 6 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een redenering dat er tussen mensen die behoren tot verschillende soorten 
fietsers sprake kan zijn van een conflict, met:  
• het noemen van twee soorten fietsers die met elkaar strijdige 

‘fietsdoelen’ hebben met een omschrijving van hun ‘fietsdoelen’ 1 
• een uitleg dat, om die doelen te kunnen bereiken, die twee soorten 

fietsers elkaar tegenwerken 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 3 blijkt dat recreatieve fietsers klagen over het 

snelheidsverschil met racefietsers en racefietsers naast elkaar rijdende 
fietsers storend vinden. Recreatieve fietsers rijden vaak naast elkaar, 
bijvoorbeeld met als doel gezelligheid / dat ze met elkaar willen praten. 
Racefietsers hebben als doel snel te fietsen 1 

• Door naast elkaar te fietsen, werken recreatieve fietsers racefietsers 
tegen, omdat het lastiger is om snel te fietsen als mensen naast elkaar 
fietsen. Racefietsers op hun beurt kunnen de recreatieve fietsers weer 
tegenwerken omdat zij door het snelle inhalen en schreeuwen het 
plezier en ontspannen naast elkaar fietsen kunnen verstoren. Er is dan 
dus sprake van een conflict 1 

 
 7 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• het noemen van het kernconcept samenwerking en informatie uit 

tekst 4 waaruit het kernconcept samenwerking blijkt  1 
• een uitleg dat in deze informatie uit tekst 4 het kernconcept 

samenwerking te herkennen is, met de toepassing van het kernconcept 
samenwerking 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 4 blijkt dat mensen met elkaar contact maken en op (elkaar) 

letten. Ze doen niet zomaar wat, ze kijken en handelen pas daarna. 
Hierin is het kernconcept samenwerking te herkennen 1 

• De verkeersgebruikers stemmen immers hun handelen op elkaar af 
met veiligheid als gemeenschappelijk doel  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-19-2-c 8 lees verder ►►► 
 

 8 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een redenering wat het verband is tussen het op grote schaal 

toepassen van Shared Space in de openbare ruimte en de mate van 
binding in de samenleving, met gebruik van de omschrijving van het 
hoofdconcept binding 1 

• een redenering dat het op grote schaal toepassen van Shared Space 
de sociale cohesie kan bevorderen, met gebruik van de omschrijving 
van het kernconcept sociale cohesie 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Mensen gaan, als ze gebruikmaken van Shared Space, een relatie met 

elkaar aan en zijn van elkaar afhankelijk voor hun eigen en andermans 
veiligheid. De afhankelijkheid tussen mensen neemt toe. Shared Space 
kan zo de bindingen in de samenleving versterken 1 

• Deze afhankelijkheid van elkaar kan leiden tot een groter gevoel van 
verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn en kan het gevoel een groep 
te zijn, lid te zijn van een gemeenschap, vergroten, doordat mensen 
contact met elkaar maken en in gezamenlijkheid tot oplossingen 
komen. Er is dan sprake van sterkere sociale cohesie 1 

 
 

Opgave 2  Aanpak Top600 
 

 9 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• rechtshandhaving, met een voorbeeld uit tekst 5 1 
• ondersteuning en hulpverlening, met een voorbeeld uit tekst 5 1 
• beperken van de gelegenheid tot criminaliteit, met een voorbeeld uit 

tekst 5 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• rechtshandhaving: daders sneller voor de rechter brengen (pijler 1) 1 
• ondersteuning en hulpverlening: (op de persoon toegesneden) zorg en 

begeleiding (pijler 2)  1 
• beperken van de gelegenheid tot criminaliteit: meer intensieve 

politiecontroles (pijler 1)  1 
 
Opmerking 
Voor alleen drie juiste overheidsstrategieën, zonder juiste voorbeelden uit 
tekst 5, mag 1 scorepunt worden toegekend. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-19-2-c 9 lees verder ►►► 
 

 10 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een kenmerk van de klassieke school dat te herkennen is in de Aanpak 

Top600 1 
• een voorbeeld uit tekst 5 van dit kenmerk 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een kenmerk van de klassieke school is dat de nadruk ligt op 

vergelding en generale preventie als functies van straffen. Dit kenmerk 
is te herkennen in de Aanpak Top600 omdat een deel van de 
maatregelen de nadruk legt op vergelding en generale preventie als 
functies van straffen 1 

• Dit blijkt bijvoorbeeld uit de maatregel om daders snel te berechten en 
consequent toe te zien op de executie van straffen (pijler 1) 1 

 
 11 maximumscore 1 

Pijler 1 past bij de liberale opvatting dat een overheid vooral de nadruk 
moet leggen op rechtshandhaving. 
 

 12 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
het noemen van pijler 2 / pijler 3 en een daarbij passende opvatting van de 
socialistische/sociaaldemocratische stroming over de bestrijding van 
criminaliteit 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Pijler 3 past bij de socialistische/sociaaldemocratische opvatting die de 
nadruk legt op de mogelijkheden van preventief beleid. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-19-2-c 10 lees verder ►►► 
 

 13 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat er bij de behandeling van de jongeren uit de Top600 sprake 
is van vorming, met: 
• de naam en de toepassing van een kernconcept bij het hoofdconcept 

vorming 1 
• informatie uit tekst 6 waaruit dit kernconcept blijkt 1 
• de toepassing van het hoofdconcept vorming 1 
• informatie uit tekst 6 waaruit het hoofdconcept vorming blijkt 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Vorming vindt plaats door middel van (re)socialisatie omdat de 

behandeling onder andere gericht is op een soort (her)opvoeding. De 
jongeren maken zich de elementen van de dominante cultuur eigen, 
die nodig zijn om goed te functioneren in de samenleving 1 

• Deze resocialisatie blijkt uit de behandeling in Fasehuis ’t Gein waarbij 
ervoor gezorgd wordt dat de jongeren een dagbesteding hebben en 
onder andere door middel van socialevaardigheidstraining wordt 
geprobeerd het denkkader van de jongeren te veranderen (r. 50-54)  1 

• En als er daarmee voor gezorgd wordt dat de jongeren zich 
gewaardeerd voelen (r. 44-45; r. 6-7) kan hun identiteit positief worden 
beïnvloed 1 

• Daarmee is de behandeling van de jongeren gericht op het verwerven 
van een andere (positieve) identiteit van deze jongeren. Er is dan 
sprake van vorming 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-19-2-c 11 lees verder ►►► 
 

 14 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg welke twee kernconcepten bij het hoofdconcept binding te 

herkennen zijn bij de behandeling van jongeren uit de Top600, met de 
naam en de toepassing van twee kernconcepten bij het hoofdconcept 
binding (per kernconcept 1 scorepunt) 2 

• twee voorbeelden uit tekst 6 om de twee kernconcepten te illustreren 
(per kernconcept een voorbeeld, 1 scorepunt per voorbeeld) 2 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het kernconcept groepsvorming is te herkennen: Door de behandeling 

van de jongeren uit de Top600 kan er sprake zijn van groepsvorming 
omdat er nieuwe bindingen kunnen ontstaan tussen de jongeren uit de 
Top600 enerzijds en andere personen uit het nieuwe netwerk 
anderzijds 1 

• Uit tekst 6 blijkt namelijk dat met de behandeling van de jongeren 
wordt getracht jongeren een ander (nieuw) netwerk te bieden (r. 31-32; 
r. 37-47) 1 

• Het kernconcept sociale cohesie is te herkennen: Door de behandeling 
van de jongeren uit de Top600 kan de sociale cohesie tussen deze 
jongeren en andere jongeren/personen toenemen als de jongeren uit 
de Top600 door de behandeling meer het gevoel krijgen lid te zijn van 
de (niet-criminele) dominante gemeenschap 1 

• Uit tekst 6 blijkt namelijk dat de behandeling erop gericht is jongeren 
het gevoel te geven ergens bij te horen (r. 25-27) 1 

 
 15 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• de onafhankelijke variabele: het aantal jaren ‘in regie’/onder de Aanpak 

Top600 en de afhankelijke variabele: percentage/aantal personen met 
een dagvaarding 1 

• een beschrijving van de richting van het verband tussen de variabelen 
in figuur 1 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• onafhankelijke variabele: het aantal jaren ‘in regie’/onder de Aanpak 

Top600 
afhankelijke variabele: percentage/aantal personen met een 
dagvaarding 1 

• Hoe langer de regieperiode, hoe kleiner het percentage/aantal 
personen met een dagvaarding 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-19-2-c 12 lees verder ►►► 
 

 16 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een indicator voor het leefgebied ‘gedrag op school’  1 
• een uitleg waarom dit een goede indicator is voor problemen bij de 

broertjes en zusjes op dat leefgebied 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een indicator voor het leefgebied ‘gedrag op school’: het aantal keren 

dat een leerling (in een bepaalde periode) uit een les verwijderd is  1 
• Dit is een indicator voor problemen bij de broertjes en zusjes op het 

leefgebied ‘gedrag op school’, omdat uit de les verwijderd worden, 
duidt op ongewenst gedrag van de leerling tijdens die les. Een leerling 
die bijvoorbeeld vaak uit de les verwijderd wordt, vertoont (volgens de 
docent/school) dus vaak ongewenst gedrag. Het aantal keren dat een 
leerling uit de les wordt verwijderd, is dus een indicator voor het 
gedrag op school van de leerling 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-19-2-c 13 lees verder ►►► 
 

Opgave 3  Opleiding, afkomst en de kans op succes 
 

 17 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat:  
• een citaat uit regel 1-58 van tekst 7 waaruit blijkt dat er sprake is van 

positieverwerving  1 
• aan de hand van dit citaat een uitleg dat bij de succesvolle 

migrantenkinderen uit het onderzoek van Rezai sprake is van 
positieverwerving, met gebruik van een omschrijving van het begrip 
positieverwerving 1 

• een citaat uit regel 1-58 van tekst 7 waaruit blijkt dat er sprake is van 
positietoewijzing 1 

• aan de hand van dit citaat een uitleg dat bij de succesvolle 
migrantenkinderen uit het onderzoek van Rezai sprake is van 
positietoewijzing, met gebruik van een omschrijving van het begrip 
positietoewijzing 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 7 staat “Om mij heen zag ik migrantenkinderen die analfabete 

ouders hebben en goed scoren op een hbo-opleiding of op de 
universiteit.” (r. 5-8) 1 

• Om goed te presteren op een hbo-opleiding of universiteit is een eigen 
inspanning van de migrantenkinderen vereist. Hier is sprake van het 
verkrijgen van een maatschappelijke positie door de eigen bijdrage van 
een persoon. Er is dus sprake van positieverwerving 1 

• In tekst 7 staat “Ze wijzen erop dat in Nederland het onderwijs 
toegankelijk is voor iedereen.” (r. 51-53) 1 

• Dat het onderwijs in Nederland toegankelijk is voor iedereen en dus 
ook voor hen, is een omstandigheid waar de migrantenkinderen 
persoonlijk niets aan kunnen of hoeven doen. Het gaat om 
maatschappelijke oorzaken die van buitenaf op een persoon of groep 
inwerken waardoor een persoon of groep op een bepaalde positie 
terechtkomt. Er is dus sprake van positietoewijzing 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-19-2-c 14 lees verder ►►► 
 

 18 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat uit tekst 7 blijkt dat de succesvolle migrantenkinderen uit 

het onderzoek over sociaal kapitaal beschikken met gebruik van een 
voorbeeld van sociaal kapitaal uit regel 59-90 van tekst 7 1 

• een uitleg dat uit tekst 7 blijkt dat de succesvolle migrantenkinderen uit 
het onderzoek over cultureel kapitaal beschikken met gebruik van een 
voorbeeld van cultureel kapitaal uit regel 59-90 van tekst 7 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• In tekst 7 staat dat succesvolle migrantenkinderen via het netwerk van 

‘belangrijke anderen’ zoals docenten, vrienden of hoogopgeleide 
familieleden, een stage of eerste baan gegund wordt (r. 60-70). Zij 
beschikken dus over connecties/een netwerk. Dat is een voorbeeld van 
sociaal kapitaal 1 

• Volgens Rezai hebben de succesvolle migrantenkinderen ook 
bepaalde kenmerken. Zo zijn zij competent, deskundig en hebben zeer 
goede sociale vaardigheden (r. 80-84). Dit zijn voorbeelden van 
cultureel kapitaal 1 

 
 19 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• een verklaring voor het succes van de migrantenkinderen uit tekst 7, 

met een toepassing van het kernconcept acculturatie 1 
• een voorbeeld uit regel 59-90 van tekst 7 waaruit het kernconcept 

acculturatie blijkt 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een verklaring voor het succes van de migrantenkinderen uit tekst 7 is 

dat deze succesvolle migrantenkinderen zich met hulp van belangrijke 
anderen een andere cultuur hebben eigen gemaakt dan die waarin zij 
zijn grootgebracht, namelijk de (sub)cultuur van de hoogopgeleiden. 
(Er is dus sprake van acculturatie.) 1 

• In tekst 7 wordt bijvoorbeeld gesproken van ‘subtiele etiquette en 
gewoonten’ die ze overgedragen krijgen en zich eigen maken, zoals 
welk pak je draagt en hoe je je gedraagt in een chic restaurant 
(r. 71-77). Er is sprake van overdracht en verwerving van andere 
cultuurelementen dan die waarmee zij zijn grootgebracht 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-19-2-c 15 lees verder ►►► 
 

 20 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een redenering dat Nederland op basis van tekst 7 als een open 

samenleving beschouwd kan worden omdat er sprake is van stijgen op 
de maatschappelijke ladder tussen twee generaties, met informatie uit 
tekst 7 1 

• een juist gebruik van een omschrijving van het begrip sociale mobiliteit 
binnen deze context 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Nederland kan op basis van tekst 7 als een open samenleving worden 

beschouwd, want uit tekst 7 blijkt dat het voor de migrantenkinderen 
mogelijk is om te stijgen op de maatschappelijke ladder 1 

• Zij bereiken een hogere maatschappelijke positie dan hun ouders 
hebben. Deze opwaartse sociale mobiliteit ten opzichte van de vorige 
generatie kenmerkt een open samenleving 1 

 
 21 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• een voorbeeld van een naturefactor uit regel 23-58 van tekst 7 die 

volgens de ouders invloed heeft op het mogelijke succes van hun 
kinderen 1 

• een voorbeeld van een nurturefactor uit regel 23-58 van tekst 7 die 
volgens de ouders invloed heeft op het mogelijke succes van hun 
kinderen 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een voorbeeld van een naturefactor die volgens de ouders invloed 

heeft op het mogelijke succes van hun kinderen is het hebben van de 
genen (om te kunnen studeren) (r. 46-48) 1 

• Een voorbeeld van een nurturefactor die volgens de ouders invloed 
heeft op het mogelijke succes van hun kinderen is het feit dat in 
Nederland het onderwijs voor iedereen toegankelijk is (r. 51-53) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-19-2-c 16 lees verder ►►► 
 

Opgave 4  Nationaal Kiezersonderzoek 
 

 22 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een gemeenschappelijk uitgangspunt van de VVD en D66 dat past bij 

hun opvatting over de rol van de overheid en dat kan verklaren dat de 
VVD en D66 voor kiezers samen in een keuzeset zitten 1 

• een gemeenschappelijk uitgangspunt van de PvdA en de SP dat past 
bij hun opvatting over de rol van de overheid en dat kan verklaren dat 
de PvdA en de SP voor kiezers samen in een keuzeset zitten 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• een gemeenschappelijk uitgangspunt van de VVD en D66: eigen 

initiatief (van burgers) 1 
• een gemeenschappelijk uitgangspunt van de PvdA en de SP: 

bevorderen van de gelijkheid tussen mensen/het bestrijden van sociale 
ongelijkheid 1 

 
 23 maximumscore 2 

• Door de kiezer te benaderen als ‘geëmancipeerde kiezer’ wordt de 
kiezer voorgesteld als kiezer die bewuste/overwogen keuzes maakt en 
niet klakkeloos op dezelfde politieke partij stemt. Door de kiezer te 
beschouwen als ‘zwevende kiezer’, wordt een beeld geschapen van de 
kiezer als iemand die niet weloverwogen een beslissing neemt, maar 
van de ene partij naar de andere zweeft of kan zweven 1 

• Met de keuze voor het gebruik van een van de beide benamingen 
(geëmancipeerde kiezer of zwevende kiezer), kies je voor een bepaald 
frame, een bepaalde manier waarop de kiezer wordt voorgesteld. De 
wijze waarop een onderwerp wordt gebracht / wordt ingekleed en 
uitgelegd, noemen we framing. Daarom is er in beide gevallen sprake 
van framing 1 

 
 24 maximumscore 1 

Als veel mensen het eens zijn met deze stelling is dit een aanwijzing dat er 
onder de bevolking steun is voor democratisering. Kiezers krijgen dan 
immers meer inspraak en medezeggenschap. / Er is dan sprake van een 
verandering in de machtsverhoudingen in het voordeel van degenen met 
minder macht: de kiezers. 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 juni. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 https://www.nemokennislink.nl/publicaties/nederlanders-zijn-een-onafhankelijk-fietsvolkje, 

18 mei 2017 
tekst 2 naar: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/wetenschappers-duiken-op-de-fiets, 18 augustus 

2015 
tekst 3 http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/ 
 CROW-Fietsberaadpublicatie_Over_drukte_valt_te_twisten_22_september_2017__2_.pdf 
tekst 4 https://www.parool.nl/amsterdam/gedeelde-ruimte-achter-cs-nu-ook-officieel-

succes~a4365775, 27 februari 2016 
tekst 5 naar: gemeente Amsterdam, 2011, Top600 informatiemap 
tekst 6 Jong aan de Amstel, Nieuwsblad over de jeugdzorg in de stadsregio Amsterdam (2014) 

‘Zorg dat ze een ander denkkader krijgen’ 
figuur 1 en 
figuur 2 Effectmonitor Top600 2016, gemeente Amsterdam, 1 februari 2017 
tekst 7 https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/08/het-geheim-van-migrantensucces-familie-

13900551-a1580312?utm_source=NRC&utm_medium=related&utm_campaign=related2, 
8 november 2017 

 
 
 
 
 

einde  
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HA-1034-a-18-1-o 

Examen HAVO 

2018 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
vrijdag 25 mei

9.00 - 12.00 uur
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Opgave 1  Sociale media verkleinen je wereld 

 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Met de opkomst van sociale media als Twitter, Snapchat en Facebook 
laten veel burgers zich niet langer door televisie en kranten informeren. 
Door het gebruik van de sociale media dreigt volgens politicoloog Chris 
Aalberts een tunnelvisie of echoput te ontstaan (zie tekst 1).  
 
Lees de regels 1 tot en met 4 van tekst 1. 
In de inleiding van tekst 1 wordt gesproken over Snapchat en Twitter als 
voorbeelden van sociale media.  

2p 1 Noem twee verschillen tussen de sociale media en de traditionele media 
zoals kranten en televisiezenders. Betrek in je antwoord kenmerken van 
interpersoonlijke communicatie en massacommunicatie. 
 
Gebruik de regels 5 tot en met 44 van tekst 1. 
Chris Aalberts vergelijkt de manier waarop traditionele media als het 
journaal en kranten het nieuws aanbieden, met de manier waarop 
Facebook het nieuws aanbiedt via de persoonlijke ‘newsfeed’.  
In de communicatiewetenschappen wordt onderscheid gemaakt tussen 
twee vormen van pluriformiteit van de media: interne en externe 
pluriformiteit. 

2p 2 Welke manier van nieuws aanbieden – die van het journaal en de kranten 
of die van de persoonlijke Facebook-newsfeed – past het best bij het 
begrip interne pluriformiteit? Verklaar je antwoord en betrek hierin een 
gegeven uit het tekstfragment.  
 
Gebruik de regels 31 tot en met 44 van tekst 1. 
Over de invloed van de media op de meningsvorming van mensen 
bestaan verschillende theorieën zoals de cultivatietheorie en de 
framingtheorie.  

1p 3 Leg uit welke andere theorie over de invloed van de media je kunt 
herkennen in de inhoud van de persoonlijke Facebook-newsfeed zoals 
weergegeven in het tekstfragment. 
 
Gebruik de regels 45 tot en met 60 van tekst 1. 
Chris Aalberts spreekt over een echoput ter rechter- en ter linkerzijde. In 
de tekst zijn de begrippen ‘linkse’ en ‘rechtse’ weggelaten.  

1p 4 Welk begrip moet bij (a) staan en welk begrip bij (b)? 
 
 

Pagina: 216Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-18-1-o 3 / 11 lees verder ►►►

Opgave 2  Reorganisatie bij Telegraaf Media Groep 

 
Bij deze opgave horen figuur 1 en de teksten 2 tot en met 4 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding  
De Telegraaf kampt, net als veel andere kranten, al jaren met dalende 
oplages (zie figuur 1) en maakt daardoor minder winst. In een poging het 
tij te keren kondigde Telegraaf Media Groep (TMG), de uitgever van het 
dagblad, een aantal maatregelen aan. Om kosten te besparen worden de 
redacties van De Telegraaf en de regionale kranten van TMG 
samengevoegd (zie tekst 2). Volgens critici brengt dit risico’s met zich 
mee, bijvoorbeeld voor de mate waarin de regionale kranten hun politieke 
functies kunnen vervullen (zie tekst 3).  
Daarnaast is TMG in het voorjaar van 2017 met een online videoplatform 
gekomen: Telegraaf VNDG (zie tekst 4).  
 
Gebruik figuur 1. 
De daling van betaalde oplages van de Nederlandse landelijke dagbladen 
is een maatschappelijke ontwikkeling die geanalyseerd kan worden vanuit 
de vier benaderingswijzen van het vak maatschappijwetenschappen. 
Vanuit elke benaderingswijze kun je verschillende soorten 
onderzoeksvragen stellen.  

2p 5  Formuleer een beschrijvende onderzoeksvraag vanuit de 
 vergelijkende benaderingswijze, waarop het antwoord te vinden is 
 in figuur 1.  
 Formuleer een verklarende onderzoeksvraag vanuit de 

sociaal-culturele benaderingswijze, die betrekking heeft op de 
informatie uit figuur 1.  

 
Kranten, maar ook andere media kunnen voor innovatieve projecten 
financiële steun aanvragen bij een overheidsorgaan in de vorm van 
subsidies. Dit is het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (voor 1 juli 
2014 was de naam Stimuleringsfonds voor de Pers). De doelstellingen 
van dit fonds komen overeen met de uitgangspunten van het mediabeleid 
van de overheid. 

2p 6 Noem twee uitgangspunten van het mediabeleid van de overheid die 
overeenkomen met de doelstellingen van het Stimuleringsfonds voor de 
Journalistiek. 
 
Lees de regels 1 tot en met 28 van tekst 2. 
Alle regionale kranten die genoemd worden in dit gedeelte van de tekst, 
zijn in de loop der jaren in handen gekomen van Telegraaf Media Groep. 

1p 7 Met welk begrip wordt de ontwikkeling genoemd waarbij een steeds groter 
deel van de totale dagbladenmarkt in handen komt van een steeds 
kleinere groep uitgevers? 
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Gebruik de regels 29 tot en met 48 van tekst 2.  
De Nederlandse samenleving kan getypeerd worden als een 
informatiemaatschappij.  

2p 8 Leg uit waarom de ontwikkeling in de richting van een 
informatiemaatschappij ertoe bijgedragen heeft dat dagbladen lezers 
hebben verloren. Betrek in je antwoord een kenmerk van een 
informatiemaatschappij en een gegeven uit het tekstfragment.  
 
Zie de regels 42 tot en met 48 van tekst 2.  
De Telegraaf en het Algemeen Dagblad behoren tot een andere categorie 
kranten dan de Volkskrant en het NRC Handelsblad. 

4p 9 a Tot welke categorie kranten behoren De Telegraaf en het Algemeen 
 Dagblad? 
b Tot welke categorie kranten behoren de Volkskrant en  
 NRC Handelsblad?  
c Leg uit waarom de Volkskrant en NRC Handelsblad minder lezers 
 verliezen aan de concurrentie van gratis media dan kranten als  
 De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Betrek in je uitleg een 
 kenmerk van de berichtgeving van de categorie kranten waartoe 
 de Volkskrant en NRC Handelsblad behoren.  
 
Gebruik tekst 3. 
Door de voorgenomen reorganisatie verliest een kwart van de regionale 
journalisten bij Telegraaf Media Groep zijn baan. Op 11 januari 2017 
vertelde Piet Bakker, lector massamedia en digitalisering aan de 
Universiteit van Utrecht, in het radioprogramma EenVandaag over de 
gevolgen daarvan voor de politieke functies van de regionale media. 
Tekst 3 geeft enkele fragmenten van dit radio-interview weer.  
Onder de informatiefunctie van de media vallen verschillende politieke 
(sub)functies, zoals de informatiefunctie over politiek en de controle- of 
waakhondfunctie.  

2p 10 Leg uit welke twee andere politiek-informatieve functies van de media de 
regionale kranten na de reorganisatie volgens tekst 3 minder goed kunnen 
vervullen. Betrek in je uitleg gegevens uit tekst 3.  
 
Lees tekst 4.  
Telegraaf Media Groep presenteerde haar nieuwe online videoplatform op 
een bijeenkomst voor adverteerders.  

2p 11  Leg uit waarom het voor TMG belangrijk is om deze ontwikkeling met 
 adverteerders te delen.  
 Leg uit waarom adverteerders belang hebben bij het 

gepersonaliseerde aanbod van ‘Mijn Telegraaf VNDG’. 
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Opgave 3  Het nieuwe donorplan 

 
Bij deze opgave horen de teksten 5 en 6 en de tabellen 1 en 2 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding  
In Nederland bestaat een tekort aan orgaandonoren. De situatie is dat 
mensen zich vrijwillig kunnen laten registeren als orgaandonor. Maar veel 
mensen hebben zich niet laten registeren. Wanneer iemand geen keuze 
heeft laten vastleggen, ligt de beslissing bij de nabestaanden. Om meer 
orgaandonoren te krijgen, pleitte D66 al lange tijd voor aanpassing van 
het donorregistratiesysteem. Het eerste wetsvoorstel daarvoor stuitte 
begin 2014 op felle kritiek, waarna de partij besloot het wetsvoorstel 
enigszins aan te passen (zie tekst 5). Het aangepaste voorstel werd in 
september 2016 met één stem verschil aangenomen in de Tweede Kamer 
(zie tekst 6). De Kamerfractie van de VVD stemde verdeeld over het 
donorplan van D66 (zie tabel 2). Een kleine meerderheid van de 
Nederlandse bevolking is voor een donorregistratiesysteem (zie tabel 1).  
 
Gebruik tekst 5. 
Op het moment dat tekst 5 geschreven werd (januari 2014), stond het 
tekort aan orgaandonoren op de politieke agenda. Of een maatschappelijk 
probleem op de politieke agenda komt, is afhankelijk van een aantal 
voorwaarden. Een voorbeeld van zo’n voorwaarde is ‘Er is voldoende 
ruimte op de politieke agenda’. 

2p 12 Aan welke andere voorwaarden voldoet het probleem van het donortekort 
waardoor het op de politieke agenda komt? Noem er twee en leg elk 
antwoord uit met behulp van een ander gegeven uit tekst 5. 
 
Gebruik tekst 5. 
In het proces van politieke besluitvorming spelen verschillende actoren 
een rol. In tekst 5 staat kritiek van een belangrijk adviesorgaan van de 
overheid. De naam van dit orgaan is tweemaal weggelaten in de tekst en 
daarvoor in de plaats staat (c). 

1p 13 Welk adviesorgaan moet bij (c) staan? 
A de Gezondheidsraad 
B de Raad van State 
C het Centraal Planbureau 
D het Sociaal en Cultureel Planbureau 
 
Het adviesorgaan dat bedoeld wordt in tekst 5 heeft politieke macht. 

2p 14 Leg uit op grond van tekst 5 dat het adviesorgaan politieke macht heeft. 
Betrek in je antwoord de definitie van politieke macht. 
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Het systeemmodel van het proces van politieke besluitvorming bestaat uit 
vier hoofdfasen. 

2p 15 Leg uit in welke hoofdfase van het systeemmodel het advies van (c) 
volgens tekst 5 een rol speelt. 
 
Gebruik tekst 5.  
Kamerleden beschikken over een aantal formele middelen om de twee 
taken van het parlement te vervullen. 

2p 16  Van welk formeel middel heeft Kamerlid Dijkstra in dit geval 
 gebruikgemaakt? 
 Onder welke taak van het parlement valt dit middel? 
 
Gebruik de regels 13 tot en met 38 van tekst 5.  
Politieke partijen vervullen verschillende functies in het proces van 
politieke besluitvorming zoals de communicatiefunctie.  

2p 17 Leg uit welke andere functie de politieke partij D66 vervult volgens het 
tekstfragment. 
 
Gebruik tekst 6. 
Nederland is een parlementaire democratie. Een kenmerk daarvan is dat 
er sprake is van een representatiedemocratie of indirecte democratie. 

2p 18 Welke andere twee kenmerken van de Nederlandse parlementaire 
democratie zijn te herkennen in tekst 6?  
 
Gebruik tabel 1 en 2. 
Tabel 1 toont een peiling over het donorregistratiesysteem onder 
Nederlandse burgers, waarbij onderscheid is gemaakt naar politieke 
voorkeur (gebaseerd op stemkeuze). Tabel 2 toont de stemverhouding 
binnen de VVD-fractie bij de stemming over het wetsvoorstel van D66.  

2p 19 Leg uit met behulp van gegevens uit tabel 1 en 2 dat representatie niet 
altijd overeenkomt met (een hoge mate van) representativiteit. Betrek in je 
antwoord een omschrijving van het begrip representativiteit. 
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Opgave 4  Treitervloggers 

 
Bij deze opgave horen de teksten 7 tot en met 10 uit het bronnenboekje.  
 
In de zomer van 2016 maakte Nederland kennis met de ‘treitervlogger’. 
Deze term werd gebruikt voor jongeren die voor overlast zorgden en de 
filmpjes daarvan op YouTube zetten. Vooral de filmpjes van Ismail Ilgun 
uit Zaandam zorgden voor veel opschudding. In YouTube-filmpjes van 
hem is te zien dat agenten belachelijk worden gemaakt tijdens hun werk. 
 
Lees de regels 1 tot en met 12 van tekst 7. 
Op lokaal niveau overleggen de gemeente, Justitie en politie in het 
zogenaamde driehoeksoverleg, zie de regels 7-9. De officier van justitie 
zit namens het Openbaar Ministerie in het driehoeksoverleg en de 
korpschef namens de politie.  

3p 20 a Welke functionaris neemt namens de gemeente Zaandam deel aan het 
 driehoeksoverleg? 
b Voor welke taak van de politie is de gemeente verantwoordelijk?  
c Voor welke taak van de politie is het Openbaar Ministerie 
 verantwoordelijk? 
 
Lees de regels 13 tot en met 28 van tekst 7. 
De woordvoerder van de politievakbond ACP Van de Kamp pleit voor 
meer bevoegdheden van de politie om overlastgevers aan te pakken.  

2p 21 Leg uit dat het voorstel van de politievakbond op gespannen voet kan 
staan met de rechtsstaatgedachte. Begin je antwoord met een 
omschrijving van de rechtsstaatgedachte. 
 
Gebruik tekst 8. 
In tekst 8 staat de opvatting van Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de 
VVD in de Tweede Kamer, over de treitervloggers. 

3p 22 a Welke visie van de VVD op de oorzaak van overlast en criminaliteit is 
 in tekst 8 te herkennen?  
b Waarop legt de VVD de nadruk bij de aanpak van overlast en 
 criminaliteit?  
Linkse partijen hebben een andere visie op de aanpak van overlast en 
criminaliteit. 
c Geef een omschrijving van de linkse visie op de aanpak van overlast 
 en criminaliteit en geef een concrete overheidsmaatregel die daarbij 
 past.  
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Gebruik tekst 9. 
De vlogger Ismail Ilgun wordt verdacht van opruiing (een strafbaar feit). 
De strafbaarheid van gedrag hangt af van vier factoren. 

1p 23 Op grond van welke factor kan de advocaat in tekst 9 aanvoeren dat de 
vlogger niet strafbaar is voor zijn daden?  
A Het feit moet aan de schuld van de dader te wijten zijn.  
B Het gedrag moet vallen onder een delictsomschrijving. 
C Het gedrag moet wederrechtelijk zijn; er mag geen 

rechtvaardigheidsgrond zijn zoals sprake van overmacht.  
D Het moet gaan om een menselijke gedraging. 
 
Lees tekst 10. 
Media vervullen verschillende functies voor het individu. De vlogs kunnen 
een amuserende, sociale of economische functie vervullen voor de 
makers.  

1p 24 Leg uit welke andere individuele functie van de media voor de 
straatvloggers te herkennen is in tekst 10. 
 
Gebruik tekst 10. 
De onderzoekers Jan Dirk de Jong en Jeroen van den Broek lijken niet te 
verwachten dat de overlast van straatvloggers zal afnemen. De 
verwachting van de onderzoekers kan ondersteund worden met twee 
theorieën ter verklaring van crimineel gedrag. 

2p 25 Leg uit dat je de differentiële-associatietheorie kunt gebruiken om de 
verwachting van de onderzoekers te ondersteunen dat de overlast van 
straatvloggers niet zal afnemen. Geef een citaat uit tekst 10 dat deze 
theorie illustreert. 
 

2p 26 Leg uit dat je de etiketteringstheorie (labeling- of stigmatiseringtheorie) 
kunt gebruiken om de verwachting van de onderzoekers te ondersteunen 
dat de overlast van straatvloggers niet zal afnemen. Geef een citaat uit 
tekst 10 dat deze theorie illustreert. 
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Opgave 5  De Europese Unie versus Apple 

 
Bij deze opgave hoort tekst 11 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Een van de machtigste commissariaten van de Europese Unie (EU) is het 
commissariaat van Mededinging. Eurocommissaris Margrethe Vestager 
die momenteel op die post zit, kan hoge boetes opleggen aan bedrijven 
en instellingen die zich niet houden aan de regels van de 
gemeenschappelijke markt. De Eurocommissaris kan ook een lidstaat 
verplichten naheffingen op te leggen aan bedrijven die extreem gunstige 
belastingafspraken hebben gemaakt. In dit geval de belastingafspraak van 
Ierland met het Amerikaanse bedrijf Apple (zie tekst 11). De 
Eurocommissaris beschouwt een dergelijke belastingafspraak als 
staatssteun.  
 
Lees de regels 1 tot en met 24 van tekst 11. 
De Eurocommissaris Vestager wil dat Ierland van Apple eist dat deze 
alsnog miljarden aan belastinggelden betaalt. Ex-Eurocommissaris Neelie 
Kroes heeft kritiek op dit besluit van Vestager. De kritiek van Neelie Kroes 
is gebaseerd op één van de kenmerken van een staat. 

1p 27 Welk kenmerk van een staat is dat? 
 
Lees de regels 25 tot en met 35 van tekst 11. 
Op het gebied van economische samenwerking heeft de EU een aantal 
bevoegdheden. 

1p 28 Op welke bevoegdheid van de EU op het gebied van economische 
samenwerking is het besluit van Vestager gebaseerd? 
A het bevorderen van de financiële stabiliteit van de eurolanden   
B het garanderen van eerlijke concurrentie  
C het garanderen van het vrije verkeer van goederen, diensten en 

kapitaal 
D het ordenen van de markten van landbouwproducten 
 
Lees de regels 36 tot en met 43 van tekst 11. 

2p 29 Welke twee Europese instellingen moeten staan bij (d) en (e)? 
 
Op 19 december 2016 heeft de Amerikaanse technologiegigant Apple 
beroep aangetekend tegen de vordering van 13 miljard euro plus rente 
aan achterstallige belasting die het bedrijf van de Europese Commissie 
moet betalen aan de Ierse belastingdienst. Apple gaat de zaak voorleggen 
bij een ander orgaan van de EU. 

1p 30 Bij welk Europees orgaan gaat Apple de zaak voorleggen? 
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Opgave 6  Cybercriminaliteit 

 
Bij deze opgave horen tabel 3 en de teksten 12 en 13 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding  
Digitale criminaliteit of cybercriminaliteit kent verschillende 
verschijningsvormen. Denk bijvoorbeeld aan hacken en DDoS-aanvallen 
(zie tabel 3). Hacken is het illegaal inbreken in computers of 
computernetwerken door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen. Met 
name jongeren blijken actief te zijn als hacker. De aantrekkingskracht van 
het hacken onder jongeren wordt besproken in tekst 12. 
Tekst 13 is een beschrijving van een zaak tegen een 22-jarige man die 
door het Haagse gerechtshof voor verschillende computergerelateerde 
delicten veroordeeld werd.  
 
Bekijk tabel 3. 
Criminaliteit kan op verschillende manieren gemeten worden.  

2p 31 a Met behulp van welke onderzoeksmethode zijn de cijfers in tabel 3 
 verzameld? Onderbouw je antwoord met een gegeven uit tabel 3. 
b Is deze onderzoeksmethode een voorbeeld van kwalitatief of 
 kwantitatief onderzoek? Onderbouw je antwoord met een gegeven uit 
 tabel 3. 
 
Gebruik tekst 12. 
Europol heeft een actie ondernomen tegen hackers in verschillende 
landen. Straffen en maatregelen (sancties) vervullen verschillende doelen 
zoals het handhaven van de rechtsorde en resocialisatie. 

2p 32 Leg uit welke andere twee doelen van straffen Europol met deze actie 
hoopte te bereiken. Betrek per uitleg van een doel een gegeven uit de 
tekst. 
 
Lees de regels 1 tot en met 9 van tekst 13. 
Een 22-jarige man is door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld voor 
een aantal computer-gerelateerde delicten. 

2p 33  Welke juridische mogelijkheid heeft deze man indien hij het niet eens 
 is met de uitspraak van het gerechtshof?  
 Beschrijf wat er vervolgens gebeurt indien deze man van deze 

juridische mogelijkheid gebruik gaat maken. 
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Lees de regels 10 tot en met 34 van tekst 13. 
De verdachte heeft zelf informatie over strafbare feiten aangedragen, die 
de politie nog niet van hem wist. Een verdachte is niet verplicht dit te 
doen. In de wet staat onder andere dat een verdachte recht heeft op een 
eerlijk proces en dat hij/zij het recht heeft om in hoger beroep te gaan. 

2p 34 Noem twee andere rechten van een verdachte in het strafproces.  
 
Gebruik tekst 13. 
In tekst 13 is te herkennen dat het Nederlands strafrecht zowel een 
daderstrafrecht als een daadstrafrecht is.  

3p 35  Wat is het verschil tussen dader- en daadstrafrecht? 
 Leg uit op grond van voorbeelden uit tekst 13 dat het strafrecht in 

Nederland zowel een daderstrafrecht als een daadstrafrecht is. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Sociale media verkleinen je wereld 

 
tekst 1 
 
Sociale media versterken tunnelvisie 
 
Voor- en tegenstanders van een 
bepaalde ontwikkeling vinden elkaar 
op sociale media als Snapchat en 
Twitter.  
“Op de sociale media treedt zowel ter 5 

linker- als ter rechterzijde een vorm 
van tunnelvisie op”, zegt politicoloog 
Chris Aalberts van de Erasmus 
Universiteit. 
“Mensen nemen via de sociale media 10 

alleen nog informatie tot zich die in 
hun eigen straatje past.” Dat 
betekent volgens Aalberts, die onder 
meer onderzoek deed naar de 
achterban van de PVV, dat mensen 15 

niet meer op de hoogte zijn van 
alternatieve visies en dat iedere 
nuance in hun mening ontbreekt. “Je 
verplaatsen in het standpunt van een 
ander, die empathie, is er niet meer 20 

bij.”  
“Vroeger had je – en nu ook nog heb 
je – kranten en het journaal. Een hele 
krant vol informatie zonder voor-
selectie op wat de lezer graag wil 25 

weten”, vervolgt Aalberts. “De 
kranten en het journaal brengen niet 
één onderwerp, maar een groot 
aantal items. Zo werkt het op de 
sociale media niet meer.” 30 

 

“Mensen volgen anderen en ‘liken’ 
meningen die hun vrijwel altijd 
aanstaan. En hoe meer je iemand of 
iets ‘liket’, des te vaker lees je erover 
op jouw persoonlijke Facebook-35 

newsfeed1). Zo creëren mensen een 
omgeving met gelijkgezinden die hun 
mening telkens weer versterken. “Zo 
krijgen actieve PVV’ers alleen 
informatie van hun eigen mensen. 40 

Daarin staat bijvoorbeeld keer op 
keer dat de NOS en andere media te 
vriendelijk over vluchtelingen 
berichten.” 
 
Bekende voorbeelden van wat 45 

Aalberts een ‘echoput’ noemt, zijn er 
volgens hem ter rechter- en ter 
linkerzijde. De …(a)… echoput is het 
online journalistiekplatform De 
Correspondent, meent Aalberts. 50 

“Bij De Correspondent lees je veel 
verhalen over de multiculturele 
samenleving, de islam is leuk, de 
PVV is stom, ontwikkelings-
samenwerking is nuttig en duurzaam 55 

is goed.” 
De …(b)… echoput is voor hem 
GeenStijl. “Daar lees je: de PVV valt 
mee, migratie vormt een probleem, 
de islam is gevaarlijk.” 60 

 
 naar: Trouw, 20 januari 2016 
 

 
 

noot 1 Facebook-newsfeed: dit zijn gepersonaliseerde berichten: Facebook laat 

nieuwsberichten zien die het beste bij je passen. 
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Opgave 2  Reorganisatie bij Telegraaf Media Groep 

 
figuur 1          
 
Totale betaalde oplage landelijke dagbladen in de periode 2000-2015 
gemiddeld per dag 
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 bron: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, www.svdj.nl, 19 april 2016 
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tekst 2 
 
Zelfs het kantoor van Telegraaf Media Groep gaat in de verkoop 
 
Kun je verslag doen van het lokale 
nieuws in Bloemendaal, 
Bovenkarspel of Bussum vanuit een 
kantoor in het havengebied van 
Amsterdam? 5 

 
Dat is een relevante vraag voor de 
abonnees van het Haarlems 
Dagblad, het Noordhollands Dagblad 
en De Gooi- en Eemlander. Hun 
kranten worden binnenkort voor een 10 

groot deel gemaakt door een redactie 
die verhuist van Alkmaar naar het 
Telegraaf-gebouw in Amsterdam.  
 
De verhuizing maakt deel uit van een 
nieuwe reorganisatie bij uitgeverij 15 

Telegraaf Media Groep (TMG). Weer 
een reorganisatie bij TMG. Deze 
operatie moet vanaf 2018 minstens 
90 miljoen euro opleveren.  
 
Dagbladjournalisten en lezers zijn 20 

‘uitermate bezorgd’ over deze gang 
van zaken, aldus de Stichting 
Ondersteuning HDC Media, een 

belangenstichting van de regio-
kranten. De nu nog zelfstandige 25 

regionale kranten van TMG dreigen 
te worden ontmanteld en opgeslokt 
door De Telegraaf.  
 
De problemen van TMG zijn de 
problemen van alle traditionele 30 

mediabedrijven in de westerse 
wereld. Zij verdienen nog (veel) geld 
met hun papieren uitgaven, maar 
realiseren zich tegelijkertijd heel 
goed dat zij moeten innoveren en 35 

nieuwe inkomsten online moeten 
zoeken. Een blik in een treincoupé in 
de ochtendspits is voldoende: De 
Telegraaf is een uitzondering, een 
paar mensen lezen Metro, de rest 40 

kijkt op z’n mobiel.  
Verder hebben kranten als De 
Telegraaf, maar ook het AD / 
Algemeen Dagblad, meer dan 
kranten als de Volkskrant en NRC 45 

Handelsblad, het probleem dat hun 
kopij ook vaak elders, gratis, in 
andere media te vinden is.  

 
 naar: NRC Handelsblad, 27 september 2016 
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tekst 3 
 
Fragmenten radio-interview met Piet Bakker naar aanleiding van de 
reorganisatie bij Telegraaf Media Groep 
 
“De kranten waar we nu over praten 
hebben vijftien edities en deze 
kranten omvatten tientallen 
gemeenten. Je kunt dat niet met heel 
weinig journalisten doen, want dan 5 

heb je ook geen tijd om eens een 
keertje iets goed uit te zoeken.” 
“Bijvoorbeeld er wordt in een stad 
een theater van bijna 30 miljoen 
gebouwd. Dat is echt een 10 

ingewikkeld dossier. Daar kan een 
journalist niet van zeggen: ik ga daar 
even in anderhalf uur een stukje over 
tikken. Dat is ontzettend veel werk. 
Hoe zit dat? Wanneer is de 15 

beslissing genomen? Kunnen we dat 
wel betalen? Wat zijn de gevolgen op 

lange termijn? Dat is echt het soort 
van werk dat de lezer verwacht van 
een regionale krant en ik vrees dat 20 

dat het soort van werk is dat het 
eerst het loodje gaat leggen.” 
 
“Wat een journalist nog wel kan doen 
is de agenda van raads-
vergaderingen bijhouden en 25 

persberichten overtikken.” 
 
“De lezer blijft minder op de hoogte 
van wat er in de gemeente gebeurt. 
Ook het platform voor politieke 
partijen om ideeën te verspreiden 30 

wordt minder groot.” 

 
naar: interview met Piet Bakker, lector massamedia en digitalisering in 
    Radio EenVandaag, 11 januari 2017 

 
 
tekst 4 
 
Telegraaf lanceert videoplatform VNDG 
 
Telegraaf Media Groep komt vanaf 
voorjaar 2017 met het nieuwe online 
videoplatform Telegraaf VNDG. Dit 
werd bekend gemaakt op de 
presentatie die de uitgever woensdag 5 

voor adverteerders organiseerde in 
Theater Amsterdam. 
 
Via Telegraaf VNDG krijgt de 
consument on demand, overal en 
altijd, toegang tot grotendeels 10 

gepersonaliseerd nieuws via ieder 
device. Het online platform biedt de 

gebruiker content die is toegespitst 
op het persoonlijke kijkgedrag. 
Daarnaast is het mogelijk dagelijks 15 

op een zelfgekozen moment de 
videosamenvatting van die dag te 
ontvangen op basis van eigen 
interessegebieden. Via ‘Mijn 
Telegraaf VNDG’ krijgt de gebruiker 20 

een overzicht van alle videocontent 
die hij of zij volgt, van programma’s, 
categorieën tot journalisten. Ook is 
het mogelijk om video’s op te slaan 
om later te bekijken. 25 

 
  naar: Marketingtribune.nl, 6 oktober 2016 
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Opgave 3  Het nieuwe donorplan 

 
tekst 5 
 
Donorplan wankelt na felle kritiek 
 
Het wetsvoorstel van Tweede 
Kamerlid Dijkstra (D66) om 
volwassenen automatisch orgaan-
donor te maken, heeft een flinke klap 
opgelopen. In december 2013 heeft 5 

D66 dit wetsvoorstel ingediend. 
…(c)… heeft er een vernietigend 
oordeel over geveld. Het advies-
orgaan van de overheid spreekt zelfs 
van ‘een inbreuk op het recht van 10 

onaantastbaarheid van het menselijk 
lichaam’. 
 
D66 pleit al jaren voor zo’n actief 
donorregistratiesysteem als 
oplossing voor het tekort aan 15 

donororganen. Het idee is dat 
iedereen vanaf zijn 18de levensjaar 
een donorformulier in de bus krijgt, 
en eventueel een herinnering. Bij het 
uitblijven van een reactie worden 20 

mensen automatisch geregistreerd 
als potentiële donor.  
 
De medische wereld schreeuwt al 
jaren om meer donororganen: het 
aantal wachtenden is het afgelopen 25 

decennium gegroeid van 2.600 naar 
3.300.  
 
Dijkstra heeft haar voorstel aan-
gepast na de kritiek van …(c)… . 
Zo telt de mening van nabestaanden 30 

nu mee, ook als iemand automatisch 
geregistreerd staat als donor. Verder 
kunnen mensen elke dag van mening 
veranderen over hun donorschap, en 
worden ze daar actief op gewezen. 35 

Daarnaast kan een registratie worden 
gewijzigd als iemand wilsonbekwaam 
blijkt te zijn. 

 
 naar: Algemeen Dagblad, 8 januari 2014 
 
 
tekst 6 
 
Kamer stemt in met donorplan 
 
DEN HAAG - Het felomstreden D66-
wetsvoorstel om meer orgaan-
donoren te krijgen is dinsdag nipt 
aangenomen in de Tweede Kamer. 
De stemming was bijzonder 5 

spannend met 75 voor en 74 tegen. 
In het aangenomen voorstel moeten 
mensen kiezen of ze wel of geen 

donor willen zijn. Bij geen keuze 
worden zij geregistreerd als donor. 10 

 
Het wetsvoorstel moet nog door de 
Eerste Kamer. Daar belooft het 
opnieuw spannend te worden. 

 
 naar: De Telegraaf, 13 september 2016 
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tabel 1 
 
Peiling Maurice de Hond  
 
“Vindt u dat er een donorregistratiesysteem moet komen waarin van iedereen zijn 
of haar keuze over orgaandonatie na overlijden is vastgelegd? Wat is uw 
mening?” 
 

  naar politieke voorkeur 

 allen PVV VVD CDA D66 PvdA SP

Ja, iedereen moet 
een keuze vastleggen 55% 45% 51% 55% 66% 63% 55%

Nee, je hoeft geen 
keuze vast te leggen 38% 45% 43% 38% 32% 32% 38%

weet niet / geen 
mening 7% 10% 6% 7% 3% 6% 7%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 
 bron: www.hartstichting.nl, januari 2016 
 
 
tabel 2 
 
Stemmingsuitslag VVD-fractie van de Tweede Kamer over het donorplan 
van D66 
 

fractie zetels voor tegen niet deelgenomen

VVD 40 7 33 0

 
 bron: www.tweedekamer.nl, september 2016 
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Opgave 4  Treitervloggers 

 
tekst 7 
 
Geef de politie extra bevoegdheden tegen treiterende vloggers  
 
De extra maatregelen in de Zaanse 
wijk Poelenburg tegen vloggers die 
de politie belachelijk maken, zijn 
volgens een woordvoerder Van de 
Kamp van de politievakbond ACP 5 

niet genoeg. 
 
De gemeente Zaanstad, Justitie en 
politie kondigden gisteren extra 
maatregelen aan in de wijk. Zo 
worden er camera’s opgehangen en 10 

mag de politie een gebiedsverbod 
instellen.  
 
“Ik ben eerlijk over de verwachtingen 
van de extra maatregelen: het is 

goed dat er stappen worden gezet, 15 

maar het zijn beperkte maatregelen”, 
vindt Van de Kamp.  
Daarom pleit de vakbond voor het 
zelf kunnen ingrijpen bij zogenoemde 
sociale onveiligheid. De oplossing is 20 

volgens Van de Kamp een 
afkoelingsperiode van 24 uur. “We 
willen de bevoegdheid om overlast-
gevers mee te nemen naar het 
politiebureau. Ze krijgen geen boete, 25 

maar de wijk ziet wel dat de politie 
actie onderneemt. Nu kan dat soms 
wel weken of maanden duren.” 

 
 naar: nos.nl, 13 september 2016 
 
 
tekst 8 
 
Reactie van fractievoorzitter VVD in de Tweede Kamer: “Wij zijn de baas, 
niet het tuig” 
 
Veel Nederlanders hebben de 
afgelopen weken met stijgende 
verbazing gekeken naar de 
gebeurtenissen in Zaandam.  
Er zijn lokale bestuurders die vinden 5 

dat we vooral met deze 
‘overlastplegers’ in gesprek moeten 
gaan. De verkeerde route wat de 
VVD betreft.  
Als ik zo’n raddraaier uit Zaandam 10 

hoor zeggen “wij zijn hier de baas”, 
toont dat aan dat hij kennelijk 

wegkomt met zaken die een gewone 
nette burger zich niet kan 
veroorloven.  15 

 
Bij dit soort raddraaiers moeten we 
niet ‘de-escaleren’ en ze voorzichtig 
behandelen. 
Als die gasten uit Zaandam zeggen 
“wij zijn hier de baas”, kan er maar 20 

één antwoord zijn. “Nee… wíj zijn 
hier de baas!” 

 
 naar: opiniestuk van Halbe Zijlstra, vvd.nl, 16 september 2016 
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tekst 9 
 
Advocaat: “Gedrag Zaanse vloggers onwenselijk maar niet strafbaar” 
 
ZAANDAM - Advocaat Sydney 
Smeets legt uit dat de kans groot is 
dat Ismail Ilgun wordt vrijgesproken, 
hoe vervelend zijn vlogs ook zijn.  
 “Het gedrag van vloggers is absoluut 5 

onwenselijk en dat wil je niet in je 
straat meemaken, maar de vraag is 
of je echt kunt spreken van opruiing. 
Dan moet je kunnen aantonen dat hij 
mensen echt ergens toe beweegt.” 10 

Smeets legt uit dat de rechter moet 
kunnen aantonen dat Ilgun de 

jongens op straat aanzet tot strafbare 
dingen. “Dit lijkt het geval, maar is 
het niet gewoon zo dat die jongens 15 

dat toch al deden en Ilgun het alleen 
vastlegt?”, vraagt Smeets zich 
hardop af. “Als ze al strafbare feiten 
plegen, want dat zie ik in die filmpjes 
niet.” 20 

 
Ilgun werd dinsdag opgepakt op 
verdenking van opruiing, maar werd 
vanmiddag weer vrijgelaten.  

 
 naar: www.rtvnh.nl, 16 september 2016 
 
 
tekst 10 
 
Straatvloggers: patsen met je geld, lak aan autoriteit 
 
Stel, je begint een vlog, een soort 
videodagboek op YouTube. Je koopt 
een camera, maakt een account aan, 
je bent er klaar voor. Wat film je als 
eerste? Je omgeving natuurlijk. Je 5 

vrienden, je familie, gewoon: wat je 
de hele dag uitspookt. “Dat is wat 
bekende vloggers als Enzo Knol 
doen, en het is wat Ismail en zijn 
maten in Hoodvlogs deden”, zegt 10 

Omar Kbiri, digital-marketing-expert. 
Neemt niet weg dat de straatvloggers 
regelmatig over de schreef gaan.  
 
Hard politieoptreden, boze ministers, 
arrestaties – de vraag is of het niet 15 

averechts werkt. “Nu zijn de 
straatvloggers als groep de gebeten 
hond tegenover de samenleving”, 
zegt criminoloog Jan Dirk de Jong. 
“Ze zullen hun geuzenidentiteit van 20 

gangsters in de buurt alleen maar 
meer omarmen.” 
“En het ís ook best stoer, als je 
erover nadenkt”, zegt onderzoeker 
Jeroen van den Broek. “Dat je met je 25 

lokale vriendengroepje twee weken 
de media beheerst, door de premier 
tuig genoemd wordt, de bak ingaat. 
Dat levert status op.” 

 
 bron: www.nrc.nl, 16 september 2016 
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Opgave 5  De Europese Unie versus Apple 

 
tekst 11 
 
‘Europa versus Apple’ 
 
Margrethe Vestager geldt als een van 
de succesvolste Eurocommissaris-
sen. Voor een belangrijk deel komt 
dat door haar portefeuille: 
mededinging. Het Apple-dossier is tot 5 

nu toe de knaller. Met die zaak legde 
zij een bom onder het te soepele 
belastingbeleid van sommige 
Europese lidstaten en onder het 
complete Ierse ‘businessmodel’, dat 10 

draait om het aantrekken van 
multinationals met gunstige 
belastingregelingen. Ierland, dat 
Apple in 2014 slechts 0,005 procent 
belasting liet betalen, moet de 15 

bewust misgelopen miljarden nu 
terugvorderen. 
De kwestie kwam haar op kritiek te 
staan van een voorganger, Neelie 
Kroes. Kroes schreef in een 20 

opiniestuk dat Vestagers besluit 
inbreuk maakt op “het recht van EU-

lidstaten om hun eigen belasting-
wetten vast te stellen”.  
 
Mevrouw Vestager, u kreeg na de 25 

Apple-zaak kritiek dat u zich te 
veel bemoeit met nationaal 
belastingbeleid. 
“Daar begrijp ik niets van. Natuurlijk 
kan elk land zijn eigen belasting-30 

beleid voeren, maar tegelijkertijd 
hebben we gezamenlijk afgesproken 
dat je een bedrijf geen voordeel mag 
geven dat je niet gunt aan andere 
bedrijven of andere sectoren.” 35 

 
De wereld globaliseert, maar uw 
departement groeit niet mee. Heeft 
u genoeg mensen? 
“Ik beslis niet over de Europese 
begroting. Dat doen …(d)… en  40 

...(e)… . Ik ga niet zitten dromen. Ik 
moet ervoor zorgen dat we nú onze 
prioriteiten goed krijgen.” 

 
 naar: www.nrc.nl, 1 december 2016 
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Opgave 6  Cybercriminaliteit 

 
tabel 3  
 
Aantallen in procenten van zelf gerapporteerde onlinedelicten in 2015  
Deze cijfers zijn gebaseerd op: 
478 respondenten in de categorie 10- en 11-jarigen,  
1.470 respondenten in de categorie 12- t/m 17-jarigen, 
1.240 respondenten in de categorie 18- t/m 22-jarigen. 
 

 
 naar: www.wodc.nl, januari 2016 

 10 en 11 jaar 12 t/m 17 jaar 18 t/m 22 jaar

 N=478 N=1.470 N=1.240

cyberdelicten % % %

wachtwoord veranderen van 
iemand anders zodat die persoon 
niet meer kan inloggen 1,2 6,6 5,8

inloggen op computer/website 
zonder toestemming of 
kennisgeving en eventueel 
informatie veranderen (hacken) 7,0 15,7 23,1

virus versturen 1,1 0,6

DDoS-aanval uitvoeren op 
website/e-mail 2,1 1,1

gedigitaliseerde delicten  

zich voordoen als iemand anders 
op internet 4,8 11,7 7,5

bedreigen via sms, e-mail of 
chatbox 2,5 7,7 5,4

bedreigen via sociale media 2,0 8,4 4,9

verkoop via internet, artikel niet 
opsturen 0,2 

gekocht via internet, geld niet 
overmaken 0,9 1,2

verspreiden van seksueel 
beeldmateriaal van minderjarigen 4,4 1,6
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tekst 12 
 
Waarom handige jongens liever hacker worden dan IT-beveiliger 
 
Niet eerder leek de dreiging van 
hackers op het internet zo groot als 
vandaag. Bijna voortdurend vinden er 
op grote schaal en met flinke 
nauwkeurigheid hacks en 5 

zogenaamde DDoS-aanvallen plaats. 
De daders? Verrassend veel tieners, 
voor wie voldoende afstudeer-
mogelijkheden en stageplaatsen 
beschikbaar zijn. 10 

 
De Europese politieorganisatie 
Europol voerde onlangs een 
gecoördineerde actie uit tegen 
hackers. In totaal werden er door 
Europol in verschillende landen 15 

34 personen gearresteerd en meer 
dan 100 personen gewaarschuwd of 
beboet. Het betrof bijna uitsluitend 
jongeren onder de 18 jaar.  
 
Europol wil met deze actie 20 

voorkomen dat jongeren verstrikt 
raken in de cybercriminaliteit.  
Om ervoor te zorgen dat jongeren 
niet verder afdwalen zijn ze nu 
vroegtijdig door Europol op het matje 25 

geroepen. Dat blijkt geen overbodige 
luxe, want eenmaal in het wereldje 
lonken voor de nieuwe 
cybercriminelen grote bedragen. 

 
 naar: www.hpdetijd.nl, 15 december 2016 
 
tekst 13 
 
Veroordeling voor diverse vormen van cybercrime 
 
Een 22-jarige man is op 27 oktober 
2016 door het gerechtshof Den Haag 
veroordeeld voor verschillende 
computergerelateerde delicten. Hij 
heeft (net als bij de rechtbank) een 5 

gevangenisstaf opgelegd gekregen 
van 497 dagen, waarvan 360 dagen 
voorwaardelijk, en een taakstraf van 
240 uur. 
De man heeft zich over een periode 10 

van bijna twee jaar beziggehouden 
met verschillende vormen van 
criminaliteit waarin zijn computer-
gebruik een hoofdrol speelde.  
 
Het Haagse hof rekent de verdachte 15 

deze feiten zwaar aan. In het nadeel 
van de verdachte heeft het gerechts-

hof rekening gehouden met het feit 
dat de verdachte eerder is 
veroordeeld voor het plegen van 20 

computervredebreuk. Daar staat 
tegenover dat de verdachte openheid 
van zaken heeft gegeven, onder 
meer door het verstrekken van 
wachtwoorden en zelfs ten aanzien 25 

van feiten die de politie nog helemaal 
niet met hem in relatie had gebracht. 
Bovendien hebben gedrags-
deskundigen een stoornis bij de 
verdachte vastgesteld op grond 30 

waarvan hij als verminderd 
toerekeningsvatbaar zou moeten 
worden beschouwd. Die conclusie 
heeft het Hof overgenomen. 

 
 naar: www.rechtspraak.nl, 28 oktober 2016 
 

einde  
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 
correctievoorschrift. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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 HA-1034-a-18-1-c 5 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Opgave 1  Sociale media verkleinen je wereld 
 

 1 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− Bij de sociale media is er sprake van (directe) feedback / is er sprake 

van interactieve communicatie en bij traditionele (massa)media als 
kranten en televisiezenders is er meer sprake van eenrichtingsverkeer. 

− Bij de sociale media zijn de gebruikers vaak individuen die ook zender 
zijn / is het onderscheid tussen zender en ontvanger vervaagd. Bij 
traditionele (massa)media als kranten en televisiezenders is er een 
duidelijk onderscheid tussen zenders – complexe organisaties – en 
ontvangers.  

− Bij de sociale media zijn in het algemeen individuen de zenders / is 
één persoon de zender, die de boodschap bepalen/bepaalt. Bij zenders 
als kranten en televisiezenders zijn veel mensen betrokken om de 
inhoud en vorm van de boodschap te bepalen. 

− Bij de sociale media is het publiek vaker bekend en bij traditionele 
(massa)media als kranten en televisiezenders is/zijn het publiek/de 
ontvangers van de boodschap vaker onbekend/anoniem. 

 
per juist antwoord  1 
 

 2 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De manier waarop de traditionele nieuwsaanbieders, zoals de kranten 

en het journaal het nieuws aanbieden, past het best bij het begrip 
interne pluriformiteit. Want een krant en het journaal bieden ruimte aan 
verschillende onderwerpen, opinies en opvattingen 1 

• Dit blijkt uit het citaat: “Een hele krant vol informatie zonder 
voorselectie op wat de lezer graag wil weten.” (regels 23-26) / Dit blijkt 
uit het citaat: “De kranten en het journaal brengen niet één onderwerp, 
maar een groot aantal items.” (regels 26-29) / Uit het tekstfragment 
blijkt dat de Facebook-newsfeed juist geen verscheidenheid aan 
meningen bevat, dus geen interne pluriformiteit, maar juist meningen 
die de eigen mening versterken (zie bijvoorbeeld de regels 36-38) 1 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-18-1-c 6 lees verder ►►► 
 

 3 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
De selectieve perceptietheorie.  
Als mensen zich laten informeren via een persoonlijke Facebook-
newsfeed, sluit deze informatie aan bij hun referentiekader. Het 
referentiekader van mensen bepaalt waarvoor mensen zich openstellen / 
hoe ze de boodschap waarnemen / wat zij onthouden. (De gebruikers van 
Facebook hebben namelijk op basis van hun ‘likes’ kenbaar gemaakt voor 
welke onderwerpen en opvattingen zij open staan.)  
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als de theorie en de uitleg juist zijn. 
 

 4 maximumscore 1 
(a) linkse  
(b) rechtse 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als beide antwoorden juist zijn. 
 
 

Opgave 2  Reorganisatie bij Telegraaf Media Groep 
 

 5 maximumscore 2 
voorbeeld van een beschrijvende vraag vanuit de vergelijkende 
benaderingswijze:  
• Hoe heeft de oplage van de verschillende Nederlandse dagbladen zich 

ontwikkeld in de periode van 2000 tot en met 2015? (antwoord: de 
totale betaalde oplage van de landelijke dagbladen is van 2000 tot en 
met 2015 gedaald van ongeveer 2.400.000 tot ongeveer 1.400.000) 1 

voorbeeld van een verklarende vraag vanuit de sociaal-culturele 
benaderingswijze:  
• Welke culturele/maatschappelijke ontwikkelingen liggen ten grondslag 

aan de daling van de dagbladenoplages tussen 2000 en 2015?  1 
 

 6 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− het behoud van (externe) pluriformiteit in de pers / van pluriformiteit 

van informatie(voorzieningen) 
− het bevorderen van de kwaliteit van de journalistiek 
− het bevorderen van de onafhankelijkheid van de journalistiek 
 
per juist antwoord  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-18-1-c 7 lees verder ►►► 
 

 7 maximumscore 1 
persconcentratie 
 

 8 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
• De ontwikkeling in de richting van een informatiemaatschappij heeft 

door technologische ontwikkelingen geleid tot een grote toename van 
informatieproductie  1 

• Mensen kunnen deze informatie online snel en kosteloos tot zich 
nemen, bijvoorbeeld via hun mobiele telefoon (zie regels 38-41). Een 
deel van de consumenten heeft daarom geen behoefte meer aan een 
dagblad 1 

 
of 
 
• Een informatiemaatschappij wordt gekenmerkt door moderne 

informatie- en communicatietechnieken / is technologisch hoog 
ontwikkeld 1 

• Doordat mensen de beschikking hebben over moderne informatie- en 
communicatietechnieken zoals een mobiele telefoon kunnen zij snel en 
vaak gratis informatie tot zich nemen (zie regels 38-48). Een deel van 
de consumenten heeft daarom geen behoefte meer aan een dagblad 1 

 
 9 maximumscore 4 

a 
• populaire kranten / massakranten 1 
b 
• kwaliteitskranten/kaderkranten 1 
c 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Kwaliteitskranten als de Volkskrant en NRC Handelsblad bieden meer 

diepgang in hun berichtgeving / meer achtergrondinformatie / meer 
beleidsinformatie / uitgebreide opiniepagina’s dan populaire kranten als 
De Telegraaf en het Algemeen Dagblad,  1 

• waardoor de toegevoegde waarde van de kwaliteitskranten ten 
opzichte van gratis media – die gedeeltelijk overeenkomen met de 
inhoud van De Telegraaf / het Algemeen Dagblad – groter is / 
waardoor het ondanks de beschikbaarheid van gratis media de moeite 
waard is om voor de Volkskrant en NRC Handelsblad te blijven betalen 
en deze kranten dus minder lezers verliezen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-18-1-c 8 lees verder ►►► 
 

 10 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− De onderzoeksfunctie wordt minder goed vervuld omdat een regionale 

krant geen journalisten ingewikkelde dossiers laat uitzoeken zoals de 
beslissing van een gemeente om een duur theater te laten bouwen 
(regels 8-22).  

− De spreekbuisfunctie wordt minder goed vervuld omdat de regionale 
kranten voor politieke partijen / politici minder een platform zijn om hun 
ideeën kenbaar te maken aan de burgers (regels 29-31). 

− De agendafunctie wordt minder goed vervuld omdat de (regionale) 
kranten te weinig berichten over wat er in de gemeenten gebeurt zodat 
maatschappelijke eisen en wensen niet of te weinig op de politieke 
agenda komen (regels 27-28). 

− De opiniërende functie wordt minder goed vervuld, omdat de lezer in 
de regionale krant minder diepgravende artikelen vindt over allerlei 
lokale politieke/maatschappelijke kwesties (regels 8-22 of 23-26) of 
omdat in de krant minder/geen artikelen staan over onderwerpen met 
verschillende meningen/visies van politici en burgers (regels 27-31). 
De regionale kranten dragen daarom minder bij aan het publieke 
debat.  

 
per juiste functie met juiste uitleg  1 
 

 11 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Advertentie-opbrengsten vormen een belangrijk deel van het inkomen 

van (uitgevers van) dagbladen. Door de ontwikkeling van het nieuwe 
online videoplatform van Telegraaf VNDG met de adverteerders te 
delen, hoopt TMG meer advertentie-inkomsten te verwerven 1 

• Het gepersonaliseerde aanbod van ‘Mijn Telegraaf VNDG’ is immers 
interessant voor adverteerders, omdat zij hun advertenties hierdoor 
beter kunnen afstemmen op de doelgroep / beter de juiste doelgroep 
kunnen bereiken met hun advertenties (waardoor de adverteerders 
meer kunnen verdienen) 1 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-18-1-c 9 lees verder ►►►

Opgave 3  Het nieuwe donorplan 

12 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− Deze situatie wordt ongewenst gevonden door een groot aantal 

mensen, namelijk de medische wereld (regels 23-27). 
− Deze negatief beoordeelde situatie komt vaak voor: er zijn op dit 

moment 3.300 patiënten die wachten op een donororgaan (regels 24-
27). 

− Deze situatie wordt als veranderbaar beschouwd. / Het probleem wordt 
oplosbaar geacht, want D66 denkt het tekort aan donororganen te 
kunnen oplossen met een actief registratiesysteem (regels 13-16). 

− Dit probleem is langs de poortwachters gekomen, want D66 heeft een 
wetsvoorstel ingediend (en het probleem daarmee op de politieke 
agenda gezet) (regels 1-6 of regels 28-29). 

per juiste voorwaarde met gegeven uit tekst 5 1 

13 B 

14 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het adviesorgaan uit tekst 5 (de Raad van State) heeft politieke macht

omdat uit de tekst blijkt dat Kamerlid Dijkstra haar wetsvoorstel heeft 
aangepast na de kritiek van dit adviesorgaan (regels 28-29) 1 

• Politieke macht is het vermogen de politieke besluitvorming te bepalen.
Dit adviesorgaan heeft met haar kritiek de politeke besluitvorming 
mede bepaald/beïnvloed 1 

15 maximumscore 2 
• De conversie of omzettingsfase, 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• want adviezen over wetsvoorstellen vinden plaats in de

beleidsvoorbereiding (wat een subfase/onderdeel is van de 
omzettingsfase) / want actoren als adviesorganen spelen een rol in de 
conversie bij de beleidsvoorbereiding 1 

16 maximumscore 2 
• het recht van initiatief 1 
• de wetgevende taak van het parlement 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan ‘het recht van amendement’. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-18-1-c 10 lees verder ►►► 
 

 17 maximumscore 2 
• de articulatiefunctie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg:  
• Met het voorstel van D66 voor een actief donorregistratiesysteem als 

oplossing voor het tekort aan donororganen heeft D66 een 
maatschappelijke wens, onder andere die van de medische wereld 
(regels 23-27) op de politieke agenda geplaatst  1 

 
of 
 
• de aggregatiefunctie / integratiefunctie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg:  
• Het voorstel van D66 voor een actief donorregistratiesysteem is het 

resultaat van een afweging van verschillende wensen en belangen 
zoals de wens van de medische wereld (regels 23-27) en het meetellen 
van de mening van de nabestaanden (regels 30-32) of het rekening 
houden met de wens van de donoren zelf (regels 32-35) 1 

 
 18 maximumscore 2 

• Besluitvorming vindt plaats bij (gewone) meerderheid van stemmen 
(regels 1-6) 1 

• Er is sprake van een tweekamerstelsel (regels 11-12) 1 
 

 19 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tabel 1 blijkt dat 51% van de VVD-kiezers van mening is dat 

mensen verplicht moeten zijn een keuze te laten registreren. Uit tabel 2 
blijkt: een ruime meerderheid van de Kamerleden van de VVD (33 van 
40 Kamerleden) heeft echter tégen het wetsvoorstel gestemd waarin 
dit geregeld wordt 1 

• Hieruit blijkt dat representatie niet altijd overeenkomt met een hoge 
mate van representativiteit: het stemgedrag / het standpunt van de 
gekozen vertegenwoordigers (de Kamerleden van de VVD) komt niet 
overeen met wat de (meerderheid van de) kiezers van de VVD vinden 1 

 
 

Opgave 4  Treitervloggers 
 

 20 maximumscore 3 
a  
• de burgemeester 1 
b  
• handhaving van de openbare orde / veiligheid 1 
c 
• opsporing van strafbare feiten 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-18-1-c 11 lees verder ►►► 
 

 21 maximumscore 2 
• De rechtsstaatgedachte is dat burgers beschermd dienen te worden 

tegen te grote overheidsmacht / tegen willekeur bij het gebruik van die 
macht door de overheid. / In een rechtsstaat wordt de macht van de 
overheid gereguleerd en beperkt door rechtszekerheid te bevorderen 
en rechtsongelijkheid en willekeur te voorkomen 1 

voorbeeld van een juiste uitleg:  
• Als overlastgevers 24 uur vastgehouden kunnen worden, zonder dat zij 

verdachten zijn van een strafbaar feit / een overtreding hebben 
begaan, is deze maatregel een inbreuk op hun vrijheid of de rechten 
van burgers / tast deze maatregel de rechtszekerheid van burgers aan 1 

 
 22 maximumscore 3 

a 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De VVD schrijft criminaliteit toe aan individuen die de algemeen 

geldende waarden en normen (deugdzaamheid) van de samenleving 
ondermijnen. In de tekst wordt gesproken over ‘overlastplegers’ en 
‘raddraaiers’ uit Zaandam, individuen die zich niet houden aan de 
algemeen geldende waarden en normen  1 

b 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De VVD benadrukt het handhaven van rechtsregels / een repressieve 

aanpak / het belang van waarden en normen / het belang van strenge 
wetten en maatregelen 1 

c 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Linkse partijen leggen meer de nadruk op het bestrijden van de 

maatschappelijke oorzaken van criminaliteit. Een beleidsmaatregel die 
daarbij past is bijvoorbeeld: ervoor zorgen dat jongeren een goede 
opleiding krijgen / de kansen vergroten van jongeren op betaald werk / 
jongeren laten deelnemen aan werkgelegenheidsprojecten 1 

 
 23 B 

 
 24 maximumscore 1 

De expressiefunctie, want de straatvloggers gebruiken de sociale media 
om zich uit te drukken. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als zowel functie als uitleg juist zijn. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-18-1-c 12 lees verder ►►► 
 

 25 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De overlast zal wellicht niet afnemen, omdat in het sociale milieu van 

de vloggers / straatcultuur het gedrag van de overlastgevers positieve 
reacties oproept. Volgens de differentiële-associatietheorie krijgen 
mensen in een bepaald milieu meer positieve associaties met bepaalde 
vormen van criminaliteit dan afkeurende reacties 1 

• Het volgende citaat illustreert deze theorie: “Dat je met je lokale 
vriendengroepje twee weken de media beheerst, door de premier tuig 
genoemd wordt, de bak ingaat. Dat levert status op.” (regels 25-29)  1 

 
 26 maximumscore 2 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De overlast zal wellicht niet afnemen, omdat de vloggers het etiket 

‘crimineel’ opgeplakt krijgen door de maatschappij. Volgens de 
etiketteringstheorie zullen deze jongeren zich conform dit etiket gaan 
gedragen 1 

• In de tekst zegt criminoloog Jan Dirk de Jong: (“Nu zijn de 
straatvloggers als groep de gebeten hond tegenover de samenleving.”) 
“Ze zullen hun geuzenidentiteit van gangsters in de buurt alleen maar 
meer omarmen. (regels 16-22 of 20-22) 1 

 
 

Opgave 5  De Europese Unie versus Apple 
 

 27 maximumscore 1 
In elke staat is er sprake van een soevereine macht. / De overheid van een 
staat heeft de soevereine macht / de hoogste macht. 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 2 
• de Raad van de Europese Unie 1 
• het Europees Parlement 1 
 
Opmerking 
De volgorde van de antwoorden is willekeurig. 
 

 30 maximumscore 1 
het Europese Hof van Justitie 
 

Pagina: 249Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-18-1-c 13 lees verder ►►► 
 

Opgave 6  Cybercriminaliteit 
 

 31 maximumscore 2 
a 
• De cijfers zijn verzameld met behulp van een daderenquête / 

zelfrapportage-onderzoek. Dit kun je zien aan de kop bij de tabel: daar 
staat ‘zelf gerapporteerde onlinedelicten’ of dat kun je zien in tabel 3 
aan bijvoorbeeld het delict ’wachtwoord veranderen van iemand 
anders’. (De delicten in tabel 3 zijn beschreven in strafbare 
handelingen die door individuen worden verricht.) 1 

b 
• Dit is een kwantitatieve onderzoeksmethode. Er wordt geteld hoe vaak 

(via een vragenlijst met meerkeuzevragen) een delict voorkomt binnen 
een bepaalde leeftijdsgroep; bijvoorbeeld 1,2% van de groep 10- en 
11- jarigen geeft aan wel eens een wachtwoord van iemand anders 
veranderd te hebben 1 

 
 32 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− speciale preventie 

Europol pakte jonge hackers op en heeft hun een boete gegeven 
(regels 14-19) / heeft jonge hackers ‘op het matje geroepen’ (regels 
23-26). Daarmee wil Europol deze jongeren laten beseffen dat wat ze 
doen, strafbaar is. Deze organisatie hoopt op deze manier ervoor te 
zorgen dat de jongeren stoppen met hacken. 

− generale preventie 
Europol pakte jonge hackers op en heeft hun een boete gegeven 
(regels 14-19) / heeft jonge hackers ‘op het matje geroepen’ (regels 
23-26). Europol hoopt door deze actie andere jongeren af te schrikken, 
zodat zij de stap richting cybercriminaliteit niet gaan zetten. 

− beveiliging van de samenleving 
Europol heeft jonge hackers gearresteerd, gewaarschuwd of beboet 
(regels 14-19) of ‘op het matje geroepen’ (regels 23-26). Deze politie-
organisatie probeert hiermee te voorkomen dat burgers last 
ondervinden van digitale criminaliteit. 

 
per juist doel met juiste uitleg 1 
 

 33 maximumscore 2 
• Hij kan in cassatie gaan bij de Hoge Raad 1 
• De Hoge Raad controleert of het gerechtshof het recht juist heeft 

toegepast. (In cassatie gaat de Hoge Raad uit van de feiten zoals het 
gerechtshof deze heeft vastgesteld.) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1034-a-18-1-c 14 lees verder ►►► 
 

 34 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− De verdachte heeft het recht om te zwijgen / hoeft niet mee te werken 

aan zijn/haar eigen veroordeling. 
− De verdachte heeft het recht te weten waarvan hij/zij verdacht wordt.  
− De verdachte heeft recht op bijstand van een advocaat (raadsman).  
− De verdachte heeft recht op mogelijkheden zich adequaat te 

verdedigen. / Hij/zij mag zijn/haar eigen verdediging voeren. 
− De verdachte mag getuigen ondervragen en stukken bestuderen. 
− De verdachte heeft het recht op het laatste woord. 
 
per juist antwoord  1 
 

 35 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij daderstrafrecht wordt rekening gehouden met persoonlijke 

omstandigheden en gedragingen van de verdachte en kenmerkend 
voor daadstrafrecht is dat er voornamelijk wordt gekeken naar het 
delict (en dat er minder tot geen aandacht is voor de persoon van de 
dader) 1 

• Uit tekst 13 kun je afleiden dat er aandacht is voor de persoon van de 
dader namelijk dat het gerechtshof rekening heeft gehouden met het 
feit dat de verdachte ‘openheid van zaken heeft gegeven’ aan de 
politie (regels 21-27) en/of met het feit dat de verdachte als 
verminderend toerekeningsvatbaar zou moeten worden beschouwd 
(regels 28-33) 1 

• De verdachte is voor zijn gedrag wel door het gerechtshof veroordeeld 
tot een bepaald aantal dagen gevangenisstraf en 240 uur taakstraf 
(regels 1-9), dus is er sprake van toepassing van het daadstrafrecht. 
Het gerechtshof is namelijk uitgegaan van de delicten die de man heeft 
gepleegd. (Zou het gerechtshof louter zijn uitgegaan van het 
daadstrafrecht dan zouden de straffen waarschijnlijk hoger zijn 
uitvallen en hield het hof geen rekening met de omstandigheden van 
de verdachte.) 1 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 1 juni. Meteen 
aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 1 juni kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Trouw, 20 januari 2016 
figuur 1 Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, https://www.svdj.nl/; Betaalde-oplage-landelijke-

dagbladen-2000-2015; De Stand van de Nieuwsmedia, Krant, 19 april 2016 
tekst 2 naar: NRC Handelsblad, 27 september 2016 
tekst 3 naar: Radio EenVandaag, 11 januari 2017 (https://www.nporadio1.nl/radio-

eenvandaag/onderwerpen/390547-ontslag-regionale-journalisten-geeft-lokale-politiek-vrij-
spel) 

tekst 4 naar: Marketingtribune.nl, 6 oktober 2016 
tekst 5 naar: Algemeen Dagblad, 8 januari 2014 
tekst 6 naar: De Telegraaf, 13 september 2016 
tabel 1 https://www.hartstichting.nl/downloads/peiling-maurice-de-hond, januari 2016 
tabel 2 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/ 

detail?id=2012Z22373&dossier=33506, september 2016 
tekst 7 naar: http://nos.nl/artikel/2131793-politie-maak-treiterende-vloggers-strafbaar.html, 

13 september 2016 
tekst 8 naar: opiniestuk van Halbe Zijlstra, http://bunnik.vvd.nl/nieuws/16828/wij-zijn-de-baas-

niet-het-tuig; 16 september 2016 
tekst 9 naar: https://www.rtvnh.nl/nieuws/191895/advocaat-gedrag-zaanse-vloggers-onwenselijk-

maar-niet-strafbaar, 16 september 2016 
tekst 10 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/16/straatvloggers-patsen-met-je-geld-lak-aan-

autoriteit-4322774-a1521877, 16 september 2016 
tekst 11 naar: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/01/we-zitten-niet-op-een-eenrichtingsweg-naar-

europese-ontwrichting-5611594-a1534589, 1 december 2016 
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tabel 3 naar: https://www.wodc.nl/binaries/cahier-2016-1-volledige-tekst_tcm28-74162.pdf, 
januari 2016 

tekst 12 naar: http://www.hpdetijd.nl/2016-12-15/waarom-handige-jongens-liever-hacker-worden-
dan-it-beveiliger/, 15 december 2016 

tekst 13 naar: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-
contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Veroordeling-
van-22-jarige-man-voor-diverse-vormen-van-cybercrime.aspx, 28 oktober 2016 

 
 
 
 
 

einde  
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HA-1034-f-18-1-o 

Examen HAVO 

2018 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 22 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
vrijdag 25 mei

9.00 - 12.00 uur
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Aanwijzing voor de kandidaat 

 
 
Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 
 
 

Opgave 1  Lobby 

 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Politici nemen besluiten die invloed hebben op burgers en organisaties. 
De belangen zijn vaak groot. Professionele lobbyisten kunnen door 
bijvoorbeeld organisaties ingehuurd worden om te proberen op de 
achtergrond invloed uit te oefenen op de besluiten. Deze opgave gaat 
over lobbyen, het werk van lobbyisten en politieke besluitvorming over 
lobbyen. 
 
Gebruik tekst 1. 
Er zijn verschillende theorieën en hypotheses ontwikkeld over de mate 
waarin media invloed hebben op mensen. Een voorbeeld van zo’n 
mediahypothese is de cultivatiehypothese.  
In regel 28 tot en met 45 van tekst 1 geeft een lobbyist een verklaring 
voor het beeld dat mensen hebben van lobbyisten. In de verklaring is een 
stereotype te herkennen. 

3p 1 Leg uit welke mediahypothese in deze verklaring te herkennen is. Gebruik 
in je uitleg: 
 de naam van een mediahypothese;  
 een stereotype op grond van regel 28 tot en met 45 van tekst 1. 
 
Gebruik tekst 1. 
Uit tekst 1 blijkt dat de lobbyisten zelf een positiever beeld hebben van het 
werk van lobbyisten dan de doorsneeburger volgens hen heeft.  

2p 2 Geef hier een verklaring voor. Gebruik in je verklaring: 
 een omschrijving van het begrip referentiekader; 
 een voorbeeld uit tekst 1. 
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Gebruik regel 61 tot en met 69 van tekst 1. 
In regel 66 tot en met 69 van tekst 1 staat “Zij die besluiten, hebben de 
macht. (…) De uiteindelijke stappen worden gezet door de regering. (…)” 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten macht: formele 
macht en informele macht. 

1p 3 Leg uit naar welk soort macht ‘zij die besluiten’ verwijst: formele of 
informele macht. 
 
Gebruik regel 51 tot en met 69 van tekst 1. 
Op basis van regel 51 tot en met 69 van tekst 1 kan gesteld worden dat 
lobbyisten net als ‘zij die besluiten’ macht hebben. 

2p 4  Geef een omschrijving van het kernconcept macht. Gebruik in je 
 omschrijving de woorden ‘doelstellingen’ en 
 ‘handelingsmogelijkheden’. 
 Leg vervolgens met behulp van deze omschrijving uit dat lobbyisten 

net als ‘zij die besluiten’ macht hebben. Gebruik in je antwoord een 
machtsbron uit tekst 1. 

 
Gebruik tekst 1.  

5p 5 Leg uit dat er volgens de lobbyisten in tekst 1 bij de beïnvloeding van 
politici door lobbyisten sprake is van binding. Gebruik in je uitleg: 
 het hoofdconcept binding; 
 twee typen bindingen; 
 bij beide typen bindingen een ander voorbeeld uit tekst 1. 
 
Gebruik tekst 2. 
Er bestaan verschillende theorieën over hoe de macht in de samenleving 
tussen verschillende groepen verdeeld is. Bij twee theorieën zijn 
voorbeelden uit tekst 2 te geven. 

4p 6 Geef de naam en omschrijving van deze theorieën en geef bij elke theorie 
een voorbeeld uit tekst 2.  
 
Gebruik tekst 3. 
Als voorstellen in de initiatiefnota worden overgenomen en vastgelegd 
worden in een wet, dan kan het tot stand komen van die wet beschouwd 
worden als een voorbeeld van institutionalisering.  

1p 7 Leg dit uit. Gebruik in je uitleg het kernconcept institutionalisering. 
 
Gebruik tekst 3. 

2p 8 Leg uit dat de voorstellen uit de initiatiefnota de sociale ongelijkheid 
kunnen verminderen. Gebruik in je uitleg: 
 een voorbeeld uit tekst 3; 
 het kernconcept sociale ongelijkheid. 
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Gebruik tekst 3. 
Er zijn verschillende visies op de wenselijkheid van politieke participatie, 
zoals de ontwikkelingsvisie en de instrumentele visie. 

2p 9 Beredeneer dat in de voorstellen uit de initiatiefnota de instrumentele visie 
te herkennen is. Gebruik in je redenering een omschrijving van de 
instrumentele visie op politieke participatie. 
 
Zie regel 29 tot en met 32 van tekst 3.  
Of burgers actief zullen meepraten via internet, is onder andere 
afhankelijk van hun politieke socialisatie. 

1p 10 Leg dit uit. Gebruik in je antwoord het kernconcept politieke socialisatie. 
 
Zie regel 29 tot en met 32 van tekst 3.  
De keuze om internetconsultaties in te voeren kan een ideologische keuze 
zijn. 

1p 11 Geef aan waarom de keuze om internetconsultaties in te voeren een 
ideologische keuze kan zijn. Gebruik in je antwoord het kernconcept 
ideologie. 
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Opgave 2  I love Asian 

 
Bij deze opgave horen tekst 4 en de tabellen 1 en 2 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Communicatiewetenschapper Reza Kartosen publiceerde in 2016 de 
resultaten van zijn onderzoek naar de vorming van identiteiten onder 
jonge Aziatische Nederlanders (18-35 jaar) en de rol van Aziatische 
populaire cultuur (onder andere films, internet en uitgaan) daarin. Deze 
opgave gaat hierover. 
 
Gebruik tekst 4. 
Kartosen noemt in tekst 4 redenen van Aziatisch-Nederlandse jongeren 
om zich te richten op Aziatische populaire media, te weten Koreaanse en 
Japanse films en series. Aziatische populaire cultuur, waaronder 
Aziatische populaire media, is volgens Kartosen van invloed op de 
identiteit van Aziatisch-Nederlandse jongeren. 

4p 12 a Leg uit dat Aziatische populaire media deel uitmaken van de 
 Aziatische populaire cultuur. Gebruik in je uitleg: 
  een voorbeeld uit tekst 4; 

 het kernconcept cultuur. 
b Leg vervolgens uit hoe deze populaire cultuur van invloed kan zijn 
 op de identiteit van Aziatisch-Nederlandse jongeren. Gebruik in je 
 uitleg: 
  het kernconcept socialisatie met een socialisator; 
  het kernconcept identiteit. 
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Gebruik tabel 1. 
Kartosen geeft aan dat Aziatische Nederlanders vaak de modelminderheid 
genoemd worden, omdat deze Nederlanders van alle etnische 
minderheden het best geïntegreerd zouden zijn. Kartosen stelt dat deze 
typering onterecht is, omdat het er maar aan ligt wat er onder integratie 
wordt verstaan.  
Onderzoekers kijken naar verschillende indicatoren van integratie. Dit 
kunnen indicatoren op verschillende gebieden zijn, bijvoorbeeld op het 
gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, criminaliteit en maatschappelijke 
participatie. 
In 2011 is er een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
verschenen over Chinese Nederlanders. Tabel 1 is gebaseerd op 
gegevens uit dit rapport.  
Stel dat je op basis van elke afzonderlijke indicator uit tabel 1 zou moeten 
bepalen welke groep het best geïntegreerd is. 

3p 13  Geef voor elke indicator (1, 2 en 3) uit tabel 1 aan welke 
 groep op basis van alleen deze indicator als best geïntegreerd 
 beschouwd zou kunnen worden. 
 Geef vervolgens bij elke indicator aan of dit een indicator van 

economisch, sociaal of cultureel kapitaal is. 
 
Gebruik tabel 2.  
Kartosen onderscheidt drie identiteiten onder jonge Aziatische 
Nederlanders: 
1 ‘Cosmopolitans’, die sterke Nederlandse, thuisland (dus bijvoorbeeld 

Chinese of Koreaanse) en Aziatische identificaties vertonen 
2 ‘Asians’, die sterke thuisland en Aziatische identificaties combineren 

met zwakke Nederlandse identificaties 
3 ‘Hostlanders’, die middelmatige thuisland en Aziatische identificaties 

combineren met sterkere Nederlandse identificatie. 
Tabel 2 beschrijft resultaten uit onderzoek over de relatie tussen deze 
typen identiteiten en kijkgedrag.  

4p 14  Formuleer een hypothese over een verschil in kijkgedrag tussen 
 ‘Cosmopolitans’ en de twee andere identiteiten die met de gegevens 
 in tabel 2 getoetst kan worden. 
 Benoem de onafhankelijke variabele in je hypothese. 
 Geef een indicator van de afhankelijke variabele in je hypothese. 
 Leg vervolgens uit of deze hypothese op basis van de gegevens in 

tabel 2 bevestigd of verworpen wordt. Gebruik in je uitleg gegevens uit 
tabel 2. 
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Gebruik tekst 4. 
Volgens Kartosen is de zichtbaarheid van Aziatische Nederlanders in 
Nederlandse media van groot belang. 

4p 15 Beredeneer dat grotere zichtbaarheid van Aziatische Nederlanders in de 
Nederlandse populaire media van belang is voor de representatie en de 
sociale cohesie in de samenleving. Gebruik in je redenering: 
 het kernconcept representatie; 
 het kernconcept sociale cohesie; 
 bij beide kernconcepten een voorbeeld uit tekst 4. 
 
 

Opgave 3  Robotisering 

 
Bij deze opgave horen de teksten 5 en 6 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over robotisering van de samenleving. Dit is de 
ontwikkeling naar een samenleving, waarin we in toenemende mate te 
maken krijgen met nieuwe technologische mogelijkheden zoals 
zelfrijdende auto’s, drones in de openbare ruimte en robots in 
bijvoorbeeld de ouderenzorg (tekst 5). Deze ontwikkeling heeft invloed op 
het maatschappelijk leven en is daarom onderwerp van politieke 
besluitvorming: zo heeft de Tweede Kamer gevraagd om onderzoek naar 
eventueel te nemen beleidsmaatregelen met betrekking tot de robotisering 
van de samenleving (tekst 6). 
 
Gebruik tekst 5.  
De wetenschappers Hoorn en Konijn hebben een experiment uitgevoerd 
met een zorgrobot bij ouderen. 

3p 16 Leg uit dat het gaan inzetten van robots in de zorg op te vatten is als een 
veranderingsvraagstuk. Gebruik in je uitleg: 
 het hoofdconcept verandering; 
 een kernconcept bij het hoofdconcept verandering; 
 bij dit kernconcept een voorbeeld uit tekst 5. 
Noem in je antwoord ook de naam van het gekozen kernconcept. 
 
Gebruik tekst 5. 
Er zijn vier componenten van sociale uitsluiting te onderscheiden. 

2p 17 Leg uit van welke component van sociale uitsluiting sprake is in tekst 5. 
Gebruik in je uitleg: 
 een component van sociale uitsluiting; 
 een voorbeeld uit tekst 5. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Gebruik tekst 6. 
Het systeemmodel is een model waarmee het proces van politieke 
besluitvorming kan worden geanalyseerd. Een fase in dit model is de 
conversie of omzetting. In de fase van omzetting worden ook weer 
verschillende fasen onderscheiden. 
De Tweede Kamer heeft verzocht om een onderzoek naar de relatie 
tussen technologie en werkgelegenheid. 

2p 18 Leg uit van welke fase in de omzetting bij dit verzoek sprake is. Noem ook 
de naam van deze fase. 

2p 19 Beredeneer dat verlies van banen door robotisering beschouwd kan 
worden als een verhoudingsvraagstuk. Gebruik in je redenering: 
 het hoofdconcept verhouding; 
 een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding. 
Noem ook de naam van het gekozen kernconcept. 

Een mogelijk gevolg van robotisering is verlies aan inkomen van mensen. 
2p 20  Formuleer een beleidsmaatregel om mogelijk inkomensverlies door 

robotisering te verminderen die past bij de opvatting van de 
sociaaldemocratische stroming over de rol van de overheid.  

 Koppel aan deze maatregel een uitgangspunt van de 
sociaaldemocratische stroming. 

Liberalen hebben een andere opvatting over de rol van de overheid dan 
de sociaaldemocraten. Uitgaande van de liberale ideologie zullen 
liberalen een ander standpunt hebben over hoe het mogelijke 
inkomensverlies van mensen door robotisering aan te pakken is. 

2p 21  Welke actor zal volgens de liberale ideologie een voorname rol 
 hebben bij de aanpak van inkomensverlies door robotisering? 
 Geef aan welke liberale waarde hierbij past. 

In een brief aan de Tweede Kamer wees de toenmalige minister Asscher 
erop dat nieuwe technologieën als robotisering grote gevolgen hebben 
voor de welvaartsverdeling in de samenleving en dat het kabinet dit 
scherp in de gaten dient te houden. Hij voegde eraan toe dat dit laatste 
niet alleen een verantwoordelijkheid is van het kabinet. Ook de sociale 
partners, die via cao-onderhandelingen invloed hebben op de 
inkomensverdeling, hebben deze verantwoordelijkheid volgens hem.  

2p 22 Leg uit welk kenmerk van de Nederlandse politieke cultuur herkenbaar is 
in de uitspraak van Asscher over de rol van de sociale partners. 
Gebruik in je uitleg: 
− het kernconcept cultuur; 
− een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding. 
Noem ook de naam van het gekozen kernconcept. 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Lobby 

 
tekst 1 
 
Lobbyisten 
 
(…) Offermans is lobbyist en jazeker, 
ze vloekte toen zich alwéér 
verkiezingen aandienden: “Het is een 
periode vol kansen, maar ook een 
helse tijd.” (...) 5 

Maanden van tevoren anticiperen 
lobbyisten al op de uitslag van de 
verkiezingen. Offermans: “We maken 
lijstjes: welke minister komt waar te 
zitten en wat kan ik daar straks mee? 10 

(…) Je neemt contact op met de 
schrijvers van de verkiezings-
programma’s of mensen die er 
inspraak in hebben.” 
(...) 
Een lobbyist heeft een heel scala aan 15 

middelen die tactisch kunnen worden 
ingezet. Offermans: “Je kunt petities 
organiseren, demonstraties, een 
rechtszaak aanspannen, een open 
brief in de krant plaatsen, 20 

advertenties, wetenschappelijke 
studies laten uitvoeren (…). Je 
beïnvloedt stilletjes achter de 
schermen of kiest juist voor 
ruchtbaarheid in de media.” (...) 25 

Lobbyisten praten voortdurend met 
beleidsmakers en ambtenaren (…). 
Mechteld van den Oord (33), 
advocate en freelance lobbyist: “(...) 
het feit dat we achter de schermen 30 

werken, betekent niet dat we louche 
zijn. Dat imago komt door de media. 
Als de lobby in het nieuws komt, is 
het meestal in negatieve zin. Dan 

gaat het over omkoopschandalen of 35 

de agressieve tabakslobby. Maar 
lang niet aan elk proces hangt een 
luchtje. Voor van alles en nog wat 
wordt gelobbyd: van garnalen tot 
Greenpeace. Je kunt als bedrijf of 40 

instelling nauwelijks nog zonder een 
vertegenwoordiger in Den Haag. Het 
funeste is: mensen begrijpen niet wat 
je precies doet. Dan ben je algauw 
verdacht.” (…) 45 

Van den Oord: “Politici moeten zo 
veel tijd en energie stoppen in het 
omgaan met de media dat ze soms 
conceptteksten van lobbyisten 
klakkeloos overnemen. 50 

En als lobbyisten meeschrijven aan 
wetsvoorstellen, krijgen ze behoorlijk 
veel grip op de inhoud.” Geen 
zorgelijke ontwikkeling, vindt 
Offermans: “Waarom zouden 55 

lobbyisten niet mogen meeschrijven 
aan wetsvoorstellen? Vaak heeft de 
lobbyist meer inhoudelijke kennis dan 
de politicus. Een politicus kan zich 
onmogelijk in alles verdiepen. (…)” 60 

Kortom: de specialistische kennis van 
de lobbyist informeert de politicus. 
Maar die informatie, en daar wringt 
het, is per definitie gekleurd. Worden 
lobbyisten nog eens machtiger dan 65 

politici? Offermans, fel: “Neen! Zij die 
besluiten, hebben de macht. (…) De 
uiteindelijke stappen worden gezet 
door de regering. (…)” 

 
 naar: publicmatters.nl, 20 augustus 2012 
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tekst 2 
 
‘De kunst van een goede lobby’ 
 
Coen Sleddering is wat ze bij de 
grote lobbykantoren enigszins 
meewarig een eenpitter noemen. 
“Die lobbyisten die de hele dag 
rondhangen in Nieuwspoort en hopen 5 

iemand tegen het lijf te lopen, zo 
werkt het niet meer”, zeggen ze daar. 
Het is nu plannen, strategie, 
90 procent puur inhoudelijke 
voorbereiding, achter het bureau. En 10 

misschien 10 procent van de tijd op 
pad, om politici of ambtenaren te 
spreken. (…) 
Van de vleesindustrie tot de 
Fietsersbond, bijna elke organisatie 15 

heeft tegenwoordig iemand die de 
‘public affairs’1) op zich neemt. Wat 
voorheen een branchevereniging 
was, is nu een lobbyclub. Zelfs 
goede doelen kunnen niet meer 20 

zonder ‘advocacy officer’2) (…). 
 
Cocogate 
Hoe lobbyisten ambtenaren ‘helpen’, 
werd zichtbaar toen via NRC 

Handelsblad een mailwisseling 25 

tussen ING en het ministerie van 
Financiën uitlekte. De bank had van 
Financiën een conceptwet ontvangen 
over coco’s, een type obligaties, en 
stuurde die retour met een 30 

wensenlijstje in de vorm van rode 
markeringen. In de e-mail: “Ik hoop 
dat jullie hiermee kunnen leven.” Het 
Binnenhof was in rep en roer. Zie je 
wel, riepen Kamerleden, de machtige 35 

bankenlobby schrijft de minister 
letterlijk de wet voor. SP-leider 
Roemer eiste een debat, er werden 
achttien pagina’s aan Kamervragen 
gesteld, de kwestie werd een heuse 40 

cocogate. (…) 
Sleddering heeft het vak zien 
veranderen. “Vroeger nam je een 
oud-Kamerlid mee, dan gingen 
deuren eerder open, het ging om het 45 

babbeltje. Dat is veranderd.” 
Kamerleden zijn daar nu minder van 
onder de indruk. “Het gaat meer om 
informatie. (…)” 

 
 naar: www.volkskrant.nl, 12 december 2015 
 

 
 
 

noot 1 public affairs = het lobbyen bij politici, gezien als vakgebied 

noot 2 advocacy officer = pleitbezorger 
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tekst 3 
 
‘Lobbyen door gewone mensen, niet alleen door rijke bedrijven’ 
 
De Tweede Kamer behandelt 
volgend jaar een initiatiefnota1) die 
het makkelijker maakt voor gewone 
mensen om invloed uit te oefenen op 
nieuwe wetten. De PvdA wil het 5 

beïnvloeden van wetgeving, ofwel 
lobbyen, inzichtelijker en meer 
openbaar maken. PvdA-Kamerlid 
Bouwmeester is drie jaar bezig 
geweest met onderzoek naar lobbyen 10 

en het schrijven van de initiatiefnota. 
(...) 
Gewone mensen 
Het probleem is (…) dat bij een 
nieuwe wet nooit staat vermeld wie 
er heeft meegedacht of mee-15 

geschreven. “We moeten dus 
inzichtelijk maken met welke 
belangen er rekening is gehouden, 
dan wordt ook duidelijk wanneer er 

niet naar gewone mensen is 20 

geluisterd.”  
“Grote bedrijven en organisaties 
hebben nu heel veel invloed. Die 
bedrijven zijn rijk en machtig en 
kunnen een dure lobbyist kopen”, 25 

zegt Bouwmeester. “Maar Nederland 
is van ons allemaal, niet alleen van 
de grote bedrijven.” 
De PvdA wil meer internet-
consultaties invoeren, zodat burgers 30 

via internet vaker actief kunnen 
meepraten. Daarnaast moeten de 
agenda’s van ministers en 
staatssecretarissen openbaar 
worden, met daarin ook de afspraken 35 

met lobbyisten, en moet in elke wet 
een ‘lobbyparagraaf’ komen, waarin 
staat naar wie er is geluisterd. (…) 

 
 naar: nos.nl, 22 december 2015 

 
 

noot 1 In een initiatiefnota kan een Tweede Kamerlid een bepaalde beleidskwestie aan de 

orde stellen en daarover voorstellen doen. Als regel komt de regering met een reactie. 

De nota wordt vervolgens besproken door de Tweede Kamer. 
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Opgave 2  I love Asian 

 
tekst 4 
 
Aziatische jongeren in Nederland creëren eigen identiteit 
 
Veel Nederlandse jongeren met 
Aziatische ouders voelen zich niet 
alleen Nederlands en bijvoorbeeld 
Chinees, maar identificeren zich ook 
met een Aziatische identiteit die de 5 

etnische grenzen overstijgt. 
Communicatiewetenschapper Reza 
Kartosen ontdekte dat (…) Japanse 
en Koreaanse populaire media 
belangrijk zijn bij het vormgeven van 10 

deze pan-etnische Aziatische 
identiteit. Vrijdag 8 juli promoveert hij 
aan de Universiteit van Amsterdam. 
(…) 
De promovendus vroeg zich af 
waarom de jongeren zich op 15 

Koreaanse en Japanse films en 
series richten. De hoge productie-
kwaliteit van het materiaal bleek 
belangrijk. Maar daarnaast gaven de 
jongeren aan zichzelf te herkennen in 20 

de normen en waarden die de series 
verbeelden. “Waarden die zij bij de 
Aziatische identiteit vinden horen, 
zoals het belang van familiebanden, 
respect voor ouderen of waardering 25 

voor hard werken.” Hoewel 
respondenten niet expliciet zeiden 
dat het uiterlijk van de mensen op het 
scherm meespeelde, gaven ze wel 
aan dat ze zich minder zouden 30 

herkennen in een Amerikaanse of 
Nederlandse serie waarin precies 
dezelfde thema’s centraal zouden 
staan. (…) Dat jongeren zich niet in 
Nederlandse films en series 35 

herkennen is geen goede zaak, 
meent Kartosen. “Populaire cultuur 
hoort verbinding te scheppen, maar 
in Nederland laat populaire cultuur 
een witte identiteit zien die veel 40 

mensen buitensluit.” 
 
 bron: UvA nieuws, 23 juni 2016 
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tabel 1 
 
Indicatoren van integratie, naar migratie-achtergrond 
 

 
indicatoren 

Chinese 
Nederlanders

Turkse 
Nederlanders

Marokkaanse 
Nederlanders 

Antilliaanse 
Nederlanders

1 tenminste 
wekelijks 
contact met 
autochtone 
Nederlandse 
vrienden/ 
kennissen 45 53 58 70

2 heeft vaak/altijd 
problemen met 
Nederlands in 
gesprek 33 23 15 3

3 personen met 
werkloosheids-
uitkering  0,8 2,5 2,1 2,5

 
 naar: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011 
 
Toelichting 
De cijfers in de tabel zijn procenten. 
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tabel 2 
 
Consumptie van populaire cultuur onder Aziatische jongeren in Nederland 
 

 Cosmopolitans Asians Hostlanders

kijken naar Nederlandse populaire 
media 2,29 1,85 2,20

kijken naar populaire media uit het 
Aziatisch land van herkomst 2,46 3,03 2,17

kijken naar populaire media uit een 
ander Aziatisch land  2,28 2,77 1,98

kijken naar andere populaire media, 
bijvoorbeeld uit Groot-Brittanië of de 
Verenigde Staten 3,58 3,15 3,18

 
 naar: The International Communication Gazette, 2013 
 
Toelichting 
De cijfers in de tabel staan voor gemiddelden op een vijfpuntsschaal, varierend 
van 1 punt (niet kijken naar deze media) tot en met 5 punten (zeer vaak kijken 
naar deze media). 
(Onderzoek is gehouden onder 486 Aziatische Nederlanders in de leeftijdsgroep 
18-35 jaar.) 
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Opgave 3  Robotisering 

 
tekst 5 
 
‘Hallo, ik ben Alice, de zorgrobot’ 
 
Met een zorgrobot voelen bejaarden 
zich minder eenzaam, zeggen 
Nederlandse onderzoekers na een 
proef. (…) 
Computerwetenschapper en 5 

psycholoog Johan Hoorn en 
hoogleraar mediapsychologie Elly 
Konijn, beiden van de Vrije 
Universiteit Amsterdam, zijn nog 
steeds onder de indruk van het 10 

experiment dat zij uitvoerden met 
een ‘zorgrobot’ die Alice heet. Alice 
heeft het formaat van een peuter, 
met een plastic lijf en een levensecht 
gezicht. Ze kijkt de mensen 15 

belangstellend aan met haar grote 
groene ogen, en zegt: “Hallo, ik ben 
Alice. Een zorgrobot.” 
 
“Ik wil geen robotje in mijn huis”, zei 
een van de deelneemsters 20 

aanvankelijk. Maar bij de tweede of 
derde ontmoeting was het ijs 
gebroken. “Alice is mijn vriendin”, zei 
ze toen. (…) 
Het vertrouwen dat Alice kreeg, was 25 

zo groot dat de deelneemsters 
openhartiger naar haar waren dan 
naar de verpleging. (…) Het praten 
met een robot werkt ook als een 
dagboek, mensen vertellen hun 30 

belevenissen om ze zo te verwerken. 
(…) 
Alice vraagt: “Voelt u zich wel eens 
eenzaam?” Mevrouw Remkes 
bevestigt dat. Ze vraagt door:

“Wanneer vooral?” Mevrouw 35 

Remkes: “Tja, elke dag. Er komt 
nooit iemand.” “Oh, dat is jammer”, 
reageert Alice. Mevrouw Remkes 
kijkt weg, ze beseft hoe eenzaam ze 
zich voelt (…). 40 

Ze [Alice] reageert deels spontaan, 
deels via voorgeprogrammeerde 
vragen en deels gestuurd door 
iemand achter de computer. Hoorn: 
“Maar over twee, drie jaar zijn we 45 

echt zo ver dat computers autonoom 
kleine gesprekjes kunnen voeren.” 
(…)” 
De documentaire ‘Ik ben Alice’ die 
van het onderzoek gemaakt is, (…) is 
eerder in bioscopen vertoond. (…) Er 50 

zijn ook een paar mensen boos 
geworden van de film. Ze 
vonden dat de zorg voor bejaarden 
niet uitbesteed kan worden aan 
robots. Werknemers in de zorg zijn 55 

soms ook argwanend en vragen zich 
af of zij hierdoor straks hun baan 
verliezen. Hoorn: “Maar het is niet de 
bedoeling dat robots de menselijke 
hulp gaan vervangen, ze zullen die 60 

alleen ondersteunen en effectiever 
maken. Wijkverpleegkundigen 
hebben nu twee minuten tijd voor een 
cliënt en moeten dan alweer door 
naar de volgende. Een robot kan ook 65 

onuitputtelijk herhalen, en 
bijvoorbeeld voortdurend 
geheugenoefeningetjes doen met 
mensen die aan het dementeren zijn:
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‘Hoe heet je kind, hoe heet je man?’” 70 

Hoorn en Konijn hebben nu gezien 
wat mogelijk is. Hoorn: “Voor ons is 
alleen maar duidelijker geworden hoe 

belangrijk het is dat deze zorgrobots 
er daadwerkelijk gaan komen. De 75 

kwaliteit van zorg wordt niet slechter 
maar beter met robots.” 

 
 naar: www.nrc.nl, 6 juli 2015 
 
 
tekst 6 
 
Angst voor robots ‘is onnodig’ 
We moeten ons niet laten 
verlammen door de angst dat robots 
en de digitalisering ons werk 
overnemen. Wie de nieuwe 5 

technologie omarmt en actief op zoek 
gaat naar de kansen die het biedt, 
krijgt andere mogelijkheden. Met 
andere woorden: innovatie leidt dus 
niet per definitie tot baanverlies. 10 

Belangrijk is wel dat de politiek en de 
beleidsmakers meedoen, en de 
nieuwe technologie, zoals drones en 
het werken met grote hoeveelheden 
data, via scholing en wet- en 15 

regelgeving in de samenleving 
inbedden. Dat zegt Rinie van Est, 
onderzoeker van het Rathenau 
Instituut. 
Van Est heeft met zijn collega-20 

onderzoekers in opdracht van de 
commissie1) voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid onderzoek gedaan  
naar de relatie tussen technologie en 

werkgelegenheid. De Tweede Kamer 25 

had om dit onderzoek gevraagd 
nadat minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid Lodewijk Asscher 
eind september op het jaarlijkse 
congres van Sociale Zaken en 30 

Werkgelegenheid stelde dat 
robotisering (…) invloed heeft op de 
werkgelegenheid (…). 
 
Robot als de ideale werknemer 
(…) [Asscher] wijst erop dat robots in 35 

hoog tempo “toegankelijker, 
betrouwbaarder en goedkoper” 
worden. Ze kunnen ook nog eens 
“24 uur per dag werken, zijn nooit 
ziek, zeuren niet om loonsverhoging 40 

en staken niet”. Daardoor wordt het 
steeds interessanter voor werkgevers 
hen in te schakelen. “Voor een 
aanzienlijk deel van de bestaande 
banen kunnen zij werknemers 45 

vervangen”, stelt Asscher. 

 
 naar: fd.nl, 17 juni 2015 
 

 
 

einde  

noot 1 De 150 Tweede Kamerleden doen hun werk vooral in commissies. Een 

Kamercommissie is een groep Kamerleden die zich bezighouden met een 

beleidsterrein van een ministerie of met een specifiek onderwerp. Twee derde van het 

overleg tussen Tweede Kamer en bewindslieden vindt plaats in deze commissies. 
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Correctievoorschrift HAVO 

2018 
tijdvak 1 

maatschappijwetenschappen (pilot) 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 

1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 
correctievoorschrift. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
 
Als in een vraag staat dat de kandidaat een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan 
dient de kandidaat in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of 
kernconcept te gebruiken die nodig zijn om de vraag juist te kunnen beantwoorden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  Lobby 
 

 1 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• het noemen van de mediaframing hypothese 1 
• een stereotype op grond van r. 28-45 van tekst 1 1 
• een verband tussen dit stereotiepe beeld en de mediaframing 

hypothese 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In deze verklaring is de mediaframing hypothese te herkennen,  1 
• want volgens de lobbyist komt het stereotiepe beeld dat lobbyisten 

louche mensen zijn door de media  1 
• omdat zij meestal in negatieve zin over lobbyen berichten. Deze 

negatieve invalshoek is het frame. Hierdoor wordt het beeld dat 
mensen hebben van lobbyisten beïnvloed 1 

 
 2 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
een verklaring voor het feit dat de lobbyisten in tekst 1 zelf een positiever 
beeld hebben van het werk van lobbyisten dan de doorsneeburger volgens 
hen heeft, met:  
• gebruik van een omschrijving van het begrip referentiekader 1 
• een voorbeeld uit tekst 1 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het referentiekader van mensen bestaat onder andere uit hun 

ervaringen en kennis. Het referentiekader van lobbyisten omvat kennis 
van/ervaring met wat het werk van lobbyen inhoudt. Dat kan een 
ander, positiever beeld opleveren van de werkzaamheden van 
lobbyisten 1 

• De doorsneeburger heeft die ervaring/kennis volgens lobbyist Van den 
Oord niet. Hij begrijpt niet precies wat lobbyisten doen (r. 43-44)  1 

 
 3 maximumscore 1 

Formele macht, want dat politici de besluiten (over wetten en beleid) 
nemen is formeel afgesproken en vastgelegd. 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen als keuze en uitleg juist zijn. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een omschrijving van het kernconcept macht met gebruik van de 

woorden ‘doelstellingen’ en ‘handelingsmogelijkheden’ 1 
• een uitleg dat lobbyisten ook macht hebben, met gebruik van de 

omschrijving van het kernconcept macht en de machtsbron kennis uit 
tekst 1 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het kernconcept macht houdt in: het vermogen om hulpbronnen in te 

zetten om bepaalde doelstellingen te bereiken en de 
handelingsmogelijkheden van anderen te beperken of vergroten 1 

• In tekst 1 staat dat lobbyist Offermans vindt dat lobbyisten vaak meer 
inhoudelijke kennis hebben (r. 58). Deze machtsbron kunnen 
lobbyisten inzetten om hun doelstelling, het beïnvloeden van de 
politieke besluitvorming ten gunste van hun cliënten, te bereiken en 
met hun kennis kunnen zij de keuzes (handelingsmogelijkheden) van 
politici beïnvloeden. Daarom hebben zij macht 1 

 
 5 maximumscore 5 

een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat er volgens de lobbyisten in tekst 1 bij de beïnvloeding van 
politici door lobbyisten sprake is van binding, met: 
• gebruik van het hoofdconcept binding 1 
• gebruik van de typen bindingen: cognitieve binding en politieke binding 

(per type binding 1 scorepunt)  2 
• bij elk type binding een ander voorbeeld uit tekst 1 (per voorbeeld 

1 scorepunt)  2 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij de beïnvloeding van politici door lobbyisten is sprake van binding 

omdat de invloed van lobbyisten iets zegt over de relatie en onderlinge 
afhankelijkheden tussen lobbyisten (en hun opdrachtgevers) en de 
politici 1 

• Uit tekst 1 blijkt dat politici afhankelijk kunnen zijn van lobbyisten voor 
hun inhoudelijke kennis. Er is dus sprake van een cognitieve binding  1 

• Volgens de lobbyisten kunnen politici zich onmogelijk in alles 
verdiepen / moeten politici veel tijd en energie stoppen in het omgaan 
met de media. Daardoor zijn politici soms afhankelijk van de kennis 
van lobbyisten 1 

• Uit tekst 1 blijkt dat lobbyisten (voor het resultaat van hun werk) 
afhankelijk zijn van de (formele) politieke macht van politici. Er is dus 
sprake van een politieke binding 1 

• Volgens Offermans kunnen lobbyisten invloed uitoefenen maar worden 
de uiteindelijke stappen gezet door de politici. Lobbyisten zijn dus van 
politici afhankelijk in de uiteindelijke besluitvorming 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• de machtselitetheorie met omschrijving 1 
• een voorbeeld uit tekst 2 bij de machtselitetheorie 1 
• de theorie van het pluralisme met omschrijving 1 
• een voorbeeld uit tekst 2 bij de theorie van het pluralisme 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens de machtselitetheorie is veel macht en invloed geconcentreerd 

in grote organisaties waartegen de macht van regering en parlement 
nauwelijks is opgewassen 1 

• Volgens tekst 2 was de reactie van sommige Kamerleden op de 
mailwisseling die via NRC Handelsblad naar buiten kwam: “Zie je wel, 
de machtige bankenlobby schrijft de minister letterlijk de wet voor” 
(r. 34-37). Dit is een voorbeeld uit tekst 2 dat past bij de 
machtselitetheorie. De (samenwerkende) banken zijn te beschouwen 
als een grote organisatie 1 

• Volgens de theorie van het pluralisme bestaat de moderne 
samenleving uit een veelheid van maatschappelijke groepen die 
allemaal verschillende belangen vertegenwoordigen. Er is een zekere 
spreiding van macht en open toegang tot de politieke besluitvorming 1 

• Volgens tekst 2 heeft bijna elke organisatie tegenwoordig iemand die 
de ‘public affairs’ op zich neemt, van de vleesindustrie tot de 
Fietsersbond, zelfs goede doelen kunnen niet meer zonder ‘advocacy 
officer’ (r. 14-21). Dit zijn allemaal verschillende maatschappelijke 
groepen met verschillende belangen die op deze wijze toegang hebben 
tot of invloed proberen uit te oefenen op de politieke besluitvorming  1 

 
 7 maximumscore 1 

In die wet worden formele regels vastgelegd die het gedrag van lobbyisten 
en hun relaties met politici rond politieke machtsuitoefening en politieke 
besluitvorming reguleren. Er is sprake van institutionalisering. 
 

 HA-1034-f-18-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Pagina: 277Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat de voorstellen uit de initiatiefnota de sociale ongelijkheid 
kunnen verminderen, met gebruik van: 
• een voorbeeld uit tekst 3 1 
• het kernconcept sociale ongelijkheid 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de initiatiefnota staan voorstellen die als doel hebben dat gewone 

mensen meer kunnen meepraten en meer invloed hebben op nieuwe 
wetten (r. 2-5, r. 29-32) 1 

• Daarom zullen de verschillen tussen de gewone mensen en (de leiding 
van) grote bedrijven en organisaties minder dan ervoor leiden tot een 
ongelijke verdeling van invloed en inspraak. Invloed en inspraak zijn 
schaarse en hooggewaardeerde zaken 1 

 
 9 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
een redenering met daarin: 
• een omschrijving van de instrumentele visie op politieke participatie 1 
• informatie uit tekst 3 waaruit blijkt dat de voorstellen uit de initiatiefnota 

aansluiten bij de instrumentele visie op politieke participatie 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens de instrumentele visie is politieke participatie een middel om 

tot besluiten te komen. Mensen weten zelf het best wat hun belangen 
zijn en door deel te nemen aan het politieke besluitvormingsproces 
geven ze de gekozen politici een aanwijzing voor de inrichting van het 
beleid  1 

• De voorstellen uit de initiatiefnota maken het makkelijker voor gewone 
mensen om invloed uit te oefenen op nieuwe wetten (r. 2-5) en gaan uit 
van het belang dat er naar gewone burgers geluisterd moet worden 
(r. 19-21). Hieruit blijkt dat de politieke participatie van mensen 
belangrijk wordt gevonden om tot besluiten te komen 1 

 
 10 maximumscore 1 

Actief meepraten via internet is onder andere afhankelijk van de politieke 
cultuur van de groep waartoe iemand behoort en dus van de kennis, 
opvattingen en houdingen die iemand tijdens zijn opvoeding en uit zijn 
omgeving meekrijgt over de politiek en overheid. 
 

 11 maximumscore 1 
De keuze om internetconsultaties in te voeren kan een ideologische keuze 
zijn omdat deze keuze gebaseerd kan zijn op een denkbeeld over de 
meest wenselijke verhoudingen tussen burgers (gewone mensen) en 
politici/politiek. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2  I love Asian 
 

 12 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
a 
een uitleg dat Aziatische populaire media deel uitmaken van de Aziatische 
populaire cultuur, met gebruik van: 
• een voorbeeld uit tekst 4  1 
• het kernconcept cultuur 1 
b 
een uitleg hoe deze populaire cultuur van invloed kan zijn op de identiteit 
van Aziatisch-Nederlandse jongeren, met gebruik van: 
• het kernconcept socialisatie met een socialisator 1 
• het kernconcept identiteit 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• In tekst 4 staat dat Koreaanse en Japanse series bepaalde waarden en 

normen verbeelden, zoals het belang van familiebanden en waardering 
voor hard werken 1 

• Waarden en normen zijn een onderdeel van cultuur. Koreaanse en 
Japanse films en series zijn uitdrukkingsvormen van de Aziatische 
cultuur 1 

b 
• Deze Aziatische populaire cultuur kan van invloed zijn op de identiteit 

van Aziatisch-Nederlandse jongeren, omdat Aziatisch-Nederlandse 
jongeren die naar de Aziatische films en series kijken, de waarden en 
normen die in deze films en series verbeeld worden, overgedragen 
krijgen. Zij maken zich deze waarden en normen eigen. Media (films en 
series) zijn socialisatoren 1 

• Deze waarden en normen, die verbeeld worden in Koreaanse en 
Japanse films en series, vormen mede hun identiteit: het beeld dat 
deze jongeren van zichzelf hebben en dat zij als kenmerkend en 
blijvend beschouwen  1 

 
 13 maximumscore 3 

• indicator 1: Antilliaanse Nederlanders - sociaal kapitaal  1 
• indicator 2: Antilliaanse Nederlanders - cultureel kapitaal 1 
• indicator 3: Chinese Nederlanders - economisch kapitaal 1 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen als de groep én het soort kapitaal allebei 
juist zijn. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• een hypothese waarin een verschil in kijkgedrag tussen 

‘Cosmopolitans’ en de twee andere identiteiten wordt geformuleerd 1 
• het noemen van de identiteit van de respondenten als onafhankelijke 

variabele 1 
• een indicator van de afhankelijke variabele in de hypothese 1 
• een juiste uitleg of de hypothese bevestigd of verworpen wordt met 

gebruik van gegevens uit tabel 2 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Cosmopolitans kijken van alle drie de groepen respondenten het 

meeste naar Nederlandse populaire media 1 
• De onafhankelijke variabele is de identiteit van de respondenten 1 
• Een indicator van de afhankelijke variabele is het aantal uren per week 

dat iemand naar de Nederlandse populaire media kijkt 1 
• Deze hypothese wordt bevestigd, want Cosmopolitans kijken meer 

naar Nederlandse populaire media dan Hostlanders en Asians (2,29 
versus 2,20 en 1,85) 1 

 
of 
 
• Cosmopolitans kijken van alle drie de groepen respondenten het 

minste naar populaire media uit het Aziatisch land van herkomst 1 
• De onafhankelijke variabele is de identiteit van de respondenten 1 
• Een indicator van de afhankelijke variabele is het aantal uren per week 

dat iemand naar populaire media uit het Aziatisch land van herkomst 
kijkt 1 

• Deze hypothese wordt verworpen, want Hostlanders kijken minder naar 
media uit het Aziatisch land van herkomst dan Cosmopolitans (2,17 
versus 2,46) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
een redenering dat grotere zichtbaarheid van Aziatische Nederlanders in 
de Nederlandse populaire media van belang is voor de representatie en de 
sociale cohesie in de samenleving, met gebruik van: 
• het kernconcept representatie 1 
• een voorbeeld uit tekst 4 bij het kernconcept representatie 1 
• het kernconcept sociale cohesie 1 
• een voorbeeld uit tekst 4 bij het kernconcept sociale cohesie 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens Kartosen herkennen jonge Aziatische Nederlanders zich niet 

in de witte identiteit die de populaire Nederlandse media laten zien 
(r. 34-41)  1 

• Deze jongeren voelen zich niet vertegenwoordigd in deze media, zij 
voelen zich niet gerepresenteerd. Als meer Aziatische Nederlanders 
een rol spelen in Nederlandse populaire media, dan worden Aziatische 
Nederlanders beter vertegenwoordigd in deze media 1 

• Kartosen geeft aan dat de ondervertegenwoordiging van mensen met 
een Aziatisch uiterlijk het gevoel belemmert lid te zijn van de 
Nederlandse gemeenschap. Terwijl populaire cultuur (waaronder dus 
populaire media) volgens hem juist verbinding hoort te scheppen 
(r. 37-41). 1 

• Dit kan de sociale cohesie tussen groepen vergroten, want als de 
media verbinding van Aziatische Nederlanders met andere groepen in 
de Nederlandse samenleving scheppen, dan zal dit het gevoel van 
Aziatische Nederlanders lid te zijn van de Nederlandse samenleving 
kunnen vergroten. Daarom is het belangrijk dat Aziatische 
Nederlanders zichtbaarder zijn in de Nederlandse media 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3  Robotisering 
 

 16 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat je het inzetten van robots in de zorg kunt opvatten als een 
veranderingsvraagstuk, met: 
• gebruik van het hoofdconcept verandering 1 
• gebruik van een kernconcept bij het hoofdconcept verandering  1 
• een voorbeeld uit tekst 5 bij dit kernconcept 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het inzetten van robots in de zorg is op te vatten als een 

veranderingsvraagstuk omdat het inzetten van robots in de zorg een 
ontwikkeling in de samenleving laat zien waarin we in toenemende 
mate te maken krijgen met nieuwe technologische mogelijkheden, 
waaronder de inzet van robots in de ouderenzorg 1 

• De zorgrobot is een voorbeeld van het doelgericht inzetten van een 
middel en van een toepassing van wetenschap om de ouderenzorg 
effectiever te maken. Er is sprake van rationalisering 1 

• In tekst 5 staat dat een robot onuitputtelijk kan herhalen en 
voortdurend geheugenoefeningetjes kan doen met mensen die aan het 
dementeren zijn. Dit draagt bij aan de effectiviteit in de ouderenzorg 
(r. 60-69) 1 

 
 17 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• de component beperkte sociale participatie 1 
• een voorbeeld uit tekst 5 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Mevrouw Remkes geeft aan dat ze zich eenzaam voelt en nooit bezoek 

krijgt (r. 33-40). Er is dus sprake van een sociaal isolement 1 
• Sociaal isolement is een voorbeeld van beperkte sociale participatie 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• de naam van de fase: beleidsvoorbereiding 1 
• uitleg dat het verzamelen en analyseren van informatie behoort tot 

deze fase 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het onderzoek is bedoeld om informatie over de relatie tussen 

technologie en werkgelegenheid te verzamelen en te analyseren. Het 
verzamelen en analyseren van informatie behoort tot de 
beleidsvoorbereiding: uit het verzoek om onderzoek kan afgeleid 
worden dat de Tweede Kamer behoefte heeft aan deze informatie met 
het oog op de besluitvorming over het te voeren beleid op dit thema 2 

 
 19 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
een redenering dat verlies van banen door robotisering beschouwd kan 
worden als een verhoudingsvraagstuk, met:  
• gebruik van een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding 1 
• gebruik van het hoofdconcept verhouding 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Robotisering kan leiden tot verlies van banen (in het algemeen en in 

sommige sectoren specifiek). Het wel of niet hebben van een baan 
heeft gevolgen voor iemands sociale positie en leidt tot een 
ongelijke(re) verdeling van schaarse en hooggewaardeerde goederen 
zoals bezit en inkomen. Er is dan sprake van sociale ongelijkheid 1 

• Daardoor veranderen de verhoudingen tussen mensen en wordt het 
onderscheid tussen mensen groter (bijvoorbeeld tussen lager en hoger 
opgeleiden). Hieruit blijkt dat robotisering beschouwd kan worden als 
een verhoudingsvraagstuk 1 

 
 20 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• een maatregel die past bij de opvatting van de sociaaldemocratische 

stroming over de rol van de overheid 1 
• een koppeling van de maatregel aan een uitgangspunt van de 

sociaaldemocratische stroming 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een maatregel die past bij de sociaaldemocratische opvatting over de 

rol van de overheid: subsidies voor scholing 1 
• Deze maatregel past bij het sociaaldemocratische uitgangspunt het 

bevorderen van de gelijkheid / het verminderen van de ongelijkheid 1 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

21 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een actor, passend bij de liberale ideologie 1 
• een liberale waarde die hierbij past 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een actor is de individuele burger(s) 1 
• Dit past bij de waarde eigen verantwoordelijkheid 1 

22 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg welk kenmerk van de Nederlandse politieke cultuur herkenbaar 
is in de uitspraak van Asscher over de rol van de sociale partners, met: 

1 • gebruik van het kernconcept cultuur
• gebruik van een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een kenmerk van de Nederlandse politieke cultuur is samenwerking en

overleg (harmoniemodel). Samenwerking en overleg zijn een waarde
respectievelijk norm die behoren tot de politieke cultuur in Nederland 1 

• Volgens Asscher hebben ‘ook de sociale partners, die via cao-
onderhandelingen invloed hebben op de inkomensverdeling,
verantwoordelijkheid’. Cao-onderhandelingen zijn een voorbeeld van
hoe de sociale partners hun handelen op elkaar afstemmen en via
overleg een gemeenschappelijk doel nastreven zoals het sluiten van
een cao. Hierin worden bijvoorbeeld afspraken vastgelegd over
scholing in het kader van (de gevolgen van) robotisering. Er is sprake
van samenwerking 1 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer 
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 1 juni. Meteen aansluitend op deze datum start Cito 
met de analyse van de examens. 

Ook na 1 juni kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 naar: publicmatters.nl, 20 augustus 2012 
tekst 2 naar: www.volkskrant.nl, 12 december 2015 
tekst 3 naar: nos.nl, 22 december 2015 
tekst 4 UvA nieuws, 23 juni 2016 
tabel 1 naar: Sociaal en Cultureel Planbureau, Chinese Nederlanders, 2011 
tabel 2 naar (vertaald): Articulating Asianness: Reza Kartosen & Ed Tan (2013) Young Asian 

Dutch and non-homeland Asian popular media, in: The International Communication 
Gazette, 1-19 

tekst 5 naar: www.nrc.nl, 6 juli 2015 
tekst 6 naar: fd.nl, 17 juni 2015 

einde    HA-1034-f-18-1-c 15 
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HA-1034-a-18-2-o 

Examen HAVO 

2018 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 68 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
maandag 18 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1  Een kritische blik op internet 
 
Bij deze opgave horen tekst 1 en figuur 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Mediadeskundigen en verschillende journalisten wijzen regelmatig op de 
gevaren van het gebruik van sociale media als Twitter en Facebook. In 
tekst 1 noemt schrijfster en journaliste Franca Treur een aantal van deze 
gevaren. Een van die gevaren is volgens haar het ontstaan van de filter-
bubbel. Figuur 1 is een spotprent over het verschijnsel bubbel. 
 
Lees de regels 1 tot en met 51 van tekst 1. 
Het mediabeleid van de overheid kent een aantal uitgangspunten 
waaronder: 
1 zorgen voor een goede, kwalitatieve en betrouwbare 

informatievoorziening;  
2 zorgen voor pluriformiteit van informatie;  
3 zorgen voor uitingsvrijheid. 

3p 1  Welke twee van de bovenstaande uitgangspunten van het mediabeleid 
komen volgens het tekstfragment door de mogelijkheden van de 
sociale media onder druk te staan?  

 Leg uit waarom elk gekozen uitgangspunt volgens de schrijfster onder 
druk komt te staan.  

 
Gebruik de regels 1 tot en met 51 van tekst 1. 
De drie in de tekst genoemde kritiekpunten op de nieuwsproductie van 
sociale media gelden minder voor redacties van dagbladen. Dit komt 
omdat journalisten van dagbladen zich in het algemeen houden aan 
journalistieke normen. Deze normen zorgen ervoor dat het nieuws zo 
objectief mogelijk is.  

3p 2 Noem voor elk genoemd kritiekpunt uit het tekstfragment een 
journalistieke norm die ervoor moet zorgen dat nieuws in dagbladen zo 
objectief mogelijk is. 
Ga per kritiekpunt uit van een andere journalistieke norm en leg uit 
waarom deze norm een antwoord is op het kritiekpunt. 
 
Lees de regels 52 tot en met 61 van tekst 1. 
Internet vervult een aantal maatschappelijke functies van de media zoals 
de communicatiefunctie, de socialisatiefunctie en de verschillende 
informatiefuncties.  

2p 3 Leg uit welke andere maatschappelijke functie van de media door internet 
minder goed wordt vervuld volgens dit tekstfragment.  
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Bekijk figuur 1. 
Media vervullen naast functies voor de maatschappij als geheel ook 
verschillende functies voor het individu, de gebruiker van de media (de 
lezer of kijker). Voorbeelden van functies voor het individu zijn: de 
educatiefunctie en de socialisatiefunctie. Figuur 1 is een spotprent. 

2p 4 Leg uit welke twee andere mediafuncties deze spotprent voor de lezer 
zou kunnen vervullen. 
 
Niet elke lezer zal de betekenis van deze spotprent of de bedoeling van 
de tekenaar begrijpen. 

1p 5 Met welk begrip uit de communicatiewetenschappen kun je verklaren dat 
niet alle lezers de bedoeling van de tekenaar zien of begrijpen? 
A boodschap 
B indirecte communicatie 
C non-verbale feedback 
D referentiekader 
E zender 
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Opgave 2  Van Klimaatakkoord naar nationale Klimaatwet? 
 
Bij deze opgave horen de teksten 2 tot en met 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
Op 12 december 2015 werd, tijdens de jaarlijkse klimaatconferentie van 
de Verenigde Naties, het Klimaatakkoord van Parijs gesloten (zie tekst 2).  
Eind 2015 schreven partijleiders Diederik Samsom (PvdA) en Jesse 
Klaver (GroenLinks) een wetsvoorstel om de ambities van het 
Klimaatakkoord om te zetten in een nationale Klimaatwet. Dit wetsvoorstel 
stuurden zij op 28 januari 2017 naar de Tweede Kamer (zie tekst 3). De 
behandeling in de Tweede Kamer is uitgesteld omdat op 15 maart 2017 
de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvonden. De verwachting is dat in het 
regeerakkoord van een nieuw kabinet bouwstenen voor een nieuw milieu- 
en klimaatbeleid zullen staan. 
In de aanloop naar de verkiezingen van de Tweede Kamer op 15 maart 
2017 riepen vijf hoogleraren van de Universiteit Utrecht andere politieke 
partijen op de voorgestelde Klimaatwet te steunen (zie tekst 4).  
 
tijdbalk     
 
12 december 2015:

Klimaatakkoord Parijs
28 januari 2017:

Klimaatwet naar Kamer

15 maart 2017:
Tweede Kamerverkiezingen

kabinet-Rutte II
kabinetsformatie

 
 
Lees tekst 2. 
Op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (VN) was sprake van 
intergouvernementele besluitvorming. 

1p 6 Wat houdt deze manier van besluitvorming in?   
 
Gebruik tekst 3. 
De Klimaatwet is een wetsvoorstel van regeringspartij PvdA en 
oppositiepartij GroenLinks. Meestal komt het kabinet met een 
wetsvoorstel. 

2p 7 a Van welk recht hebben de Kamerleden van de PvdA en GroenLinks 
 gebruikgemaakt? 
b Geef een reden waarom de PvdA in dit geval van dit recht gebruik 
 heeft gemaakt. Betrek in je antwoord een gegeven uit tekst 3. 
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Lees tekst 4.  
De hoogleraren zijn van mening dat het klimaatvraagstuk geen zaak is 
van links of rechts, maar van iedereen (regels 21-23). Een duurzaam 
klimaat kan beschouwd worden als een collectief goed. Dit betekent onder 
andere dat een duurzaam klimaat van algemeen belang is of voor 
iedereen van belang is. 

2p 8 Noem twee andere kenmerken van collectieve goederen die van 
toepassing zijn op een duurzaam klimaat.  
 
Gebruik tekst 4. 
De mate van invloed van actoren op het proces van politieke 
besluitvorming wordt onder andere bepaald door de machtsbronnen 
waarover zij beschikken. 

2p 9 Leg uit over welke machtsbronnen de hoogleraren van tekst 4 beschikken. 
Ga uit van twee machtsbronnen. 
 
Gebruik tekst 2 en tekst 4. 
De omgeving van het politieke systeem heeft invloed op processen van 
politieke besluitvorming in Nederland, bijvoorbeeld over de Klimaatwet.  

4p 10  Geef twee voorbeelden van omgevingsfactoren die van invloed zijn op 
het besluitvormingsproces in Nederland over de Klimaatwet: één uit 
tekst 2 en één uit tekst 4. 

 Beschrijf per voorbeeld van een omgevingsfactor wat het gevolg 
daarvan is voor het besluitvormingsproces in Nederland over de 
Klimaatwet. 

 
 

Opgave 3  Kritiek op realityserie ‘Oh Oh Daar Gaan We Weer’ 
 
Bij deze opgave hoort tekst 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
Eind 2016 zond RTL5 de realityserie ‘Oh Oh Daar Gaan We Weer’ uit. Het 
programma volgt acht jongeren uit Den Haag die vakantie vieren op het 
Spaanse eiland Mallorca. Het overmatig alcoholgebruik in de serie leidde 
tot kritiek, onder andere van de Stichting Verantwoorde 
Alcoholconsumptie (STIVA) (zie tekst 5). Grote drankmerken als Heineken 
en Grolsch gaven aan niet meer te willen adverteren rondom het 
programma (www.nu.nl, 10 november 2016).  
 
Lees tekst 5. 
STIVA is negatief over de realityserie ‘Oh Oh Daar Gaan We Weer’. Deze 
serie vervult een rol in het socialisatieproces van kijkers. 

2p 11 Leg uit waarom STIVA negatief is over de invloed van deze realityserie op 
met name jongeren. Betrek in je uitleg een kenmerk van het 
socialisatieproces.  
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Er bestaan verschillende theorieën over de invloed van de media. De 
vraag of het kijken naar een programma als ‘Oh Oh Daar Gaan We Weer’ 
invloed heeft op het alcoholgebruik van jongeren, kan verschillend 
beantwoord worden: 
1 Ja, maar alleen als jongeren vaak naar dit soort programma’s kijken. 
2 Nee, het zorgt er hooguit voor dat overmatig alcoholgebruik onderwerp 

van gesprek wordt. 
3 Ja, maar alleen als het beeld dat geschetst wordt aansluit bij de 

opvattingen die jongeren al hebben over (overmatig) alcoholgebruik. 
1p 12 Koppel de nummers 1, 2 en 3 aan de juiste beïnvloedingstheorie. Ga uit 

van de volgende theorieën: 
 de agendasettingtheorie;  
 de cultivatietheorie;  
 de selectieve perceptietheorie. 
 
Verschillende drankfabrikanten willen niet meer adverteren rondom het 
programma ‘Oh Oh Daar Gaan We Weer’. Meerdere merken laten weten 
dat de realityserie niet de context is waarin zij hun producten willen zien 
(www.nu.nl, 10 november 2016). 
De drankfabrikanten dreigen met een reclameboycot. 

2p 13 Leg uit waarom een reclameboycot een effectief middel is om een 
commerciële zender als RTL5 onder druk te zetten. Betrek in je antwoord 
een belangrijke doelstelling van commerciële zenders.  
 
 

Opgave 4  Gelijk loon voor Oost-Europese arbeidsmigranten? 
 
Bij deze opgave horen figuur 2 en de teksten 6 en 7 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding  
De laatste jaren is het aantal migranten uit Oost-Europese EU-lidstaten 
flink gestegen (zie figuur 2). Een deel van deze tijdelijke migranten komt 
naar Nederland voor uitzendwerk. Zij verrichten deze werkzaamheden 
vaak voor lagere lonen dan hun Nederlandse collega’s.  
In april 2016 kwam er binnen de Europese Unie een voorstel om deze 
werknemers te laten werken tegen hetzelfde loon als de werknemers in 
het land waar ze werkzaam zijn (zie tekst 6). PvdA-leider en minister van 
Sociale Zaken Lodewijk Asscher wilde graag dat dit voorstel doorgaat, 
ook als niet alle EU-lidstaten vóór zijn (zie tekst 7).  
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Bekijk figuur 2.  
Maatschappelijke verschijnselen, zoals de toename van het aantal 
migranten uit Oost-Europese EU-lidstaten, kunnen onderzocht worden 
vanuit de vier benaderingswijzen van het vak maatschappij-
wetenschappen. 

2p 14  Formuleer op basis van figuur 2 een beschrijvende vraag vanuit de 
vergelijkende benaderingswijze, waarop het antwoord is af te lezen in 
figuur 2. 

 Formuleer op basis van figuur 2 een verklarende vraag vanuit de 
sociaaleconomische benaderingswijze.  

 
Economische integratie is één van de doelstellingen van de Europese 
Unie. Een manier om deze doelstelling te realiseren is het tot stand 
brengen van een gemeenschappelijke/interne markt. 

1p 15 Noem het kenmerk van de Europese interne markt waardoor veel Polen 
naar Nederland konden komen.  
 
Lees de regels 1 tot en met 17 van tekst 6. 
Bij het proces van politieke besluitvorming binnen de Europese Unie om 
tot regelgeving te komen over de lonen van arbeidsmigranten zijn drie 
Europese organen betrokken.  

3p 16  Welk EU-orgaan moet worden ingevuld op de puntjes bij (a)? 
 Welk EU-orgaan had overleg in het Amsterdamse 

Scheepvaartmuseum? (regels 7-12) 
 Welk ander EU-orgaan zal ook een beslissing moeten nemen over het 

voorstel?  
 
Lees de regels 18 tot en met 30 van tekst 6. 
PvdA en VVD staan tegenover elkaar in de discussie over gelijk loon voor 
de Oost-Europese werknemers. Dit kan verklaard worden vanuit de 
verschillende ideologische stromingen waartoe de PvdA en VVD behoren. 

3p 17  Noem van zowel PvdA als VVD de ideologische stroming. 
 Verklaar met behulp van een kenmerk van de stroming van elke partij 

de positie die de beide partijen in deze discussie innemen.  
 
Tweede Kamerleden hebben verschillende formele rechten om de taken 
van de Tweede Kamer te vervullen. Door gebruik van deze rechten 
kunnen Kamerleden invloed uitoefenen op het Europese 
besluitvormingsproces over gelijk loon in de EU. 

2p 18 Beschrijf hoe Kamerleden door gebruik van de formele rechten van de 
Tweede Kamer invloed kunnen uitoefenen op de inbreng van de 
Nederlandse regering in het Europese besluitvormingsproces over gelijk 
loon in de EU. Ga uit van twee rechten van Tweede Kamerleden. 
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Gebruik tekst 7. 
Het politieke besluitvormingsproces binnen de Europese Unie over het 
gelijke loon voor Oost-Europese arbeidsmigranten kan geanalyseerd 
worden met behulp van het barrièremodel.  

1p 19 Bij welke barrière blijft het besluitvormingsproces over het gelijke loon 
voor de Oost-Europese arbeidsmigranten steken op het moment dat 
tekst 7 geschreven werd? Illustreer je antwoord met een citaat uit tekst 7.  
 
Gebruik de teksten 6 en 7. 
De media in landen als Polen en Nederland kunnen over de  
Oost-Europese werknemers op verschillende manieren berichten. In de 
berichtgeving in de media van de verschillende landen kunnen de lezers 
framing / een mediaframe herkennen. 

3p 20  Geef eerst de definitie van framing. 
 Geef een voorbeeld van een mediaframe dat regeringsgezinde 

kranten in Polen kunnen hanteren. Leg je antwoord uit. 
 Geef een voorbeeld van een mediaframe dat kranten in Nederland 

kunnen hanteren die het eens zijn met het beleid van minister 
Asscher. Leg je antwoord uit 

 
 

Opgave 5  Uitbreiding van de Rotterdamwet 
 
Bij deze opgave horen de teksten 8 en 9, figuur 3 en tabel 1 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding  
Eind 2005 werd de zogenaamde Rotterdamwet ingevoerd. Officieel heet 
deze wet de ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’. 
Deze wet maakt het de gemeente mogelijk om mensen zonder eigen 
inkomsten te verbieden om zich in bepaalde achterstandsbuurten te 
vestigen. Het doel van de wet is het vergroten van de leefbaarheid 
(bestrijden vandalisme, overlast, mate waarin de wijk ‘schoon en heel’ is) 
en veiligheid (bestrijden van diefstal, geweld, inbraak, drugsoverlast). 
In de loop der jaren zijn verschillende voorstellen gedaan tot uitbreiding 
van de Rotterdamwet. Zo stelde de Rotterdamse wethouder Schneider in 
september 2015 voor om ‘opleidingsniveau’ aan de selectiecriteria van de 
Rotterdamwet toe te voegen (zie tekst 8). Dit voorstel leidde tot veel 
kritiek (zie tekst 8 en figuur 3). Ook de uitbreiding van de wet per 1 januari 
2017, bedoeld om asociale en criminele bewoners uit probleemwijken te 
weren, leidde tot discussie (zie tekst 9 en tabel 1).  
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Lees tekst 8. 
De SP is tegen het plan van wethouder Schneider om het 
opleidingscriterium toe te voegen aan de selectiecriteria voor 
nieuwkomers.  

3p 21 Leg uit waarom dit standpunt goed past bij de politieke stroming waartoe 
de SP behoort. Betrek in je antwoord de naam en een belangrijk 
uitgangspunt van deze politieke stroming. 
 
Bekijk figuur 3. 
Het voorstel van wethouder Schneider leidde tot veel kritiek. De tekenaar 
van figuur 3 brengt in zijn spotprent één van de kritiekpunten naar voren: 
de voorgestelde uitbreiding van de Rotterdamwet zou in strijd zijn met een 
grondrecht. 

1p 22 Met welk grondrecht staat de Rotterdamwet op gespannen voet? 
 
Lees tekst 9. 

3p 23 Leg uit dat het dilemma van de rechtsstaat een rol speelt in de discussie 
over de uitbreiding van de Rotterdamwet. Begin je antwoord met een 
omschrijving van dit dilemma.  
 
Lees de regels 24 tot en met 34 van tekst 9. 

1p 24 Welk orgaan moet bij (b) staan in regel 25 van tekst 9? 
 
Bekijk tabel 1. 
De Volkskrant peilde op haar website de mening van de Nederlandse 
burgers over de volgende stelling: “De gemeente mag bewoners uit een 
wijk weren, als dat de leefbaarheid ten goede komt.” Tabel 1 toont de 
uitslag van de peiling.  

2p 25 Leg uit welke kanttekening je kunt plaatsen bij de representativiteit van de 
uitslag van de peiling in tabel 1. Begin je antwoord met een omschrijving 
van het begrip representativiteit.  
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Opgave 6  “Nederlandse politie ziet de meeste misdaad niet” 
 
Bij deze opgave horen tekst 10 en figuur 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
“Nederlandse politie ziet de meeste misdaad niet”, kopte dagblad Trouw 
in januari 2017. Trouw baseerde deze conclusie op een vertrouwelijk 
rapport van politie en Openbaar Ministerie (OM) (zie tekst 10). In het 
artikel meldt Trouw dat deze bevindingen berusten op uitslagen van de 
jaarlijkse grote slachtofferenquête waaraan 65.000 mensen boven de 
15 jaar meededen. In figuur 4 zie je een voorbeeld van een dergelijke 
slachtofferenquête uit de Veiligheidsmonitor van 2015.  
 
Lees de regels 1 tot en met 27 van tekst 10.  
“De criminaliteit in Nederland is groter dan uit de officiële cijfers blijkt” 
(regels 1-2). En “De kloof tussen de door de burger ervaren misdaad en 
de geregistreerde criminaliteit is liefst 3,5 miljoen delicten groot” (regels 
19-22). 

1p 26 Met welk begrip wordt het verschil aangeduid tussen de werkelijke 
criminaliteit en de geregistreerde criminaliteit? 
 
Er kunnen gemakkelijk meningsverschillen ontstaan tussen de leiding van 
de politie en de burgemeester van een gemeente over de inzet van 
agenten en prioriteiten van de politie. 

3p 27  Over welke hoofdtaak van de politie kan er verschil van mening 
ontstaan tussen de leiding van de politie en de burgemeester van een 
gemeente?  

 Geef daarvoor een reden. 
 Hoe heet het overleg waarin meningsverschillen over de inzet van 

agenten en prioriteiten van de politie worden opgelost? En wie maakt 
daarvan – naast de korpschef en de burgemeester – ook deel uit?  

 
Een gevolg van het capaciteitsgebrek bij politie en OM is “dat de burger 
het vertrouwen in de rechtshandhaving dreigt te verliezen.” (regels 14-16 
van tekst 10) 

2p 28 Beschrijf twee andere mogelijke gevolgen van het capaciteitsgebrek bij 
politie en OM waardoor de criminaliteit niet adequaat bestreden kan 
worden. Ga in je antwoord uit van gevolgen van criminaliteit op materieel 
en/of immaterieel vlak. 
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Door capaciteitsgebrek bij politie en OM handelen criminelen alsof ze niet 
meer gepakt kunnen worden (regels 12-18 van tekst 10). 
Over de oorzaken van criminaliteit bestaan verschillende theorieën.  

3p 29  Noem de naam van een theorie die kan verklaren dat de criminaliteit 
toeneemt wanneer er sprake is van capaciteitsgebrek bij politie 
en OM.  

 Leg uit waarom deze theorie van toepassing is. 
 
Lees de regels 28 tot en met 39 van tekst 10.  
In dit tekstfragment staan cijfers die voortkomen uit een jaarlijkse 
slachtofferenquête. 

1p 30 Noem een voordeel van het verzamelen van informatie over criminaliteit 
door middel van een slachtofferenquête. 
 
Bekijk figuur 4.  
In figuur 4 zie je een fragment uit een in totaal 39 pagina’s tellende 
vragenlijst in het kader van de Veiligheidsmonitor.  
Een nadeel van slachtofferenquêtes is dat niet alle delicten zichtbaar 
worden door deze onderzoeksmethode. 

3p 31  Welke delicten kunnen niet of moeilijk gemeten worden door 
slachtofferenquêtes? Noem er twee. 

 Welke andere onderzoeksmethode kan de hoeveelheid van die 
delicten beter vaststellen? 

 Leg uit waarom de tweede methode geschikter is voor het meten van 
deze delicten. 

 
Lees de regels 40 tot en met 49 van tekst 10.  
37.000 zaken die de politie doorstuurt naar het Openbaar Ministerie 
eindigen met een sepot. 

3p 32  Wat betekent een sepot? 
 Geef twee redenen voor het OM om te kiezen voor seponeren.  
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Een kritische blik op internet 

 
tekst 1 
 
Internet maakt je bekrompen 
 
De digitale revolutie bracht geen 
vrijheid, maar bekrompenheid, schrijft 
Franca Treur.  
De hartstochten die mensen 
uiteendrijven, lijken tegenwoordig het 5 

licht te zien op het sociale platform 
Twitter. Heel direct kunnen gewone 
mensen hier hun persoonlijke mening 
kwijt, en het moet verleidelijk zijn 
voor politici om die te zien als een 10 

barometer van het land.  
Ruim tachtig procent van de 
Nederlanders zit bijvoorbeeld op 
Facebook, en bekijkt de wereld vanaf 
hier. 15 

kritiekpunt 1 
De diversiteit die het internet 
aanvankelijk voorstond, heeft 
plaatsgemaakt voor de centralisering 
van informatie. Hier doet zich het 20 

fenomeen voor van de filter-bubbel. 
Facebook maakt gebruik van 
persoonlijke newsfeeds. Facebook 
filtert nieuwsberichten die het beste 
bij de gebruiker passen. Dat betekent 25 

dat ons dagelijks nieuwsoverzicht 
onzichtbaar is gecensureerd, om de 
ideeën die we al hadden te 
versterken. Zo verbreden we onze 
ontwikkeling niet en zien we geen 30 

tegenovergestelde meningen meer. 

kritiekpunt 2 
Een groot bijkomend probleem is dat 
feiten niet langer feiten zijn. Je zou 
kunnen zeggen dat democratisering 35 

de weg vrijmaakt voor de tirannie van 
de meerderheid. Iedereen is gelijk, 
dus kennis afkomstig van traditionele 
autoriteiten (wetenschappers, 
journalisten) staat op dezelfde voet 40 

als de particuliere mening van 
iemand die er niet al te lang over 
heeft nagedacht.  
kritiekpunt 3  
Meningen tellen steeds vaker als 45 

feiten en de technologie faciliteert 
supersnelle verspreiding van dit soort 
‘feitelijkheden’, en politici krijgen 
hierdoor ineens een grote kans om 
met onjuiste informatie verkiezingen 50 

te winnen. 
 
Internet had de plek moeten zijn 
waar mensen uit verschillende 
sociale groepen wat betreft afkomst, 
opleidingsniveau en opvattingen 55 

elkaar nog kunnen ontmoeten, maar 
dat gebeurt juist niet.  
Wie geen andersdenkenden ontmoet, 
vertrouwt ze ook niet, en wie geen 
mensen vertrouwt, ziet ook het nut 60 

van de publieke zaak niet in. 
 
 naar: Franca Treur, NRC Handelsblad, 20 september 2016 
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figuur 1     
 

 
 
 bron: de Volkskrant, 23 januari 2017 
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Opgave 2  Van Klimaatakkoord naar nationale Klimaatwet? 

 
tekst 2 
 
Klimaatakkoord Parijs 
 
Van 30 november tot en met  
11 december 2015 vond in Parijs de 
eenentwintigste jaarlijkse klimaat-
conferentie van de Verenigde Naties 
plaats.  5 

 
Op 12 december werd een historisch 
klimaatakkoord gesloten: 195 partijen 
(193 landen, de EU en Palestina) 
spraken af de opwarming van de 
aarde actief tegen te gaan. Het 10 

akkoord is juridisch bindend en heeft 
een concreet doel: de opwarming van 
de aarde ruim onder de 2 graden 
Celsius houden, met 1,5 graad als 

streven om daarmee de risico’s van 15 

klimaatverandering te voorkomen. 
In het klimaatverdrag is afgesproken 
dat landen hun inspanningen elke vijf 
jaar gezamenlijk evalueren. 
Daarnaast moeten landen elke vijf 20 

jaar aangeven welke nieuwe 
inspanning zij zullen gaan plegen; 
deze (nieuwe) inspanningen moeten 
steeds ambitieuzer worden en samen 
leiden tot de afgesproken 25 

doelstelling.  
 
Het Parijs-akkoord gaat in 2020 in, 
wanneer het huidige klimaatverdrag 
(het Kyoto-protocol) afloopt. 

 
 naar: www.klimaattop2016.nl, december 2015 
 
 
tekst 3 
 
Brede steun voor Klimaatwet: SP, D66 en CU sluiten aan  
 
De Klimaatwet van PvdA en 
GroenLinks krijgt veel bredere 
ondersteuning. Ook D66, SP en de 
ChristenUnie zetten hun hand-
tekening onder het wetsvoorstel dat 5 

moet zorgen voor harde, afrekenbare 
milieudoelen. De vijf partijen hebben 
het wetsvoorstel vrijdagavond naar 
de Tweede Kamer gestuurd.  
CDA, VVD en PVV reageerden 10 

afwijzend op het wetsvoorstel.  
 
De initiatiefnemers, Jesse Klaver 
namens GroenLinks en de inmiddels 
vertrokken Diederik Samsom van de 
PvdA, hoopten de klimaatwet nog 15 

voor de verkiezingen door de 
Tweede Kamer te loodsen. Dat 
scenario kan naar alle waarschijnlijk-
heid de prullenbak in. Het parlement 
vergadert nog vier weken. Daarna 20 

begint de echte verkiezings-
campagne. Die periode is te kort voor 
een volledige behandeling van het 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer. 
Na de verkiezingen van de Tweede 25 

Kamer wordt het kabinet-Rutte II 
(VVD, PvdA) demissionair. 
In de Klimaatwet staat onder andere 
dat in 2030 de CO₂-reductie 
55 procent moet zijn ten opzichte van 30 

1990. In 2050 dient alle energie in 
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Nederland schoon te worden 
opgewekt. Deze afspraken gaan veel 

verder dan wat er nu binnen de 
Europese Unie is afgesproken. 35 

 
 naar: Trouw, 28 januari 2017 
 
 
tekst 4 
 
Utrechtse hoogleraren willen Klimaatwet 
 
Vijf hoogleraren van de Universiteit 
Utrecht verklaren zich voorstander 
van de invoering van een nationale 
Klimaatwet. Deze wet moet de 
klimaatdoelen die op de VN 5 

klimaatconferentie in Parijs zijn 
gesteld, ook daadwerkelijk tot 
uitvoering brengen [zie tekst 2]. 
 
In het NRC Handelsblad schreven de 
hoogleraren1) een open brief. 10 

“Wetenschappers hebben geen 
andere verklaring voor de huidige 
snelle opwarming van de aarde dan 
de menselijke productie van 
broeikasgassen, met name CO₂. 15 

Klimaatverandering is een 

existentiële bedreiging voor 
Nederland.” 
 
De wetenschappers hebben het stuk 
geschreven in aanloop naar de 20 

verkiezingen. Ze vinden het 
klimaatvraagstuk geen zaak van links 
of rechts, maar voor iedereen.  
 
Alleen de linkse partijen zetten zich 
momenteel in voor de Klimaatwet, 25 

vinden de hoogleraren. “Het is 
betreurenswaardig dat politiek rechts 
(CDA, VVD, SGP) er geen 
enthousiasme voor weet op te 
brengen.”  30 

 
 naar: nu.nl, 8 maart 2017 
 

 
 

noot 1 Het zijn de hoogleraren prof. dr. Gert Jan Kramer, hoogleraar duurzame 

energievoorziening, prof. dr. Herman Philipse, hoogleraar filosofie, prof. dr. Marko 

Hekkert, hoogleraar dynamiek van innovatiesystemen, prof. dr. Maarten Hajer, 

hoogleraar urban futures, prof. dr. Chris Backes LLM, hoogleraar omgevingsrecht. 
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Opgave 3  Kritiek op realityserie ‘Oh Oh Daar Gaan We Weer’ 

 
tekst 5 
 
STIVA wil ‘Oh Oh Daar Gaan We Weer’ van tv 
 
Zuipen, feesten en nog meer zuipen: 
in ‘Oh Oh Daar Gaan We Weer’, de 
opvolger van de populaire realityserie 
‘Oh Oh Cherso’, wordt er weer zoals 
vanouds gedronken. STIVA (Stichting 5 

Verantwoorde Alcoholconsumptie) is 
daar niet zo blij mee en doet haar 
beklag bij RTL5. 
 
De zender zendt sinds een aantal 
weken de serie uit, over een groep 10 

van acht Hagenezen die een feest-
vakantie vieren op het Spaanse 
eiland Mallorca. De spierbundels en 
blondines zijn niet vies van drank 
noch van camera’s, met als resultaat 15 

veel beelden van vallende, kotsende 
en stomdronken twintigers. 
 

STIVA is bang dat met name jonge 
kijkers worden beïnvloed door de 
serie. De stichting stelt dat RTL 20 

overmatig alcoholgebruik 
aanmoedigt. 
 
STIVA-directeur De Wolf: “Er zijn 
natuurlijk meer programma’s over 
jongerenvakanties, maar dit is 25 

anders. De makers betalen de reis en 
zetten een koelkast stampvol drank 
voor ze klaar. De voice-over heeft het 
over ‘nog wittere stranden en nog 
grotere katers’, alsof dat iets goeds 30 

is.” 
 
 
 

 naar: Metro, 10 november 2016 en nu.nl, 13 november 2016  
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Opgave 4  Gelijk loon voor Oost-Europese arbeidsmigranten? 

 
figuur 2     
 
Aantal immigranten per jaar uit Oost-Europese EU-landen naar Nederland 
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 bron: de Volkskrant, 16 november 2016 
 

Pagina: 303Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-18-2-b 8 / 12 lees verder ►►►

tekst 6 
 
Werknemer ‘van buiten’ krijgt het moeilijk 
 
… (a) … is met een voorstel 
gekomen waardoor tijdelijk 
uitgezonden werknemers hetzelfde 
loon moeten krijgen voor hetzelfde 
werk als hun collega’s uit het land 5 

waar ze zijn.  
In het Amsterdamse Scheepvaart-
museum praatten de 28 EU-ministers 
van sociale zaken er dinsdag voor 
het eerst over, onder leiding van 10 

Lodewijk Asscher omdat Nederland 
nu EU-voorzitter is.  
Het overleg van dinsdagmiddag in 
Amsterdam was informeel. De echte 
discussies erover in Brussel moeten 15 

nog beginnen. En dan moeten de 
EU-landen erover stemmen.  
Er zijn nog wel Europese landen die 
‘spijkers strooien’ op de weg naar de 
‘eerlijke arbeidsmarkt’ die minister 20 

Asscher (PvdA) voor ogen heeft: 
waarin Nederlandse bouwvakkers 
niet worden weggeconcurreerd door 
lager betaalde Poolse collega’s. 
Maar het verzet tegen zijn ideeën 25 

daarover is bij lange na niet meer zo 
heftig als drie jaar geleden.  
 
In de Tweede Kamer is, zoals het er 
nu naar uitziet, alleen de VVD tegen 
het voorstel. 30 

 
 naar: NRC Handelsblad, 20 april 2016 
 
 
tekst 7 
 
Asscher roept op tot beteugelen arbeidsmigratie 
 
Lodewijk Asscher (minister van 
Sociale Zaken en PvdA-leider) roept 
zijn Europese collega’s op de 
arbeidsmigratie in de Europese Unie 
aan banden te leggen. Hij wil dat de 5 

Poolse loodgieter en Bulgaarse 
truckchauffeur betaald worden 
volgens de normen van het land waar 
ze werken.  
 
Een voorstel daartoe wordt al bijna 10 

een jaar tegengehouden door tien, 
voornamelijk Oost-Europese 
lidstaten. Die willen niet dat hun 

goedkopere werknemers straks 
moeilijker aan de slag komen in 15 

andere EU-landen. 
 
Asscher wil het voorstel doorduwen. 
“Het liefst door de Oost-Europese 
landen ervan te overtuigen dat ook zij 
niet gebaat zijn bij uitbuiting van hun 20 

mensen”, zegt de PvdA’er in zijn 
toelichting. “Als dat niet lukt, mogen 
de tien landen overstemd worden. Ik 
ben er ten diepste van overtuigd dat 
dit moet gebeuren.” 25 

 
 naar: de Volkskrant, 10 januari 2017 
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Opgave 5  Uitbreiding van de Rotterdamwet 

 
tekst 8 
 
Laaggeschoolde mag probleemwijk niet in 
 
Laag- of ongeschoolde nieuwkomers 
moeten worden geweerd uit bepaalde 
wijken in Rotterdam. Dat vindt 
wethouder Ronald Schneider. Hij wil 
de Rotterdamwet daarvoor 5 

gebruiken. Het voorstel stuit op grote 
weerstand.  
 
Bij welk opleidingsniveau de 
wethouder de grens wil trekken, is 
nog niet bekend. “We willen dat de 10 

stad in balans is. Nu nog zien we een 
clustering van mensen met een lage 
sociaal- economische status. Dat 
zorgt voor problemen’’, zegt 
Schneider. 15 

 
Volgens de wethouder is het mogelijk 
om het criterium opleidingsniveau te 

gebruiken volgens de Rotterdamwet. 
Daarin staat letterlijk dat de 
gemeenteraad criteria kan 20 

vastleggen waarin voorrang kan 
worden gegeven aan woning-
zoekenden met bepaalde sociaal-
economische kenmerken. 
Eind dit jaar wil Schneider het 25 

voorstel voorleggen aan de raad.  
 
Zowel SP als CU/SGP riepen 
Schneider gisteren op direct te 
stoppen met de voorbereidingen voor 
het toevoegen van het opleidings-30 

criterium. De SP kondigt aan een 
motie in te dienen om te voorkomen 
dat opleidingsniveau een onderdeel 
wordt van de selectiecriteria voor 
nieuwkomers. 35 

 
 naar: AD, 17 september 2015 
 
figuur 3       
 

  
 bron: versbeton.nl, 19 februari 2016 
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tekst 9 
 
Rotterdam weert asociale en criminele bewoners uit achterstandswijk 
 
Rotterdam wil asociale, criminele of 
geradicaliseerde bewoners weren uit 
achterstandswijken.  
 
De Wet bijzondere maatregelen 
grootstedelijke problematiek – de 5 

zogenaamde Rotterdamwet – is deze 
zomer verruimd, omdat een aantal 
steden graag nieuwe bewoners in 
probleemwijken vooraf wil screenen. 
In bepaalde probleemgebieden mag 10 

de burgemeester vanaf komend jaar 
de politiegegevens inzien van de 
laatste vier jaar over onder meer 
(geluids)overlast, geweld, intimidatie 
van buren, openbare dronkenschap 15 

en geradicaliseerd gedrag. Op grond 
hiervan kan het college van 
burgemeester en wethouders 

besluiten bewoners te verbieden in 
bepaalde straten te gaan wonen. De 20 

maatregel geldt voor een klein deel 
van de stad. In veel andere delen zijn 
de lastige bewoners wel welkom. 
 
Kritiek 
Op de verruiming van de wet is ook 
kritiek. … (b) … sprak eerder van 25 

een ‘ernstige inbreuk op het recht 
van de vrijheid van vestiging en de 
eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer’. Het gaat volgens het 
belangrijkste adviesorgaan van de 30 

overheid te ver om op basis van niet-
geverifieerde politiemeldingen 
iemand te verbieden ergens te gaan 
wonen. 

 
 naar: de Volkskrant, 1 september 2016 
 
 
tabel 1 
 
Peiling website Volkskrant 
 
“De gemeente mag bewoners uit een wijk weren, als dat de leefbaarheid ten 
goede komt.” 
 

 percentage stemmen

eens 87% 3360

oneens 13% 488

 
 bron: de Volkskrant, 1 september 2016 
 

 

Pagina: 306Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-18-2-b 11 / 12 lees verder ►►►

Opgave 6  “Nederlandse politie ziet de meeste misdaad niet” 

 
tekst 10 
 
“Nederlandse politie ziet de meeste misdaad niet” 
 
De criminaliteit in Nederland is groter 
dan uit de officiële cijfers blijkt, zo 
concluderen politie en Openbaar 
Ministerie in een vertrouwelijk 
rapport. Criminelen dreigen daardoor 5 

beide overheidsinstanties op 
‘onoverbrugbare achterstand’ te 
zetten. 
Door capaciteitsgebrek bij de 
opsporingsdiensten geven de cijfers 10 

niet weer wat de werkelijke omvang 
is van de misdaad. De capaciteit bij 
politie en OM is inmiddels op een 
dusdanig laag niveau gekomen dat 
de burger het vertrouwen in de 15 

rechtshandhaving dreigt te verliezen 
en criminelen handelen alsof ze niet 
meer gepakt kunnen worden. 
 
De kloof tussen de door de burger 
ervaren misdaad en de 20 

geregistreerde criminaliteit is liefst 
3,5 miljoen delicten groot, becijferen 
de opstellers, teneinde aan te tonen 
hoe nijpend het opsporingstekort is. 
De politie registreerde in 2015 25 

960.000 misdrijven, de bulk daarvan 
op basis van een aangifte. 
 
In de jaarlijkse slachtofferenquête 
onder 65.000 burgers ouder dan 15 
jaar, meldde in 2015 echter 18 30 

procent van de ondervraagden 
slachtoffer te zijn geweest, vaak 
meer dan eens. In totaal gaat het om 
34 misdrijven per 100 inwoners. 
Doorrekening van dat aantal naar de 35 

totale bevolking ouder dan 15 jaar 
levert ongeveer 4,5 miljoen 
misdrijven op, variërend van 
fietsendiefstal tot bedreiging. 
 
Van de uiteindelijke 412.000 dossiers 40 

die de politie wel in behandeling 
neemt, sloot ze er 177.000 zonder 
verdachte. Het OM kreeg 225.000 
dossiers doorgestuurd. 37.000 
daarvan eindigden met een sepot. 45 

Uiteindelijk gingen ongeveer 170.000 
dossiers het vervolgingsproces in. 
Dat is 18 procent van de 
geregistreerde criminaliteit. 

 
 naar: Trouw, 13 januari 2017 
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figuur 4 
 
De Veiligheidsmonitor 2015     
 
 

14 | CYBERPESTEN

1 4 a Heeft u ZELF in de afgelopen 12 MAANDEN via internet wel eens te maken gehad met roddel, getreiter,
pesten, stalken, chantage of bedreiging?
Let op: het gaat hierbij alleen om uzelf, niet om iemand anders in uw huishouden!

Ja

Nee............................................................................................... ga verder naar blok 5 pagina 33

1 4 b Hoe vaak gebeurde dit in totaal in de afgelopen 12 maanden?

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer 5 keer of
vaker

De volgende vragen gaan alleen over de LAATSTE keer dat dit gebeurde.

1 4 c Wat is er de laatste keer gebeurd?
MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK.

Iemand heeft een genante of kwetsende website of profiel over u gemaakt

Iemand heeft onder uw naam berichten gepost op een internetforum of profielsite (bijv. Hyves, Facebook,
Twitter)

Iemand heeft foto's of filmpjes van u verspreid of verhalen of roddels over u verteld

Iemand heeft u afgeperst of gechanteerd

Iemand heeft u gestalkt door u bewust herhaaldelijk lastig te vallen

Iemand heeft u bedreigd met geweld

Iets anders

4 S L A C H T O F F E R S C H A P

 
 
 bron: De Veiligheidsmonitor 2015, CBS, 1 maart 2016 
 
 

 
 
 
 

einde  

Pagina: 308Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Correctievoorschrift HAVO 

2018 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 
correctievoorschrift. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Opgave 1  Een kritische blik op internet  
 

 1 maximumscore 3 
• de volgende twee uitgangspunten: 1 

Uitgangspunt 1: ‘zorgen voor een goede, kwalitatieve en betrouwbare 
informatievoorziening’ 
Uitgangspunt 2: ‘zorgen voor pluriformiteit van informatie’ 

 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen wanneer beide uitgangspunten juist 
zijn. 

 
• voorbeeld van een juiste uitleg van uitgangspunt 1: 

Uitgangspunt 1 staat door de berichtgeving via de sociale media onder 
druk omdat in de tekst staat dat de autoriteit van wetenschappers en 
journalisten afneemt (regels 37-43) / omdat in de tekst staat dat 
meningen steeds vaker als feiten tellen (regels 45-46). Mensen kunnen 
makkelijker onjuist geïnformeerd worden 1 

• voorbeeld van een juiste uitleg van uitgangspunt 2: 
Uitgangspunt 2 staat onder druk omdat in de tekst staat dat de 
diversiteit op het internet plaats heeft gemaakt voor centralisatie van 
informatie (regels 17-20) / omdat in de tekst staat dat 'ons dagelijks 
nieuwsoverzicht onzichtbaar is gecensureerd, om de ideeën die we al 
hadden te versterken' (regels 26-29) / omdat in de tekst staat dat we 
geen tegenovergestelde meningen meer zien (regels 30-31) 1 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 2 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij kritiekpunt 1: kritiek op de filter-bubbel / persoonlijke News Feed 

van Facebook  
Door het toepassen van hoor en wederhoor (journalistieke norm) zorgt 
de redactie ervoor dat niet de mening van één persoon of groep wordt 
vermeld, maar dat tegelijk ook de reactie/mening van een andere 
persoon of groep aan bod komt 1 

• Bij kritiekpunt 2: kritiek op probleem dat ‘feiten niet langer feiten zijn’  
Door gebruik te maken van meerdere informatiebronnen / checken van 
nieuws  / streven naar objectiviteit / juiste weergave van feiten 
(journalistieke normen) is de journalist beter in staat onjuiste van juiste 
informatie te scheiden 1 

• Bij kritiekpunt 3: kritiek op “Meningen tellen steeds vaker als feiten” 
Door het scheiden van feiten en meningen (journalistieke norm) zorgt 
de krant ervoor dat de feiten controleerbaar zijn en de meningen van 
personen zijn die met naam genoemd worden. Daarmee kan 
voorkomen worden dat meningen als feiten worden beschouwd 1 

 
Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen per juist genoemde journalistieke norm bij 
elke kritiekpunt met uitleg. 
 

 3 maximumscore 2 
• de verbindende functie van de media 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• In het tekstfragment staat dat internet niet de plek is geworden waar 

mensen andersdenkenden ontmoeten. Dan ontstaat er ook geen 
vertrouwen tussen mensen en zien mensen niet het nut in van de 
publieke zaak. Deze gegevens duiden op een gebrek aan sociale 
cohesie / verbinding tussen mensen 1 

 
Ook juist: 
• de sociale functie van de media 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• In het tekstfragment staat dat internet niet de plek is geworden waar 

mensen andersdenkenden ontmoeten. Dus mensen communiceren 
alleen nog met de eigen sociale groep en niet met andersdenkenden 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 2 
voorbeelden van een juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− de amusementsfunctie: de spotprent is grappig of komisch bedoeld. / 

De spotprent is een voorbeeld van humor: de spotprent drijft de spot 
met een actueel verschijnsel, in dit geval de ‘bubbel’. 

− de opiniërende functie: de spotprent levert commentaar of geeft kritiek 
op een actueel verschijnsel – het optreden van ‘bubbels’ – waardoor de 
lezer/kijker zich een mening over dit verschijnsel kan vormen.  

− de sociale functie: naar aanleiding van deze spotprent praten lezers 
van de krant over deze spotprent.  

− de informatiefunctie: in de spotprent kun je lezen wat bedoeld wordt 
met ‘een bubbel’. 

 
per juiste functie met juiste uitleg 1 
 

 5 D 
 
 

Opgave 2  Van Klimaatakkoord naar nationale Klimaatwet? 
 

 6 maximumscore 1 
De besluiten worden genomen bij unanimiteit. / Alle lidstaten van de VN 
moeten instemmen met het besluit. 
 

 7 maximumscore 2 
a 
• het recht van initiatief 1 
b 
voorbeeld van een juiste reden: 
• De PvdA maakt samen met de VVD deel uit van het kabinet-Rutte II en 

de coalitiepartner VVD is geen voorstander van een nationale 
klimaatwet zoals de PvdA die wil (zie regels 10-11). In dit geval moest 
de PvdA wel samenwerking zoeken met een oppositiepartij in de 
Tweede Kamer 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− Burgers betalen via de belasting mee aan het in stand houden van een 

duurzaam klimaat / het tegengaan van klimaatverandering. 
− De overheid is nodig voor het in stand houden van een duurzaam 

klimaat. / De aanpak van klimaatverandering kan moeilijk alleen via de 
markt worden gerealiseerd. 

− Een duurzaam klimaat / gezond milieu moet in principe voor iedereen 
beschikbaar zijn. 

 
per juist antwoord  1 
 

 9 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende):  
− kennis/deskundigheid 

Hoogleraren zijn deskundig op bepaalde terreinen zoals duurzame 
energievoorziening.  

− status 
Hoogleraren hebben een hoge (sociale) status. Opvattingen van 
mensen met hoge status worden eerder serieus genomen. 

− gezag 
Hoogleraren hebben veel gezag. Opvattingen van mensen met veel 
gezag worden eerder serieus genomen. 

− vermogen om de media te gebruiken 
De hoogleraren hebben een open brief in NRC Handelsblad 
geschreven waarmee ze hopen de publieke opinie / de politiek te 
beïnvloeden. 

 
per juist antwoord  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 4 
omgevingsfactor uit tekst 2: 
• het lidmaatschap van de VN / het Klimaatakkoord van de VN in Parijs  1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Doordat Nederland lid is van de VN / het Klimaatakkoord van Parijs 

getekend heeft, zullen politieke partijen / zal de overheid maatregelen 
moeten nemen om de in het Klimaatakkoord afgesproken doelen te 
realiseren 1 

omgevingsfactor uit tekst 4: 
• de opwarming van de aarde / klimaatverandering / ecologische 

omgevingsfactor 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Doordat (de opwarming van de aarde snel verloopt en) de 

klimaatverandering volgens velen een existentiële bedreiging is voor 
Nederland, willen de hoogleraren dat alle partijen in hun 
verkiezingsprogramma’s aandacht besteden aan oplossingen voor de 
klimaatverandering en dat er een nationale Klimaatwet komt  1 

 
 

Opgave 3  Kritiek op realityserie ‘Oh Oh Daar Gaan We Weer’ 
 

 11 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• STIVA is negatief over deze serie omdat deze niet de juiste waarde(n) 

en/of normen overdraagt 1 
• bijvoorbeeld de waarde dat veel drinken tijdens vakanties niet verkeerd 

is of dat veel drinken en dronkenschap tijdens vakanties de norm is 1 
 

 12 maximumscore 1 
1 = de cultivatietheorie 
2 = de agendasettingtheorie 
3 = de selectieve perceptietheorie 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als alle drie de antwoorden juist zijn. 
 

 13 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een belangrijke doelstelling van commerciële zenders is het 

maken/vergroten van winst 1 
• Advertentie-inkomsten vormen de voornaamste inkomstenbron van 

commerciële zenders. Als adverteerders overgaan tot een 
reclameboycot, komt deze doelstelling – winst maken –  in gevaar 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4  Gelijk loon voor Oost-Europese arbeidsmigranten? 
 

 14 maximumscore 2 
voorbeeld van een beschrijvende vraag vanuit de vergelijkende 
benaderingswijze, waarop het antwoord is af te lezen in figuur 2: 
• Hoe heeft de immigratie van burgers uit Oost-Europese EU-lidstaten 

naar Nederland zich ontwikkeld tussen 1995 en 2015? 1 
voorbeeld van een verklarende vraag vanuit de sociaaleconomische 
benaderingswijze: 
• Welke sociaaleconomische oorzaken liggen ten grondslag aan de 

toename van migranten uit Oost-Europese EU-lidstaten (in de periode 
2005 en 2015)? 1 

 
 15 maximumscore 1 

vrij verkeer van personen (goederen, diensten en kapitaal) binnen de EU 
 

 16 maximumscore 3 
• de Europese Commissie / de Commissie 1 
• de Raad van de Europese Unie / de Raad / de Raad van Ministers (niet 

juist: de Europese Raad) 1 
• het Europees Parlement 1 
 

 17 maximumscore 3 
• De PvdA behoort tot de sociaaldemocratische stroming en de VVD tot 

de liberale stroming 1 
voorbeelden van juiste verklaringen: 
• Sociaaldemocraten zijn voorstander van gelijke kansen / komen op 

voor de positie van zwakke groepen (op de arbeidsmarkt). 
Nederlandse bouwvakkers hebben geen gelijke kans op werk wanneer 
zij worden weggeconcurreerd door hun ‘goedkope’ Poolse collega’s 1 

• Liberalen zijn voorstander van vrije marktwerking / weinig 
overheidsbemoeienis op economisch terrein. Niet de (Europese) 
overheid, maar de marktwerking moet de prijs van arbeid bepalen. / 
Liberalen zijn voorstander van economische vrijheid. Een (Europese) 
overheid die zich op deze wijze met de lonen bemoeit, past daar niet 
bij 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− Een Tweede Kamerlid kan gebruikmaken van het interpellatierecht om 

een debat aan te gaan met de minister over wat het Nederlandse 
standpunt in de Raad van de Europese Unie zou moeten zijn. 

− Een Tweede Kamerlid kan via een motie de minister (van SZW) 
oproepen een bepaald standpunt in te nemen in de Raad van de 
Europese Unie. 

− Een Tweede Kamerlid kan ter controle vragen stellen (schriftelijk of 
mondeling) aan de minister over de kwestie van gelijk loon in EU-
landen / over het beleid van de minister betreffende gelijk loon van 
arbeidsmigranten. 

 
per juist antwoord  1 
 

 19 maximumscore 1 
Het besluitvormingsproces blijft steken bij barrière 3: de beslissing over de 
oplossing van problemen. Citaat: “Een voorstel (…) Oost-Europese 
lidstaten.” (regels 10-13) / “Asscher wil (…) zijn toelichting.” (regels 17-22) 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als barrière 3 en het citaat juist zijn. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 3 
• Framing is een manier van berichtgeving om een gebeurtenis vanuit 

een bepaald perspectief te benaderen / een soort kleuring van het 
nieuws: de wijze waarop een onderwerp wordt gepresenteerd en 
geïnterpreteerd in de mediaberichtgeving 1 

• (mediaframe van regeringsgezinde kranten in Polen) 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Journalisten kunnen het probleem rond de Oost-Europese werknemers 
benaderen vanuit het werkgelegenheidsperspectief. De journalisten 
kunnen benadrukken dat door de gelijke behandeling van deze Oost-
Europese werknemers hun kansen op werk in West-Europese landen 
zullen afnemen 1 

• (mediaframe van kranten in Nederland die het eens zijn met Asscher) 
voorbeelden van een juiste antwoorden: 1 
− Journalisten kunnen het probleem rond de Oost-Europese 

werknemers benaderen vanuit het verdringingsperspectief. 
Hiermee benadrukken journalisten het onrecht dat de eigen 
werknemers wordt aangedaan doordat zij minder makkelijk aan het 
werk komen door de aanwezigheid van goedkopere Oost-Europese 
werknemers. 

− Journalisten kunnen het probleem rond de Oost-Europese 
werknemers benaderen vanuit het gelijkheidsperspectief/ 
rechtvaardigheidsperspectief. Journalisten kunnen de ongelijke 
behandeling van de Oost-Europese werknemers benadrukken. 
Voor ‘gelijk werk, dienen zij gelijk loon’ te krijgen. Dat zal centraal 
staan in de berichtgeving. 

 
 

Opgave 5  Uitbreiding van de Rotterdamwet 
 

 21 maximumscore 3 
• De SP behoort tot de socialistische/sociaaldemocratische stroming 1 
• Een belangrijk uitgangspunt van deze stroming is bevorderen van 

gelijkheid / gelijke kansen / opkomen voor de zwakkere groepen in de 
samenleving  1 

voorbeeld van een juiste uitleg:  
• Het hanteren van het opleidingscriterium kan in strijd zijn met dit 

uitgangspunt, omdat het ervoor zorgt dat mensen met een laag 
opleidingsniveau minder kans hebben op een woning / negatieve 
gevolgen heeft voor een zwakkere groep in de samenleving, namelijk 
de mensen met een laag opleidingsniveau 1 

 
 22 maximumscore 1 

gelijkheid van alle burgers voor de wet / het gelijkheidsbeginsel / 
discriminatieverbod uit de Grondwet (art. 1) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 3 
• Het dilemma van de rechtsstaat verwijst naar de botsende belangen 

van handhaving van de rechtsorde en rechtsbescherming van de 
burger  1 

voorbeeld van een juiste uitleg:  
• Dankzij de uitbreiding van de Rotterdamwet kan de gemeente asociale, 

criminele of geradicaliseerde bewoners weren uit bepaalde 
probleemwijken, zodat de rechtsorde in deze wijken beter gehandhaafd 
kan worden 1 

• Toepassing van de wet gaat echter ten koste van de 
rechtsbescherming, omdat de gemeente inbreuk maakt op de 
grondrechten van burgers zoals ‘het recht van vrijheid van vestiging’ of 
‘de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer' (regels 25-29) 1 

 
 24 maximumscore 1 

De Raad van State 
 

 25 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het begrip representativiteit verwijst naar de mate waarin de 

uitkomsten van de peiling een juist beeld geven / een afspiegeling 
vormen van de mening van een bepaalde groep mensen (in dit geval 
de Nederlandse bevolking) 1 

• Deze peiling is gehouden onder lezers van de Volkskrant / bezoekers 
van de website van de Volkskrant. Deze Volkskrantlezers / bezoekers 
van de website zijn geen afspiegeling van de Nederlandse bevolking 
en deze peiling is dus mogelijk niet representatief voor de mening van 
de totale Nederlandse bevolking 1 

 
 

Opgave 6  “Nederlandse politie ziet de meeste misdaad niet” 
 

 26 maximumscore 1 
verborgen criminaliteit / dark figure / dark number / niet-geregistreerde 
criminaliteit 
 

 27 maximumscore 3 
• handhaving van de openbare orde 1 
• (juiste reden) In de gemeente is de burgemeester verantwoordelijk 

voor de handhaving van de openbare orde, maar handhaving van de 
openbare orde is ook een hoofdtaak van de politie 1 

• in het zogenaamde driehoeksoverleg 
De officier van justitie maakt ook deel uit van dit overleg 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− Gevolg is dat criminaliteit kan stijgen en de burgers meer schade lijden 

aan diefstal en andere delicten. 
− Door de mogelijke stijging van criminaliteit gaan burgers meer betalen 

aan beveiliging of verzekeringspremies tegen diefstal of schade. 
− Als gevolg van mogelijke stijging van de criminaliteit kunnen gevoelens 

van angst en onveiligheid toenemen onder burgers. 
− Er kan morele verontwaardiging ontstaan wanneer criminaliteit niet 

wordt aangepakt vanwege capaciteitsgebrek bij politie en justitie. 
− Er kan gevaar voor eigenrichting ontstaan (wat een bedreiging is voor 

de rechtsstaat) wanneer criminaliteit niet wordt aangepakt vanwege 
capaciteitsgebrek bij politie en justitie. 

 
per juist antwoord  1 
 

 29 maximumscore 3 
• de gelegenheidstheorie 1 
• Of mensen criminaliteit plegen hangt af van de situatie die bepaald 

wordt door drie factoren: aantal potentiele daders, aantal aantrekkelijke 
doelwitten, mate van toezicht 1 

• Capaciteitsgebrek bij politie en OM kan resulteren in minder toezicht, 
waardoor de kans op criminaliteit toeneemt 1 

 
of 
 
• de rationele-keuzetheorie  1 
• Misdadigers plegen hun daden vanuit een kostenbatenanalyse. Deze 

bepaalt of iemand over zal gaan tot het plegen van criminaliteit 1 
• Als de pakkans laag is (de kosten) dan loont het om bijvoorbeeld een 

diefstal te begaan (de baten zijn dan hoger)  1 
 

 30 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Veel (kleine) zaken (zoals fietsendiefstal) waarvoor men niet de moeite 
neemt om aangifte te doen, komen nu wel aan het licht.  
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

31 maximumscore 3 
• voorbeelden van juiste delicten (twee van de volgende):

verkeersdelicten, milieudelicten, vernielingen in de openbare ruimte, 
fraude, seksuele delicten 1 

• Een onderzoeksmethode om bijvoorbeeld verkeersdelicten /
milieudelicten / vernielingen in de openbare ruimte / fraude / seksuele 
delicten vast te stellen is een daderenquête / self-report onderzoek 1 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Verkeersdelicten / milieudelicten / vernielingen in de openbare ruimte /

fraude hebben geen/niet altijd een (direct) slachtoffer die er melding 
van kan maken in een enquête / seksuele delicten worden soms 
verzwegen door slachtoffers vanwege schaamte. De kans is 
groot/groter dat deze delicten wel naar voren komen in een (anonieme) 
daderenquête 1 

32 maximumscore 3 
• Een sepot / een zaak seponeren betekent dat het OM afziet van

vervolging 1 
• voorbeelden van mogelijke redenen (twee van de volgende): 2 

− Er is onvoldoende bewijs. 
− Vervolging is niet in het algemeen belang (opportuniteitsbeginsel). 
− De schade die de verdachte kan ondervinden van een rechtszaak 

en veroordeling weegt niet op tegen de noodzaak tot straffen. 

per juiste reden 1 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 25 juni. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 naar: Franca Treur in NRC Handelsblad, 20 september 2016 
figuur 1 de Volkskrant, 23 januari 2017 
tekst 2 naar: www.klimaattop2016.nl, december 2015 
tekst 3 naar: Trouw, 28 januari 2017 
tekst 4 naar: nu.nl, 8 maart 2017 
tekst 5 naar: Metro, 10 november 2016 en nu.nl, 13 november 2016 
figuur 2 de Volkskrant, 16 november 2016 
tekst 6 naar: NRC Handelsblad, 20 april 2016 
tekst 7 naar: de Volkskrant, 10 januari 2017 
tekst 8 naar: AD, 17 september 2015 

 HA-1034-a-18-2-c 15 lees verder ►►►
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figuur 3 https://versbeton.nl/2016/02/waarom-de-rotterdamwet-niet-uitgebreid-maar-afgeschaft-
moet-worden/19 februari 2016, tekenaar Tim Sake 

tekst 9 naar: de Volkskrant, 1 september 2016 
tabel 1 de Volkskrant, 1 september 2016 
tekst 10 naar: Trouw, Han Koch, 13 januari 2017 
figuur 4 De Veiligheidsmonitor 2015; CBS, 1 maart 2016 

einde    HA-1034-a-18-2-c 16 
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HA-1034-a-17-1-o 

Examen HAVO 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
maandag 22 mei
09.00 - 12.00 uur
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Opgave 1  Openbaar Ministerie onder vuur 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2015 kwam het Openbaar Ministerie (OM) verschillende keren onder 
vuur te liggen. Deze opgave gaat over twee voorbeelden van kritiek op de 
werkwijze van het OM. Het eerste voorbeeld gaat over een situatie 
waarbij het OM geweldsincidenten van politieagenten in eerste instantie 
níet heeft vervolgd, maar door het gerechtshof wordt gedwongen agenten 
wel te vervolgen (zie tekst 1). Het tweede voorbeeld gaat over kritiek van 
Philippe Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant op de werkwijze 
van het OM in de Valkenburgse zedenzaak (zie tekst 2). 
 
Lees tekst 1. 
Door klachten van burgers over gebruik van geweld door politieagenten 
neemt het gerechtshof steeds vaker de beslissing om agenten te laten 
vervolgen voor ontoelaatbaar politiegeweld. 

2p 1 Leg uit dat deze beslissing van het gerechtshof begrepen kan worden 
vanuit de kerngedachte van de rechtsstaat (de achtergrond van de 
rechtsstaatgedachte). Noem eerst de kerngedachte van de rechtsstaat. 
 
Onder bepaalde voorwaarden mag de politie geweld gebruiken. 

1p 2 Met welk begrip wordt omschreven dat alleen de overheid geweld mag 
gebruiken?  
 
Gebruik de regels 1 tot en met 14 van tekst 2. 
Straffen hebben verschillende doelen. Eén van deze doelen is vergelding. 

2p 3 Leg uit welk ander doel van straffen het OM wilde bereiken volgens de 
regels 1 tot en met 14.  
 
Gebruik de regels 15 tot en met 34 van tekst 2. 
Philippe Remarque heeft kritiek op de werkwijze van het OM. Door deze 
werkwijze komt één van de uitgangspunten van het strafprocesrecht 
onder druk te staan.  

2p 4 Welk uitgangspunt van het strafprocesrecht komt onder druk te staan 
volgens Remarque in het tekstfragment? Leg je antwoord uit. 
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Gebruik de regels 35 tot en met 52 van tekst 2. 
De rechter legde de verdachten in veel gevallen één dag gevangenis en 
een taakstraf op. Remarque spreekt in dit geval over een ‘trucje’. Toch 
heeft de rechtbank zich gehouden aan een beginsel van de rechtsstaat. 

2p 5 − Welk beginsel is dit? 
− Geef een reden waarom de schrijver spreekt over een ‘trucje’. Betrek 

in je uitleg een gegeven uit het tekstfragment. 
 
Gebruik tekst 2. 
Bij het bestrijden van criminaliteit heeft elke macht van de Trias Politica 
zijn eigen taak of taken. 

3p 6 Noem elke macht van de Trias Politica en geef van elke macht een citaat 
uit tekst 2 waarin een taak van die macht naar voren komt.  
 
 

Opgave 2  De politie en sociale media 
 
Bij deze opgave horen de teksten 3 tot en met 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over de vraag hoe de politie en de journalistiek 
gebruikmaken van sociale media. Berichtgeving via sociale media kan 
voor de politie zowel voor- als nadelen hebben. 
 
Gebruik tekst 3 en lees tekst 4. 
Uit tekst 3 en 4 blijkt dat de grenzen tussen massacommunicatie en 
interpersoonlijke communicatie zijn vervaagd.  

2p 7 Leg uit aan de hand van twee gegevens uit tekst 3 hoe massacommu-
nicatie en interpersoonlijke communicatie steeds meer op elkaar zijn gaan 
lijken. Betrek in je uitleg twee kenmerken van massacommunicatie.  
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Gebruik tekst 3 en tekst 4. 
Medewerkers van de Rotterdamse politie hebben een persoonlijk verhaal 
gezet op Facebook (zie tekst 3 en 4).  
De media vervullen verschillende functies voor het individu, zoals bij het 
persoonlijke verhaal van de medewerkers van de Rotterdamse politie: 
− de informatiefunctie: lezers op Facebook krijgen informatie over het 

werk van de politie en  
− de opiniërende functie: lezers op Facebook kunnen zich een mening 

vormen over het werk van de politie.  
2p 8 Welke twee andere functies van de media voor het individu kan het 

persoonlijke verhaal van de agenten vervullen voor de lezers op 
Facebook? Leg je antwoord uit.  
 
Gebruik tekst 5. 
Nederland is een informatiemaatschappij. 

2p 9 Geef twee kenmerken van de informatiemaatschappij en geef bij elk 
kenmerk een voorbeeld uit tekst 5. 
 
Gebruik de teksten 3 tot en met 5.  
Berichtgeving in de media over het werk van de politie kan zowel een 
positief als een negatief effect hebben op de beeldvorming. 

2p 10 Leg uit welke theorie over de invloed van de media kan verklaren dat 
deze berichtgeving over het politiewerk bij sommige mensen tot een 
positief beeld van het politiewerk leidt, terwijl andere mensen juist een 
negatief beeld krijgen over het werk van de politie.  
 
Gebruik tekst 3 en 5. 
Algemeen Dagblad (zie tekst 3) en De Telegraaf (zie tekst 5) hebben 
verhalen die op Facebook stonden, overgenomen. 
Dagbladen kun je in verschillende categorieën indelen. 

2p 11 − Geef aan tot welke categorie dagbladen Algemeen Dagblad en De 
Telegraaf behoren.  

− Leg uit dat deze verhalen van Facebook aansluiten bij deze categorie 
dagbladen.  

 
Gebruik tekst 5. 
Stel, dat een leerling-journaliste de opdracht krijgt om een artikel te 
schrijven over de gebeurtenissen uit tekst 5. Zij dient daarbij rekening te 
houden met journalistieke normen. 

4p 12 − Noem twee journalistieke normen. 
− Beschrijf aan de hand van gegevens uit tekst 5 hoe de leerling-

journaliste aan elk van deze twee normen zou kunnen voldoen. 
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Opgave 3  Aanvraag referendum over de associatie- 
overeenkomst van de Europese Unie met Oekraïne  

 
Bij deze opgave hoort tekst 6 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
Deze opgave gaat over het aanvragen van het raadgevend referendum 
over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en 
Oekraïne. 
Sinds juli 2015 mogen burgers en organisaties in Nederland op grond van 
de Wet Raadgevend Referendum een raadgevend referendum aanvragen 
over wetsvoorstellen die het parlement al heeft goedgekeurd. De eerste 
organisatie die gebruik heeft gemaakt van de nieuwe wet was het comité 
GeenPeil (zie tekst 6). In september 2015 verzamelde GeenPeil via zijn 
website en de weblog GeenStijl 427.939 handtekeningen, ruim voldoende 
om het referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en 
Oekraïne aan te vragen bij de Kiesraad. 
Op 6 april 2016 vond dit raadgevend referendum plaats. 
De uitslag van het referendum van 6 april 2016 was als volgt: 61% stemde 
tegen de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne en 38,21% 
voor. Het opkomstpercentage kwam uit op 32,28, bij een opkomstdrempel 
van 30%. 
 
Gebruik tekst 6. 
Er worden twee categorieën knelpunten onderscheiden in het 
Nederlandse staatsstelsel: 
− knelpunten met betrekking tot het democratische gehalte van het 

politieke systeem; 
− knelpunten als gevolg van de omgeving van het politieke systeem. 
De activiteiten van GeenPeil hebben betrekking op beide categorieën van 
knelpunten. 

2p 13 Noem één knelpunt met betrekking tot het democratische gehalte van het 
politieke systeem dat te herkennen is in tekst 6 en geef het hierbij 
behorende citaat uit tekst 6. 

2p 14 Noem één knelpunt als gevolg van de omgeving van het politieke systeem 
dat te herkennen is in tekst 6 en geef ook het hierbij behorende citaat uit 
tekst 6. 
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Over het houden van een referendum zijn de meningen verdeeld. Het feit 
dat een deel van de kiezers niet begrijpt waarover er precies gestemd 
wordt, kan als een argument tegen het houden van een referendum 
worden beschouwd. Ook kunnen mensen tegen het houden van een 
referendum zijn vanwege de kosten en de vertraging van het politieke 
besluitvormingsproces. 

2p 15 Geef nog twee andere argumenten tegen het houden van een 
(raadgevend) referendum. 
 
Argumenten voor een (raadgevend) referendum zijn onder andere:  
− burgers hebben direct invloed op de besluitvorming en  
− een referendum draagt bij aan het vergroten van de representativiteit 

van het beleid / de politieke besluitvorming. 
1p 16 Leg uit dat een raadgevend referendum kan bijdragen aan het vergroten 

van de representativiteit van het beleid / de politieke besluitvorming.  
 
In artikel 1 van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne 
staan de doelstellingen van deze overeenkomst.  
Deze doelstellingen komen overeen met de doelstellingen van de EU. 

2p 17 Noem twee doelstellingen van de EU. 
 
 

Opgave 4  Grenzeloos bellen binnen de Europese Unie 
 
Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
Als Europees burger kun je vrij reizen tussen de meeste EU-landen, kun 
je wonen en werken in een ander EU-land en betaal je in veel EU-landen 
met dezelfde munt.  
In de wereld van mobiel bellen was het echter een ander verhaal: op dit 
terrein waren de grenzen tussen de verschillende EU-lidstaten nog verre 
van verdwenen.  
De Consumentenbond kwam begin juni 2015 in actie tegen de 
roamingkosten (zie tekst 7). Roamingkosten zijn de extra kosten die 
providers aan hun klanten in rekening brengen als ze met hun mobiele 
abonnement in het buitenland mobiel bellen, sms'en en internetten. Eind 
juni 2015 werd er in Brussel een akkoord bereikt om een eind te maken 
aan de roamingkosten (tekst 8). 
 
Gebruik tekst 7. 
De Consumentenbond is een pressiegroep. 

2p 18 Toon aan met behulp van twee gegevens uit tekst 7 dat de 
Consumentenbond een pressiegroep is. 
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Gebruik de regels 6 tot en met 9 van tekst 7.  
Het Europees Parlement is voor het afschaffen van de roamingkosten.  
Een ander orgaan binnen de Europese Unie ligt dwars. 

2p 19 − Op welk orgaan van de Europese Unie doelt de Consumentenbond 
met de uitspraak “de EU-lidstaten liggen dwars”? 

− Hoe is dit orgaan samengesteld? 
 
Lees tekst 8.  
In tekst 8 is in de regels 11 en 24 de naam van een Europees orgaan 
weggelaten. 

1p 20 Welk orgaan van de Europese Unie hoort op de puntjes van (1) te staan?  
 
Bij het vak maatschappijwetenschappen worden vier benaderingswijzen 
gebruikt voor de analyse van maatschappelijke vraagstukken. Eén 
daarvan is de veranderings- en vergelijkende benaderingswijze. Hieronder 
staat een aantal veranderingsprocessen (basisbegrippen) die bij deze 
benaderingswijze horen:  
− democratisering;  
− duurzame ontwikkeling;  
− emancipatie;  
− globalisering; 
− individualisering;  
− privatisering. 

2p 21 Leg uit van welk veranderingsproces de afschaffing van de roamingkosten 
in de lidstaten van de EU een voorbeeld is.  
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Opgave 5  De kosten van criminaliteit  
 
Bij deze opgave horen de figuren 1 en 2 en tekst 9 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
Hoewel de geregistreerde criminaliteit al jaren daalt (zie figuur 1), blijft 
veiligheidszorg (zie figuur 2) voor de overheid een grote kostenpost. Mede 
om die reden kwam toenmalig staatssecretaris Teeven (Veiligheid en 
Justitie) in januari 2014 met een wetsvoorstel om gedetineerden zelf mee 
te laten betalen aan de kosten die gepaard gaan met de strafrechtelijke 
procedure en de uitvoering van de straf (zie tekst 9). Het voorstel kreeg 
veel kritiek van onder andere rechters en advocaten. Hoewel de Tweede 
Kamer in juni 2014 met de plannen had ingestemd, besloot het kabinet in 
november 2015 om het wetsvoorstel in te trekken.  
 
Gebruik figuur 1. 
Om omvang van de criminaliteit vast te stellen maken onderzoeksbureaus 
zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruik van verschillende 
kwantitatieve gegevensbronnen of onderzoeksmethoden. 

2p 22 a Geef aan op welke gegevensbron het aantal misdrijven uit figuur 1 
gebaseerd is. 

b De gegevens van welke delictgroep uit figuur 1 zijn vermoedelijk het 
meest betrouwbaar? Leg uit waarom dit zo is. 

 
Er zijn verschillende sociologisch-criminologische theorieën die 
criminaliteit verklaren zoals de gelegenheidstheorie. Volgens de 
gelegenheidstheorie hangt de keuze om wel of geen misdrijf te plegen af 
van de situatie, die bepaald wordt door drie factoren. Met behulp van deze 
drie factoren van de gelegenheidstheorie kan men verklaren waarom 
vermogensmisdrijven zijn afgenomen, zie figuur 1. 

3p 23 − Noem deze drie factoren van de gelegenheidstheorie.  
− Leg met behulp van een factor van de gelegenheidstheorie uit hoe het 

aantal vermogensmisdrijven zoals inbraak in woningen kan dalen. 
 
Gebruik figuur 2. 
Bij de activiteit ‘vervolging’ speelt de officier van justitie een belangrijke 
rol.  

3p 24 Noem drie andere activiteiten uit figuur 2 waarbij de officier van justitie 
een van de betrokken actoren is. 
Geef bij elke activiteit een omschrijving van de rol of de taak die de 
officier van justitie daarbij vervult.  
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Gebruik de regels 1 tot en met 23 van tekst 9.  
De politieke besluitvorming over het wetsvoorstel van staatssecretaris 
Teeven kan beschreven worden met behulp van het systeemmodel.  

2p 25 In welke hoofdfase van het systeemmodel bevindt zich de politieke 
besluitvorming over het wetsvoorstel van de staatssecretaris? Leg je 
antwoord uit.  
 
Gebruik de regels 24 tot en met 33 van tekst 9.  
De wetsvoorstellen van staatssecretaris Teeven zijn het resultaat van een 
afspraak tussen de VVD en de PvdA. Beide partijen hebben een eigen 
visie op criminaliteitsbeleid. 

1p 26 Leg uit dat deze wetsvoorstellen aansluiten bij de visie van de VVD op 
criminaliteitsbeleid. 
 
Lees de regels 30 tot en met 33 van tekst 9. 
De wetsvoorstellen komen voort uit afspraken die de VVD en de PvdA 
maakten in het regeerakkoord. Ondanks het feit dat deze aanpak minder 
bij de visie op criminaliteitsbeleid van de PvdA past, is de PvdA toch 
akkoord gegaan met deze afspraken in het regeerakkoord. 

2p 27 Geef één mogelijke reden waarom de PvdA akkoord is gegaan met deze 
afspraak. Onderbouw je reden met een kenmerk van het regeerakkoord.  
 
In het regeerakkoord van 2012 van het kabinet-Rutte 2 stonden ook de 
volgende zinnen over veiligheid en justitie: “Door een goede onderlinge 
samenwerking kunnen ouders, onderwijs, jeugdzorg en politie tijdig 
risicogedrag signaleren en zo criminele carrières voorkomen. De rechter 
krijgt de mogelijkheid als aanvullende maatregel “ter beschikking aan het 
onderwijs” (TBO) op te leggen.” 

1p 28 Leg uit dat deze wensen aansluiten bij de visie van de PvdA op 
criminaliteitsbeleid. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6  Het Jeugdjournaal  
 
Bij deze opgave horen tekst 10 en figuur 3 uit het bronnenboekje.  
 
Inleiding 
Binnen de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft de NOS de 
wettelijke taak om nieuwsprogramma’s te verzorgen. In 1981, toen het 
NOS Journaal zijn 25-jarige jubileum vierde, werd speciaal voor kinderen 
tussen de 9 en 12 jaar het Jeugdjournaal opgericht. Nederland was toen 
het tweede land ter wereld dat een journaal speciaal voor deze jonge 
doelgroep uitzond. In 2016 bestond het Jeugdjournaal alweer 35 jaar (zie 
tekst 10).  
 
Gebruik de inleiding en tekst 10.  
Zowel de NPO als de commerciële omroepen zenden journaals of 
nieuwsprogramma’s uit. In tegenstelling tot de NPO hebben de 
commerciële omroepen geen apart journaal voor kinderen. 

2p 29 Geef een verklaring voor het feit dat de NPO wél een Jeugdjournaal heeft.  
Betrek in je antwoord: 
− een kenmerk van de Mediawet met een gegeven uit de Inleiding of 

tekst 10 en 
− de wijze van financiering van de NPO. 
 
Gebruik tekst 10 en figuur 3.  

2p 30 Geef een verklaring voor het feit dat de commerciële omroepen geen 
Jeugdjournaal hebben, maar wel een journaal of nieuwsprogramma voor 
volwassenen.  
Betrek in je verklaring: 
− een gegeven uit tekst 10 en  
− een gegeven uit figuur 3. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Openbaar Ministerie onder vuur 

 
tekst 1 
 

OM steeds vaker gedwongen geweld van de politie te vervolgen 
 

Het gerechtshof in Den Haag beslist 
steeds vaker dat het Openbaar 
Ministerie (OM) agenten moet ver-
volgen wegens een ontoelaatbare 
toepassing van politiegeweld. Dit 5 

zegt de Haagse rechter Joep 
Verburg.  

Het aantal klachten over een 
beslissing van het OM om een ge-
weldsincident van de politie niet te 10 

vervolgen neemt toe en die klachten 
worden ook steeds vaker gegrond 
verklaard. 

 

naar: www.nrc.nl/nieuws/2015, 1 augustus 2015
 
tekst 2 
 

Onbevredigende rechtsgang 
 

“Met deze zaak willen we een vuist 
maken”, zei een officier van justitie 
aan het begin van de Valkenburgse 
zedenzaak. Dat lijkt te mislukken nu 
de rechter met overwegend lichte 5 

straffen rechtstreeks ingaat tegen de 
forse aanpak van het Openbaar 
Ministerie (OM). Dat tekent hiertegen 
beroep aan. 
 
De tientallen klanten van een 16-jarig 10 

slachtoffer van een loverboy moesten 
een flinke douw krijgen. Het OM 
heeft om celstraffen van vijf tot twaalf 
maanden gevraagd.  
 
Justitie heeft haar interne richtlijn in 15 

samenspraak met de Rapporteur 
Mensenhandel aangescherpt, omdat 
prostitutie van minderjarigen toe-
neemt en moeilijk te bestrijden is.  
Het is goed dat justitie meer doet 20 

tegen dit kwaad. Maar ruim voor de 
afweging in de rechtszaal was het 
OM al straf aan het uitdelen. Om de 
klanten van het meisje te dwingen 
zich te melden, dreigde justitie bij alle 25 

mannen die verdacht werden thuis te 
komen. Twee verdachten pleegden 
zelfmoord. 
Justitie heeft hiermee de rechten van 
verdachten geschaad. Het OM mag 30 

niet voordien alvast straffen middels 
onnodige ‘naming and shaming’. Dat 
kan niet de bedoeling zijn van de 
verscherpte richtlijn. 
Zo bezien is het goed dat de rechter 35 

milder oordeelt over de hoerenlopers. 
Maar hij legde in veel gevallen één 
dag gevangenis en een taakstraf op, 
en dat is ook betwistbaar.  
Na ingrijpen van regering en parle-40 

ment stelt het Wetboek van Straf-
recht expliciet dat zedenmisdrijven 
niet alleen met een taakstraf mogen 
worden bestraft. Rechters omzeilen 
deze bepaling uit het Wetboek van 45 

Strafrecht vaker met deze truc. Ze 
negeren daarmee een democratisch 
besloten aanscherping van de wet. 
“Onbevredigend”, noemt de 
rechtbank het trucje zelf in het 50 

Valkenburgse vonnis. Een passend 
woord voor deze hele rechtsgang. 

 

naar: Philippe Remarque, de Volkskrant, 31 juli 2015
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Opgave 2  De politie en sociale media 

 
tekst 3 
 
“De noodmelding die geen politieagent wil krijgen” 
 
Twee medewerkers van de Rotter-
damse politie hebben met een emo-
tioneel en bijzonder openhartig be-
toog op Facebook in één klap 
duidelijk gemaakt dat hun werk soms 5 

zó zwaar is, dat ze er op het per-
soonlijke vlak diep door worden 
geraakt. Het duo vertelt, na een 
incident met een 6-jarig meisje dat 

bijna stikte, hoe traumatisch 10 

hulpverlening aan mensen in nood 
kan zijn. De betrokken dienders, die 
met een in tranen gedoopte pen hun 
hart uitstorten, worden bedolven 
onder de positieve reacties en steun-15 

betuigingen. “Diep respect voor hoe 
de politie een menselijk gezicht 
toont.” 

 
bron: Tom Tates, Algemeen Dagblad, 1 september 2015 

 
tekst 4 
 
Politie erg druk met eigen imago op sociale media  
 
De politie maakt steeds vaker gebruik 
van sociale media. Verhalen over 
heldhaftige reddingen en succesvolle 
drugsvangsten worden bewust en 
doelgericht online gezet. 5 

 
Medewerkers van de Rotterdamse 
politie plaatsten een week geleden 
een zeer emotioneel en goed ge-

lezen verhaal op Facebook, waaruit 
blijkt hoe zwaar het werk van een 10 

agent kan zijn. Het schrijven past in 
de trend om het werk van de politie in 
een positief daglicht te plaatsen. Op 
Twitter verschijnen geregeld foto’s en 
filmpjes van agenten die mensen 15 

redden of behulpzaam zijn. 

 
naar: Chris Klomp, Algemeen Dagblad, 2 september 2015  
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tekst 5 
 
Commotie om beelden hardhandige arrestatie 
 
Amsterdam - Beelden van een 
hardhandige aanhouding van een 
man zorgen voor woede op Face-
book. De man werd op station 
Bijlmer-Arena aangehouden, maar hij 5 

is volgens omstanders volkomen 
onschuldig. 
Op de beelden, die inmiddels meer 
dan 1600 keer zijn gedeeld, is te zien 
hoe meerdere agenten de man tegen 10 

de grond werken en in de boeien 

slaan. Volgens omstanders wilde de 
man alleen maar een ruzie tussen 
andere jongens en een NS-toezicht-
houder sussen. Dat meldt AT51). 15 

Op Facebook wordt verbaasd en 
boos gereageerd. De reageerders op 
Facebook vinden het geweld van de 
agenten buitensporig. “Misbruik 
maken van hun uniform!!!” en 20 

“Schandalig! Goed dat je het gefilmd 
hebt! Dit mag niet gebeuren!”

 
naar: De Telegraaf, 29 mei 2014 

 
 

Opgave 3  Aanvraag referendum over de associatie-
overeenkomst van de Europese Unie met Oekraïne  

 
tekst 6 
 
Wat is GeenPeil? 
 
In 2014 is GeenPeil opgericht als 
reactie op een besluit van de 
Europese Unie om de uitslag van de 
Europese verkiezingen niet op de 
verkiezingsdag, maar pas enkele 5 

dagen later bekend te maken. Dat 
vonden we een te grote Brusselse 
bemoeienis met de Nederlandse 
democratie.  
Inmiddels is GeenPeil uitgegroeid tot 10 

een breed initiatief voor meer in-
spraak in onze nationale en Euro-
pese democratie.  

In september 2015 wisten we 
427.939 geldige handtekeningen op 15 

te halen voor een landelijk referen-
dum over het associatieverdrag 
tussen de EU en Oekraïne, een 
ingrijpende miljardendeal die stilletjes 
en bijna onbesproken door de beide 20 

Kamers in Nederland is geloodst. 
Waarom deed GeenPeil dit? Simpel: 
omdat de kiezer geen enkele grip 
meer heeft op grote ontwikkelingen in 
Nederland en de Europese Unie. 25 

 
naar: www.geenpeil.nl, geraadpleegd in oktober 2015 
 
 
 

noot 1 AT5 is de nieuwszender van Amsterdam en omgeving 
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Opgave 4  Grenzeloos bellen binnen de Europese Unie 

 
tekst 7 
 
Petitie voor afschaffing roamingkosten in de EU 
 
De Consumentenbond roept con-
sumenten op een petitie te onder-
tekenen voor het volledig afschaffen 
van roamingkosten voor mobiel bel-
len en internetten binnen de Euro-5 

pese Unie. “Het Europees Parlement 
wil deze kosten eind 2015 afschaf-

fen, maar de EU-lidstaten liggen 
dwars”, zegt de Consumentenbond. 
“De stem van consumenten is juist nu 10 

belangrijk, omdat er in de komende 
weken verder wordt onderhandeld 
over het afschaffen van roaming-
kosten”, aldus de bond.

 
bron: Algemeen Dagblad, 5 juni 2015 

 
tekst 8 
 
Mobiel bellen en internetten binnen de EU wordt even duur 
 
De Europese Unie maakt een eind 
aan de gehate roamingkosten voor 
mobiel bellen en internetten in het 
buitenland - zij het pas vanaf juni 
2017. Over twee jaar mogen tele-5 

comaanbieders geen roamingkosten 
meer vragen aan klanten, waarmee 
mobiel bellen en internetten overal 
binnen de EU even duur wordt. 
 
Dat staat in een voorlopig, maar 10 

‘gegarandeerd’ akkoord dat …(1)… 
dinsdag heeft aangekondigd. De 
telefonische eenwording van Europa 
laat al jaren op zich wachten, tot 
ergernis van consumenten. Een 15 

eerder EU-voorstel uit 2013 liep stuk 

op de lobby van grote telecombe-
drijven en van de EU-lidstaten met 
veel toeristen, zoals Spanje en 
Griekenland, waarvan de econo-20 

mieën juist profiteren van roaming-
kosten. 
 
Daaraan komt binnen twee jaar een 
eind, belooft …(1)…. “Enorme 
telefoonrekeningen die je 25 

vakantiebudget verpesten, een 
internetverbinding die haar beloften 
niet waarmaakt: deze ervaringen 
zullen spoedig herinneringen zijn”, 
schrijft het dagelijks bestuur van de 30 

Europese Unie in een verklaring.

 
naar: de Volkskrant, 30 juni 2015  
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Opgave 5  De kosten van criminaliteit 

 
figuur 1 
 
Geregistreerde misdrijven in Nederland per delictgroep, x 1000 
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Legenda:
overige misdrijven
verkeersmisdrijven
geweldsmisdrijven
vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag
vermogensmisdrijven  

 
naar: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Wetenschappelijk  

 Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en Raad voor de 
 Rechtspraak (2015), Criminaliteit & Rechtshandhaving 2014, figuur  
 4.1, pagina 22 
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figuur 2 
 
Kosten veiligheidszorg 2014 in Nederland 
 

totale veiligheidszorg 12,7 miljard euro 

  

soort activiteit / kostenpost  

preventie1) 5,9 miljard euro 

opsporing 2,8 miljard euro 

vervolging 564 miljoen euro 

berechting 351 miljoen euro 

tenuitvoerlegging 2,4 miljard euro 

ondersteuning van verdachten en 
daders 

710 miljoen euro 

ondersteuning van slachtoffers 61 miljoen euro 

 

naar: CBS, WODC en Raad voor de Rechtspraak (2015), Criminaliteit & 
 Rechtshandhaving 2014, tabel 10.1, bijlage 4

 
tekst 9 
 
Kabinet: gedetineerde moet 16 euro per dag gaan betalen 
 
Gedetineerden, tbs’ers en ouders 
van minderjarigen die veroordeeld 
zijn, gaan betalen voor het verblijf in 
een gevangenis of inrichting. Het 
kabinet wil dat gedetineerden 16 5 

euro per dag betalen, met een maxi-
mum van twee jaar. Dat staat in een 
wetsvoorstel dat staatssecretaris 
Teeven (Veiligheid en Justitie) 
vandaag ter advies voorlegt aan 10 

instanties als het Openbaar 
Ministerie en de Raad voor de 
Rechtspraak. 
 
De bijdrage voor verblijf in cel of 
inrichting kan per gedetineerde 15 

oplopen tot 11.680 euro. Het kabinet 
hoopt 65 miljoen euro per jaar op te 

halen door een bijdrage te eisen van 
gedetineerden. Om te voorkomen dat 
veroordeelden in de problemen 20 

komen, is een betalingsregeling of 
uitstel van betaling mogelijk, laat de 
staatssecretaris weten. 
 
Een parallel wetsvoorstel moet rege-
len dat veroordeelde daders ook 25 

gaan meebetalen aan de kosten die 
de overheid maakt voor de hele cy-
clus van opsporing, vervolging en be-
rechting.  
 
De twee wetsvoorstellen vloeien 30 

voort uit afspraken die de regerings-
partijen VVD en PvdA eind 2012 
maakten in het regeerakkoord.

 
naar: de Volkskrant, 13 januari 2014 

noot 1  Bij de kostenpost ‘preventie’ gaat het om uitgaven van de overheid én van 

particulieren/bedrijven; de overige kostenposten gelden alleen voor de overheid. 
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Opgave 6  Het Jeugdjournaal  

 
tekst 10 
 
Jubileum 
 
Het Jeugdjournaal in Nederland 
bestaat op 5 januari 2016 35 jaar. 
Toen het begon in 1981, had alleen 
Groot-Brittannië een nieuwsprogram-
ma voor kinderen. Nu bestaat het in 5 

dertig landen. Op een gemiddelde 
dag werken er vijftien mensen op de 
redactie. Het tien minuten durende 

Jeugdjournaal is elke dag om 18.45 
uur te zien op NPO 3 (behalve op 10 

zondag: dan is het onderdeel van het 
Zapp Weekjournaal). Op school-
dagen zijn er ʼs ochtends ook korte 
journaals. Gemiddeld kijkcijfer: 362 
duizend.15 

 
bron: de Volkskrant, 30 november 2015 
 

figuur 3 
 
MAAND TOP 100, januari 2016 

positie datum tijd titel zender 
 
kijkcijfer-
dichtheid 

 
markt-
aandeel 

 
absoluut  
aantal 

       kijkers 

2 17 jan. 20:01 
Journaal  
20.00 uur 

NPO 1 18,7 38,5 2.919.000 

20 29 jan.  23:02 RTL Late night RTL 4 11,9 39,3 1.862.000 

25 4 jan. 19:30 
Half acht 
nieuws 

RTL 4 10,8 25,4 1.679.000 

35 17 jan. 22:31 
Hart van 
Nederland 

SBS 6 9,3 25,2 1.454.000 

38 6 jan. 17:59 
Journaal  
18.00 uur 

NPO 1 9,1 32,0 1.424.000 

42 17 jan. 22:50 Shownieuws SBS 6 8,3 25,7 1.291.000 

49 1 jan. 22:09 RTL Boulevard RTL 4 7,8 16,7 1.215.000 

58 6 jan. 18:18 Editie NL RTL 4 7,1 22,5 1.101.000 

68 13 jan. 22:00 Nieuwsuur NPO 2 6,6 16,6 1.034.000 

100 9 jan. 23:28 Late nieuws RTL 4 4,8 17,7 752.000 

 
naar: https://kijkonderzoek.nl/component/com_kijkcijfers/, januari 2016 

einde  
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 60 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  Openbaar Ministerie onder vuur 
 

 1 maximumscore 2 
• Kerngedachte van de rechtsstaat: in een rechtsstaat dient de burger 

beschermd te worden tegen machtsmisbruik/willekeur van de overheid 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Dus de overheid/politie moet zich aan de wet houden. De overheid 

mag alleen geweld gebruiken als en voor zover daar een wettelijke 
basis voor is. / Het legaliteitsbeginsel is van toepassing namelijk dat de 
overheid zich ook aan de wet moet houden. De politie mag geen 
ontoelaatbaar geweld gebruiken. Als de politie dat wel doet, wordt ze 
vervolgd 1 

 
 2 maximumscore 1 

(De overheid heeft) het geweldsmonopolie. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 2 
• generale preventie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Door de forse aanpak van het OM (regels 6-8), namelijk celstraffen 

eisen van vijf tot twaalf maanden (regels 12-14), had het OM de 
bedoeling om anderen af te schrikken  1 

 
of 
 
• speciale preventie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Door de forse aanpak van het OM, namelijk de klanten van het 16-

jarige slachtoffer een flinke douw te geven (regels 10-12) / celstraffen 
te eisen van vijf tot twaalf maanden (regels 12-14), had het OM de 
bedoeling de verdachten bij deze zaak af te schrikken 1 

 
 4 maximumscore 2 

• de onschuldpresumptie / Ieder is onschuldig totdat zijn schuld door de 
rechter bewezen is geacht 1 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Door ‘naming en shaming’ van het OM worden de verdachten als het 

ware al gestraft voordat ze schuldig zijn bevonden door de rechter 1 
 

 5 maximumscore 2 
• De overheid is gebonden aan de wet (het legaliteitsbeginsel). / Alles 

wat de overheid doet, moet gebaseerd zijn op de wet 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Het Wetboek van Strafrecht stelt expliciet dat zedenmisdrijven niet 

alleen met een taakstraf mogen worden bestraft (zie de regels 40-44), 
dus door één dag gevangenis op te leggen (in combinatie met een 
taakstraf) houdt de rechter zich aan de wet. Maar één dag gevangenis 
is zo’n lichte straf dat hierdoor gesproken wordt over een ‘trucje’ 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 3 
• wetgevende macht (Regering en parlement maken de wetten waarin 

staat wat strafbaar is en wat de maximumstraffen zijn.) 
citaat waarin een taak naar voren komt: “Na ingrijpen van regering en 
parlement stelt het Wetboek van Strafrecht expliciet dat 
zedenmisdrijven niet alleen met een taakstraf mogen worden bestraft.” 
(regels 40-44) 1 
 

• uitvoerende macht (OM / officier van justitie / Ministerie van Veiligheid 
en Justitie is verantwoordelijk voor de uitvoer van het beleid: het 
opsporen van strafbare feiten en de rol van de politie daarbij; de 
vervolging van verdachten en de uitvoering van straffen die de rechter 
heeft opgelegd.)  
citaten, waarin een taak van de uitvoerende macht naar voren komt, 
één van de volgende: 

− “’Met deze zaak willen we een vuist maken’, zei een officier van justitie 
aan het begin van de Valkenburgse zedenzaak.” (regels 1-4) 

− “Dat lijkt te mislukken nu de rechter met overwegend lichte straffen 
rechtstreeks ingaat tegen de forse aanpak van het Openbaar Ministerie 
(OM). Dat tekent hiertegen beroep aan.” (regels 4-9)  

− “Het OM heeft om celstraffen van vijf tot twaalf maanden gevraagd.” 
(regels 12-14) 

− “Justitie heeft haar interne richtlijn in samenspraak met de Rapporteur 
Mensenhandel aangescherpt (…)” (regels 15-17) 

− “Het is goed dat justitie meer doet tegen dit kwaad.“ (regels 20-21) 
− “Maar ruim voor de afweging in de rechtszaal was het OM al straf aan 

het uitdelen. Om de klanten van het meisje te dwingen zich te melden, 
dreigde justitie bij alle mannen die verdacht werden thuis te komen.” 
(regels 21-27) 

− “Justitie heeft hiermee de rechten van verdachten geschaad. Het OM 
mag niet voordien alvast straffen middels onnodige ‘naming and 
shaming’.” (regels 29-32) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• rechterlijke macht (Een onafhankelijke rechter oordeelt of iemand wel 
of niet schuldig is aan een strafbaar feit en bepaalt vervolgens de 
straf.) 
citaten waarin een taak van de rechterlijke macht naar voren komt, één 
van de volgende: 

− “(…) de rechter met overwegend lichte straffen rechtstreeks ingaat 
(…)” (regels 5-6) 

− “Zo bezien is het goed dat de rechter milder oordeelt over de 
hoerenlopers.” (regels 35-36) 

−  “Maar hij legde in veel gevallen één dag gevangenis en een taakstraf 
op, (…)” (regels 37-38) 

− “Rechters omzeilen deze bepaling uit het Wetboek van Strafrecht vaker 
met deze truc.” (regels 44-46) 1 

 
Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen per juist genoemde macht van de Trias 
Politica met daarbij een juist citaat. 
 
 

Pagina: 349Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-17-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2  De politie en sociale media 
 

 7 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
kenmerk 1 
• In tekst 3 staat dat twee medewerkers van de Rotterdamse politie een 

verhaal op Facebook hebben geplaatst dat door veel mensen gelezen 
is. 
Hieruit blijkt dat communicatie met grote groepen mensen (kenmerk 
van massacommunicatie) niet langer alleen is voorbehouden aan grote 
mediaorganisaties. Iedereen / iedere organisatie kan zender zijn. / 
Iedereen / iedere organisatie kan een verhaal plaatsen op sociale 
media als Facebook 1 

of 
• Het plaatsen van een verhaal op Facebook kan gericht zijn op een 

groot, heterogeen en relatief onbekend publiek (kenmerk van 
massacommunicatie) wat in tekst 3 het geval is, maar het gebruik van 
Facebook kan ook gericht zijn op enkele personen (kenmerk 
interpersoonlijke communicatie)  1 
 

kenmerk 2 
• In tekst 3 staat dat de agenten op Facebook bedolven worden onder de 

positieve reacties en steunbetuigingen (regels 12-16). 
Massacommunicatie is primair eenrichtingsverkeer, maar uit dit 
voorbeeld blijkt dat massacommunicatie (via Facebook) steeds meer 
meerzijdige communicatie wordt of dat feedback mogelijk is. / 
Meerzijdige communicatie is niet langer alleen een kenmerk van 
interpersoonlijke communicatie 1 

 
 8 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste antwoorden: 
− socialisatiefunctie: de berichten op Facebook van de politieagenten 

dragen waarden en normen over / kunnen invloed hebben op de 
waarden en normen van de lezers of door de berichten kunnen lezers  
waardering krijgen (een waarde) voor het werk van de politie. 

− sociale/verbindende functie: de lezers op Facebook raken betrokken bij 
het werk van de politie / voelen zich geraakt door de berichten van de 
medewerkers van de politie op Facebook. 

− expressiefunctie: voor de lezers biedt Facebook de mogelijkheid om 
zich als individu uit te drukken / in de openbaarheid te komen. 

− amuserende of recreatieve functie: het lezen van berichten kan voor 
lezers ontspanning zijn of een vorm van vrijetijdsbesteding.  

 
per juiste functie met uitleg 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 2 
kenmerk 1 van het begrip informatiemaatschappij met voorbeeld: 
• In tekst 5 zie je een voorbeeld van een technologisch hoogontwikkelde 

samenleving / van het gebruik van moderne informatie- en 
communicatietechnieken  
namelijk het delen van informatie via Facebook (regels 1-4; regels 16-
19) 1 
 

kenmerk 2 van het begrip informatiemaatschappij met voorbeeld: 
• In tekst 5 staat een voorbeeld van een grote toename van de 

informatieproductie in onze samenleving 
namelijk dat via Facebook de beelden 1600 keer gedeeld werden 
(regels 8-9) 1 

of 
• In tekst 5 staat een voorbeeld van een grote toename van de 

informatieproductie in onze samenleving 
namelijk dat de informatie over de hardhandige aanhouding van een 
man getoond is en gedeeld wordt via Facebook, een melding daarvan 
is uitgezonden door een lokale zender (AT5), de informatie verder is 
verspreid via Facebook. Daarna is de informatie ook te vinden in een 
landelijk dagblad (De Telegraaf) 1 

 
Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen als één juist kenmerk van de 
informatiemaatschappij wordt genoemd met een juist voorbeeld uit de 
tekst. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 2 
• de theorie van de selectieve perceptie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg:  
• Deze theorie stelt dat iemand afhankelijk van het referentiekader / de 

waarden, normen en ervaringen eerder het positieve beeld van de 
politie uit tekst 3 en 4 zal overnemen dan het negatieve beeld van de 
politie uit tekst 5 of andersom 1 

of 
• Deze theorie stelt dat de referentiekaders / waarden, normen en 

ervaringen van mensen bepalen of zij zich eerder openstellen voor het 
positieve beeld van de politie uit tekst 3 en 4, dan voor het negatieve 
beeld van de politie uit tekst 5 1 

 
 11 maximumscore 2 

• De Telegraaf en Algemeen Dagblad zijn populaire kranten / 
massakranten  1 

• Populaire kranten / massakranten hebben een voorkeur voor artikelen 
met human interest. De verhalen op Facebook waarover tekst 3 en 5 
berichten, zijn voorbeelden van human interest, nieuws over menselijk 
geluk en leed, nieuws dat veel lezers van De Telegraaf en Algemeen 
Dagblad graag willen lezen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 4 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− journalistieke norm: toepassen van hoor en wederhoor 

De leerling-journaliste wil zowel de verdachte als iemand van de politie 
of de NS-toezichthouder spreken. (In tekst 5 ontbreekt de 
mening/ervaring van de verdachte en de NS-toezichthouder en men 
mist het commentaar van de politie.) 

− journalistieke norm: geven van een juiste weergave van de feiten / de 
gebeurtenis / checken van feiten 
De leerling-journaliste wil graag van de betrokkenen weten wat 
bijvoorbeeld de oorzaak van deze hardhandige arrestatie is en wat er 
zich afspeelde voordat deze arrestatie plaatsvond (de feiten). 

− journalistieke norm: scheiding van feiten en meningen 
De leerling-journaliste wil zo precies mogelijk beschrijven wat er 
gebeurd is zonder haar mening over het gedrag van de agenten in 
tekst 5 te geven. 

− journalistieke norm: gebruikmaken van meerdere informatiebronnen 
De leerling-journaliste wil informatie hebben van enkele omstanders, 
de verdachte, de NS-toezichthouder. (Wat weten zij ervan?; Hoe 
dichtbij of ver weg stonden zij?; Wat weten ze van wat er aan de 
arrestatie voorafging?) 

 
per juiste journalistieke norm 1 
per juiste toepassing indien de journalistieke norm juist is 1 
 
 

Opgave 3  Aanvraag referendum over de associatie- 
overeenkomst van de Europese Unie met  
Oekraïne  

 
 13 maximumscore 2 

een knelpunt met betrekking tot het democratische gehalte van het 
politieke systeem:  
• veel kiezers ervaren een groeiende afstand tussen kiezer en 

gekozenen / de kiezer heeft te weinig invloed op beslissingen van het 
parlement / een deel van de burgers voelt zich niet vertegenwoordigd 
door de politieke partijen in het parlement 1 

• citaat uit tekst 6, één van de volgende: 1 
− “(…) een ingrijpende miljardendeal die stilletjes en bijna onbesproken 

door de beide Kamers in Nederland is geloodst.” (regels 18-21) 
− “(…) omdat de kiezer geen enkele grip meer heeft op grote 

ontwikkelingen in Nederland en de Europese Unie.” (regels 23-25)  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 2 
een knelpunt als gevolg van de omgeving van het politieke systeem: 
• de toenemende verwevenheid van de binnenlandse politiek (het 

binnenlands bestuur) met internationale politieke organisaties zoals de 
EU 1 

• citaat uit tekst 6: “Dat vonden we een te grote Brusselse bemoeienis 
met de Nederlandse democratie.” (regels 6-9) 1 

 
 15 maximumscore 2 

voorbeelden van argumenten tegen een (raadgevend) referendum: 
− Het ondergraaft het principe van de representatieve democratie. / De 

volksvertegenwoordiging in een parlementaire democratie is verant-
woordelijk om de beslissingen te nemen (indien het referendum 
bindend is of als bindend wordt beschouwd). 

− Met een ja/nee- of voor/tegen-vraagstelling dreigt een simplificatie van 
het voorstel / gaan alle nuances verloren. 

− Burgers redeneren vanuit eigenbelang, terwijl volksvertegenwoordigers 
de verschillende belangen tegen elkaar afwegen. 

− Wanneer de opkomst laag is, krijgen burgers die wel gekomen zijn een 
onevenredig grote invloed.  

− Burgers stemmen om andere redenen voor of tegen de betreffende 
vraagstelling (bijvoorbeeld tegen de EU of tegen het kabinetsbeleid). 

− Het kabinet kan geen effectief (buitenland)beleid voeren als het steeds 
rekening moet houden met een referendum achteraf (niet als het 
referendum als raadgevend wordt beschouwd). 

 
per juist argument  1 
 

 16 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Door het raadgevend referendum kan het overheidsbeleid meer in 
overeenstemming worden gebracht met wat de kiezers willen, dus de 
representativiteit van politieke besluiten neemt toe. (Als een meerderheid 
van de kiezers de associatie-overeenkomst afwijst, is er een groot verschil 
met wat de meerderheid van de Tweede Kamer wil; als de politiek (het 
kabinet en het parlement) de uitslag van het referendum respecteert, 
neemt de representativiteit van de besluitvorming toe.)  
of 
Doordat volksvertegenwoordigers weten dat besluiten gecorrigeerd kunnen 
worden door referenda, zullen politici er al vroegtijdig belang bij hebben 
hun plannen goed af te stemmen op de voorkeuren die onder de bevolking 
leven. Referenda hebben dus al een positieve invloed op de 
representativiteit zonder dat ze feitelijk gehouden worden. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− het bevorderen van vrede 
− het bevorderen van het welzijn van haar volkeren 
− het brengen van stabiliteit 
− het brengen van veiligheid 
− het bevorderen van welvaart 
− het versterken van de economische samenwerking tussen Europese 

landen 
− het bevorderen van de interne markt 
 
per juist antwoord 1 
 
 

Opgave 4  Grenzeloos bellen binnen de Europese Unie 
 

 18 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De Consumentenbond komt op voor de belangen van consumenten die 

mobiel bellen en internetten namelijk het streven naar afschaffen van 
roamingkosten voor mobiel bellen en internetten binnen de Europese 
Unie (regels 1-6) 1 

• De Consumentenbond probeert middels een petitie (titel en regels 1-6) 
invloed uit te oefenen op de Europese besluitvorming over de 
roamingkosten 1 

 
 19 maximumscore 2 

• de Raad (van de Europese Unie) / Raad van Ministers 1 
• De Raad bestaat uit de ministers/staatssecretarissen (van een bepaald 

beleidsterrein) van de (28) lidstaten 1 
 

 20 maximumscore 1 
de Europese Commissie 
 

 21 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• globalisering  1 
voorbeeld van een juiste uitleg:  
• De afschaffing van de roamingkosten maakt uitbreiding en 

intensivering van contacten over landsgrenzen mogelijk. / De 
afschaffing van de roamingkosten laat zien dat landen steeds meer 
economisch en politiek afhankelijk van elkaar worden 1 

 
Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen voor de juiste uitleg als deze hoort bij het 
genoemde veranderingsproces. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 5  De kosten van criminaliteit 
 

 22 maximumscore 2 
a 
• De aantallen misdrijven uit figuur 1 zijn gebaseerd op politiestatistieken 1 
 
b 
• voorbeelden van juiste antwoorden, één van de volgende: 1 
− De gegevens van de delictgroep ‘vermogensmisdrijven’ zijn 

vermoedelijk het meest betrouwbaar, omdat de aangiftebereidheid in 
deze delictgroep het grootst is in verband met  het claimen van schade 
bij de verzekeringsmaatschappij. 

− De gegevens van de delictgroep ‘vermogensmisdrijven’ zijn 
vermoedelijk het meest betrouwbaar omdat vanwege de ernst van het 
delict veel slachtoffers aangifte zullen doen bij de politie. 

 
 23 maximumscore 3 

• Volgens de gelegenheidstheorie hangt de keuze om wel of geen 
misdrijf te plegen af van de situatie, die bepaald wordt door drie 
factoren:  

− aantal potentiële daders, 
− aantal aantrekkelijke doelwitten en  
− de mate van toezicht 2 
 
indien drie juiste factoren 2 
indien twee juiste factoren 1 
indien één of geen juiste factoren 0 
 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• De factor ‘de mate van toezicht’ speelt een rol.  

Door inbraakpreventie aan woningen en gebouwen / door het 
aanbrengen van technologische beveiligingssystemen/sloten / door 
meer cameratoezicht / door de aanwezigheid van BuurtWhatsApp in 
wijken neemt de kans van het stelen van goederen af 1 

of 
• De factor ‘aantal aantrekkelijke doelwitten’ speelt een rol. 

Bijvoorbeeld burgers wordt geadviseerd waardevolle spullen uit het 
zicht te leggen, zodat het huis een minder aantrekkelijk doelwit vormt 
voor inbrekers 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 3 
• activiteit ‘opsporing’ uit figuur 2: de officier van justitie geeft leiding aan 

het opsporingsonderzoek  1 
• activiteit ‘berechting’ uit figuur 2: de officier van justitie is de openbaar 

aanklager in de rechtszaal / leest in de rechtszaal de tenlastelegging 
voor / eist in de rechtszaal de straf  1 

• activiteit ‘tenuitvoerlegging’ uit figuur 2: de officier van justitie is 
verantwoordelijk voor de uitvoer van de oplegde sanctie 1 

 
Ook juist: 
activiteit ‘ondersteuning van slachtoffers’ uit figuur 2: het Openbaar 
Ministerie informeert, adviseert en begeleidt slachtoffers tijdens de hele 
strafzaak. 
 

 25 maximumscore 2 
• in de omzettingsfase / conversie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• De eisen van politici / de minister worden omgezet in overheidsbeleid, 

namelijk een wetsvoorstel (dat ter advies wordt voorgelegd aan diverse 
instanties). / Er is sprake van beleidsvoorbereiding 1 

 
 26 maximumscore 1 

voorbeelden van juiste antwoorden, één van de volgende: 
− De VVD (beschouwt de burger als een rationeel handelend wezen en) 

gaat er (daarom) vanuit dat strenge wetten en straffen / repressieve 
maatregelen - zoals de eigen bijdrage aan het strafproces en detentie 
door criminelen - mensen afhouden van crimineel gedrag. 

− Een belangrijk uitgangspunt van de VVD bij het vormgeven van het 
straf(proces)recht is de eigen verantwoordelijkheid van het individu. 
Dat past bij het voorstel om gedetineerden zelf financieel te laten 
bijdragen aan strafproces en detentie. 

− De VVD staat een meer repressief beleid voor. Dus vindt de partij dat 
strenge wetten en straffen (repressieve maatregelen) - zoals de eigen 
bijdrage aan het strafproces en detentie door criminelen - 
tegemoetkomen aan de wens tot vergelding. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 2 
voorbeelden van een juist antwoord: 
• Door akkoord te gaan met het voorstel van de VVD om gedetineerden 

voor het verblijf in een gevangenis te laten betalen, kan de PvdA op 
een ander terrein iets ‘binnenhalen’ dat voor deze partij gunstig is 1 

• Een regeerakkoord is namelijk een compromis/overeenkomst tussen 
partijen die elk concessies aan elkaar doen (anders is regeren niet 
mogelijk) 1 

 
of 
 
• De PvdA wilde graag regeren en zonder het sluiten van compromissen 

is regeren niet mogelijk 1 
• Een regeerakkoord is namelijk een compromis/overeenkomst tussen 

partijen die elk concessies aan elkaar doen / een overeenkomst 
waarbij een voordeel voor de ene partij op kan wegen tegen een 
voordeel voor de andere partij op een ander deelterrein. Op een ander 
terrein heeft de PvdA een voordeel behaald 1 

 
 28 maximumscore 1 

De PvdA legt bij de aanpak van criminaliteit de nadruk op het nemen van 
preventieve maatregelen / het verbeteren van de maatschappelijke 
omstandigheden van mensen. 
En de genoemde wensen uit het regeerakkoord (het bevorderen van 
samenwerking tussen ouders, onderwijs, jeugdzorg en politie; maatregel 
“ter beschikking aan het onderwijs” opleggen,) zijn voorbeelden van 
preventieve maatregelen / verbeteringen van de maatschappelijke 
omstandigheden en sluiten daarom aan bij de visie van de PvdA op 
criminaliteit. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 6  Het Jeugdjournaal  
 

 29 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste verklaring: 
Kenmerk van de Mediawet met een gegeven 
• In de Mediawet staat dat het media-aanbod van de NPO zich ook moet 

richten op bevolkings- en leeftijdsgroepen van verschillende omvang 
en samenstelling, in het bijzonder op kleine doelgroepen.  
Gegeven: Het Jeugdjournaal is speciaal voor kinderen tussen de 9 en 
12 jaar (regel 4 uit de inleiding) / Het Jeugdjournaal trekt gemiddeld 
362 duizend kijkers (regels 14-15 uit tekst 10) 1 

of 
• De publieke mediaopdracht houdt onder meer in dat programma’s 

worden uitgezonden niet alleen op het terrein van amusement of 
verstrooiing, maar ook op het terrein van informatie, cultuur en 
educatie. 
Het Jeugdjournaal is een nieuwsprogramma voor kinderen (regels 4-5 
uit tekst 10) dus biedt het informatie, educatie (en cultuur) 1 

 
Wijze van financiering van de NPO 
• De NPO kan het Jeugdjournaal uitzenden omdat de NPO 

gesubsidieerd wordt door de overheid 1 
 

 30 maximumscore 2 
Een juiste verklaring bevat de volgende elementen: 
• Commerciële zenders moeten winst maken en het maken van een 

Jeugdjournaal met ongeveer 360 duizend kijkers (tekst 10) is voor een 
commerciële zender niet rendabel. / Het maken van een Jeugdjournaal 
à la NPO kost veel geld. “Op een gemiddelde dag werken er vijftien 
mensen op de redactie. ” (regels 6-8 uit tekst 10). De vraag is of een 
commerciële zender die kosten voor het maken van een Jeugdjournaal 
kan compenseren door het innen van voldoende reclame-inkomsten 1 

• Een gewoon Journaal of nieuwsprogramma voor volwassenen trekt ook 
voor commerciële zenders veel kijkers - zie de gegevens van RTL 4 en 
SBS 6 uit figuur 3 - dus ook reclame-inkomsten. Reclamegelden zijn 
voor commerciële omroepen de voornaamste inkomstenbron, die 
afhankelijk is van de hoogte van kijkcijfers 1 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei.  
 
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 www.nrc.nl/nieuws/2015, 1 augustus 2015 
tekst 2 Philippe Remarque, de Volkskrant, 31 juli 2015 
tekst 3 Tom Tates, Algemeen Dagblad 1 september 2015  
tekst 4 Chris Klomp, Algemeen Dagblad, 2 september 2015 
tekst 5 De Telegraaf, 29 mei 2014 
tekst 6 www.geenpeil.nl, geraadpleegd in oktober 2015 
tekst 7 Algemeen Dagblad, 5 juni 2015 
tekst 8 de Volkskrant, 30 juni 2015 
figuur 1 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC), en Raad voor de Rechtspraak (2015), Criminaliteit & 
Rechtshandhaving 2014, figuur 4.1, pagina 22 

figuur 2 CBS, WODC en Raad voor de Rechtspraak (2015), Criminaliteit & Rechtshandhaving 
2014, tabel 10.1, bijlage 4 

tekst 9 de Volkskrant, 13 januari 2014 
tekst 10 de Volkskrant, 30 november 2015 
figuur 3 https://kijkonderzoek.nl/component/com_kijkcijfers/, januari 2016 

einde  
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aanvulling op het correctievoorschrift 2017-1 
 

maatschappijwetenschappen havo 
 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo 
 
Bij het centraal examen maatschappijwetenschappen havo:  
 
 
Op pagina 10, bij vraag 10 moet worden toegevoegd: 
 
Ook juist: 
• de framingtheorie          1 
voorbeeld van een juiste uitleg:  
• De framingtheorie houdt in dat de journalisten een onderwerp op een bepaalde 

manier kunnen belichten - in tekst 3 en 4 wordt een positief beeld van het  
politiewerk gegeven en in tekst 5 een negatief beeld - waardoor de manier 
waarop de lezers van die boodschap over het onderwerp gaan nadenken en 
praten, wordt gestuurd. Dus de lezers van de teksten 3 en 4 lezen zouden 
volgens de framingtheorie een positief beeld van de politie kunnen krijgen en 
lezers van tekst 5 een negatief beeld        1 
 

 
en 
 
 
Op pagina 14, bij vraag 22b moet het volgende voorbeeld van een juist antwoord: 
 
− De gegevens van de delictgroep ‘vermogensmisdrijven’ zijn vermoedelijk het meest 

betrouwbaar omdat vanwege de ernst van het delict veel slachtoffers aangifte zullen 
doen bij de politie. 

     
vervangen worden door 
 
-  De gegevens van de delictgroep ‘geweldsmisdrijven’ zijn vermoedelijk het 

meest betrouwbaar omdat vanwege de ernst van het delict veel slachtoffers 
aangifte zullen doen bij de politie. 

 
 

 

HA-1034-a-17-1-c-A 
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NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze 

aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in 
de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is 
van de aanvulling door het CvTE.  

b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het 
correctievoorschrift toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de 
tweede corrector. De eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een 
gevolg is van de aanvulling door het CvTE. 
 

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren maatschappijwetenschappen 
havo. 
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 

HA-1034-a-17-1-c-A 
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Examen HAVO 

2017 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
maandag 22 mei
9.00 - 12.00 uur

HA-1034-f-17-1-o 
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Aanwijzing voor de kandidaat 
 
 
Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 
 
 

Opgave 1  LEGO 
 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over LEGO: het speelgoed en het bedrijf dat het 
speelgoed maakt. Het speelgoed bestaat uit gekleurde kunststofblokjes 
en figuren. 
 
Gebruik tekst 1. 
LEGO werd beschuldigd van een gebrek aan diversiteit in zijn 
speelgoedproducten. 

2p 1 Leg uit dat de mate van diversiteit in speelgoedfiguren in verband te 
brengen is met het hoofdconcept verhouding. Gebruik in je uitleg: 
 het hoofdconcept verhouding; 
 een voorbeeld uit tekst 1. 
 

2p 2 Beredeneer op welke wijze diversiteit in speelgoedfiguren de bindingen in 
de samenleving kan versterken. Gebruik in je redenering: 
 het kernconcept representativiteit; 
 het hoofdconcept binding. 
 

2p 3 Beredeneer dat een toename van de diversiteit in speelgoedfiguren kan 
zorgen voor een verandering in de socialisatie van kinderen. Gebruik in je 
redenering: 
 het kernconcept cultuur; 
 het kernconcept socialisatie. 
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In de jaren zeventig zat een briefje met een boodschap ingesloten bij de 
verpakking van LEGO-speelgoed. De boodschap kwam op het volgende 
neer: “De behoefte om iets te creëren is bij jongens en meisjes even 
groot. Zij bouwen wat er in hun hoofd opkomt op de manier zoals zij 
willen. Niet alleen jongens maar ook meisjes vinden het leuk om een 
ruimteschip te bouwen. En niet alleen meisjes maar ook jongens vinden 
het leuk om poppenhuizen te bouwen.” 
Een van de dimensies van Hofstede waarop culturen te onderscheiden 
zijn, is masculien versus feminien.  

2p 4 Leg uit of de boodschap bij het LEGO-speelgoed meer past bij een 
masculiene of bij een feminiene cultuur. Gebruik in je uitleg een 
omschrijving van het begrip masculiene cultuur of van het begrip 
feminiene cultuur volgens de dimensie van Hofstede. 
 
 

Opgave 2  Kermismensen 
 
Bij deze opgave horen tekst 2 en tabel 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over kermismensen, mensen die de kermissen in het 
land verzorgen. 
 
Gebruik tekst 2 en tabel 1. 
De heilige communie is een feestelijk rooms-katholiek ritueel voor 
kinderen van ongeveer 7 jaar. In tabel 1 is secularisering te herkennen. 
Een kenmerk van rationalisering is dat de productie van kennis steeds 
meer centraal is komen te staan. 

3p 5 a Leg uit dat secularisering past bij het proces van rationalisering. 
 Gebruik in je uitleg: 
 – een voorbeeld uit tabel 1; 
 – een ander kenmerk van het proces van rationalisering. 
b Leg uit of de viering van de communie zoals in tekst 2 beschreven, 
 typerend is voor het proces van rationalisering. Gebruik in je uitleg 
 een voorbeeld uit tekst 2. 
 
Gebruik tekst 2. 

2p 6 Leg uit welke functie van socialisatie te herkennen is in de viering van de 
communie. Gebruik in je uitleg: 
 een functie van socialisatie; 
 een voorbeeld uit tekst 2. 
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Er zijn factoren die de sociale cohesie tussen burgers kunnen vergroten, 
zoals gedeelde waarden en normen.  

1p 7 Beredeneer op welke wijze gedeelde waarden en normen de sociale  
cohesie binnen de kermisgemeenschap kunnen vergroten. Gebruik in je 
redenering het kernconcept sociale cohesie. 
 
 

Opgave 3  Het einde van Streuvel? 
 
Alle gegevens in deze opgave zijn fictief. 
 
Bij deze opgave horen de tabellen 2 en 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Streuvel is een gemeente met 1043 inwoners. In 2018 staat een 
gemeentelijke herindeling gepland. Streuvel en de veel grotere 
buurgemeente Lage Zoerden zullen dan worden samengevoegd tot een 
nieuwe gemeente. De belangrijkste aanleiding voor deze samenvoeging is 
dat hierdoor de nieuwe gemeente meer financiële middelen heeft om zorg 
te bieden aan kwetsbare groepen in de twee gemeenten, zoals mensen 
met langdurige schulden.  
Een aantal inwoners is echter tegen deze herindeling en heeft zich 
georganiseerd in een actiegroep. De actiegroep heeft een raadgevend 
referendum aangevraagd: een volksstemming onder de kiesgerechtigde 
bevolking van Streuvel, die dan naar de stembus mag gaan om te 
stemmen voor of tegen de gemeentelijke herindeling. Om een raadgevend 
referendum aan te vragen, had de actiegroep een minimumaantal 
handtekeningen van de inwoners van Streuvel nodig. Dit aantal werd 
behaald, waardoor het raadgevend referendum doorging. 
 
Gebruik de inleiding van deze opgave. 

2p 8 Leg uit dat een referendum een politieke institutie is. Gebruik in je uitleg: 
 het kernconcept politieke institutie; 
 een voorbeeld uit de inleiding van deze opgave. 
 
Gebruik de inleiding van deze opgave. 

2p 9 Geef een argument om de gemeentelijke herindeling wel door te voeren. 
Gebruik in je argumentatie: 
 een voorbeeld uit de inleiding van deze opgave; 
 een kernconcept. 
Noem in je antwoord de naam van dit kernconcept. 
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Gebruik tabel 2. 
In tabel 2 staan gegevens over de uitslag van het referendum. De 
gemeenteraad kan bij de besluitvorming over de gemeentelijke 
herindeling de uitslag van het referendum overnemen.  

2p 10 Geef op grond van tabel 2 een argument voor de gemeenteraad om de 
uitslag van het referendum over te nemen. Gebruik in je argumentatie: 
 een voorbeeld uit tabel 2; 
 een kernconcept bij het hoofdconcept verandering. 
Noem in je antwoord de naam van dit kernconcept. 
 
Gebruik tabel 3. 
Uit tabel 3 blijkt dat de tegenstemmers verschillende redenen hadden om 
tegen de gemeentelijke herindeling te stemmen. 

2p 11 – Leg uit in welke reden van de tegenstemmers uit tabel 3 een 
 kernconcept bij het hoofdconcept binding te herkennen is. Gebruik in 

je uitleg een kernconcept bij het hoofdconcept binding. Noem in je 
antwoord de naam van dit kernconcept. 

 Leg uit in welke andere reden van de tegenstemmers uit tabel 3 het 
begrip collectieve identiteit te herkennen is. Gebruik in je uitleg een 
omschrijving van het begrip collectieve identiteit. 
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Opgave 4  Straattaal of het Nederlands van de toekomst  
 
Bij deze opgave hoort tekst 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over het gebruik van straattaal door jongeren. 
 

1p 12 Beredeneer of jongeren die dezelfde straattaal spreken, altijd een groep 
te noemen zijn. Gebruik in je redenering het kernconcept groepsvorming. 
 
Gebruik tekst 3. 
Er is een onderscheid tussen globalisering op economisch, juridisch, 
politiek, sociaal-cultureel en ecologisch gebied. Deze gebieden noemen 
we dimensies. 

3p 13 Leg op grond van tekst 3 uit dat straattaal past bij een geglobaliseerde 
samenleving. Gebruik in je uitleg: 
 het kernconcept globalisering; 
 een van de bovenstaande dimensies van globalisering; 
 een voorbeeld uit tekst 3. 
 
Gebruik tekst 3. 
In de laatste regel van tekst 3 staat: “Het is de taal van de straat en de 
sprekers zullen dus ook wel nooit verder komen dan die straat.” In dit 
citaat is een vooroordeel te herkennen over de sociale mobiliteit van 
jongeren die straattaal spreken. Dit vooroordeel kan gevolgen hebben 
voor de maatschappelijke positie van die jongeren. 

2p 14 – Leg uit dat dit citaat gaat over de sociale mobiliteit van jongeren die 
 straattaal spreken. Gebruik in je uitleg een omschrijving van het begrip 
 sociale mobiliteit. 
 Beredeneer op welke wijze dergelijke vooroordelen over de sociale 

mobiliteit van jongeren die straattaal spreken, gevolgen kunnen 
hebben voor de maatschappelijke positie van deze jongeren. Gebruik 
in je redenering een omschrijving van het begrip positietoewijzing. 

 
Stel dat jij een onderzoek doet naar straattaal onder jongeren. De 
onderzoeksvraag is: “In hoeverre is er sprake van sociale cohesie tussen 
jongeren die dezelfde straattaal spreken?” 

3p 15 – Formuleer een enquêtevraag om de mate van sociale cohesie te 
 meten tussen jongeren die dezelfde straattaal spreken. 
 Je mag het woord ‘cohesie’ niet gebruiken. 
 Formuleer vier antwoordmogelijkheden voor de persoon die de 

enquêtevraag beantwoordt. 
 Geef een reden waarom je met deze enquêtevraag de mate van 

sociale cohesie meet. Gebruik in je antwoord het kernconcept sociale 
cohesie. 
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Opgave 5  De glorietijd en de neergang van de kraakbeweging 
 
Bij deze opgave horen de teksten 4 en 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over kraken. Kraken is het in gebruik nemen van een 
leegstaand gebouw zonder toestemming van de eigenaar. Het 
verschijnsel kraken kwam op in de jaren zestig als reactie op jarenlange 
leegstand van panden in tijden van woningnood. Kraken gebeurde onder 
andere door jonge mensen die moeilijk aan betaalbare woon- en 
werkruimte kwamen, met name studenten, werklozen en kunstenaars. 
Rond 1980 waren krakers erg actief. In die tijd kwamen zij regelmatig in 
aanvaring met de autoriteiten (politie en justitie). Tot 2010 was het 
wettelijk toegestaan om een gebouw te kraken als dat gebouw meer dan 
12 maanden leegstond. In 2010 werd kraken volledig bij wet verboden, 
dus ook na 12 maanden leegstand. 
 
Gebruik de inleiding van deze opgave. 
Er zijn twee benaderingen die maatschappelijke conflicten verklaren: de 
conflictbenadering van Marx en de conflictbenadering van Huntington. 

2p 16 Beredeneer of het conflict tussen krakers en de autoriteiten, zoals in de 
inleiding weergegeven, te verklaren is met de benadering van Marx of met 
de benadering van Huntington. Gebruik in je redenering: 
 de inleiding van deze opgave; 
 een kenmerk van de gekozen benadering. 
 
Gebruik de inleiding van deze opgave. 
Vanuit politieke stromingen kan er verschillend gedacht worden over een 
kraakverbod. 

2p 17 Geef een argument voor een kraakverbod. Gebruik in je argumentatie: 
 een voorbeeld uit de inleiding van deze opgave; 
 een uitgangspunt van de liberale stroming. 
 
Gebruik tekst 4. 
In tekst 4 wordt verslag gedaan van een ontruiming van kraakpanden in 
Amsterdam-Oost. In de beschrijving van de ontruiming zijn verschillende 
soorten machtsbronnen te herkennen. 

2p 18 Geef:  
 een actor uit tekst 4 die over een politieke machtsbron beschikt; 
 een voorbeeld uit tekst 4 waar het gebruik van deze politieke 

machtsbron uit blijkt. 
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Gebruik tekst 4. 
In het overheidsbeleid zijn verschillende strategieën voor de bestrijding 
van criminaliteit te herkennen. Een strategie is ondersteuning en 
hulpverlening. 

2p 19 – Welke twee andere strategieën zijn te herkennen in tekst 4? 
 Geef bij elke strategie een voorbeeld uit tekst 4. 
 
Gebruik tekst 4. 
Er zijn twee modellen die beschrijven hoe actoren zich opstellen bij een 
conflict: het harmoniemodel en het conflictmodel. 

2p 20 Leg uit welk model te herkennen is in het gedrag van de krakers in 
tekst 4. Gebruik in je uitleg: 
 een kenmerk van het gekozen model;  
 een voorbeeld uit tekst 4. 
 
Gebruik tekst 4. 
Er zijn verschillende factoren of omstandigheden die belangrijk zijn voor 
het slagen van een effectieve samenwerking. Een van die factoren is 
compromisbereidheid. 

2p 21 – Welke andere factor dan compromisbereidheid die belangrijk is voor 
 het slagen van een effectieve samenwerking is te herkennen in 
 tekst 4? 
 Geef van deze factor een voorbeeld uit tekst 4. 
 
Gebruik tekst 5. 

4p 22 Leg met behulp van tekst 5 uit dat de kraakbeweging in haar glorietijd 
macht had. Gebruik in je uitleg: 
 twee elementen van het kernconcept macht; 
 bij elk element een voorbeeld uit tekst 5. 
 
Gebruik tekst 5. 
Een begrip uit de mediaframing-hypothese is het begrip frame. In tekst 5 
zijn frames over kraken te herkennen. 

1p 23 Welke verandering in het frame over kraken is in tekst 5 te herkennen? 
Gebruik in je antwoord een omschrijving van het begrip frame uit de 
mediaframing-hypothese. 
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Gebruik tekst 5. 
3p 24 Beredeneer met behulp van tekst 5 waarom een kraakverbod in de 

glorietijd van de kraakbeweging niet werd ingevoerd. Gebruik in je 
redenering: 
 de kraakbeweging of de Eerste Kamer als betrokkene in de politieke 

besluitvorming; 
 een van de barrières van het barrièremodel; 
 een voorbeeld van deze barrière uit tekst 5; 
 een omschrijving van het begrip hindermacht of realisatiemacht. 
 
Gebruik tekst 5. 
Uit tekst 5 blijkt dat criminaliteit een relatief begrip is. 

2p 25 Leg op grond van tekst 5 uit dat criminaliteit een relatief begrip is. Gebruik 
in je uitleg een voorbeeld uit tekst 5. 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Opgave 1  LEGO 

 
tekst 1 
 
Eerste Lego-poppetje in rolstoel     
 
Voor het eerst is een Lego-poppetje 
in een rolstoel gesignaleerd (…). 
Afgelopen jaar probeerde een 
actiegroep Lego ertoe te bewegen 
ook mensen met een beperking op te 5 

nemen in hun figuurtjeslijn. De groep 
heet #ToyLikeMe, en wist online 

20.000 handtekeningen te 
verzamelen (…). Aanvankelijk 
antwoordde Lego dat iedereen met 10 

blokjes zijn ‘eigen verhaal’ kan 
bouwen, en geen aparte figuurtjes 
wilde maken. Maar dat is nu 
veranderd. 

 

 
 
 bron: NRC Handelsblad van 29 januari 2016 
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Opgave 2  Kermismensen 

 
tekst 2 
 
De communie is een heugelijke 
gebeurtenis in een kermisleven. (…) 
Enerzijds is er de behoefte van veel 
kermismensen om hun tradities voort 
te zetten. Een behoefte die, juist 5 

wanneer het financieel slecht gaat, 
sterker lijkt te worden. Het overgrote 
deel van de kermisexploitanten is 
katholiek. In een gemeenschap die 
zo klein is (…) is de behoefte aan 10 

deze tradities des te sterker. Het 
groots vieren van de communie is 

van oudsher iets wat wordt gedaan 
door de kermis. Om God te eren, om 
familie en vrienden bij elkaar te 15 

krijgen, en (…) misschien ook als 
bedankje voor het kind dat altijd maar 
meereist en zich aan moet passen 
aan het leven van zijn ouders. (…) 
Anderzijds is zo’n groot feest, zoals 20 

een (…) exploitant vertelt “een 
manier om eventjes te ontsnappen 
aan de harde werkelijkheid van de 
kermis”. 

 
 bron: de Correspondent van 18 februari 2014 
 
 
tabel 1 
 
Ontwikkelingen in de rooms-katholieke kerk, kerncijfers 2003-2012 
 

sacramenten/rituelen 2003 2007 2012

kinderdoop 37.065 29.190 19.680

communie 40.435 36.800 27.460

vormsel 29.385 25.500 18.900

huwelijk 7.700 5.470 2.915

uitvaart 38.130 32.000 26.260

toetreding 805 730 530

 
 bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (2014) 
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Opgave 3  Het einde van Streuvel? 

 
Alle gegevens in deze opgave zijn fictief. 
 
tabel 2 
 
Uitslag referendum gemeentelijke herindeling Streuvel 
 

totale aantal kiesgerechtigden 782

opkomst 651

voor de herindeling 236

tegen de herindeling 358

blanco 52

ongeldig 5

 
 
tabel 3 
 
Belangrijkste reden van tegenstemmers om tegen de gemeentelijke 
herindeling te stemmen (steekproef van 212 inwoners) 
 

Ik ben van mening dat het eigen karakter van Streuvel verloren 
gaat (bijvoorbeeld de Streuvelse zomerfeesten). 

52% 

Ik ben van mening dat de nieuwe gemeenteraad onvoldoende 
zal opkomen voor de belangen van Streuvelaars. 

35% 

Ik ben (zeer) ontevreden over deze gemeenteraad. 10% 

overig 2% 

weet niet/geen mening  1% 

 
Toelichting bij tabel 3 
Aan 212 bewoners van Streuvel die bij het referendum tegen de gemeentelijke 
herindeling hebben gestemd (tegenstemmers) is gevraagd wat de belangrijkste 
reden was om tegen te stemmen. In tabel 3 staat de verdeling in procenten van 
deze belangrijkste redenen (percentages zijn afgerond op hele procenten). 
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Opgave 4  Straattaal of het Nederlands van de toekomst 

 
tekst 3 
 
Straattaal 
(…) Straattaal is een taal die steeds 
meer jongeren spreken. (…). Over 
het algemeen wordt het volgende 
verstaan onder straattaal: het 
taalgebruik van jongeren in grote 5 

meertalige steden die Nederlandse 
woorden en uitdrukkingen vervormen 
of vervangen door materiaal uit 
andere talen zoals (…) het Sranan 
(Surinaamse taal), Marokkaans 10 

(Arabisch en/of Berber) en/of 
(Amerikaans-)Engels. (…) 
 
Misverstanden 
Veel mensen denken (…) dat alleen 
meertalige jongeren deze taal 

spreken, en niet de jongeren die van 15 

huis uit eentalig Nederlands 
opgevoed zijn, terwijl ook die 
jongeren straattaal spreken. Verder 
is het niet zo dat jongeren straattaal 
spreken omdat ze niet goed zijn in 20 

Nederlands. Ze spreken meerdere 
varianten van het Nederlands. (…) 
 
De fascinatie voor jongerentaal (…) 
heeft te maken met hoe wij denken 
over ‘afwijkend’ taalgebruik. Dat 25 

levert meestal een (…) beeld op (…) 
van de jongeren die het spreken: 
“Het is de taal van de straat en de 
sprekers zullen dus ook wel nooit 
verder komen dan die straat.” (…) 30 

 
 bron: Kennislink (2007) en NRC Handelsblad van 19 november 2012 
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Opgave 5  De glorietijd en de neergang van de kraakbeweging 

 
tekst 4 
 
Observatie van een ontruiming 
 
Het is een zonnige dag, Pasen 2009, 
als in Oost1) drie panden naast elkaar 
worden gekraakt. Het gaat om 
voormalige sociale huurwoningen die 
gerenoveerd zijn en nu voor veel 5 

hogere prijzen verhuurd zouden 
moeten worden. Een groep van tegen 
de 50 krakers neemt de panden in 
gebruik. Doordat ongeruste buren de 
politie hebben gebeld, is deze zeer 10 

snel ter plaatse. (…) Volgens de 
politie is de deur zichtbaar 
opengebroken, wat een strafbaar feit 
betekent. Er volgt een lange 
discussie tussen woordvoerders van 15 

de krakers en de politie. (…) 
Na enige tijd draagt de politie de 
krakers op het pand te verlaten. 
Reden: het heeft nog geen jaar 
leeggestaan. Na kort overleg besluit 20 

de groep krakers het pand niet te 
verlaten, want volgens hen heeft het 
wel langer dan een jaar leeggestaan. 
Hierop kondigt de politie aan dat de 

ME2) zal komen om het pand te 25 

ontruimen. (…) 
Op het moment dat de politie de 
straat gaat afzetten moeten de 
krakers een keuze maken. Het pand 
in, op straat blijven, beide met het 30 

risico van arrestatie, of achter de 
afzetting van de politie gaan staan. 
Op het laatste moment besluit een 
tiental krakers naar binnen te gaan. 
Zo’n 25 man blijft over om buiten de 35 

deur te blokkeren. Zij geven hun 
identiteitspapieren en telefoons mee 
aan anderen, die achter de afzetting 
staan. (…) 
Als uiteindelijk het eerste peloton ME 40 

arriveert, gaat alles heel snel. (…). 
Binnen enkele minuten is de straat 
‘schoon’ en kan de ontruiming 
beginnen. (…) 
Om elf uur ’s avonds keert de rust 45 

weer. De drie gekraakte panden zijn 
ontruimd, zowel krakers als politie 
zijn vertrokken. Voor elk van de drie 
panden staat een beveiliger. (…)

 
 bron: Reeks Criminologie van Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU (2009) 
 

 
 

noot 1 Amsterdam-Oost 

noot 2 Mobiele Eenheid, een onderdeel van de politie 
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tekst 5 
 
De glorietijd en de tijd van neergang van de kraakbeweging 
 
Glorietijd 
Kraken kon rekenen op brede 
sympathie vanwege de 
maatschappelijke thema’s die zij 
aankaartte, maar ze hadden in de 
vele jonge werklozen en studenten 5 

ook een grote achterban, die fysiek 
te mobiliseren was. (…) 
 
De kraakbeweging, die beschikte 
over eigen ‘binnen-media’ en ook 
positieve aandacht kreeg in reguliere 10 

media, was in de jaren ’80 zeer goed 
in staat haar boodschap te 
verkondigen. (…) 
 
In mei 1976 wordt de Anti-kraakwet, 
waarin kraken strafbaar is gesteld, 15 

aangenomen door de Tweede 
Kamer. In landelijke protestdagen 
toont de prille kraakbeweging haar 
onvrede en wijst men op de grote 
woningnood die bestaat terwijl er 20 

veel leegstand is (…). Uiteindelijk 
besluit de Eerste Kamer in februari 
1978 de wet niet in behandeling te 
nemen, met als argument dat een 
anti-kraakwet vergezeld dient te gaan 25 

van een leegstandswet (…). Hierdoor 
treedt de Anti-kraakwet niet in 
werking. (…) 
 
Een kraakverbod was politiek niet 
haalbaar. (…) Het lukte krakers om 30 

woningnood en leegstand tot de 
centrale thema’s te maken. Er kwam 
een ‘leegstandswet’ in plaats van een 
kraakverbod. (…) 
 
Tijd van neergang 
Er is een verandering waarneembaar 35 

in het politieke klimaat, rechtse 
politici nemen het voortouw. (…) In 
oktober 2003 wordt een motie 
ingediend (…). Dit is de aanloop voor 
nieuwe wetgeving, die in oktober 40 

2010 zal leiden tot het kraakverbod. 
(…) 
De issues waar de beweging zich 
hard voor maakt zijn van de 
voorpagina’s van de kranten 
verdwenen en nieuwsitems richten 45 

zich nu voornamelijk op het gebruikte 
geweld en het aantal aangehouden 
personen. (…) 

 
 bron: Tijdschrift voor Criminologie (2012) 
 
 

 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 53 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
 
Als in een vraag staat dat de kandidaat een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan 
dient de kandidaat in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of 
kernconcept te gebruiken die nodig zijn om de vraag juist te kunnen beantwoorden. 
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4 Beoordelingsmodel 

 

Opgave 1  LEGO 

1 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat de mate van diversiteit in speelgoedfiguren in verband te 
brengen is met het hoofdconcept verhouding, met gebruik van: 
• het hoofdconcept verhouding 1 
• een voorbeeld uit tekst 1 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De mate van diversiteit in speelgoedfiguren is een aanwijzing over de

mate waarin speelgoedfabrikanten in hun speelgoedfiguren 
verschillen tussen sociale categorieën laten zien. Hoe bedrijven als 
onderdeel van de maatschappij vormgeven aan sociale verschillen is 
onderdeel van het hoofdconcept verhouding 1 

• In tekst 1 staat dat er een LEGO-speelgoedfiguur met een beperking in
het assortiment is opgenomen (r. 1-2). Door zowel speelgoedfiguren 
met als zonder beperking in het assortiment op te nemen, geeft LEGO 
vorm aan het verschil tussen mensen met en zonder een beperking 1 

2 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een redenering op welke wijze diversiteit in speelgoedfiguren de bindingen 
in de samenleving kan versterken, met gebruik van: 
• het kernconcept representativiteit 1 
• het hoofdconcept binding 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Diversiteit in speelgoedfiguren kan ervoor zorgen dat de kenmerken

van alle speelgoedfiguren samen een afspiegeling zijn van / 
overeenkomen met alle groepen die de speelgoedfiguren zouden 
moeten vertegenwoordigen. Er is dan sprake van representativiteit 1 

• Door deze representativiteit kunnen groepen die in speelgoedfiguren
worden verbeeld zich vertegenwoordigd gaan voelen. Als groepen zich 
vertegenwoordigd voelen, zegt dit iets over de relatie en daarmee de 
binding van deze groepen met de maatschappij. Diversiteit in 
speelgoedfiguren kan zo de bindingen met de samenleving versterken  1 

Vraag Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een redenering dat een toename van de diversiteit in speelgoedfiguren kan 
zorgen voor een verandering in de socialisatie van kinderen, met gebruik 
van: 
• het kernconcept cultuur 1 
• het kernconcept socialisatie 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• Als meer groepen (sociale categorieën) in speelgoedfiguren zijn 

vertegenwoordigd, kan dit bijdragen aan een andere voorstelling die 
kinderen hebben over deze groepen/de samenleving. Kinderen 
kunnen zich onder andere meer bewust worden van het bestaan van 
bepaalde groepen in de samenleving. Voorstellingen zijn onderdeel 
van cultuur 1 

• Het spelen met speelgoed maakt onderdeel uit van opvoeding. Een 
verandering in de voorstelling betekent dus een verandering in de 
overdacht en verwerving van cultuur. Omdat opvoeding en 
overdracht en verwerving van cultuur onderdeel zijn van socialisatie is 
er sprake van een verandering in de socialisatie van kinderen 1 

 
 4 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• aangeven dat de boodschap bij het LEGO-speelgoed meer past bij een 

feminiene cultuur omdat er wordt uitgegaan van overlappende 
sekserollen 1 

• een uitleg met gebruik van de boodschap om de overlappende 
sekserollen te onderbouwen 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit de boodschap blijkt dat men uitgaat van een overlap van 

sekserollen, wat past bij een feminiene cultuur 1 
• Uit de boodschap blijkt namelijk dat zowel jongens als meisjes het leuk 

vinden om LEGO-creaties zoals een poppenhuis of ruimteschip te 
bouwen. Wat kinderen met LEGO bouwen hangt dus niet af van hun 
sekserol 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2  Kermismensen 
 

 5 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
a 
een uitleg dat secularisering past bij het proces van rationalisering, met 
gebruik van: 
• een voorbeeld uit tabel 1 1 
• een ander kenmerk van het proces van rationalisering 1 
b 
• een uitleg dat de viering van de communie zoals in tekst 2 beschreven, 

niet typerend is voor het proces van rationalisering, met gebruik van 
een voorbeeld uit tekst 2 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• In tabel 1 is het proces van secularisering te herkennen omdat tussen 

2003 en 2012 het aantal sacramenten/rituelen in de rooms-katholieke 
kerk, zoals het aantal communies, is afgenomen 1 

• Deze afname is een indicatie van een afname van de betekenis van 
godsdienstige tradities. De afname van deze betekenis is een kenmerk 
van het proces van rationalisering 1 

b 
• De viering van de communie zoals in tekst 2 beschreven is niet 

typerend voor het proces van rationalisering. Uit tekst 2 blijkt namelijk 
dat de communie van oudsher groots gevierd wordt (r. 11-14) 1 

 
 6 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
een uitleg welke functie van socialisatie te herkennen is in de viering van 
de communie, met: 
• gebruik van een functie van socialisatie 1 
• een voorbeeld uit tekst 2 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de viering van de communie is de continuering van cultuur te 

herkennen. De communie is als traditie onderdeel van de cultuur van 
de kermisgemeenschap. Een communie is zo een vorm van 
cultuurverwerving met als doel de continuering van tradities 1 

• Uit tekst 2 blijkt dat veel kermismensen een communie vieren omdat ze 
de behoefte hebben hun tradities voort te zetten (r. 3-5) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
een redenering op welke wijze gedeelde waarden en normen de sociale 
cohesie binnen de kermisgemeenschap kunnen vergroten, met gebruik van 
het kernconcept sociale cohesie 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Als mensen in de kermisgemeenschap dezelfde waarden en normen 
hebben, kan dit zorgen voor een saamhorigheidsbesef. Dit 
saamhorigheidsbesef is een indicatie van het gevoel van kermismensen 
lid te zijn van de kermisgemeenschap. Gedeelde waarden en normen 
kunnen dus de sociale cohesie binnen de kermisgemeenschap vergroten. 
 
 

Opgave 3  Het einde van Streuvel? 
 

 8 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat een referendum een politieke institutie is, met gebruik van: 
− het kernconcept politieke institutie 
− een voorbeeld uit de inleiding van de opgave 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
− Een referendum is een politieke institutie omdat er sprake is van 

wettelijke en dus geformaliseerde regels voor burgers. Deze regels 
bepalen de verhouding tussen burgers en de gemeenteraad bij 
politieke besluitvorming.  

− Een voorbeeld van een dergelijke regel is het minimumaantal 
handtekeningen om een referendum te kunnen organiseren. 

 
indien gebruik van kernconcept en voorbeeld uit inleiding juist 2 
indien alleen gebruik van kernconcept juist 1 
indien alleen voorbeeld uit inleiding juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een argument om de gemeentelijke herindeling wel door te voeren, met: 
• een voorbeeld uit de inleiding van de opgave 1 
• het noemen en gebruik van een kernconcept 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de inleiding van de opgave staat dat door de gemeentelijke 

herindeling de nieuwe gemeente meer financiële middelen heeft om 
zorg te bieden aan kwetsbare groepen in de twee gemeenten, zoals 
aan mensen met langdurige schulden 1 

• Door de herindeling kunnen de gemeenten Streuvel en Lage Zoerden 
hun beleid voor onder andere de zorg van kwetsbare groepen 
financieel beter op elkaar afstemmen. Er is dan sprake van 
samenwerking. 1 

 
 10 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
een argument op grond van tabel 2 voor de gemeenteraad om de uitslag 
van het referendum over te nemen, met: 
− een voorbeeld uit tabel 2 
− gebruik en noemen van een kernconcept bij het hoofdconcept 

verandering 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
− Uit tabel 2 blijkt dat een meerderheid van degenen die gestemd 

hebben tegen een gemeentelijke herindeling is.  
− Door de uitslag van het referendum over te nemen en dus af te zien 

van de gemeentelijke herindeling geeft de gemeenteraad burgers een 
grotere inspraak bij politieke besluiten. Het is daarmee een indicatie 
van een verandering van de machtsverhouding van burgers ten 
opzichte van de gemeenteraad. Een verandering van 
machtsverhouding door grotere inspraak is onderdeel van 
democratisering. 

 
indien argument met gebruik van voorbeeld uit tabel 2 en kernconcept juist 2 
indien argument met alleen gebruik van kernconcept juist 1 
indien argument met alleen gebruik van voorbeeld uit tabel 2 juist 0 
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 HA-1034-f-17-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg in welke reden uit tabel 3 een kernconcept bij het 

hoofdconcept binding is te herkennen, met gebruik en noemen van een 
kernconcept bij het hoofdconcept binding 1 

• een uitleg in welke andere reden uit tabel 3 het begrip collectieve 
identiteit is te herkennen, met gebruik van een omschrijving van het  
begrip collectieve identiteit 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tabel 3 staat dat een groep tegenstemmers van mening is dat door 

de gemeentelijke herindeling een nieuwe gemeenteraad onvoldoende 
zal opkomen voor de belangen van Streuvelaars. Als er in een nieuwe 
gemeenteraad minder rekening zou worden gehouden met de 
belangen van de inwoners van Streuvel, kunnen politieke besluiten 
minder overeenkomen met de eisen en wensen van de kiezers uit 
Streuvel die gemeenteraadsleden vertegenwoordigen. Deze vrees 
voor minder representativiteit is dus een reden geweest om tegen te 
stemmen 1 

• In tabel 3 staat dat een groep tegenstemmers van mening is dat door 
de gemeentelijke herindeling het eigen karakter van Streuvel verloren 
gaat. Het karakter is een indicatie van de collectieve identiteit van 
Streuvel. Het eigene van een plaats wordt mede bepaald door wat de 
inwoners als kenmerkend en blijvend beschouwen, zoals de Streuvelse 
zomerfeesten. De vrees voor een verlies van de identiteit van Streuvel 
is dus een reden geweest om tegen te stemmen 1 

 
 

Opgave 4  Straattaal of het Nederlands van de toekomst 
 

 12 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
een redenering dat jongeren die dezelfde straattaal spreken niet altijd een 
groep te noemen zijn, met gebruik van het kernconcept groepsvorming 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Jongeren die dezelfde straattaal spreken, zijn niet altijd een groep te 
noemen. Niet alle jongeren die dezelfde straattaal spreken, hebben 
gemeenschappelijke waarden en normen waardoor ze met elkaar 
verbonden zouden zijn. 
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 HA-1034-f-17-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat straattaal past bij een geglobaliseerde samenleving, met 
gebruik van: 
• het kernconcept globalisering 1 
• de sociaal-culturele dimensie van globalisering 1 
• een voorbeeld uit tekst 3 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Straattaal past bij een geglobaliseerde samenleving omdat het een 

voorbeeld is van uitgebreide en intensieve contacten tussen 
Nederland en andere verre landen. Deze contacten blijken onder 
andere uit de komst van migranten naar Nederland 1 

• Het gaat om globalisering op sociaal-cultureel gebied omdat taal een 
uitdrukkingsvorm van een cultuur is  1 

• Uit tekst 3 blijkt dat jongeren die straattaal gebruiken, materiaal uit 
andere talen gebruiken zoals het Sranan en het Marokkaans (r. 9-10). 
Het gebruik van andere talen is dus te verklaren door de toegenomen 
uitbreiding en intensivering van contacten tussen Nederland en de rest 
van de wereld 1 

 
 14 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat het citaat het vooroordeel bevat dat de maatschappelijke 

positie van jongeren die straattaal spreken later niet zal verbeteren 1 
• een redenering op welke wijze dergelijke vooroordelen over sociale 

mobiliteit gevolgen kunnen hebben voor de maatschappelijke positie 
van jongeren, met gebruik van een omschrijving van het begrip 
positietoewijzing 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De opvatting gaat over de sociale mobiliteit omdat er gemeend wordt 

dat jongeren die straattaal spreken een lage status hebben (“de taal 
van de straat”) en later niet een betere maatschappelijke positie zullen 
innemen dan de positie die hoort bij een straatcultuur 1 

• Als dergelijke vooroordelen structureel leiden tot een lage 
maatschappelijke waardering en behandeling van jongeren kan het 
ertoe leiden dat deze jongeren hier mede door daadwerkelijk in een 
lage maatschappelijke positie terechtkomen. Er is dan sprake van 
positietoewijzing omdat een lage maatschappelijke waardering en 
behandeling oorzaken zijn die van buitenaf inwerken op de jongeren 
die straattaal spreken 1 
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 HA-1034-f-17-1-c 12 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• een formulering van een meetbare en eenduidige enquêtevraag die de 

mate van sociale cohesie meet tussen jongeren die dezelfde straattaal 
spreken 1 

• vier antwoordmogelijkheden voor de persoon die de enquêtevraag 
beantwoordt 1 

• een reden waarom de enquêtevraag de mate van sociale cohesie 
meet, met gebruik van het kernconcept sociale cohesie 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• (enquêtevraag) Hoe vaak ben je de afgelopen maand samen uitgegaan 

met een andere jongere die dezelfde straattaal spreekt als jij? 1 
• (antwoordmogelijkheden) 

A geen enkele keer  
B een tot twee keer 
C drie tot vier keer 
D vijf of meer keer 1 

• Hiermee meet ik de mate van sociale cohesie omdat het aantal keer 
samen uitgaan een indicator is van de kwaliteit van de bindingen die 
jongeren die dezelfde straattaal spreken, binnen een groep als 
sociaal kader met elkaar hebben 1 

 
Opmerking 
De enquêtevraag en de antwoordmogelijkheden moeten voldoen aan de 
eisen van sociaalwetenschappelijk onderzoek. 
Geen scorepunt toekennen aan een enquêtevraag met het woord 
‘cohesie’. 
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 HA-1034-f-17-1-c 13 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 5  De glorietijd en de neergang van de kraakbeweging 
 

 16 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een redenering dat het conflict zoals in de inleiding weergegeven te 
verklaren is met de conflictbenadering van Marx, met gebruik van: 
• de inleiding van de opgave 1 
• een kenmerk van de conflictbenadering van Marx 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• Uit de inleiding blijkt dat er sprake was van woningnood omdat 

bepaalde groepen moeilijk aan betaalbare woonruimte konden komen. 
Hierdoor namen sommige mensen uit deze groepen woonruimte van 
bezitters van woningen in gebruik en ontstond er een conflict tussen de 
krakers en de autoriteiten 1 

• Het verschil tussen het wel of niet bezitten van een woonruimte is een 
voorbeeld van een ongelijke verdeling van bezit. Het conflict is dus te 
verklaren met de conflictbenadering van Marx omdat in deze 
benadering een ongelijke verdeling van bezit als een oorzaak voor 
conflicten centraal staat 1 

 
 17 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
een argument voor een kraakverbod, met: 
− een voorbeeld uit de inleiding van de opgave 
− gebruik van een uitgangspunt van de liberale stroming 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
− Uit de inleiding blijkt dat bij kraken de eigenaar geen toestemming 

geeft voor het gebruiken van het gebouw. 
− Kraken moet daarom verboden worden omdat het een aantasting van 

de individuele rechten is, namelijk het recht op eigendom. 
 
indien voorbeeld uit inleiding en gebruik van uitgangspunt juist 2 
indien alleen gebruik van uitgangspunt juist 1 
indien alleen voorbeeld uit inleiding juist 0 
 

 18 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• politie/ME/beveiligers als actor 1 
• een voorbeeld uit tekst 4 waar het gebruik van deze politieke 

machtsbron uit blijkt 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De politie beschikt over een politieke machtsbron 1 
• “De drie gekraakte panden zijn ontruimd” (r. 46-47)  1 
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 HA-1034-f-17-1-c 14 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• rechtshandhaving/repressie met voorbeeld uit tekst 4 1 
• het beperken van de gelegenheid tot criminaliteit met voorbeeld uit 

tekst 4 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• rechtshandhaving. In tekst 4 staat dat de drie gekraakte panden zijn 

ontruimd. (r. 46-47) 1 
• het beperken van de gelegenheid tot criminaliteit. In tekst 4 staat dat 

voor elk van de drie panden een beveiliger staat. (r. 48-49) 1 
 

 20 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
− noemen van conflictmodel en uitleg dat dit model in tekst 4 te 

herkennen is, met gebruik van een kenmerk van het conflictmodel 
− gebruik van voorbeeld uit tekst 4 om het conflictmodel te illustreren 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
− Het conflictmodel is te herkennen omdat de krakers strijdmiddelen 

inzetten om hun doel te bereiken. 
− Dit blijkt bijvoorbeeld uit het blokkeren van de deur van het pand om de 

kraakpanden te behouden. (r. 35-36) 
 
indien noemen van conflictmodel met uitleg en voorbeeld uit 
tekst 4 juist    2 
indien alleen noemen van conflictmodel met uitleg juist 1 
indien alleen voorbeeld uit tekst 4 juist 0 
 

 21 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een andere factor dan compromisbereidheid die belangrijk is voor het 

slagen van een effectieve samenwerking 1 
• een voorbeeld uit tekst 4 van deze factor 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• onderling vertrouwen 1 
• Krakers geven hun identiteitspapieren en telefoons mee aan anderen. 

(r. 36-38) 1 
 

Pagina: 392Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-f-17-1-c 15 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg met behulp van tekst 5 dat de kraakbeweging in haar glorietijd 
macht had, met: 
− gebruik van het element van het inzetten van hulpbronnen 
− een voorbeeld uit tekst 5 van dit element 
− gebruik van het element van doelstellingen bereiken of 

handelingsmogelijkheden van anderen te beïnvloeden 
− een voorbeeld uit tekst 5 van dit element 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
− In de glorietijd had de kraakbeweging het vermogen om de media als 

hulpbron in te zetten. 
− In tekst 5 staat dat de kraakbeweging beschikte over eigen ‘binnen-

media’, positieve aandacht kreeg in reguliere media en zeer goed in 
staat was haar boodschap te verkondigen. (r. 8-13) 

− Met deze media-aandacht kon de kraakbeweging haar doelen 
bereiken, namelijk aanpak van woningnood en leegstand. 

− In tekst 5 staat dat er een leegstandswet kwam. (r. 32-34) 
 
voor elk element geldt: 
indien gebruik van element en voorbeeld uit tekst 5 juist 2 
indien alleen gebruik van element juist 1 
indien alleen voorbeeld uit tekst 5 juist 0 
 

 23 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
een verandering van het frame over kraken die in tekst 5 is te herkennen, 
met gebruik van een omschrijving van het begrip frame uit de 
mediaframing-hypothese 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
In de glorietijd werd het onderwerp kraken vooral belicht vanuit de 
invalshoek van woningnood en leegstand, terwijl in de tijd van de neergang 
het onderwerp kraken vooral werd belicht vanuit de invalshoek van 
criminaliteit. 
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 HA-1034-f-17-1-c 16 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een redenering met behulp van tekst 5 waarom een kraakverbod in de 
glorietijd van de kraakbeweging niet werd ingevoerd, met gebruik van 
kraakbeweging/Eerste Kamer en: 
• een barrière uit het barrièremodel  1 
• een voorbeeld van deze barrière uit tekst 5 1 
• een omschrijving van het begrip hindermacht of realisatiemacht 1 
 
voorbeelden van een juist antwoord: 
(kraakbeweging als betrokkene) 
• De kraakbeweging wist aandacht in de media en de politiek te creëren 

voor een ander probleem dan het kraken. Dus de politieke (en media-) 
aandacht die de kraakbeweging wist te creëren vormde een barrière. 
Deze barrière speelde in de fase van het beslissen over de noodzaak 
van een beleidsmatige oplossing van het probleem 1 

• Uit tekst 5 blijkt namelijk dat de kraakbeweging er voor wist te zorgen 
dat de problemen van woningnood en leegstand in de politieke 
besluitvorming als belangrijker werden gezien dan het kraken. (r. 29-
34) 1 

• De kraakbeweging kon zo een kraakverbod voorkomen. Omdat de 
kraakbeweging dus beleidsvorming kon tegenhouden had deze 
hindermacht. Hierdoor was een kraakverbod in de glorietijd niet 
haalbaar 1 

 
of 
 
(Eerste Kamer als betrokkene) 
• De Eerste Kamer vond een ander probleem dan het kraken 

belangrijker. Dus de noodzaak voor het oplossen van een ander 
probleem vormde een barrière. Deze barrière speelde in de fase van 
het beslissen over de noodzaak van een beleidsmatige oplossing van 
het probleem van kraken 1 

• Uit tekst 5 blijkt namelijk dat de Eerste Kamer de wet niet in 
behandeling nam omdat deze samen moest gaan met een 
leegstandswet. (r. 21-26) 1 

• De Eerste Kamer kon zo een kraakverbod voorkomen. Omdat de 
Eerste Kamer dus beleidsvorming kon tegenhouden had deze 
hindermacht. Hierdoor was een kraakverbod in de glorietijd niet 
haalbaar 1 
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 HA-1034-f-17-1-c 17 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg op grond tekst 5 waaruit blijkt dat wat volgens de wet 

strafbaar is, wordt beïnvloed door de opvattingen van degenen die de 
politieke macht hebben en dat daarmee criminaliteit relatief is / wat 
strafbaar is, tijdgebonden is, en dat daarmee criminaliteit relatief is 1 

• gebruik van een voorbeeld uit tekst 5 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 5 blijkt dat het strafbaar stellen van kraken afhankelijk was 

van de opvattingen van degenen die de politieke macht hadden. 
Gedrag dat strafbaar gesteld is, valt onder criminaliteit en dus is 
criminaliteit een relatief begrip 1 

• In tekst 5 staat dat het kraakverbod er kwam in de tijd dat er een 
verandering was van het politieke klimaat. (r. 35-41) Een verandering 
van een politiek klimaat kan duiden op een verandering in opvattingen 
van politieke machthebbers 1 

 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer 
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei. 
 
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
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einde  
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HA-1034-a-17-2-o 

Examen HAVO 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
maandag 19 juni
13.30 - 16.30 uur
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 HA-1034-a-17-2-o 2 / 8 lees verder ►►►

Opgave 1  Strafrecht op festivals 

Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 en tabel 1 uit het 
bronnenboekje. 

Inleiding 
Op festivals worden drugs gebruikt. In Nederland is het produceren en 
verhandelen van drugs in strijd met de wet. In 2014 werd op het 
Lowlands-festival voor het eerst een zogenaamde ‘strafrechtstraat’ 
ingesteld. Hier werden festivalgangers met te veel drugs in hun bezit, 
direct bestraft (tekst 1). In navolging van Lowlands werd ook op het 
Amsterdam Dance Event (ADE) een strafrechtstraat ingesteld (tekst 2 en 
tekst 3). 
In tabel 1 staan politiecijfers over drugsdelicten in 2012. In tekst 4 staan 
enkele onderzoeksgegevens uit 2013 over ecstasygebruik. 

Lees de regels 1 tot en met 42 van tekst 1. 
2p 1 Leg uit welke conclusie je uit dit tekstdeel kunt trekken met betrekking tot 

de strafbaarheid en strafwaardigheid van drugsgebruik op festivals. 
Ondersteun je conclusie met een verwijzing naar de tekst. 

Lees de regels 43 tot en met 67 van tekst 1. 
Het opleggen van straf beoogt verschillende doelen en functies zoals 
vergelding. 

2p 2 Leg van twee andere doelen van straf uit dat die nagestreefd kunnen 
worden met het opleggen van een geldboete aan iemand die 5 of meer 
xtc-pillen heeft. 

Lees de regels 43 tot en met 67 van tekst 1. 
De mogelijkheid voor het opleggen van een strafbeschikking bestaat sinds 
1 februari 2008. Voor sommige delinquenten pakt de strafbeschikking 
negatief uit. Voor justitie werd een bestaand probleem er kleiner door. 

2p 3 Welk probleem van justitie in Nederland wordt met de strafbeschikking 
kleiner? Leg je antwoord uit. 
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Lees tekst 2 en zie de regels 64 tot en met 67 van tekst 1. 
Op Lowlands ging bijna 80% van de betrapten ter plekke akkoord met de 
boete. Bij het Amsterdam Dance Event was dat minder dan 50%. Dat is 
een groot verschil. Terwijl de politie op Lowlands strengere richtlijnen 
hanteerde dan in Amsterdam en de boetebedragen niet veel verschilden. 

2p 4 Welk ander gegeven uit tekst 2 kan verklaren dat in Amsterdam de 
bereidheid om de boete meteen te voldoen, kleiner was dan op Lowlands? 
Leg je antwoord uit. 

Drugsbezit kan zowel met preventief als met repressief beleid aangepakt 
worden. 

2p 5 Is de ‘strafrechtstraat’ een voorbeeld van repressief of preventief beleid? 
Verklaar je antwoord. 

Lees tekst 3. 
De minister wil opheldering over een verschil in de richtlijn die in 
Amsterdam werd toegepast in vergelijking met de rest van het land.  

2p 6 Leg uit wat de opheldering die de minister wil over dat verschil met de 
rechtsstaatgedachte te maken heeft. 

Theorieën die crimineel gedrag verklaren, kunnen een bepaalde aanpak 
ondersteunen. 

2p 7 Door welke theorie wordt de harde aanpak van Van der Steur 
ondersteund? Leg je antwoord uit. 

Bekijk tabel 1. 
In tabel 1 staan politiecijfers over het aantal verdachten van 
drugsdelicten. Politiecijfers geven niet precies weer wat de werkelijke 
omvang van de gepleegde criminaliteit is. 

3p 8  Geef twee redenen waarom men op basis van deze tabel niet kan 
bepalen hoe groot de werkelijke omvang van de drugscriminaliteit in 
2012 was. 

 Leg uit welke gegevens men nodig heeft om een aanvullend inzicht te 
verkrijgen met preciezere cijfers. 

Lees tekst 4. 
In het jaarbericht 2015 van de nationale drugsmonitor staat dat er 
signalen zijn van een toename van ecstasygebruik op festivals. 

2p 9  Geef een omschrijving van de differentiële associatietheorie van 
Sutherland. 

 Leg uit hoe je met behulp van de differentiële associatietheorie van 
Sutherland het hoge percentage gebruikers kunt verklaren. 
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Opgave 2  Politiek en klimaat 

Bij deze opgave horen de teksten 5, 6 en 7 uit het bronnenboekje. 

Inleiding  
De discussie rond het klimaatbeleid van overheden, speelt zich af op 
verschillende politieke niveaus. Tijdens de klimaattop in Parijs in 
december 2015 worden leden van de Europese Commissie door 
lobbyisten uit het bedrijfsleven getrakteerd op een diner (tekst 5). De 
internationale waakhonden Corporate Accountability International 
(Boston) en Corporate Europe Observatory (Brussel) houden de 
lobbyorganisaties van bedrijven in de fossiele sector scherp in de gaten.  
In Nederland kwamen de partijleiders Samsom (PvdA) en Klaver 
(GroenLinks) in de aanloop naar de klimaattop met een initiatiefvoorstel 
voor een nieuwe klimaatwet (tekst 6). Verschillende politieke partijen in de 
Tweede Kamer hebben ieder hun eigen opvattingen over het gewenste 
klimaat- en milieubeleid (tekst 7). 

Lees de regels 1 tot en met 31 van tekst 5.  
De Europese Commissie heeft verschillende taken. 

1p 10 Geef een taak van de Europese Commissie waarop de lobby van het 
bedrijfsleven is gericht. 

Lees de regels 1 tot en met 31 van tekst 5. 
Werkgeverskoepel BusinessEurope en de bedrijven die in tekst 5 
genoemd worden treden op als pressiegroepen. Pressiegroepen willen, 
net als politieke partijen, hun wensen in beleid vertaald zien. Er zijn echter 
ook verschillen tussen pressiegroepen en politieke partijen. 

2p 11  Leg aan de hand van een citaat uit de regels 1 tot en met 31 van  
tekst 5 uit, welk verschil er bestaat tussen pressiegroepen en politieke 
partijen. 

 Geef ook nog een ander verschil tussen pressiegroepen en politieke 
partijen. 
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Lees de regels 32 tot en met 74 van tekst 5.  
In het spoor van de tabaksproducenten gaf Exxon rond de 30 miljoen uit 
aan onderzoekers en activisten die in de media hun twijfels wilden uiten 
over het klimaatprobleem. Volgens Tamar Lawrence-Samuel van 
Corporate Accountability International blijkt uit de Exxon-affaire dat de 
fossiele industrie dezelfde lobbymethoden hanteert als eerder de 
tabaksindustrie. De tabaksindustrie probeerde de risico’s van het roken te 
bagatelliseren. En Exxon zou ten aanzien van het klimaatprobleem 
hetzelfde bereiken als dat probleem door de media op een andere manier 
zal worden gepresenteerd: niet meer als een groot politiek probleem maar 
als een onderwerp van een discussie tussen wetenschappers. 

2p 12 Welke theorie over de invloed van de media is te herkennen in deze 
strategie van Exxon? Leg je antwoord uit. 

Lees de regels 1 tot en met 34 van tekst 6.  
Samsom en Klaver zijn lid van de Tweede Kamer. 

3p 13  Bij welke hoofdtaak van de Tweede Kamer hoort het maken van een 
initiatiefwet?  

 Noem nog twee andere formele middelen die de Kamer heeft om deze 
taak te kunnen uitvoeren. 

Lees de regels 1 tot en met 34 van tekst 6.  
Samsom is van de PvdA en Klaver van GroenLinks. In 2015 is de PVDA 
een coalitiepartij en GroenLinks een oppositiepartij. Samsom en Klaver 
werken samen aan een wetsontwerp. 

2p 14 Leg uit waarom het ongebruikelijk is dat een regeringspartij en een 
oppositiepartij samen een wetsvoorstel indienen.  

Lees de regels 1 tot en met 34 van tekst 6. 
Een gezond milieu is een collectief goed. 

3p 15 Geef drie kenmerken van een gezond milieu waaruit blijkt dat het een 
collectief goed is.  

De VVD is huiverig voor het maken van dwingender milieuafspraken 
(regels 22 tot en met 24 van tekst 6).  

3p 16  Welke ideologie hangt de VVD aan? 
 Verklaar de huiver voor dwingende milieuafspraken op basis van twee 

ideeën uit die ideologie. 
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Lees de regels 35 tot en met 72 van tekst 6.  
Tekst 6 gaat over de omzetting van wensen ten aanzien van het klimaat in 
overheidsbeleid. Het systeemmodel van het politieke proces verdeelt die 
omzetting in drie fasen. 

4p 17  Noem de drie fasen van de omzetting. 
 Geef bij elk van de drie fasen een actor die in tekst 6 genoemd wordt. 
 Leg uit wat elk van de actoren bijdraagt aan die fase in de omzetting. 

Gebruik tekst 7.  
De standpunten a, b en c in tekst 7 komen uit de verkiezingsprogramma’s 
van het CDA, de PVV en de SP. 

6p 18  Welk standpunt hoort bij welke partij?  
 Beargumenteer je keuze op basis van een kenmerk van de politieke 

stroming dat in het standpunt te herkennen is.  
 Geef ook de naam van die politieke stroming. 

Opgave 3  Computerspellen: onschuldig vermaak? 

Bij deze opgave horen de teksten 8, 9 en 10 uit het bronnenboekje. 

Inleiding 
De invloed van computerspellen op het gedrag van kinderen en jongeren 
is regelmatig onderwerp van discussie. Begin 2016 verschenen er twee 
onderzoeken met betrekking tot verschillende aspecten van dit 
onderwerp. 
In tekst 8 komt Karin Fikkers aan het woord. Zij heeft aan de Universiteit 
van Amsterdam promotieonderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen 
van game-geweld op agressie onder jongeren. Tekst 9 gaat over een 
onderzoek van Frans Folkvord van de Radboud Universiteit Nijmegen, 
waaruit blijkt dat spelletjes van snoepfabrikanten grote invloed hebben op 
kinderen.  
Ter bescherming van kinderen tegen schadelijke reclame heeft de 
Stichting Media Rakkers, de Jeugd Reclame Wijzer in het leven geroepen 
(tekst 10). 

Lees tekst 8.  
Over de invloed van de media bestaan verschillende theorieën, zoals de 
cultivatietheorie, de framingtheorie, de agendasettingtheorie en de 
selectieve perceptietheorie. 

2p 19 Leg uit welke van deze vier theorieën het beste aansluit bij de 
bevindingen van Fikkers. Betrek in je antwoord: 
 de naam en een omschrijving van de theorie. 
 een gegeven uit tekst 8.  
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Jonge kinderen worden gemakkelijk beïnvloed. 
3p 20  Geef een omschrijving van het begrip referentiekader. 

 Leg aan de hand van het begrip referentiekader uit waarom jonge 
kinderen makkelijker beïnvloed kunnen worden door 
reclameboodschappen in spelletjes dan ouderen. 

 Ondersteun je uitleg met een citaat uit tekst 9. 

Lees tekst 9  
Dat reclamemakers in vergelijking met 25 jaar geleden steeds meer 
moeite moeten doen om het publiek met hun reclame te bereiken, heeft 
onder andere te maken met technologische ontwikkelingen. 

2p 21  Noem een technologische ontwikkeling waardoor het kijkgedrag van 
mensen is veranderd. 

 Leg uit op welke wijze dat veranderde kijkgedrag leidt tot een 
probleem voor makers van televisiereclame. 

Lees tekst 10. 
In tekst 10 is te lezen hoe de Stichting Media Rakkers probeert om 
kinderen te beschermen tegen schadelijke reclame. In het voorstel is een 
liberaal uitgangspunt te herkennen omdat de overheid de regulering aan 
de markt overlaat. Er is echter ook een confessioneel uitgangspunt in te 
herkennen. 

2p 22 Welk confessioneel uitgangspunt is te herkennen? Leg je antwoord uit.  

Opgave 4  Onrust bij De Telegraaf 

Bij deze opgave horen tekst 11 en 12 uit het bronnenboekje. 

Inleiding 
Dagbladen en tijdschriften kampen al jaren met verminderde advertentie-
inkomsten en een dalende oplage. In een poging de omzetdaling te 
stoppen, kondigt de directie van De Telegraaf in mei 2015 aan dat ze van 
plan is om deelredacties als Telesport, De Financiële Telegraaf, Vrouw en 
Privé te verzelfstandigen. Dit plan stuit op verzet van de redactie.  

Lees de regels 1 tot en met 18 van tekst 11.  
De twee problemen die in de tekst worden beschreven (minder 
advertenties en minder abonnees) kunnen elkaar versterken. 

2p 23  Noem de naam van dit verschijnsel 
 Leg uit op welke manier deze ontwikkelingen elkaar kunnen 

versterken.  

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Lees de regels 19 tot en met 32 van tekst 11.  
Volgens oud-voorzitter van de Bond van Adverteerders ontstaat er weer 
behoefte aan kwalitatieve, gedegen journalistiek die onafhankelijk is. Dat 
soort journalistiek past de journalistieke normen toe. 

3p 24  Geef drie journalistieke normen. 
 Leg met behulp van één van die normen uit hoe de kwaliteit van een 

journalistiek product daarmee wordt gewaarborgd. 
 
Lees de regels 33 tot en met 55 van tekst 11. 
De directie bekijkt de mogelijkheid om het journalistieke product, De 
Telegraaf, op te splitsen in een aantal deelproducten die elk een 
specifieke doelgroep gaan bedienen. 

2p 25  Met welk begrip wordt dit verschijnsel (het splitsen in deelproducten) 
aangeduid? 

 Welk doel zou de directie met deze verandering kunnen nastreven?  
 
Uit tekst 11 blijkt dat er een belangenconflict is tussen directie en redactie 
van De Telegraaf. De directie van een krant heeft een ander belang dan 
de redactie. De relatie tussen directie en redactie is vastgelegd in een 
document. 

4p 26  Hoe heet het document waarin die relatie tussen directie en redactie is 
vastgelegd? 

 Wat is het belang van de directie en wat is het belang van de 
redactie? 

 Beschermt dat document meer de directie tegen bemoeienis van de 
redactie of beschermt het document meer de redactie tegen 
bemoeienis van de directie? 

 
Lees tekst 12 en zie tekst 11. 
De Telegraaf schrijft in tekst 11 dat een krachtige publieke omroep de 
uitgevers beconcurreert (regels 15 tot en met 18 van tekst 11). De 
Telegraaf noemt niet de concurrentie met de commerciële omroepen, 
terwijl uit tekst 12 blijkt dat het marktaandeel van de commerciële 
omroepen samen groter is dan dat van de publieke omroep. 

2p 27  Welke concurrentie ervaart De Telegraaf van de Publieke Omroep? 
 Waarom wordt de concurrentie van de publieke omroep wel als 

probleem genoemd en de concurrentie van de commerciële omroep 
niet? 

 
Hoewel er commerciële zenders zijn, houdt de overheid de publieke 
omroep in stand om een aantal doelstellingen uit de mediawet te 
realiseren. Onder andere het streven naar pluriformiteit en dat er 
kwalitatief hoogstaande programma’s uitgezonden moeten worden. 

2p 28 Geef een andere doelstelling van het mediabeleid die onze overheid 
probeert te bereiken met de publieke omroep. Leg je antwoord uit. 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Strafrecht op festivals  

 
tekst 1 
 

Drugsgebruik op festivals: wat zijn je rechten? 
 

Iedereen die regelmatig een 
festival bezoekt, zal beamen dat 
drugsgebruik daar tegenwoordig 
normaal is. De lichamelijke 
effecten ervan zijn bij de meeste 5 

mensen ondertussen wel bekend, 
maar wat zijn de juridische 
consequenties? 
 
(...) Onlangs kwam het Trimbos-
instituut met nieuwe cijfers: een kwart 10 

miljoen Nederlanders (tussen de 15 
en 64 jaar) neemt (wel eens) xtc tot 
zich. 
Een verklaring hiervoor kan zijn dat 
het aantal grote festivals (met meer 15 

dan 3000 bezoekers) in de afgelopen 
dertig jaar is vervijfvoudigd. 
 
(..) De norm is verschoven, dat is 
duidelijk. Dat wil nog niet zeggen dat 
de wet- en regelgeving het massale 20 

gebruik van drugs op festivals 
accepteert. Hoe zit het eigenlijk 
precies? 
Simpel gezegd is in Nederland het 
bezitten, produceren en verhandelen 25 

van drugs verboden, maar het 
gebruik van drugs niet, mits je 
minimaal 18 jaar oud bent. 
(…) In het kort komt het erop neer 
dat er tot 5 gram wiet een 30 

gedoogbeleid geldt. En wat betreft 
gebruikershoeveelheden voor 
harddrugs geldt 0,5 gram voor 
poeders, 5 milliliter voor ghb en één 
pil voor xtc. (...) 35 

 
Er was vorig jaar veel ophef rondom 
Lowlands. Daar werd zogenaamd 
snelrecht toegepast. Het Openbaar 
Ministerie en de politie tuigden naar 
eigen zeggen een ‘strafrechtstraat’ 40 

op om drugsbezitters direct te 
straffen. 
 
In de Volkskrant stond een verslag 
van hoe een jongen op Lowlands  
werd aangehouden voor het bezit 45 

van vijf xtc-pillen. Een medewerker 
van het OM legde hem de opties 
voor: of het feest verlaten en thuis de 
strafbeschikking afwachten (en 
eventueel verzet aantekenen), of 50 

direct een boete van 330 euro 
betalen. De jongen betaalde direct 
om door te kunnen feesten.  
Die boete bleek echter een 
strafbeschikking te zijn en de 55 

gevolgen ervan werden niet duidelijk 
uitgelegd: want betaling van die 
‘boete’ betekent dat je schuld bekent 
en een aantekening krijgt op je 
strafblad. Dat heeft als gevolg dat je 60 

geen Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) kunt krijgen. En die heb je 
nodig voor bijvoorbeeld een baan in 
het onderwijs of de zorg. In totaal 
werden 119 festivalgangers betrapt, 65 

daarvan gingen 95 bezoekers ter 
plekke akkoord met een boete. (...) 
 

 
naar: column van Iris Böhm voor AVROTROS Radar, 4 augustus 2015  
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tekst 2 
 

Strafrechtstraat berecht 39 ADE-gangers voor drugsbezit 
 
Tijdens het Amsterdam Dance 
Event zijn in de omgeving van de 
Amsterdam Arena 39 mensen 
vervolgd voor drugsbezit. 
Negentien van hen hebben direct 5 

voor hun overtreding betaald, de rest 
krijgt nog een boete of moet zich 
voor de politierechter verantwoorden. 
Dat bevestigt een woordvoerder van 
de politie Amsterdam. 10 

De snelle afhandeling van de 
overtredingen is het gevolg van de 
zogenoemde strafrechtstraat, een 
middel waarmee de politie tijdens 
grote evenementen, zoals bij een 15 

jaarwisseling, arrestanten meteen 
kan berechten. 
Arrestanten hadden deze keer voor 
het eerst de mogelijkheid ter plekke 
te overleggen met een advocaat. 20 

 
Volgens het Openbaar Ministerie zijn 
tijdens het dance-event tussen 14 en 
18 oktober rondom de Amsterdam 
Arena 176 mensen aangehouden, 
van wie 170 voor het bezit van drugs. 25 

Het grootste deel had echter minder 
dan een halve gram harddrugs of vijf 
pillen bij zich, waardoor ze niet zijn 
vervolgd. (...) 
De groep arrestanten die wel 30 

onmiddellijk werd berecht kreeg een 
boete van minimaal 350 euro. Ook 
werden de drugs in beslag genomen 
en werd de arrestanten de toegang 
tot het evenement geweigerd. (...) 35 

Het evenement kon dit jaar rekenen 
op 365.000 bezoekers. 

 

naar: NRC.nl, 23 oktober 2015 
 
tekst 3 
 
Minister wil opheldering van OM over grens van vijf xtc-pillen 
 
Minister van Veiligheid en Justitie 
Ard van der Steur (VVD) wil 
opheldering van het Openbaar 
Ministerie over het bezit van 
harddrugs tijdens het Amsterdam 5 

Dance Event. Het OM hanteert in 
Amsterdam soepelere richtlijnen dan 
in de rest van het land. 
 
Van der Steur noemt de grens van 
vijf pillen 'heel ruimhartig' en wil in 10 

ieder geval niet dat die landelijk gaat 
gelden. Volgens de minister is de 
essentie van het beleid, ook in 
Amsterdam, gericht op het 
aanpakken van dealers. Daarbij vindt 15 

hij de inzet van drugshonden bij 
feesten een goed idee.  
“De ‘war on harddrugs’ moet keihard 
worden gevoerd,” zegt hij.

 
naar: Het Parool, 13 oktober 2015 
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tabel 1  
 
Drugsdelicten met verdachten, politiecijfers 2012 
 

 Aantal feiten Percentage 

Harddrugs   

Bezit  5952 62% 

Handel 2139 22% 

Smokkel 1371 14% 

Productie 114 1% 

Totaal 9576 100% 

Softdrugs   

Bezit 4567 38% 

Handel 1163 10% 

Smokkel 712 6% 

Productie 5651 47% 

Totaal 12120 100% 

 
uit: Nationale Drug Monitor, jaarbericht 2015

 
tekst 4 
 
Er waren al eerder signalen uit het 
uitgaansleven over een toename in 
het ecstasygebruik. In een landelijke 
survey in 2013 was 61% van de 
frequente bezoekers van party’s, 5 

festivals en clubs (met een voorkeur 
voor techno en housemuziek) een 
recente ecstasygebruiker. Voor ruim 

de helft (58%) van deze recente 
gebruikers bleef het gebruik beperkt 10 

tot een paar keer per jaar. Ruim een 
kwart (28%) gebruikte maandelijks, 
12% gebruikte een paar keer per 
maand en slechts 2% van de recente 
gebruikers nam het middel 15 

frequenter. 
 
 bron: Nationale Drug Monitor, jaarbericht 2015 
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Opgave 2  Politiek en klimaat 

 
tekst 5 
 

'Verbied lobby in de fossiele sector' 
 

Bedrijven in de fossiele sector (olie, 
steenkool, gas) moeten op afstand 
worden gezet van het klimaatbeleid 
van overheden. (...) Dat zeggen 
organisaties die de lobby van grote 5 

ondernemingen volgen. 
 
Tijdens de klimaattop in Parijs riepen 
Corporate Accountability 
International (Boston) en Corporate 
Europe Observatory (Brussel) 10 

gisteren de VN-organisatie voor het 
klimaatbeleid UNFCCC op om 
bedrijven in de fossiele sector uit te 
sluiten van toegang tot overheden. 
Ook tijdens de VN-klimaatconferentie 15 

praten vertegenwoordigers van grote 
bedrijven in de wandelgangen volop 
mee over een nieuw klimaatverdrag. 
 
Volgens Corporate Europe 
Observatory zit ook in Europa het 20 

grote bedrijfsleven bij de huidige 
Europese Commissievoorzitter 
Juncker op schoot. De top van onder 
meer Shell, Total, Ford, BMW, Opel, 
Daimler, Hyundai én Volkswagen 25 

dineerden gisteravond met leden van 
de Europese Commissie in Brussel, 
in een gebouw van de commissie in 
Brussel. De lobby-bijeenkomst was 
georganiseerd door de Europese 30 

werkgeverskoepel BusinessEurope. 
 
Richtlijn 
De organisaties willen dat de VN-
organisatie voor het klimaatbeleid 
een richtlijn opstelt, net als eerder de 35 

VN-Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO) deed bij de tabaksindustrie. 
In die WHO-richtlijn staat dat 
overheden afstand moeten houden 
van tabaksproducenten, omdat 40 

tabaksgebruik de gezondheid ernstig 
schaadt.  
De maatregel werd genomen nadat 
uit interne bedrijfsdocumenten 
duidelijk was geworden dat de 45 

tabakssector decennialang alle 
mogelijk middelen inzette om de 
risico's van roken te bagatelliseren. 
Daardoor is krachtig overheidsbeleid 
tegen het roken lang uitgebleven. (...) 50 

 
Exxon-affaire 
Afgelopen zomer bleek dat oliebedrijf 
ExxonMobil de afgelopen jaren meer 
dan 2,3 miljoen dollar gaf aan leden 
van het Amerikaanse Congres die de 55 

klimaatverandering ontkenden en 
tegen overheidsbeleid stemden. 
Exxon zou ongeveer 30 miljoen dollar 
hebben doorgesluisd naar 
onderzoekers en activisten die in het 60 

openbaar twijfels uitten over het 
klimaatprobleem. (...) 
Volgens Tamar Lawrence-Samuel 
van Corporate Accountability 
International blijkt uit de Exxon-65 

affaire dat de fossiele industrie 
dezelfde lobbymethoden hanteert als 
eerder de tabaksindustrie. "Maar de 
VN-organisatie voor het klimaatbeleid 
heeft niet, net als de WHO, een 70 

afspraak dat er afstand moet worden 
genomen van de steenkool-, olie en 
gasbedrijven. Dat moet veranderen", 
vindt zij.

 
naar: Trouw.nl, 3 december 2015
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tekst 6 
 
Samsom en Klaver schrijven nationale klimaatwet 
 
Een nationale klimaatwet met 
concrete en meetbare doelstellingen 
moet de vrijblijvendheid uit het 
milieubeleid halen. De partijleiders 
Diederik Samsom (PvdA) en Jesse 5 

Klaver (GroenLinks) hebben samen 
zo'n wet ontworpen. Daarmee willen 
zij verankeren dat de CO2-uitstoot in 
Nederland in 2050 minstens 95 
procent minder is dan in 1990. 10 

Daarnaast moet alle energie in 2050 
duurzaam zijn. 
 
Het is voor het eerst in 35 jaar dat 
twee fractieleiders samen een 
initiatiefwet maken. Dat de ene leider 15 

deel uitmaakt van de coalitie en de 
ander van de oppositie is niet eerder 
voorgekomen. Voor Samsom en 
Klaver is het bovendien voor het 
eerst in lange tijd een serieuze stap 20 

naar concrete samenwerking op de 
linkerflank. Samsoms coalitiepartner, 
de VVD, is zeer huiverig voor 
dwingender milieuafspraken (…). 
 
'Klimaatverandering overstijgt het 25 

coalitie-oppositiestramien', zegt 
Samsom tegen de Volkskrant. 
'Daarom vond ik het ook belangrijk 
om het zo te doen, met een 
oppositiepartij.' Klaver: 'Coalitie, 30 

oppositie, laten we die hokjes op dit 
belangrijke onderwerp nou eens laten 
varen. Dit is geen bezigheids-
therapie; we willen dit fixen.'  
 
Aan de vooravond van de 35 

internationale klimaattop, volgende 

week in Parijs, willen de twee linkse 
leiders met hun wet een eind maken 
aan het zwabberen van het milieu-
beleid. Dat geeft de overheid nu nog 40 

de ruimte om af te wijken van de 
eigen doelstellingen als dat beter 
uitkomt. 
 
(...) De milieudoelen komen van 
Greenpeace, waar Samsom ooit 45 

campagneleider was. Volgens de 
milieuorganisatie kan de wereld 
binnen 35 jaar volledig afscheid 
nemen van fossiele energie als olie, 
gas en kolen. In 2050 zouden dan 50 

wind, zon, biomassa en aardwarmte 
(maar niet kernenergie) de 
energiebronnen zijn. Dat vergt de 
komende 35 jaar volgens 
Greenpeace wel een investering van 55 

56.570 miljard euro. 
 
(...) De twee politici gaan nu 
maatschappelijke organisaties, de 
Algemene Rekenkamer en advies-
raden voor energie en klimaat 60 

raadplegen voordat ze hun klimaat-
wet aanmelden voor behandeling in 
de Tweede Kamer. Of ze daar een 
meerderheid krijgen, is onzeker. 
Coalitiepartij VVD en oppositie-65 

partijen CDA en PVV hebben 
regelmatig te kennen gegeven 
minder belang te hechten aan 
klimaatbeleid en vergroening. Veel 
zal afhangen van de steun van SP en 70 

D66, en van de verkiezingsuitslag in 
2017.

 
naar: de Volkskrant, 24 november 2015 
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tekst 7 
 
Politieke standpunten over klimaat en milieu 

 

Standpunt a 
Wij willen de Green Deal-aanpak aanscherpen om zo bedrijven, 
maatschappelijke organisaties of overheden te stimuleren om te 
investeren in duurzaamheid. De natuur moet regionaal goed worden 
beheerd en beschermd, in lijn met Europese regelgeving. 
 
Standpunt b 
Wij willen dat de overheid hierbij het goede voorbeeld geeft: inzetten op 
zuinige auto’s, meer gebruikmaken van het openbaar vervoer en de fiets, 
minder vlees eten en het accent leggen op duurzaam opgewekte energie 
en duurzame bouwmaterialen. 
 
Standpunt c 
Is er nog ergens een plek in Nederland te vinden waar geen windmolen 
staat? Kijk maar uit, want daar komt dan binnenkort ook zo’n 
subsidiemolen te staan. Dat schijnt te zorgen voor ‘groene banen’ voor 
progressieve elites. Veel milieuwetgeving wordt ons opgedrongen door 
Brussel. 
 

bron: https://stemwijzervoordetoekomst.nl, 21 september 2016 
 
 

Opgave 3 Computerspellen: onschuldig vermaak? 

 
tekst 8 
 
Game-geweld leidt in harmonieus gezin niet tot agressieve 
kinderen 
 
Kinderen die in een harmonieus 
gezin opgroeien, worden niet 
agressiever van videogames of films 
met veel geweld. Dit blijkt uit onder-
zoek van Karin Fikkers, die donder-5 

dag promoveert aan de Universiteit 
van Amsterdam. 
 
(…) Fikkers: “Mijn studie wijst uit dat 
er veel verschillen tussen kinderen 
zijn. Niet iedereen reageert hetzelfde 10 

op urenlang series kijken als Game 

of Thrones of games spelen als Call 
of Duty: Modern Warfare 2.” (…) 
 
Zo bleek dat kinderen uit een 
harmonieus gezin niet vaker klappen 15 

uitdelen als ze veel gewelddadige 
videogames spelen. Kinderen uit 
kwetsbare gezinnen – die vaker thuis 
werden geconfronteerd met geweld – 
reageren wel iets agressiever bij 20 

meer gewelddadige media. (…) 

 
naar: de Volkskrant, 25 januari 2016
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tekst 9 
 
Snoepfabrikanten bespelen kinderen via spelletjes op internet 
 
Snoep- en snackfabrikanten ver-
overen het internet met spelletjes 
met daarin hun producten en logo's. 
De gevolgen hiervan zijn groot, blijkt 
uit onderzoek van de Radboud 5 

Universiteit Nijmegen. Na het spelen 
van zulke spelletjes grijpen kinderen 
namelijk veel sneller naar zoetigheid. 
 
Reclamemakers moeten steeds 
creatiever te werk gaan om het 10 

kinderbrein te beïnvloeden. Eén van 
die trucs is het verwerken van 
snacks en snoepmerken in online 
videogames.  

De games hebben een groot bereik 15 

doordat kinderen hun vriendjes 
online kunnen uitnodigen om mee te 
spelen. 
 
“De snoepspelletjes zijn zo effectief 
omdat kinderen het reclame-element 20 

niet herkennen”, zegt hoofdonder-
zoeker Frans Folkvord. Samen met 
collega's van de Radboud 
Universiteit brengt Folkvord advies 
uit aan de Europese Commissie om 25 

merkuitingen in online spelletjes aan 
banden te leggen. (…) 

 
naar: de Volkskrant, 12 januari 2016 

 
tekst 10 
 
Nieuwe Jeugd Reclame Wijzer is leidraad voor verantwoorde 
kinderreclame 
 
Vandaag wordt de nieuwe Jeugd 
Reclame Wijzer aangeboden aan alle 
reclamemakers van Nederland.  
 
De Wijzer maakt de geldende regels 
voor kinderreclames uit de 5 

Nederlandse Reclamecode 
inzichtelijk en geeft adviezen aan 
reclamemakers voor het maken van 
verantwoorde kinderreclames. (…) 
 

Met het publiceren van de Jeugd 10 

Reclame Wijzer levert Stichting 
Media Rakkers een belangrijke 
bijdrage aan de creatie van een 
veilige en verantwoorde commerciële 
omgeving voor kinderen. Het is 15 

daarbij namelijk van belang dat 
reclamemakers goed op de hoogte 
zijn van de zelfregulering en dat zij 
deze ook toepassen.” (…)

bron: www.mediaenmaatschappij.nl, 7 juli 2015 
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Opgave 4  Onrust bij De Telegraaf 

 
tekst 11 
 
Vrije pers voert verbeten overlevingsstrijd 
 
AMSTERDAM - Minder 
advertenties, minder abonnees; 
uitgevers van dagbladen en 
tijdschriften worstelen er dagelijks 
mee. Al jaren. (…) 5 

 
In de afgelopen twaalf jaar daalden 
de advertentie-inkomsten van 
Nederlandse kranten met zo’n 60%. 
(…) Naast het probleem van de 
advertenties worstelen de uitgevers 10 

ook met een teruglopend aantal 
lezers dat wil betalen voor een krant 
of tijdschrift. De stortvloed van gratis 
nieuws en informatie via internet is 
groot. Die stortvloed wordt in Europa 15 

(en zeker in Nederland) nog versterkt 
door een krachtige publieke omroep 
die de uitgevers beconcurreert. 
 
Maar in deze enorme massa  
informatie ziet oud-voorzitter van de 20 

Bond van Adverteerders Jan 
Driessen ook kansen. “In die stroom 
van ongecoördineerde berichten via 
internet en sociale media, is het 
lastig om te bepalen wat de waarheid 25 

is. Er ontstaat weer behoefte aan 
kwalitatieve, gedegen journalistiek 
waarbij de onafhankelijkheid volstrekt 

duidelijk is. Steeds meer mensen 
krijgen problemen met de harde, 30 

ongenuanceerde toon van veel 
sociale media.” 
 
Juist die onafhankelijkheid van de 
journalistiek staat sinds afgelopen 
weekeinde vol op de 35 

maatschappelijke agenda door het 
onverwachte vertrek van de 
hoofdredacteur van De Telegraaf, 
Sjuul Paradijs. Door dat vertrek is 
duidelijk geworden dat er bij de 40 

redactie twijfels zijn over de ideeën 
van de directie van de uitgeverij om 
de financiële resultaten van De 
Telegraaf te verbeteren. 
 
De directie kijkt onder meer naar 45 

mogelijkheden om ‘merken’ die bij De 
Telegraaf behoren (zoals Vrouw, 
Telesport en De Financiële 
Telegraaf) meer ruimte te geven om 
zelfstandig te groeien. Er is vrees dat 50 

daarmee de positie van de 
redactionele leiding wordt uitgehold 
en dat adverteerders of sponsors 
meer te zeggen krijgen bij die 
merken. (…)55 

 
naar: De Telegraaf, 21 mei 2015 
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tekst 12 
 
Publieke omroep verliest kijkers 
 
De Nederlandse publieke omroep 
(NPO) heeft in 2015 kijkers aan RTL 
Nederland en SBS Broadcasting 
verloren. Alle landelijke publieke 
zenders verloren marktaandeel.  5 

 
Internetsite Mediajournaal berekende 
op basis van week- en maandcijfers 
van Stichting Kijkonderzoek (SKO) 
het marktaandeel van de zenders 
van NPO, RTL Nederland en SBS 10 

Broadcasting. De officiële 
jaarrapportage van SKO wordt 
binnenkort bekendgemaakt. Uit de 
berekening van Mediacourant blijkt 
dat de landelijke publieke zenders 15 

NPO 1, NPO 2 en NPO 3 allemaal 
marktaandeel zijn kwijtgeraakt. Het 
totale marktaandeel in de primetime 
uren 18.00 – 24.00 van kijkers van 
zes jaar en ouder van de NPO 20 

daalde van 36,5 naar 34,1 procent. 
De NPO-zenders blijven nog wel het 
best bekeken. 
 
SBS Broadcasting in de lift 
NPO verloor vooral kijkers aan de 25 

zenders van SBS Broadcasting. Het 
gezamenlijke marktaandeel van 
SBS6, SBS9, Net5 en Veronica steeg 
met 1,7 procent naar 18,6. Dit 
resultaat betekent voor het derde 30 

jaar op rij groei voor SBS 
Broadcasting. Het marktaandeel is 
nog wel lager dan in 2011. Veronica 
verloor als enige SBS-zender 
marktaandeel. Bij RTL Nederland is 35 

RTL 5 het slechtste jongetje van de 
klas en verloor marktaandeel. Het 
marktaandeel van RTL Nederland 
steeg wel met 0,6 procent naar 29,3 
procent.40 

 
naar: Jarco Kriek, www.totaaltv.nl, 3 januari 2016

 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2017 
tijdvak 2 

 maatschappijwetenschappen 
 

 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 69 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  Strafrecht op festivals 
 

 1 maximumscore 2 
• Ten aanzien van drugsgebruik op festivals is er een verschil tussen 

wat de wet voorschrijft (strafbaarheid) en wat veel mensen vinden 
(strafwaardigheid). Uit de regels 1-4 / 9-13 / 18-19 kun je opmaken dat 
drugsgebruik door veel mensen normaal wordt gevonden en dat veel 
mensen dit gedrag dus niet als strafwaardig zien  1 

• In tekst 1 staat (regels 37-42) dat een ‘strafrechtstraat’ wordt opgezet 
om drugsbezitters te straffen. Daaruit blijkt dat het wel strafbaar is 1 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 2 maximumscore 2 
twee van de volgende antwoorden: 
− Speciale preventie. 330 euro is voor de meeste mensen veel geld. Dat 

kan een reden zijn om niet weer het risico te nemen.  
− Generale preventie. 330 euro is ook voor de meeste andere mensen 

veel geld en kan ze dus afschrikken. 
− Handhaving van de rechtsorde. Als de wet iets verbiedt dan moet de 

overheid in verband met de geloofwaardigheid ook iets doen om die 
regel te handhaven. 

 
per juist antwoord  1 
 

 3 maximumscore 2 
• Het probleem dat justitie te weinig capaciteit heeft/dat bestrijding van 

criminaliteit geld kost 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• De officier van justitie vaardigt de strafbeschikking uit. Dat kost minder 

tijd dan een gang naar de rechtbank zodat die ontlast wordt 1 
 

 4 maximumscore 2 
• het gegeven dat de arrestanten de mogelijkheid hadden om ter plekke 

te overleggen met een advocaat 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Een advocaat komt op voor de belangen van de verdachte, heeft 

kennis van de negatieve gevolgen van direct betalen en kan wijzen op 
de mogelijkheden om de nadelen daarvan te voorkomen 1 

 
 5 maximumscore 2 

• repressief beleid 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Het is een uitbreiding van de capaciteit van justitie (en niet het 

aanpakken van maatschappelijke oorzaken) 1 
 

 6 maximumscore 2 
• De rechtsstaatgedachte houdt in dat de burger beschermd wordt tegen 

willekeur van de overheid 1  
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Willekeur wordt tegengegaan als het recht in het hele land op dezelfde 

wijze wordt toegepast. De vraag van de minister kun je zien als een 
controle of er nog wel sprake is van rechtszekerheid 1 

 

 HA-1034-a-17-2-c 5 lees verder ►►► 
 

Pagina: 419Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 
• de rationele keuzetheorie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Deze theorie ziet de burger als een rationeel handelend wezen dat op 

basis van een kosten-baten analyse de afweging maakt om wel of 
geen crimineel gedrag te vertonen. Strenge wetten en straffen (hoge 
kosten) zouden mensen afhouden van crimineel gedrag. Van der Steur 
noemt het bestrijden van harddrugs een oorlog (‘war on harddrugs’) die 
keihard gevoerd moet worden zodat de ‘kosten’ voor criminelen hoog 
worden 1 

 
 8 maximumscore 3 

twee van de volgende redenen: 
− In deze tabel staan alleen drugsdelicten waarbij ook verdachten 

gevonden zijn. Drugsdelicten waarbij (nog) geen verdachten gevonden 
zijn, staan niet in de tabel. 

− Is de registratie consequent? Bijvoorbeeld het onderscheid tussen 
bezit en handel. Bij welke hoeveelheid wordt het bezit van drugs 
geregistreerd als handel en dus niet als bezit? Klopt die grens met wat 
er werkelijk speelde? 

− Drugscriminaliteit is soms slachtofferloos en dan wordt er geen 
aangifte van gedaan. 

− Veel slachtoffers van drugs(gerelateerde) criminaliteit zullen geen 
aangifte doen. 

− Niet alle criminaliteit wordt bekend bij de politie. 
− Deze politiecijfers gaan over verdachten, niet over daders. 
 
per juiste reden 1 
 
gegevens met aanvullend inzicht worden verkregen met één van de 
volgende methoden: 
− een dader-enquête / selfreportonderzoek. Met deze 

onderzoeksmethode wordt informatie verkregen van met name de 
plegers van minder ernstige drugsdelicten. 

− rechtbankstatistieken. Deze kunnen aanvullend inzicht verschaffen met 
betrekking tot het aantal mensen dat mogelijk ten onrechte als 
verdachte aangemerkt werd. 

 
voor een juiste methode met uitleg 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 2 
• De differentiële associatietheorie van Sutherland gaat ervan uit dat 

crimineel gedrag wordt aangeleerd in contact met mensen uit het eigen 
sociale milieu 1 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
• In dit geval bestaat de groep mensen waarmee men omgaat uit de 

groep bezoekers met een voorkeur voor techno- en housemuziek. In 
die groep wordt positiever gedacht (associatie) over het gebruik van 
drugs tijdens feestjes dan in andere groepen, zodat mensen die naar 
diezelfde feestjes gaan ook sneller die drugs gaan gebruiken 1 

 
 

Opgave 2  Politiek en klimaat 
 

 10 maximumscore 1 
één van de volgende taken van de Europese Commissie: 
− het indienen van voorstellen voor wet- en regelgeving 
− het uitvoeren van maatregelen 
− besturen 
 

 11 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist citaat met bijpassende uitleg: 
• ‘Ook tijdens de … nieuw klimaatverdrag.’ (regels 15-18) 

Pressiegroepen zijn gericht op het beïnvloeden van de politieke 
besluitvorming, politieke partijen willen deelnemen aan de 
besluitvorming. De pressiegroepen zijn daarom aangewezen op de 
wandelgangen terwijl de politieke partijen in de vergaderzaal 
meepraten en meebeslissen 1 

• Een ander verschil is dat pressiegroepen opkomen voor één of enkele 
belangen / zich op één specifiek onderwerp richten / één of enkele 
belangen vertegenwoordigen, terwijl politieke partijen zich richten op 
alle onderwerpen die op de politieke agenda komen 1 

 
 12 maximumscore 2 

• De framingtheorie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Volgens de framingtheorie gaan mensen anders over een onderwerp 

denken als het op een andere manier wordt gepresenteerd / Het 
denken van de ontvangers van een ’boodschap’ kan in een gewenste 
richting gestuurd worden. (Zolang het klimaatprobleem als een 
probleem van wetenschappers gezien wordt, is er minder druk op de 
politiek om met maatregelen te komen die nadelig zijn voor Exxon) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 3 
• De (mede) wetgevende taak 1 
• twee van de volgende rechten: 2 

− het recht van amendement 
− het recht om een wetsvoorstel te aanvaarden of te verwerpen 
− het budgetrecht 

 
per juist recht 1 
 

 14 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een regeringspartij maakt deel uit van een coalitie en heeft daarom 

ook te maken met een coalitiepartner 1 
• Als een coalitiepartij een nieuwe wet wil maken, dan zal ze dat eerst 

proberen te regelen met de regeringspartner. Wil die niet meewerken, 
dan is ze waarschijnlijk tegen die wet. Gaat de coalitiepartij vervolgens 
die wet doorvoeren via een kamerinitiatief met steun van de oppositie, 
dan kan dat tot spanningen binnen de coalitie leiden en dat wil een 
regeringspartij over het algemeen niet 1 

 
 15 maximumscore 3 

drie van de volgende kenmerken: 
− Een gezond milieu is van algemeen belang. 
− Een gezond milieu kan moeilijk via de markt worden geregeld. 
− Een gezond milieu moet voor iedereen beschikbaar zijn. 
− De overheid is nodig voor het stimuleren van de zorg voor of het in 

stand houden van een goed milieu. 
− Iedereen maakt gebruik van een gezond milieu. 
− Burgers betalen via de belasting mee aan het in stand houden of 

verbeteren van het milieu. 
 
per juist kenmerk 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 3 
• Liberalisme 1 
voorbeelden van juiste ideeën met verklaring: 
• Het liberalisme is voor een vrije markteconomie en een terughoudende 

overheid 1 
• Een overheid die dwingende milieuafspraken oplegt beïnvloedt de 

markt en is niet terughoudend. Dwingende milieuafspraken zijn dus in 
strijd met de liberale ideologie 1 

 
of 
 
• Liberalisme 1 
voorbeelden van juiste ideeën met verklaring: 
• Het liberalisme is voorstander van particulier initiatief en individuele 

verantwoordelijkheid 1 
• Afspraken die door de overheid worden opgelegd ontmoedigen 

particulier initiatief en leggen meer verantwoordelijkheid bij de overheid 
dan bij de individuen. Dwingende milieuafspraken zijn dus in strijd met 
de liberale ideologie 1 

 
 17 maximumscore 4 

• drie fases binnen de conversie: Politieke agendavorming, 
beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling 1 

• politieke agendavorming: Samsom en Klaver hebben als 
Kamerleden/fractievoorzitters de poortwachtersfunctie vervuld en het 
klimaat hoog op de agenda gezet door met een wetsvoorstel te  
komen / In de aanloop naar de klimaattop in Parijs hebben de media 
en de politieke partijen PVDA en GroenLinks (poortwachter) veel 
aandacht voor het klimaat 1 

• beleidsvoorbereiding: maatschappelijke organisaties / Algemene 
Rekenkamer / Adviesraden geven advies over het wetsvoorstel 1 

• beleidsbepaling: Tweede Kamer / VVD / CDA / PVV / SP / D66. 
Bespreken van het wetsvoorstel / stemmen over het wetsvoorstel  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 6 
• Standpunt a hoort bij het CDA 1 
• Dit is te herkennen aan het belang dat gehecht wordt aan het er bij 

betrekken van maatschappelijke organisaties. De gespreide 
verantwoordelijkheid van de christendemocratie / het confessionalisme 
is hierin te herkennen 1 

• Standpunt b hoort bij de SP 1 
• Dit is te herkennen aan de nadruk die gelegd wordt op de overheid om 

zich actief in te zetten voor het milieu. Je kunt hierin herkennen dat het 
socialisme voor een actievere overheid is 1 

• Standpunt c hoort bij de PVV 1 
• Dit is te herkennen aan het afzetten tegen de elite en Brussel. Dit 

wordt over het algemeen aangeduid als populisme 1 
 
 

Opgave 3  Computerspellen: onschuldig vermaak? 
 

 19 maximumscore 2 
• De selectieve perceptietheorie: mensen met verschillende 

referentiekaders kunnen een zelfde mediaboodschap op verschillende 
wijze interpreteren 1 

voorbeeld van een uitleg met behulp van een gegeven uit tekst 8: 
• Uit het onderzoek van Fikkers blijkt dat het geweld in de games een 

ander effect heeft op kinderen die in verschillende situaties opgegroeid 
zijn. Tijdens het opgroeien vormt een kind zijn referentiekader en dat 
verschilt als de situatie verschilt. Die verschillende referentiekaders 
leiden vervolgens tot een verschil in reacties op geweld in media 1 

 
 20 maximumscore 3 

• omschrijving: het referentiekader wordt gevormd door het geheel van 
iemands normen, waarden, kennis en ervaringen die de betreffende 
persoon zich gedurende zijn of haar leven eigen heeft gemaakt 1 

• uitleg: het referentiekader van jonge kinderen bevat nog weinig kennis 
en/of ervaring waardoor ze de inhoud van reclameboodschappen nog 
niet op de juiste waarde weten te schatten namelijk dat het vooral als 
doel heeft om de winst van bedrijven te vergroten 1 

• citaat: “De snoepspelletjes zijn zo effectief omdat kinderen het 
reclame-element niet herkennen” zegt hoofdonderzoeker Frans 
Folkvord.” (regels 19-21 van tekst 9) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Digitalisering / digitale uitzendingen / streaming media / sociale media 1 
• Hierdoor kunnen mensen zelf bepalen op welke tijdstippen ze naar 

bepaalde programma’s kijken. Ze kunnen vaak de reclameblokken 
overslaan zodat ze geen televisiereclame meer zien en dan worden ze 
niet meer bereikt door makers van televisiereclame 1 

 
 22 maximumscore 2 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Van het confessionalisme is het uitgangspunt gespreide 

verantwoordelijkheid / verantwoordelijke samenleving / harmonie en 
samenwerking te herkennen 1 

• Met deze zelfregulering door de branche hoeft de overheid de 
verantwoordelijkheid niet helemaal over te nemen en kan ze volstaan 
met het houden van toezicht 1 

 
 

Opgave 4  Onrust bij De Telegraaf 
 

 23 maximumscore 2 
• Dit verschijnsel wordt de (neerwaartse) oplagespiraal genoemd 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Als de advertentie-inkomsten dalen, heeft de redactie minder geld om 

een gedegen journalistiek product neer te zetten. Hierdoor kan het 
aantal mensen dat bereid is voor dit product te betalen afnemen. Als 
het aantal lezers aldus afneemt wordt het medium minder interessant 
voor adverteerders waardoor de advertentie-inkomsten nog verder 
zullen dalen. Enzovoorts 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 3 
drie van de volgende journalistieke normen: 
− Toepassen hoor en wederhoor 
− Scheiden van feiten en meningen 
− Streven naar objectiviteit / juiste weergave van de feiten 
− Meerdere informatiebronnen gebruiken 
− Controleren van informatiebronnen 
 
indien drie normen juist 2 
indien twee normen of een norm juist 1 
indien geen norm juist 0 
 
voorbeelden van een juiste uitleg: 
− Door het toepassen van hoor en wederhoor wordt de kwaliteit 

gewaarborgd omdat een vollediger beeld van een conflict gegeven 
wordt / omdat voor- en tegenstanders aan het woord komen.   

− Door het scheiden van feiten en meningen wordt de kwaliteit 
gewaarborgd omdat zo voor de lezer duidelijk wordt wat er feitelijk 
gebeurd is en wat de schrijver daar van vindt. 

− Door het streven naar objectiviteit / juiste weergave van feiten wordt de 
kwaliteit gewaarborgd omdat lezers zo een juist beeld van de 
gebeurtenissen krijgen. 

− Door meerdere informatiebronnen te gebruiken wordt de kwaliteit 
gewaarborgd omdat op deze wijze gecontroleerd wordt of de informatie 
welk klopt. 

− Door informatiebronnen te controleren wordt de kwaliteit gewaarborgd 
omdat zo nagegaan wordt of de herkomst van de informatie wel 
betrouwbaar is. 

 
Opmerking:  
Voor een juiste uitleg bij één van de normen wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

 25 maximumscore 2 
• marktsegmentering 1 
• Het vergroten van het marktaandeel / de winst / meer advertenties 

verkopen / een specifieke doelgroep bereiken 1 
 

 26 maximumscore 4 
• redactiestatuut 1 
• Het belang van de directie is een goede bedrijfsvoering (streven naar 

winst en winstvergroting; vergroting van het marktaandeel; vergroten 
van efficiency en effectiviteit) 1 

• Het belang van de redactie is de journalistieke inhoud 1 
• De redactie wordt meer beschermd tegen de directie dan omgekeerd 1 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

27 maximumscore 2 
• concurrentie met betrekking tot het binnenhalen van advertenties 1 
• De publieke omroep wordt deels gesubsidieerd door de overheid en

dat wordt gezien als concurrentievervalsing 1 

28 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een uitgangspunt van het mediabeleid is dat ook kleine doelgroepen

bediend worden 1 
• Kleine doelgroepen zullen niet bediend worden door commerciële

zenders omdat daar niet voldoende aan valt te verdienen 1 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 column van Iris Böhm voor AVROTROS Radar, 4 augustus 2015 
tekst 2 NRC.nl 23 oktober 2015 
tekst 3 Het Parool 13 oktober 2015 
tabel 1 Nationale Drug Monitor, jaarbericht 2015, pagina 307 
tekst 4 Nationale Drug Monitor, jaarbericht 2015, pagina 12 
tekst 5 Trouw.nl, 3 december 2015  
tekst 6 de Volkskrant, 24 november 2015  
tekst 7 https://stemwijzervoordetoekomst.nl/index.php?id=25, geraadpleegd op  

21 september 2016 
https://www.sp.nl/standpunt/klimaat, geraadpleegd op 21 september 2016 
http://www.pvv.nl/images/stories/verkiezingen2012/VerkiezingsProgramma-PVV-2012-
final-web.pdf, geraadpleegd op 21 september 2016  

tekst 8 de Volkskrant, 25 januari 2016  
tekst 9 de Volkskrant, 12 januari 2016 
tekst 10 https://www.mediaenmaatschappij.nl/index.php/pers/persberichten, 7 juli 2015 
tekst 11 De Telegraaf, 21 mei 2015  
tekst 12 Jarco Kriek, http://www.totaaltv.nl/nieuws/21783/publieke-omroep-verliest-kijkers.html, 

3 januari 2016 

einde    HA-1034-a-17-2-c 13 
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HA-1034-a-17-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2017-2 
 

maatschappijwetenschappen havo 

 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo  
 
Bij het centraal examen maatschappijwetenschappen havo:  
 
 
Op pagina 6, bij vraag 8 moet 
 
gegevens met aanvullend inzicht worden verkregen met één van de volgende methoden: 
− een dader-enquête / selfreportonderzoek. Met deze onderzoeksmethode wordt informatie 

verkregen van met name de plegers van minder ernstige drugsdelicten.  
−  rechtbankstatistieken. Deze kunnen aanvullend inzicht verschaffen met betrekking tot het 

aantal mensen dat mogelijk ten onrechte als verdachte aangemerkt werd.  

voor een juiste methode met uitleg         1 
 
 
vervangen worden door: 
 
 
gegevens uit : 
−  een dader-enquête / selfreportonderzoek. Met deze onderzoeksmethode wordt informatie 

verkregen van met name de plegers van minder ernstige drugsdelicten. 
−  rechtbankstatistieken. Deze kunnen aanvullend inzicht verschaffen met betrekking tot het 

aantal mensen dat mogelijk ten onrechte als verdachte aangemerkt werd. 

voor het noemen van het juiste type gegevens met uitleg      1 

 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren maatschappijwetenschappen 
havo. 
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
 
Namens deze, de voorzitter,  
 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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Examen HAVO 

2017 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
maandag 19 juni
13.30 - 16.30 uur

HA-1034-f-17-2-o 
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Aanwijzing voor de kandidaat 
 
 
Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 
 
 

Opgave 1  Geluk 
 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over het meten van geluk.  
 
Gebruik tekst 1. 

2p 1 Leg op grond van tekst 1 uit dat cultuur plaatsgebonden is. Gebruik in je 
uitleg: 
 het kernconcept cultuur; 
 een voorbeeld uit tekst 1. 
 
Stel dat je informatie wilt verzamelen over de redenen (motieven) die 
mensen geven voor de mate waarin zij zich gelukkig voelen. Je wilt als 
onderzoeksmethode mondelinge interviews gebruiken. 

2p 2 – Geef een voordeel van mondelinge interviews als 
 onderzoeksmethode voor een onderzoek met deze doelstelling. 
 Geef een nadeel van mondelinge interviews als onderzoeksmethode 

voor een onderzoek met deze doelstelling. 
 
Stel dat je informatie wilt verzamelen over de redenen (motieven) die 
mensen geven voor de mate waarin zij zich gelukkig voelen. Het 
onderzoek moet voldoen aan de eisen van sociaalwetenschappelijk 
onderzoek. Een van deze eisen is de eis van validiteit. 

2p 3 – Geef aan wat er bij sociaalwetenschappelijk onderzoek wordt bedoeld  
 met de eis van validiteit. 
 Leg uit wat je als onderzoeker moet doen om bij een dergelijk 

onderzoek naar redenen (motieven) te voldoen aan de eis van 
validiteit. 
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Het Brabantse onderzoeks- en adviesbureau PON deed onderzoek naar 
geluk onder Brabanders. Om de mate van het geluksgevoel te meten, is 
aan de mensen gevraagd: “Hoe gelukkig voelt u zich vandaag?” en “Hoe 
gelukkig voelde u zich de afgelopen maand?” 
Sommige wetenschappers hebben kritiek op het vragen naar hoe gelukkig 
iemand zich de afgelopen maand voelde. Selectief onthouden is van 
invloed op het referentiekader van mensen.  

2p 4 – Leg uit op welke wijze selectief onthouden van invloed is op het  
 referentiekader van mensen. 
 Beredeneer op welke wijze dit referentiekader van invloed kan zijn op 

het geluksgevoel van mensen. 
Gebruik in beide antwoorden een omschrijving van het begrip 
referentiekader. 
 
Het Brabantse onderzoeks- en adviesbureau PON deed onderzoek naar 
geluk onder Brabanders. Aan het onderzoek hebben bijna 1.100 inwoners 
van Brabant meegedaan. De inwoners uit deze steekproef noemen we 
respondenten. 

2p 5 Leg uit waarom je als onderzoeker rekening moet houden met de 
achtergrondkenmerken van de respondenten. Gebruik in je uitleg een 
omschrijving van het begrip representativiteit. 
 
Het Brabantse onderzoeks- en adviesbureau PON deed onderzoek naar 
geluk onder Brabanders. Er is in het onderzoek aan Brabanders de 
volgende vraag gesteld: “Hoe sterk voelt u zich Brabander?”. Hiermee 
wordt de sociale identiteit van Brabanders gemeten. 

2p 6 – Geef een omschrijving van het begrip sociale identiteit. 
 Leg uit waarom met de vraag die aan Brabanders is gesteld de sociale 

identiteit van Brabanders wordt gemeten. Gebruik in je uitleg een 
omschrijving van het begrip sociale identiteit. 

 
De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft onderzocht wat de samenhang 
is tussen maatschappelijke kenmerken van landen en hoe gelukkig 
mensen zich voelen. 
Er is onderzocht of mensen de afgelopen maand voor een organisatie 
vrijwilligerswerk hebben gedaan. 

1p 7 Leg uit welk kernconcept in deze vraag over vrijwilligerswerk te herkennen 
is. Noem in je antwoord de naam van dit kernconcept. 
 
De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft onderzocht wat de samenhang 
is tussen maatschappelijke kenmerken van landen en hoe gelukkig 
mensen zich voelen. 
Er is onderzocht welk beeld mensen hebben van de effectiviteit van de 
rechterlijke macht. De rechterlijke macht is onderdeel van het 
rechtssysteem. 

1p 8 Leg uit dat het rechtssysteem een sociale institutie is. Gebruik in je uitleg 
het kernconcept sociale institutie. 
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Opgave 2  Langdurige armoede in Nederland en Europa 
 
Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. 
 
Mensen die in armoede leven hebben minder inkomen dan mensen die 
niet in armoede leven. 

2p 9 Leg uit dat er bij armoede sprake is van een verhoudingsvraagstuk. 
Gebruik in je uitleg: 
 het hoofdconcept verhouding; 
 een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding. 
Noem in je antwoord de naam van dit kernconcept. 
 
Gebruik tekst 2. 

2p 10 Leg uit dat armoede samenhangt met sociale uitsluiting. Gebruik in je 
uitleg: 
 een component van sociale uitsluiting; 
 een voorbeeld van deze component uit tekst 2. 
 
De trend van het verdwijnen van vaste banen zal volgens tekst 2 
doorzetten. 

2p 11 – Is het verdwijnen van vaste banen als een oorzaak van armoede een 
 voorbeeld van positietoewijzing of van positieverwerving?  
 Leg je antwoord uit en geef daarbij een omschrijving van het begrip 

positietoewijzing of positieverwerving. 
 
Gebruik tabel 1. 
Stelling: in Nederland is er sprake van een open samenleving. 

2p 12 Geef op grond van tabel 1 een argument voor de stelling. Gebruik in je 
argumentatie: 
 een gegeven uit tabel 1; 
 een kenmerk van een open samenleving. 
 
Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 8% van 
de personen van wie de ouders in 1989 boven de lage-inkomensgrens 
leefden, in 2013 zelf een laag inkomen had. 

1p 13 Leg uit of er bij deze personen sprake is van sociale mobiliteit. Gebruik in 
je uitleg een omschrijving van het begrip sociale mobiliteit. 
 
Gebruik tekst 3. 
In 2016 maakten lidstaten van de Europese Unie (EU) afspraken om 
armoede in Europa aan te pakken. 

3p 14 Leg uit dat er bij de Europese aanpak van armoede sprake is van 
samenwerking. Gebruik in je uitleg: 
 drie elementen van het kernconcept samenwerking; 
 bij elk element een voorbeeld uit tekst 3. 
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Gebruik tekst 3. 
Het systeemmodel van politieke besluitvorming kent omgevingsfactoren 
die van invloed zijn op de politieke besluitvorming. 

2p 15 Leg uit dat omgevingsfactoren van invloed zijn geweest op de politieke 
besluitvorming over de aanpak van armoede. Gebruik in je uitleg: 
 een omgevingsfactor uit tekst 3; 
 een voorbeeld uit tekst 3 om de invloed van deze omgevingsfactor op 

de politieke besluitvorming te illustreren. 
 
 

Opgave 3  Veiligheid tijdens het uitgaan  
 
Bij deze opgave horen tekst 4 en afbeelding 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over veiligheid tijdens het uitgaan. In 2014 sloten de 
gemeente Amsterdam, de politie en horecaondernemers op het 
Leidseplein en het Rembrandtplein het Samenwerkingsakkoord Gastvrije 
en Veilige Uitgaanspleinen. In 2015 startte een proef voor drie jaar. In 
tekst 4 wordt uitgelegd wat het akkoord inhoudt. 
 
Gebruik tekst 4. 
Er zijn verschillende typen bindingen tussen mensen, bijvoorbeeld 
politieke bindingen. Uit tekst 4 blijkt dat er politieke bindingen zijn tussen 
de actoren van het Samenwerkingsakkoord. 

2p 16 Leg op grond van tekst 4 uit dat er politieke bindingen zijn tussen de 
actoren van het Samenwerkingsakkoord. Gebruik in je uitleg: 
 het hoofdconcept binding; 
 een kenmerk van politieke bindingen. 
 
Lees regel 24 tot en met 37 van tekst 4. 
In tekst 4 staat dat de aanpak van uitgaansgeweld gebaseerd is op 
onderzoek van de Vrije Universiteit. Bij deze aanpak worden onder andere 
hosts ingezet. In dit onderzoek staat dat de samenwerking tussen deze 
hosts en de politie belangrijk is omdat de hosts, net als portiers, bij 
ongeregeldheden wettelijk weinig mogelijkheden hebben om op te treden. 
Een kenmerk van een staat is dat er sprake is van een interne soevereine 
macht die regeert over een groep mensen. 

1p 17 Door welk ander kenmerk van een staat hebben hosts bij 
ongeregeldheden wettelijk weinig mogelijkheden om op te treden? 
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Gebruik tekst 4. 
De aanpak van de gemeente Amsterdam van het uitgaansgeweld is te 
typeren als een rationele aanpak. Een kenmerk van rationalisering dat 
past bij deze aanpak is het zo efficiënt mogelijk behalen van resultaten. 
Deze efficiëntie blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat horecaondernemers 
meewerken om uitgaansgeweld terug te dringen. 

3p 18 Leg uit dat de aanpak van het uitgaansgeweld als een rationele aanpak te 
typeren is. Gebruik in je uitleg: 
 drie andere kenmerken van het proces van rationalisering; 
 bij elk kenmerk een voorbeeld uit tekst 4. 
 
Gebruik tekst 4. 
Het Samenwerkingsakkoord kan een middel zijn om criminaliteit te 
verminderen. 

2p 19 Beredeneer op welke wijze het Samenwerkingsakkoord kan bijdragen aan 
het verminderen van criminaliteit. Gebruik in je uitleg: 
 de gelegenheidstheorie; 
 een voorbeeld uit tekst 4. 
 
Gebruik afbeelding 1. 
Afbeelding 1 is een poster van een campagne voor bezoekers van 
uitgaanspleinen in Amsterdam. 

2p 20 Leg uit dat in de campagne het hoofdconcept binding te herkennen is. 
Gebruik in je uitleg: 
 het hoofdconcept binding; 
 een voorbeeld uit afbeelding 1. 
 
 

Opgave 4  Personen die verward gedrag vertonen 
 
Bij deze opgave horen de teksten 5 en 6 uit het bronnenboekje. 
 
Gebruik tekst 5. 

2p 21 Beredeneer op grond van tekst 5 dat er bij de problematiek van personen 
die verward gedrag vertonen sprake is van een politiek vraagstuk. 
Gebruik in je redenering: 
 een voorbeeld uit tekst 5; 
 een kenmerk van een politiek vraagstuk. 
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Gebruik tekst 5. 
In tekst 5 staan voorbeelden van zowel nurture- als naturefactoren 
waarmee je verward gedrag zou kunnen verklaren. 

2p 22 – Geef een voorbeeld van een nurturefactor uit tekst 5 als mogelijke 
 verklaring voor verward gedrag. 
 Geef een voorbeeld van een naturefactor uit tekst 5 als mogelijke 

verklaring voor verward gedrag.  
Noem bij elk voorbeeld of het een nurture- of een naturefactor is. 
 
Gebruik regel 41 tot en met 45 van tekst 5. 

3p 23 a Beredeneer op grond van het tekstfragment dat in berichtgeving over 
 personen die verward gedrag vertonen sprake kan zijn van framing. 
b Beredeneer op welke wijze deze framing kan leiden tot stereotypering 

van personen die verward gedrag vertonen. Gebruik in je redenering: 
 ‒ een omschrijving van het begrip stereotype; 
 ‒ een voorbeeld van een stereotype met behulp van tekst 5. 
 
Gebruik tekst 6. 
Stelling: Eigen Kracht-conferenties zijn kenmerkend voor een 
geïndividualiseerde samenleving. 

4p 24 a Geef een argument voor de stelling. Gebruik in je argumentatie: 
 ‒ een voorbeeld uit tekst 6; 
 ‒ een kenmerk van het proces van individualisering. 
b Geef een argument tegen de stelling. Gebruik in je argumentatie: 
 ‒ een voorbeeld uit tekst 6; 
 ‒ een ander kenmerk van het proces van individualisering. 
 
Gebruik tekst 6. 

2p 25 Leg uit bij welke politieke stroming de Eigen Kracht-conferenties passen. 
Gebruik in je uitleg: 
 een uitgangspunt van de gekozen stroming; 
 een voorbeeld uit tekst 6. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Bijlage HAVO 

2017 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnenboekje 

 

tijdvak 2

HA-1034-f-17-2-b 

Pagina: 436Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-f-17-2-b 2 / 8 lees verder ►►►

Opgave 1  Geluk 
 

tekst 1 
 
Geluk en groei 
 
Eigenlijk gaat het pas heel kort over 
(economische) groei als maatstaf 
voor vooruitgang. De uitvinding van 
het Bruto Binnenlands Product 

(BBP)1) ruim tachtig jaar geleden 5 

heeft daar in niet geringe mate aan 
bijgedragen. Het is de maatstaf voor 
hoe een land ervoor staat. (…) De 
laatste vijftig jaar wordt het BBP 
steeds meer gelijkgesteld met 10 

materiële welvaart, of – in bredere 
zin – met vooruitgang. 
Nog los van het feit dat economische 
groei door de diensten- en internet-
economie steeds ongrijpbaarder, en 15 

dus moeilijker meetbaar wordt, biedt 

het BBP zo wel een erg eenzijdige 
kijk op de ‘staat van het land’. 
Duurzaamheid en sociale aspecten 
van groei worden bijvoorbeeld niet 20 

meegerekend. (…) Daarom pleiten 
wetenschappers al jaren voor de 
toevoeging van een aantal ‘geluks-
indicatoren’ aan de reguliere 
economische maatstaven om de 25 

kwaliteit en vooruitgang van een 
samenleving te meten. Tot nu toe 
gebeurt dat nauwelijks. Een 
uitzondering is de ‘geluksindex’ van 
het bergstaatje Bhutan: hier telt het 30 

Bruto Nationaal Geluk (BNG) boven 
de maat van het BBP. 

 
 bron: Brabantkennis 

 
 
 

noot 1 Het Bruto Binnenlands Product is het totale inkomen dat binnen een land wordt 

verdiend. 
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Opgave 2  Langdurige armoede in Nederland en Europa 
 
tekst 2 
 
(…) Volgens het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) verkeren zo’n 
600.000 Nederlanders in min of meer 
chronische armoede, van drie jaar of 
langer. (…) 5 

Het totaalaantal armen (dus lang-
durig én kortstondig) lag volgens het 
SCP in 2013 op 1,25 miljoen. Ruim 
850.000 mensen waren zo arm dat 
ze zelfs te weinig hadden voor de 10 

noodzakelijke levensbehoeften, zoals 
eten, woonruimte en kleding. De rest 
van de armen kon nog net het hoofd 
boven water houden, ook al 

verdienden ze maar net boven de 15 

1.000 euro netto per maand. (…) 
Het is volgens de onderzoekers 
‘onzeker’ of de armoedecijfers zullen 
dalen nu de economie weer aantrekt. 
Onderzoeker Stella Hoff (…) 20 

verwacht in ieder geval niet dat ze 
terugkeren tot het niveau van voor de 
crisis (…). Dat komt volgens haar 
omdat veel van de huidige armoede 
samenhangt met een trend die al 25 

voor de crisis inzette en nog 
onverminderd doorgaat: het 
verdwijnen van vaste banen. (…) 

 
 bron: Trouw van 1 maart 2016 
 
 
tabel 1 
 
De inkomenspositie in 2013 van personen van wie de ouders in 1989 een 
langdurig laag inkomen hadden 
 
personen in huishoudens met laag inkomen 20% 

personen in huishoudens met langdurig laag inkomen 4% 
 
 naar: Centraal Bureau voor de Statistiek (2015) 
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tekst 3 
 
EU-landen committeren1) zich aan armoedeaanpak 
 
Meer inzet op de bestrijding van 
armoede en leren van elkaars 
aanpak: dat is de inzet van de 
lidstaten van de EU. Vandaag 
stemden alle EU-landen in met de 5 

Raadsconclusies2) waarin dit is 
afgesproken. Daarbij wordt een 
boekje verspreid met praktische 
voorbeelden van armoedebestrijding 
in Europa. 10 

Over vier jaar moet het aantal 
mensen dat in armoede leeft in 
Europa met 20 miljoen zijn 
afgenomen in vergelijking met 2008. 
Staatssecretaris Klijnsma van sociale 15 

zaken heeft deze afspraak uit 2010 
weer onder de aandacht gebracht 

tijdens het Nederlandse voorzitter-
schap van de EU. (…) 
Met de raadsconclusies committeren 20 

de EU-landen zich aan het voor-
komen en tegengaan van armoede 
en sociale uitsluiting, door middel van 
een integrale aanpak. (…) 
De economische crisis heeft een 25 

flinke knauw gegeven aan het 
streven om het aantal mensen dat in 
armoede leeft met 20 miljoen te 
reduceren. De afgelopen jaren is het 
aantal mensen dat in armoede leeft 30 

in Europa juist toegenomen. (…) 
Voor Klijnsma reden om dit 
onderwerp het afgelopen half jaar 
hoog op de EU-agenda te zetten. (…) 

 
 bron: Rijksoverheid (2016) 

 
 

noot 1 verplichten  

noot 2  Raadsconclusies komen van de Europese Raad. In deze conclusies staan 

onderwerpen die de Europese Unie belangrijk vindt en welke acties of doelstellingen 

daaruit voortvloeien. 
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Opgave 3  Veiligheid tijdens het uitgaan  
 
tekst 4 
 
Kwaliteitsverbetering uitgaanspleinen Amsterdam door meer gastvrijheid 
en veiligheid 
 
Amsterdam werkt de komende jaren 
aan meer gastvrijheid en veiligheid 
op de grote uitgaanspleinen. Door 
horecazaken per 1 juli 2015 te 
belonen met ruimere openingstijden 5 

zullen bezoekers meer en langer 
kunnen profiteren van het horeca-
aanbod in de stad. (…) 
Als tegenprestatie gaan horeca-
ondernemers zich samen met de 10 

gemeente extra inspannen om 
uitgaansgeweld en overlast voor 
omwonenden terug te dringen. De 
ondernemers zijn bereid niet alleen 
verantwoordelijkheid te nemen voor 15 

wat er binnen gebeurt, maar tevens 
om zich actief te bemoeien met wat 
zich afspeelt voor hun deur, op 
straat. 
 
(…) De bestrijding van overlast, 20 

onveiligheid en uitgaansgeweld is 
gestoeld op de benadering die wordt 
gekozen op grote festivals. (…) 
Die plannen zijn gebaseerd op 
onderzoek van de Vrije Universiteit, 25 

waar dertig maatregelen tegen 
uitgaansgeweld uit voortvloeiden. Op 
de grote uitgaanspleinen zal dat de 

komende jaren worden vertaald in 
een betere inrichting en kwaliteits-30 

verbetering van de openbare ruimte 
en in de inzet van zogenaamde 
hosts. Zij moeten een ontspannen 
sfeer creëren door bezoekers 
welkom te heten en te informeren, 35 

maar kunnen ook de-escalerend1) 
optreden als dat nodig is. De inzet 
van de hosts zal de komende 
maanden nader worden uitgewerkt, 
maar de gemeente en de 40 

horecaondernemers zijn overeen-
gekomen dat de kosten (…) zullen 
worden gedeeld. (…) 
 
De verruiming van de openingstijden 
is verbonden aan strikte voor-45 

waarden. Zo moeten ondernemers 
hun personeel opleiden en instrueren 
om overlast te voorkomen, niet alleen 
binnen, maar ook als gasten de zaak 
verlaten. (…) 50 

Ondernemers die zich niet aan die 
voorwaarden houden, (…) of die te 
weinig doen om overlast te 
bestrijden, raken de bonus van de 
verruiming kwijt. (…) 55 

 
 bron: Koninklijke Horeca Nederland (2014) 

 
 
 

noot 1 De-escalerend optreden betekent dat je zorgt dat een conflictsituatie minder ernstig 

wordt / niet verder uit de hand loopt. 
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afbeelding 1     
 

 
 
 bron: Gemeente Amsterdam (2015) 
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Opgave 4  Personen die verward gedrag vertonen 
 
tekst 5 
 
Passages uit rapport Samen doorpakken 
 
Het gaat om mensen die grip op hun 
leven (dreigen te) verliezen, 
waardoor het risico aanwezig is dat 
zij zichzelf of anderen schade 
berokkenen. Het gaat om mensen 5 

met vaak verschillende 
aandoeningen of beperkingen 
(psychiatrie, verslaving, licht 
verstandelijke beperkingen, 
dementie), veelal in combinatie met 10 

verschillende levensproblemen 
(schulden, dakloosheid, werkloos-
heid, verlies van dierbaren, gebrek 
aan participatie, onverzekerd zijn, 
illegaliteit, etc). Door verschillende 15 

omstandigheden kan de situatie 
ontstaan dat zij eenmalig of 
chronisch in problemen komen, grip 
op hun leven verliezen en daardoor 
overlast veroorzaken of zelfs in het 20 

strafrechtelijk circuit belanden. 
(…) 
Er zijn belangrijke zorgen en signalen 
dat er (…) ernstige knelpunten zijn in 

het vraagstuk van personen met 
verward gedrag. (…) Het Leger des 25 

Heils trekt aan de bel, omdat zij zien 
dat steeds meer mensen met een 
combinatie van psychische stoor-
nissen, verslaving en verstandelijke 
beperking, ‘uitbehandeld’ zijn en op 30 

straat en in de laagdrempelige 
opvang terechtkomen. (…) De politie 
registreert ook in de meest recente 
cijfers een stijging (…) van het aantal 
incidenten met overlast door 35 

personen met verward gedrag 
(zonder strafbaar feit). 
Woningcorporaties melden (…) een 
toename van overlast door verwarde 
personen. 40 

(…) 
Mensen met verward gedrag voelen 
zich gestigmatiseerd en 
stigmatiseren soms ook zichzelf. In 
de media en de politiek is vaak 
aandacht voor gevaarlijke incidenten. 45 

 
 naar: Aanjaagteam Verwarde Personen (2016) 
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tekst 6 
 
Eigen Kracht-conferenties 
 
Wat is een Eigen Kracht-
conferentie? 
Soms kunnen mensen het even niet 
alleen. Sommige gebeurtenissen in 
het dagelijks leven zijn zo 
overweldigend, ingewikkeld of 
onoverzichtelijk dat hulp wenselijk is. 5 

Hoe regel je die hulp? Hoe houd je 
zeggenschap en regie over de 
aanpak? De Eigen Kracht-conferentie 
biedt uitkomst. Een Eigen Kracht-
conferentie is een bijeenkomst 10 

waarbij je samen met familie en 
bekenden een plan voor de toekomst 
maakt (familiegroepsplan). 
 
Varianten 
Eigen Kracht-conferenties zijn voor 
individuen en families, als herstel 15 

nodig is, bij leervragen en voor een 
groep, wijk of buurt. Al deze 
varianten gaan uit van dezelfde 
principes: een plan maken met 
betrokkenen waarbij de regie in 20 

handen blijft van de persoon of 
personen om wie het gaat. 
 
Plan maken 
In het eerste deel van de Eigen 
Kracht-conferentie legt de 
hoofdpersoon van de conferentie, of 25 

iemand die dicht bij deze persoon 
staat, de situatie uit. Ook hulp-
verleners en andere professionals 
kunnen in dit deel informatie geven. 
Daarna volgt een (besloten) deel 30 

waarin de deelnemers aan de 
conferentie gezamenlijk een plan 
maken. Professionals en de Eigen 
Kracht-coördinator zijn hierbij niet 
aanwezig. 35 

In het laatste deel van de conferentie 
presenteren de deelnemers het plan. 
Ondersteuning van professionals kan 
deel uitmaken van dit plan. Tot slot 
spreekt men af wie wat doet en 40 

wanneer iedereen weer bijeenkomt, 
om te kijken hoe het gaat met de 
uitvoering van het plan. (…) 

 
 bron: Eigen Kracht Centrale 
 

 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 51 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
 
Als in een vraag staat dat de kandidaat een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan 
dient de kandidaat in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of 
kernconcept te gebruiken die nodig zijn om de vraag juist te kunnen beantwoorden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  Geluk 
 

 1 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg op grond van tekst 1 van de plaatsgebondenheid van cultuur, 
met gebruik van: 
• het kernconcept cultuur 1 
• een voorbeeld uit tekst 1 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Cultuur is plaatsgebonden omdat de opvattingen over de kwaliteit en 

vooruitgang van een samenleving tussen landen kunnen verschillen. 
Opvattingen maken onderdeel uit van cultuur 1 

• Uit tekst 1 blijkt een verschil in deze opvattingen tussen Bhutan en de 
overige landen: in Bhutan telt als uitzondering het Bruto Nationaal 
Geluk (BNG) boven de maat van het BBP als indicator voor kwaliteit en 
vooruitgang (r. 28-32) 1 

 
 2 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• een voordeel van mondelinge interviews als onderzoeksmethode voor 

een onderzoek met de doelstelling informatie te verzamelen over de 
redenen die mensen geven voor de mate waarin mensen zich gelukkig 
voelen 1 

• een nadeel van mondelinge interviews als onderzoeksmethode voor 
een onderzoek met de doelstelling informatie te verzamelen over de 
redenen die mensen geven voor de mate waarin mensen zich gelukkig 
voelen  1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• (voordeel) In mondelinge interviews kunnen onderzoekers makkelijker 

doorvragen om de redenen (motieven) te achterhalen 1 
• (nadeel) In mondelinge interviews kunnen respondenten eerder 

geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 HA-1034-f-17-2-c 5 lees verder ►►► 
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 HA-1034-f-17-2-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• aangeven dat je bij sociaalwetenschappelijk onderzoek meet wat je wilt 

meten 1 
• een uitleg wat je als onderzoeker moet doen om bij een onderzoek 

naar redenen (motieven) te voldoen aan de eis van validiteit 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Met de eis van validiteit wordt bedoeld dat de onderzoeker meet wat hij 

wil meten 1 
• Om aan deze eis te voldoen moet de onderzoeker aan de 

respondenten vragen stellen die daadwerkelijk leiden tot antwoorden 
over de redenen (motieven) voor de mate waarin mensen zich gelukkig 
voelen 1 

 
 4 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• een uitleg op welke wijze selectief onthouden van invloed is op het 

referentiekader van mensen, met gebruik van een omschrijving van het 
begrip referentiekader 1 

• een redenering op welke wijze dit referentiekader van invloed kan zijn 
op het geluksgevoel van mensen, met gebruik van een omschrijving 
van het begrip referentiekader 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Door selectief te onthouden, zal slechts een gedeelte van de 

ervaringen van mensen onderdeel uitmaken van hun referentiekader bij 
het bepalen van hun geluksgevoel. Iemands referentiekader bestaat 
deels uit onthouden ervaringen 1 

• Naarmate iemand bijvoorbeeld relatief meer positieve dan negatieve 
ervaringen uit de afgelopen maand heeft onthouden, zal de waardering 
die iemand toekent aan zijn ervaren gemiddelde geluksgevoel van de 
afgelopen maand hoger zijn dan het daadwerkelijk ervaren 
geluksgevoel in de afgelopen maand 1 
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 HA-1034-f-17-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg over de rol van achtergrondkenmerken van de respondenten 

voor de representativiteit van het onderzoek 1 
• het gebruik van een omschrijving van het begrip representativiteit 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Als onderzoeker moet je ervoor zorgen dat de respondenten uit de 

steekproef wat betreft achtergrondkenmerken overeenkomen met de 
achtergrondkenmerken van alle personen waar je in het onderzoek 
uitspraken over wilt doen 1 

• Een steekproef is representatief als de respondenten uit de steekproef 
overeenkomen met alle personen waarover je uitspraken wilt doen 1 

 
 6 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• een omschrijving van het begrip sociale identiteit 1 
• een uitleg waarom met de vraag die aan Brabanders is gesteld de 

sociale identiteit van Brabanders wordt gemeten, met gebruik van een 
omschrijving van het begrip sociale identiteit 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De sociale identiteit is dat deel van iemands zelfbeeld dat is afgeleid 

van zijn kennis over de groep(en) waar hij deel van uitmaakt 1 
• Met de vraag wordt de sociale identiteit van Brabanders gemeten 

omdat er wordt gevraagd naar het zelfbeeld van de respondenten dat 
is afgeleid van de kennis over de groep Brabanders waar zij deel van 
uitmaken 1 

 
 7 maximumscore 1 

een juist antwoord bevat: 
een uitleg welk kernconcept in de vraag over vrijwilligerswerk te herkennen  
is, met gebruik en noemen van dit kernconcept 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Als mensen zonder betaling werk verrichten voor bijvoorbeeld een 
maatschappelijke organisatie, dan kan dit iets zeggen over de bereidheid 
van mensen om zich voor deze organisatie in te zetten voor het 
welzijn van andere mensen. Dit zijn elementen van het kernconcept 
sociale cohesie. 
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 HA-1034-f-17-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat het rechtssysteem een sociale institutie is, met gebruik van 
het kernconcept sociale institutie 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Het rechtssysteem bestaat uit wetten oftewel geformaliseerde 
rechtsregels. Als bijvoorbeeld burgers de wet overtreden, dan kunnen zij 
door de rechter een straf opgelegd krijgen. Het opleggen van straffen is 
een manier om het gedrag van burgers te reguleren. Dit zijn elementen 
van het kernconcept sociale institutie 
 
 

Opgave 2  Langdurige armoede in Nederland en Europa 
 

 9 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat er bij armoede in Nederland sprake is van een 
verhoudingsvraagstuk, met gebruik van: 
• het hoofdconcept verhouding 1 
• een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding, met noemen van de 

naam van dit kernconcept 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is bij armoede sprake van een verhoudingsvraagstuk, omdat er 

sprake is van sociale verschillen tussen mensen die in armoede 
leven en mensen die niet in armoede leven 1 

• Mensen die in armoede leven hebben onder andere minder 
inkomen dan mensen die niet in armoede leven. Inkomen is een 
schaarse en hooggewaardeerde zaak en een relatief hoog inkomen 
zorgt voor een betere maatschappelijke positie dan een relatief 
laag inkomen. Verschillen tussen mensen die wel en niet in armoede 
leven is dus een vorm van sociale ongelijkheid 1 
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 HA-1034-f-17-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat armoede samenhangt met sociale uitsluiting, met gebruik 

van een component van sociale uitsluiting  1 
• een voorbeeld van deze component uit tekst 2 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Armoede hangt samen met sociale uitsluiting, omdat veel mensen die 

in armoede leven minder goed kunnen voorzien in elementaire 
levensbehoeften. Niet kunnen voorzien in elementaire levensbehoeften 
is een component van sociale uitsluiting 1 

• Een voorbeeld hiervan uit tekst 2 is te weinig geld voor eten, 
woonruimte en kleding (r. 9-12) 1 

 
 11 maximumscore 2 

• Positietoewijzing, omdat het verdwijnen van vaste banen een 
maatschappelijke oorzaak van armoede is 1 

• Maatschappelijke oorzaken die van buitenaf op iemands positie 
inwerken, vallen onder positietoewijzing 1 

 
 12 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
een argument voor de stelling, met gebruik van: 
• een gegeven uit tabel 1 1 
• een kenmerk van een open samenleving 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tabel 1 staat dat 4% van de personen van wie de ouders in 1989 

langdurig een laag inkomen hadden, in 2013 ook langdurig een laag 
inkomen had. Hieruit blijkt dat de overige 96% van deze personen in 
2013 ten opzichte van de ouders een betere inkomenspositie had 
(namelijk niet-langdurig een laag inkomen of boven de lage-
inkomensgrens) 1 

• Het merendeel van de personen is dus ondanks afkomst gestegen op 
de maatschappelijke ladder ten opzichte van de ouders. Dit is dus een 
argument voor de stelling dat er in Nederland sprake is van een open 
samenleving 1 

 
 13 maximumscore 1 

Er is sprake van sociale mobiliteit omdat de inkomenspositie en daarmee 
de maatschappelijke positie van deze personen ten opzichte van de positie 
van de ouders is veranderd (want verslechterd). 
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 HA-1034-f-17-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat er bij de Europese aanpak van armoede sprake is van 
samenwerking, met: 
− gebruik van drie elementen van het kernconcept samenwerking 
− bij elk element een voorbeeld uit tekst 3 (per element met voorbeeld uit 

de tekst 1 scorepunt) 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Er is bij de Europese aanpak van armoede sprake van samenwerking 
omdat: 
• landen uit de EU een (nieuwe) relatie met elkaar aangaan  

door in te stemmen met de Raadsconclusies (r. 4-7) 1 
• Ze stemmen onder andere door het leren van elkaars aanpak hun 

handelen op elkaar af (r. 2-3) 1 
• Door het afstemmen van elkaars handelen proberen de EU-landen het 

gemeenschappelijk doel te bereiken, namelijk het terugbrengen van 
het aantal mensen dat in armoede leeft met 20 miljoen (r. 11-14)  1 

 
 15 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• een omgevingsfactor uit tekst 3 volgens het systeemmodel van 

politieke besluitvorming 1 
• een uitleg dat deze omgevingsfactor van invloed is geweest op het 

armoedebeleid, met gebruik van een voorbeeld uit tekst 3 om dit te 
illustreren  1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een omgevingsfactor uit tekst 3 is een toename van het aantal armen 

(r. 29-31) 1 
• Deze omgevingsfactor is van invloed op de politieke besluitvorming 

over de aanpak van armoede, omdat deze toename volgens tekst 3 
aanleiding geweest is voor Klijnsma om armoedebestrijding hoog op de 
EU-agenda te zetten (r. 32-34) 1 
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 HA-1034-f-17-2-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3  Veiligheid tijdens het uitgaan  
 

 16 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg op grond van tekst 4 dat er politieke bindingen zijn tussen de 
actoren van het Samenwerkingsakkoord, met gebruik van: 
• het hoofdconcept binding 1 
• een kenmerk van politieke bindingen 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 4 blijkt dat er sprake is van een relatie tussen gemeente en 

horecaondernemers om de veiligheid te handhaven 1 
• Veiligheid is een collectieve zaak. De betrokken actoren zijn dus 

politiek verbonden omdat er sprake is van een relatie om collectieve 
zaken te regelen 1 

 
 17 maximumscore 1 

door het bezit van het geweldsmonopolie door de staat 
 

 18 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg op grond van tekst 4 dat de aanpak van uitgaansgeweld als een 
rationele aanpak te typeren is, met: 
− gebruik van drie andere kenmerken van het proces van rationalisering 
− bij elk kenmerk een voorbeeld uit tekst 4 (per kenmerk met voorbeeld 

uit de tekst 1 scorepunt) 
 
voorbeeld van juist antwoord: 
• De aanpak van uitgaansgeweld is als een rationele aanpak te typeren 

omdat de aanpak als doel heeft om overlast en uitgaansgeweld 
terug te dringen. Gedrag van uitgaanspubliek kan op deze manier 
beheersbaar worden. Dit blijkt uit het feit dat de gemeente 
Amsterdam de komende jaren aan veiligheid werkt (r. 1-3)  1 

• Om dit doel te bereiken neemt de gemeente Amsterdam gericht 
maatregelen. Een voorbeeld van deze maatregel is een betere 
inrichting en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte (r. 30-31) 1 

• De effectiviteit van de maatregelen is gebaseerd op wetenschappelijk  
onderzoek. De plannen zijn namelijk gebaseerd op onderzoek van de 
Vrije Universiteit over maatregelen tegen uitgaansgeweld (r. 24-27) 1 
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 HA-1034-f-17-2-c 12 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg op welke wijze het Samenwerkingsakkoord kan bijdragen aan 
het verminderen van criminaliteit, met gebruik van: 
• de gelegenheidstheorie 1 
• een voorbeeld uit tekst 4 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens de gelegenheidstheorie kan het Samenwerkingsakkoord 

bijdragen aan het verminderen van criminaliteit, omdat de sociale 
bewaking op de grote uitgaanspleinen toeneemt. De afwezigheid van 
voldoende sociale bewaking is volgens de gelegenheidstheorie een 
oorzaak van criminaliteit 1 

• Een voorbeeld van meer sociale controle is de inzet van hosts die 
de-escalerend kunnen optreden (r. 32-37) 1 

 
 20 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat in de campagne het hoofdconcept binding te herkennen is, 
met gebruik van: 
• het hoofdconcept binding 1 
• een voorbeeld uit afbeelding 1 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de campagne is het hoofdconcept binding te herkennen omdat de 

poster bezoekers aanspoort om tijdens het uitgaan gewenst gedrag te 
vertonen tegenover andere aanwezigen in het uitgaansgebied (andere 
bezoekers, de horeca, omwonenden). Hoe bezoekers zich behoren te 
gedragen ten opzichte van anderen zegt iets over de gewenste 
relatie tussen mensen in de maatschappij en dus over de gewenste 
bindingen tussen mensen 1 

• Een voorbeeld van hoe je je behoort te gedragen is rekening houden 
met bewoners uit de buurt (‘denk een beetje aan de buren’) 1 
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 HA-1034-f-17-2-c 13 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4  Personen die verward gedrag vertonen 
 

 21 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een redenering op grond van tekst 5 dat er bij de problematiek van 
personen die verward gedrag vertonen sprake is van een politiek 
vraagstuk, met gebruik van: 
• een voorbeeld uit tekst 5 1 
• verschaffen van veiligheid/handhaven van openbare orde als 

basisfunctie van staat 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 5 staat dat de politie een stijging registreert van het aantal 

incidenten met overlast door personen met verward gedrag (r. 33-36) 1 
• Overlast kan een bedreiging vormen voor de openbare orde. Het 

handhaven van de openbare orde om zo te zorgen voor veiligheid voor 
burgers is een basisfunctie van de staat. De problematiek van 
personen die verward gedrag vertonen is daardoor een politiek 
vraagstuk 1 

 
 22 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• een voorbeeld van een nurturefactor uit tekst 5 als mogelijke verklaring 

voor verward gedrag 1 
• een voorbeeld van een naturefactor uit tekst 5 als mogelijke verklaring 

voor verward gedrag 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een voorbeeld van een nurturefactor is dakloosheid (r. 12)  1 
• Een voorbeeld van een naturefactor is een licht verstandelijke 

beperking (r. 8-9) 1 
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 HA-1034-f-17-2-c 14 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
a 
• een redenering op grond van het tekstfragment dat in berichtgeving 

over personen die verward gedrag vertonen sprake kan zijn van 
framing 1 

b 
een redenering op welke wijze deze framing kan leiden tot stereotypering 
van personen die verward gedrag vertonen, met gebruik van: 
• een omschrijving van het begrip stereotype 1 
• een voorbeeld van een stereotype met behulp van tekst 5 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• Door in de berichtgeving personen die verward gedrag vertonen in 

verband te brengen met gevaarlijke incidenten kan het onderwerp 
rondom deze personen vanuit het perspectief van gevaar worden 
uitgelegd. Er is dan sprake van framing  1 

b 
• Als in berichtgeving personen die verward gedrag vertonen in verband 

worden gebracht met gevaar, kan dit ervoor zorgen dat het publiek een 
gegeneraliseerd beeld krijgt van deze personen 1 

• Het stereotiepe beeld kan bijvoorbeeld zijn dat alle personen die 
verward gedrag vertonen een gevaar zijn voor de samenleving 1 

 
 24 maximumscore 4 

a 
een juist antwoord bevat: 
een argument voor de stelling, met: 
• een voorbeeld uit tekst 6 1 
• gebruik van een kenmerk van het proces van individualisering 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij de Eigen Kracht-conferenties wordt er een plan gemaakt waarbij de 

regie in handen blijft van de persoon of personen om wie het gaat 
(r. 19-22)  1 

• Een kenmerk van individualisering is dat individuen in toenemende 
mate hun eigen leven moeten gaan plannen en inrichten. Uit het 
voorbeeld blijkt dat het zelf plannen en inrichten door de personen 
centraal staat. Eigen Kracht-conferenties zijn in die zin dus 
kenmerkend voor een geïndividualiseerde samenleving  1 
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 HA-1034-f-17-2-c 15 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

b 
een juist antwoord bevat: 
een argument tegen de stelling, met: 
• een voorbeeld uit tekst 6 1 
• gebruik van een ander kenmerk van het proces van individualisering 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij de Eigen Kracht-conferenties staat de relatie tussen mensen met 

een hulpvraag en familie en bekenden centraal (r. 9-13) 1 
• Een kenmerk van individualisering is dat mensen voor hulpverlening 

minder afhankelijk zijn geworden van / minder verbonden zijn met 
traditionele instituties zoals familie. Eigen Kracht-conferenties zijn in 
die zin dus niet kenmerkend voor een geïndividualiseerde samenleving 1 

 
 25 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
een uitleg bij welke politieke stroming de Eigen Kracht-conferenties 
passen, met:  
− gebruik van een uitgangspunt van deze stroming 
− een voorbeeld uit tekst 6 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De Eigen Kracht-conferenties passen bij het confessionele 

uitgangspunt van gespreide verantwoordelijkheid. 
• Kenmerkend voor de Eigen Kracht-conferenties is namelijk dat, naast 

hulpverleners en andere professionals, de familie en bekenden een 
grote rol spelen bij mensen die hulpverlening nodig hebben (r. 9-13).  

 
indien gebruik van uitgangspunt en voorbeeld uit tekst 6 juist 2 
indien alleen gebruik van uitgangspunt juist 1 
indien alleen voorbeeld uit tekst 6 juist 0 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer 
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 BrabantKennis (zonder datum). Zijn we wel gelukkig? Over de zoektocht naar geluk met 

een zachte G. Geraadpleegd januari 2017 op http://brabantkennis.nl/zijn-we-wel-gelukkig/ 
tekst 2 Poll, W. van de (2016, 1 maart). Wie arm is in Nederland, blijft dat vaak ook. Trouw. 

Geraadpleegd januari 2017 op 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4254264/2016/03/01/Wie-arm-is-in-
Nederland-blijft-dat-vaak-ook.dhtml 

tabel 1 naar: Centraal Bureau voor de Statistiek (2015). Armoede en sociale uitsluiting 2015 
(p. 52). Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek 

tekst 3 Rijksoverheid (2016). EU-landen committeren zich aan armoedeaanpak. Geraadpleegd 
januari 2017 op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoede-en-
schulden/nieuws/2016/06/16/eu-landen-committeren-zich-aan-armoedeaanpak 

tekst 4 Koninklijke Horeca Nederland (2014). Kwaliteitsverbetering uitgaanspleinen Amsterdam 
door meer gastvrijheid en veiligheid. Geraadpleegd januari 2017 op 
https://www.khn.nl/nieuwsberichten/2014/12/kwaliteitsverbetering-uitgaanspleinen-door-
meer-gastvrijheid-en-veiligheid 

afbeelding 1 Gemeente Amsterdam (2015). Horeca Poster ‘Welkom op jouw Rembrandtplein. 
Geraadpleegd januari 2017 op 
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/751578/poster_welkom_doe_alsof_je_thuis_bent
_staand_a2.pdf 

tekst 5 Aanjaagteam Verwarde Personen (2016). Samen doorpakken. Op weg naar een meer 
persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag. Tussenrapportage 
Aanjaagteam Verwarde Personen p.8 (regel 1 tot en met 40), p.15 (regel 41 tot en met 
45). Den Haag. Geraadpleegd januari 2017 op 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/02/19/sam
en-doorpakken/samen-doorpakken.pdf 

tekst 6 Eigen Kracht Centrale (zonder datum). Eigen Kracht Conferenties. Geraadpleegd januari 
2017 op https://www.eigen-kracht.nl/wat-we-doen/eigen-kracht-conferentie/ 

 
 
 

einde  
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HA-1034-a-16-1-o.doc 

Examen HAVO 

2016 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 12 mei

9.00 - 12.00 uur
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Opgave 1 De achteruitgang van de regionale pers 

 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Nederland kent veel regionale kranten zoals BN DeStem (Brabant en 
Zuid-West Nederland), De Gelderlander en Dagblad van het Noorden. De 
regionale pers heeft het al jaren moeilijk. Steeds minder mensen lezen 
een regionale krant en de uitgevers van regionale kranten hebben de 
laatste jaren al honderden medewerkers ontslagen. 
 
Lees de regels 1 tot en met 19 van tekst 1. 
De media vervullen allerlei maatschappelijke functies, waarvan één de 
zogenoemde informatiefunctie is. Binnen deze informatiefunctie zijn 
verschillende (deel)functies te onderscheiden zoals de opiniërende functie 
en de educatieve functie. 

4p 1 Leg uit welke andere (deel)functies van de informatiefunctie van de media 
minder worden vervuld als de regionale pers geen verslag meer doet van 
de lokale politiek. Ga uit van twee (deel)functies. 
 
Zie de regels 6 tot en met 19 van tekst 1. 
In het tekstfragment is de werking van de (neerwaartse) oplagespiraal 
zichtbaar. De werking van de oplagespiraal is een voorbeeld van een 
commerciële ontwikkeling die heeft geleid tot een daling van de oplage 
van regionale kranten.  

2p 2 Wat houdt de werking van de (neerwaartse) oplagespiraal in?  
2p 3 Geef twee andere voorbeelden van commerciële en/of technologische 

ontwikkelingen die hebben geleid tot vermindering van de oplage van 
regionale dagbladen. 
 
Lees de regels 20 tot en met 28 van tekst 1. 
Johan van Uffelen heeft geen bezwaar tegen het geven van 
overheidssubsidie aan kranten, want de Nederlandse Publieke Omroep 
(NPO) wordt ook gesubsidieerd door de overheid.  
De VVD is een tegenstander van het geven van overheidssubsidie aan 
(regionale) kranten. 

2p 4 Leg uit op grond van welk ideologisch uitgangspunt de VVD tegen het 
geven van overheidssubsidie is aan (regionale) kranten. 
 
De kranten krijgen in principe geen subsidie van de overheid. De 
Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wordt wel gefinancierd door de 
overheid. 

2p 5 Geef twee redenen waarom de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) 
gefinancierd wordt door de overheid. Betrek in je antwoord twee 
uitgangspunten van het mediabeleid.   
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Opgave 2 De mediadokter 

 
Bij deze opgave horen tekst 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
De hoeveelheid berichtgeving over medisch nieuws is de laatste decennia 
enorm toegenomen. Vooral ‘de gezondheidsbewuste lezer’ maakt gebruik 
van de media om kennis te nemen van medische informatie (tekst 2). 
Deze ontwikkeling heeft zowel positieve als negatieve effecten. 
 
Gebruik de regels 1 tot en met 34 van tekst 2.  
Media vervullen met het uitzenden of publiceren van medisch nieuws 
verschillende functies voor het individu, zoals de socialisatiefunctie en 
de sociale functie. 

2p 6 Leg uit welke andere functies van de media voor het individu te 
herkennen zijn in de regels 1 tot en met 34 van tekst 2. Ga uit van twee 
functies. 
 
Gebruik de regels 35 tot en met 64 van tekst 2. 
Pleijter constateert ‘kwaliteitsverschillen’ in berichten over medisch 
nieuws van ‘gespecialiseerde journalisten’ en ‘algemene journalisten’. 
Deze verschillen in berichtgeving zijn te verklaren doordat het 
referentiekader van ‘gespecialiseerde journalisten’ en het referentiekader 
van ‘algemene journalisten verschillend is. 

2p 7 – Geef een beschrijving van het begrip referentiekader. 
− Noem één verschil tussen het referentiekader van ‘gespecialiseerde 

journalisten’ en het referentiekader van ‘algemene journalisten’. 
Verwijs naar gegevens uit de regels 35 tot en met 64. 

 
Gespecialiseerde journalisten op medisch gebied zullen naar verwachting 
bij het schrijven van medische berichten in staat zijn journalistieke normen 
goed toe te passen. Een voorbeeld van een journalistieke norm is het 
streven naar objectiviteit. 

4p 8 – Noem twee andere journalistieke normen.  
− Geef per journalistieke norm een reden waarom een specialistisch 

journalist op medisch gebied goed in staat is deze twee normen toe te 
passen.  

 
Gebruik de regels 65 tot en met 79 van tekst 2. 
Er bestaan verschillende theorieën over de invloed van de media, zoals 
de selectieve perceptietheorie. 

2p 9 – Geef een beschrijving van deze theorie. 
− Welk citaat uit het tekstfragment past bij de selectieve 

perceptietheorie?  
 

Pagina: 462Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-16-1-o 4 / 8 lees verder ►►►

Hieronder staan drie situaties over de rol van de overheid en burgers met 
betrekking tot het geven van informatie.  

3p 10 – Geef bij elk van de onderstaande situaties aan of deze in Nederland 
 wel of niet is toegestaan.  
− Beargumenteer elk antwoord met een gegeven uit de Nederlandse of 

Europese wetgeving. Noem de betreffende wet. 
1 De overheid controleert alle berichten uit de media. Berichten die 

aantoonbaar onjuiste informatie bevatten, worden verboden. 
2 Het is in Nederland een recht van iedere burger om inlichtingen en 

denkbeelden te verzamelen zonder inmenging van enig openbaar 
gezag. 

3 Op een nieuwssite heeft de redactie een artikel geplaatst waarin 
allerlei negatieve feiten uit het privéleven van een huisarts staan. Een 
deel van zijn patiënten overweegt daardoor over te stappen naar een 
andere huisarts. 

 
Bekijk figuur 1 en lees de toelichting. 

2p 11 Geef een verklaring voor het feit dat de respondenten een patiëntenfolder 
betrouwbaarder inschatten dan internet. Betrek in je het antwoord het 
verschil in betrouwbaarheid tussen een patiëntenfolder en medisch 
nieuws op internet. 
 
 

Opgave 3 Veranderingen in het jeugdstrafrecht: 
    invoering van het adolescentenstrafrecht 

 
Bij deze opgave horen teksten 3 tot en met 5 en figuur 2 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Op 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht ingevoerd. Dit houdt een 
verandering in van het jeugdstrafrecht. Met deze wetswijziging wordt het 
mogelijk om een sanctie uit het gewone strafrecht toe te passen bij een 
minderjarige en een sanctie uit het jeugdstrafrecht bij een jongvolwassene 
(tekst 3 en 4). Bij sommige jongeren geeft het jeugdstrafrecht betere 
kansen op het voorkomen van recidive.  
Criminaliteit onder jongeren wordt behalve met het adolescentenstrafrecht 
ook met andere maatregelen aangepakt (tekst 5).  
 
Vóór de wetswijziging van 1 april 2014 was het nog niet mogelijk om het 
jeugdstrafrecht toe te passen bij jongvolwassenen van 21 en 22 jaar. 

2p 12 Op basis van welk beginsel van de rechtsstaat was dit nog niet mogelijk? 
Licht je antwoord toe. 
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Gebruik tekst 3. 
Er wordt binnen het strafrecht onderscheid gemaakt tussen daadstrafrecht 
en daderstrafrecht. 

2p 13 − Is het adolescentenstrafrecht een voorbeeld van daadstrafrecht of 
daderstrafrecht? 

− Leg je antwoord uit. Betrek in je antwoord het verschil tussen 
daadstrafrecht en daderstrafrecht. 

 
Er zijn verschillende doelen en functies van straffen.  

2p 14 Leg uit welke doelen van straffen beter nagestreefd worden met ‘kale 
detentie in de gevangenis’ (regels 17-18). Ga uit van twee doelen.  
 
Uit de regels 34 tot en met 37 van tekst 3 blijkt dat de reclassering een 
taak heeft bij de toepassing van het adolescentenstrafrecht.  

2p 15 – Wat is de doelstelling van de reclassering? 
− Leg uit dat de taak van de reclassering zoals blijkt uit de regels 34-37 

past bij haar doelstelling. 
 
Gebruik tekst 4. 

3p 16 Noem één materieel gevolg en twee immateriële gevolgen die de 
afpersingen voor de slachtoffers uit tekst 4 kunnen hebben.  
 
Er bestaan verschillende verklaringen voor crimineel gedrag.  
Voor het gedrag van de vier verdachten uit tekst 4 zijn verschillende 
sociaalpsychologische verklaringen te geven. 

2p 17 Geef twee sociaalpsychologische verklaringen voor het gedrag van de 
vier verdachten uit tekst 4.  
 
Gebruik tekst 5. 
Maatregelen voor de aanpak van jeugdcriminaliteit kunnen zowel 
repressief als preventief zijn.  

2p 18 – Geef een voorbeeld van een repressieve maatregel uit tekst 5. 
− En geef een voorbeeld van een preventieve maatregel uit tekst 5. 
 
Bekijk figuur 2. 
De criminaliteit onder 16- tot en met 22-jarigen tussen 2007 en 2012 lijkt 
volgens figuur 2 flink afgenomen te zijn, maar dat hoeft in werkelijkheid 
niet zo te zijn. 

2p 19 Leg uit met behulp van het begrip ‘dark number’ (‘dark figure’) waarom de 
dalende trend in figuur 2 niet overeen hoeft te komen met de werkelijke 
daling van de criminaliteit onder 16- tot en met 22-jarigen. 
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Om een zo volledig mogelijke beeld van de criminaliteit te krijgen, maken 
onderzoekers naast politiestatistieken gebruik van bepaalde 
gegevensbronnen of onderzoeksmethoden.  

2p 20 Met welke twee onderzoeksmethoden kan een zo volledig mogelijk beeld 
van (jeugd)criminaliteit worden verkregen? Licht elke methode toe. 
 
 

Opgave 4 Toestaan van wietteelt? 

 
Bij deze opgave horen de teksten 6 tot en met 8 en afbeelding 1 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In Nederland is het telen van hennepplanten (cannabis), waaruit wiet of 
hasj – soft drugs – wordt geproduceerd, verboden. Maar de verkoop van 
softdrugs aan particulieren door zogenaamde coffeeshops wordt gedoogd. 
‘Gedoogd’ betekent: het is officieel strafbaar, maar zolang de coffeeshops 
zich aan bepaalde voorwaarden houden, wordt de verkoop van softdrugs 
niet vervolgd.  
Burgemeesters van 35 gemeenten riepen in januari 2014 het kabinet op 
om experimenten met wietteelt of hennepteelt onder gemeentelijk toezicht 
toe te staan. Dit wordt regulatie van wietteelt genoemd (tekst 6). 
Toenmalig minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (en de 
meerderheid van de Tweede Kamer) waren tegen deze gereguleerde 
wietteelt (tekst 7).  
Het drugsbeleid van de minister kwam extra onder druk te staan toen in 
oktober 2014 de rechtbank in Groningen besloot geen straf op te leggen 
aan een echtpaar dat schuldig werd bevonden aan wietteelt (tekst 8). 
 
Gebruik de teksten 6 en 7. 
Het wel of niet reguleren van wiet- of hennepteelt is een politiek probleem. 
Dat blijkt uit de teksten 6 en 7. 

4p 21 Geef twee kenmerken van een politiek probleem en illustreer elk kenmerk 
met een gegeven uit tekst 6 en/of tekst 7.  
 
Gebruik tekst 6. 
Het openbaar bestuur in Nederland heeft te maken met vier 
bestuurslagen. 

2p 22 Welke bestuurslagen zijn te herkennen in tekst 6? Illustreer elke 
bestuurslaag met een voorbeeld uit de tekst. 
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Gebruik de teksten 6 en 7. 
Het besluitvormingsproces over de regulering van de wietteelt kan 
beschreven worden met verschillende modellen van politieke 
besluitvorming, zoals het barrièremodel van het politieke proces.  
In dit model worden vier barrières of drempels onderscheiden. 

4p 23 – Geef een beschrijving van de eerste twee barrières van het 
 barrièremodel. 
− Leg uit dat deze eerste twee barrières te herkennen zijn in de teksten 

6 en 7. 
 
Bekijk afbeelding 1. 
Op 9 maart 2015 trad toenmalig minister van Veiligheid en Justitie  
Ivo Opstelten af. Kort na zijn aftreden verschenen verschillende tweets 
over de regulering van wietteelt, zoals die in afbeelding 1. 
Het systeemmodel van politieke besluitvorming bestaat uit vier 
hoofdfasen. 

2p 24 In welke fase van het systeemmodel is het twitterbericht van het D66-
Kamerlid te plaatsen? Licht je antwoord toe. 
 
Gebruik de regels 1 tot en met 19 van tekst 8. 
Een vorm van verzet tegen bestaande wetten of overheidsbeleid kan 
burgerlijke ongehoorzaamheid zijn. 

4p 25 Beargumenteer of de handelwijze van het echtpaar in tekst 8 wel of niet 
voldoet aan burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Ga in je argumentatie uit van  
− het doel van burgerlijke ongehoorzaamheid en van 
− drie voorwaarden waaraan een actie van burgerlijke 

ongehoorzaamheid moet voldoen.  
 
Gebruik tekst 8.  
In de democratische rechtsstaat is de macht verdeeld tussen de drie 
machten, de trias politica. Deze machten staan soms op gespannen voet 
met elkaar. 
De uitspraak van de rechter in tekst 8 zorgt voor een spanning tussen 
twee machten: de rechterlijke macht en de wetgevende macht.  

1p 26 Beschrijf wat deze spanning inhoudt op grond van tekst 8. 
 
Gebruik tekst 8. 
Er zijn verschillende opvattingen over de vraag of bepaald gedrag tot de 
criminaliteit behoort. Deze opvattingen gaan over de strafbaarheid en 
strafwaardigheid van bepaalde gedragingen.  

3p 27 Leg uit - op grond van tekst 8 - dat strafbaarheid en strafwaardigheid van 
gedrag in dit geval niet samenvallen. Geef eerst een omschrijving van de 
begrippen strafbaarheid en strafwaardigheid. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 5  Verbod op gratis plastic tasjes 
 

Bij deze opgave horen de teksten 9 en 10 uit het bronnenboekje. 
 

Inleiding 
In de teksten 9 en 10 komt aan de orde hoe de Europese en landelijk 
politiek omgaan met het probleem van plastic afval. Zowel het Europees 
Parlement als staatssecretaris Mansveld van Milieu willen een verbod op 
gratis plastic tasjes. 
 
Lees tekst 9.  
Naast het Europees Parlement moet ook een ander Europees orgaan 
instemmen met het wetsvoorstel om het weggeven van gratis plastic 
tasjes te verminderen.  

2p 28 − Wat is de naam van dit Europees orgaan?  
− Welke personen hebben zitting in dit orgaan? 
 
Europarlementariër Gerbrandy wil dat lidstaten van de EU erop 
afgerekend kunnen worden als ze geen actie ondernemen (regels 18-21).  

1p 29 Welk Europees orgaan heeft de taak om erop toe te zien dat de lidstaten 
de Europese wetten uitvoeren?  
 
Lees tekst 10. 
De PvdA wil zo snel mogelijk een verbod op plastic tasjes (regels 9-13). 
Standpunten van politieke partijen zijn vaak te herleiden tot de traditionele  
politieke stromingen zoals de sociaaldemocratie, socialisme, 
confessionalisme en liberalisme. 

2p 30 − Welke andere politieke stroming is de herkennen in het standpunt van 
de PvdA om plastic tasjes te verbieden? 

− Noem een uitgangspunt van deze stroming. 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1 De achteruitgang van de regionale pers 

 
tekst 1 
 

Lokale verslaggeving moet snel en goedkoop 
 
Met de teloorgang van regionale pers 
gaat ook het volgen van de lokale 
politiek verloren. In kleine gemeenten 
wordt nauwelijks nog verslag gedaan 
van lokaal beleid.  5 

Ook de Nederlandse Vereniging van 
Journalisten (NVJ) maakt zich zorgen 
over de regionale verslaggeving. 
Budgetten dalen, oplages en 
advertentieverkoop krimpen. "Dus 10 

bezuinigen uitgevers op de vaste 
medewerkers. Freelancers die dan 
worden ingehuurd krijgen 45 euro per 
stukje", zegt Annabel de Winter, 
secretaris Dagblad en Lokale Media 15 

bij de NVJ. "Voor dat geld kun je niet 
verwachten dat iemand vergadering-
en bijwoont of de lokale verkiezings-
programma's vergelijkt." 
 
De NVJ heeft 2014 uitgeroepen tot 20 

Jaar van de Regio, en gelooft in het 
investeren van publiek geld in de 
regionale journalistiek. 
"Waarom zouden we bezwaar heb-
ben tegen overheidssubsidie bij een 25 

krant, maar niet bij een omroep?", 
zegt Johan van Uffelen, hoofdredac- 
teur van BN DeStem. 

 

naar: NRC handelsblad, 11 maart 2014  
 
 

Opgave 2 De mediadokter 

 
tekst 2 
 

Dokter, ik las in de krant dat… 
 
"Koffie voorkomt kanker." "Koffie ver-
oorzaakt kanker." De krantenlezer 
moet het zelf maar uitzoeken wat 
waar is. Waar de medische weten- 
schap voorzichtig voortschrijdt, 5 

hebben de media behoefte aan 
spraakmakende doorbraken en 
wonderpillen. Dat leidt tot ongemak-
kelijke situaties in de spreekkamer 
van de dokter.  10 

 
Medisch nieuws is populair 
Belangstelling voor medisch nieuws 
is niet nieuw, weet Meijman, 
hoofddocent medische publieks-
communicatie aan de Vrije Universi-15 

teit. Door de eeuwen heen is gezond- 
heid een aansprekend onderwerp 
geweest. 
Wél nieuw is de omvang van de 
berichtgeving. De razendsnelle voor- 20 

uitgang van de medische weten- 
schap, de opkomst van internet en de 
gezondheidsbewuste lezer; het is 
een cocktail die heeft geleid tot een 
stortvloed aan medisch nieuws.  25 

 
In de spreekkamer 
Annette van den Elzen, kinderarts in 
het Delftse Reinier de Graaf zieken- 
huis, ziet steeds meer ouders die een 
bericht meenemen uit de krant of van 30 
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internet. Zou hun kind misschien zo 
druk zijn door alle kleurstoffen in 
voedsel? Of zou het misschien 
koemelkallergie hebben?  
 
Ziekteverwekkende informatie 35 

Een krantenanalyse van Pleijter, 
lector journalistiek aan de Fontys 
Hogeschool Journalistiek in Tilburg, 
legt stevige kwaliteitsverschillen bloot 
tussen journalisten. 40 

"Gespecialiseerde journalisten zijn 
kritischer bij het interpreteren van 
onderzoeksresultaten. Juist algeme-
ne journalisten die af en toe over 
wetenschap berichten, gaan de fout 45 

in. Door gebrek aan kennis, maar ook 
door een foute benadering. Zij kijken 
naar nieuws met de vraag of het 
interessant is of, erger nog, of het 
leuk is. En dan krijg je soms de 50 

gekste verhalen." 
 
Eigenlijk vreemd, zegt Pleijter, dat 
journalisten alleen maar leren hoe ze 
moeten schrijven en niks meekrijgen 

over het vakgebied waarover ze 55 

schrijven. "Media willen liever 
generalisten omdat ze bang zijn voor 
onleesbare stukken in de krant. Daar 
verbaas ik me over." Hoog tijd, vindt 
hij, dat journalistieke opleidingen zich 60 

richten op inhoudelijke specialisaties, 
zodat je kunt afstuderen als finan-
cieel journalist, óf als medisch 
journalist. 
 
Kan het beter?  65 

Zitten de wachtkamers echt minder 
vol zodra journalisten afgewogen 
artikelen gaan schrijven? 
Communicatiedeskundige Meijman 
gelooft er niet echt in. Wie zijn eigen-70 

lijk die lezers en kijkers, vraagt hij 
zich af, die meteen de koffie laten 
staan zodra ze vernemen dat ze er 
kanker van kunnen krijgen? "Het idee 
is dat we alles kunnen oplossen als 75 

we maar af zijn van de waan van de 
dag. Maar we kunnen veel beter uit-
zoeken wie kwetsbaar zijn voor 
beeldvorming in de media." 

 

naar: de Volkskrant, 25 oktober 2014 
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figuur 1 
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bron: www.volkskrant.nl, 25 september 2014 
 
Toelichting 
Op verzoek van de Volkskrant hield het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde een peiling over medisch nieuws. Op de website van het 
blad vulden artsen, medisch studenten, patiënten en geïnteresseerde 
leken een vragenlijst in. Figuur 1 geeft één van de resultaten weer. 
 
Geïnteresseerde leken 
Personen zonder speciale medische kennis, die wel geïnteresseerd zijn 
medisch nieuws 
 
Respondenten 
Personen die de vragenlijst hebben ingevuld. 
 
Patiëntenfolders 
In de wachtkamers van artsen, apothekers en ziekenhuizen zijn folders 
voor patiënten te krijgen over de meeste medische zaken. Bijvoorbeeld 
over pijnbestrijding, medicijnen, cardiologie, chirurgie, dagverpleging, 
diabetes, diëtetiek, fysiotherapie. 
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Opgave 3 Veranderingen in het jeugdstrafrecht:  
invoering van het adolescentenstrafrecht 

 
tekst 3 
 

Heeft deze verdachte een puberbrein? 
 
Het strafrecht gaat meer rekening 
houden met de ontwikkeling van het 
puberbrein. Criminele jongeren tot 23 
jaar kunnen vanaf 1 april worden 
berecht volgens het jeugdstrafrecht, 5 

ook al zijn ze officieel volwassen. Dit 
is geregeld in het adolescenten-
strafrecht.  
 
De rechterlijke macht en de jeugd-
hulpverlening zien de wet als winst, 10 

omdat er meer rekening kan worden 
gehouden met verschillen tussen 
jongvolwassenen. "Zolang iemand 
nog in ontwikkeling is en kan worden 
bijgestuurd, is het strakke pedago-15 

gische klimaat van een jeugd-
inrichting te verkiezen boven de kale 
detentie in de gevangenis voor vol-
wassenen, waar de kans op ver-

harding groter is en een jongere de 20 

hele dag voor de televisie kan 
hangen", zegt jeugdrechter Ronny 
van de Water van de rechtbank in 
Amsterdam.  
Voortaan zal niet de biologische leef-25 

tijd maar de ontwikkelingsfase van 
een verdachte tot 23 jaar bepalen of 
het volwassen of jeugdstrafrecht 
wordt toegepast.  
 
Of daadwerkelijk meer 18- tot 23-30 

jarigen als minderjarige zullen 
worden vervolgd, zal afhangen van 
de alertheid van het Openbaar 
Ministerie (OM). Het OM moet kort na 
de arrestatie de reclassering op-35 

dracht geven te onderzoeken of ado- 
lescentenstrafrecht op zijn plaats is. 

 
naar: de Volkskrant, 29 maart 2014 
 

tekst 4 
 

Deze jongen komt in aanmerking voor het adolescentenstrafrecht 
 
In een huis van bewaring zit al vier 
maanden een 19-jarige Amsterdam-
mer. Hij is in het najaar gearresteerd 
met een groep vrienden van 15 tot 17 
jaar op verdenking van afpersing van 5 

middelbare scholieren. Ze zouden 
tientallen leerlingen onder bedreiging 
maandenlang na schooltijd geld, 
telefoons, koptelefoons en kleding  

afhandig hebben gemaakt. 10 

De drie minderjarige afpersers zijn 
geschorst uit voorlopige hechtenis. 
De 19-jarige zit nog wel vast. Hij is 
volgens de wet volwassen, maar zou 
volgens jeugdrechter Ronny van de 15 

Water beter af zijn in een jeugd-
gevangenis. 

 

naar: de Volkskrant, 29 maart 2014  
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tekst 5 
 

Naar een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit 
 
Denk bij een effectieve aanpak van 
criminele jongeren aan de volgende 
zaken: 
 
Rol van de ouders.  
Ouders zijn verantwoordelijk voor het 5 

gedrag van hun kinderen. Raak die 
ouders op hun gevoeligste plek: de 
portemonnee. Je zou bijvoorbeeld 
kunnen korten op de kinderbijslag, 
wanneer ouders hun verplichtingen 10 

niet nakomen.  
 
Hoge pakkans en zekerheid van 
sancties.  
Daders moeten sneller berecht 
worden en straffen mogen best pijn 15 

doen. Bij de aanpak van jeugd- 
criminaliteit zijn deze twee factoren 
van doorslaggevend belang. Daar 
ontbreekt het nog steeds aan. 
 
Misdaad mag niet lonen.  20 

Laat een taakstraf plaatsvinden in de 
moskee, bij voorkeur onder het 
toeziend oog van de imam. Leg 
beslag op auto's en andere materiële 
goederen die zijn gefinancierd uit de 25 

opbrengsten van de misdaad.  
 
De comfort zone van een uitkering.  
Haal criminele jongemannen zonder 
werk uit de uitkering en bied ze struc-
tuur en toezicht in een werktraject. 30 

 
naar: Secondant, magazine voor maatschappelijke veiligheid, 17 
september 2014 
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figuur 2 
 

Aangehouden 16- tot en met 22-jarige verdachten naar minder- en 
meerderjarigheid en sekse, per 1.000 van de betreffende bevolkingsgroep 
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bron: Monitor Jeugdcriminaliteit  
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Opgave 4 Toestaan van wietteelt? 

 
tekst 6 
 
Minister van Veiligheid en Justitie ziet niets in wietmanifest van 
35 gemeenten  
 
Burgemeesters en wethouders van 
35 gemeenten ondertekenden 
gisteren op een 'wiettop' in Utrecht 
een manifest, het zogeheten 'Joint 
Regulation'. Een manifest dat kabinet 5 

en parlement oproept om wietteelt te 
reguleren. 

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo 
Opstelten1) voelt er helemaal niks 
voor. "Er is geen aanleiding om enig 10 

ander standpunt in te nemen", zei hij 
na de ministerraad. 
.

 
naar: Trouw, 1 februari 2014 

 
tekst 7 
 

Brief van minister Opstelten aan de Tweede Kamer over manifest 
'Joint Regulation' 
 
De vaste commissie Veiligheid en 
Justitie (van de Tweede Kamer) heeft 
mij verzocht te reageren op de wiet-
top van 31 januari 2014 en het daar 
gepresenteerde manifest 'Joint 5 

Regulation'. 
 
Ik ben het volledig met de gemeenten 
eens als ze zeggen dat georgani-
seerde hennepteelt een ernstig pro-
bleem is waar men aandacht voor 10 

vraagt. Zoals ik reeds in de brief van 
18 december 2013 heb aangegeven, 
moet het antwoord op deze proble-
matiek echter gevonden worden in 
een krachtige aanpak van criminali-15 

teit en overlast en niet in regulering.  
 

Volgens het manifest zou regulering 
een oplossing bieden voor veilig-
heidsproblemen in woonwijken en 
voor de (georganiseerde) criminaliteit 20 

gerelateerd aan softdrugs. Dit ben ik 
niet met de opstellers van het 
manifest eens.  
 
Het manifest sluit af met een oproep 
tot samenwerking om zo grote 25 

problemen beter het hoofd te bieden 
en veiligheid voor onze inwoners te 
waarborgen. Aan die oproep geef ik 
graag gehoor.  

naar: www.rijksoverheid.nl van 17 februari 2015 
 

noot 1 Minister Opstelten is op 10 maart 2015 afgetreden. 
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afbeelding 1 
 

Twitterbericht 

 
 
bron: Twitter, @swsjoerdsma, Kamerlid van D66, 13 maart 2015 
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tekst 8 
 

Rechter bestraft wietteelt niet 
 
Het echtpaar uit het Noord-Groningse 
Bierum dat op veilige en verantwoor-
de wijze hennep teelde is schuldig 
maar krijgt geen straf. Dat heeft de 
rechtbank in Groningen vandaag 5 

bepaald.  
 
Het Openbaar Ministerie had twee 
weken geleden nog werkstraffen 
geëist tegen het duo voor de illegale 
teelt van hennep. De twee kwekers 10 

telen al jaren uit principe en zijn al 
meerdere keren veroordeeld. Zij 
menen dat het gedoogbeleid niet 
klopt en willen dat veranderen. Ze 
betalen de hoge stroomrekening en 15 

de belastingen en houden een trans-
parante administratie bij. Ook leveren 
ze alleen aan door de gemeente 
goedgekeurde coffeeshops.  
 
De rechtbank in Groningen vindt de 20 

twee wel schuldig aan hennepteelt,  

maar legt bewust geen straf op 
omdat de teelt in overeenstemming is 
met het gedoogbeleid: "Verdachte en 
medeverdachte hebben gehandeld 25 

binnen de belangrijkste doelstel-
lingen van het door de overheid 
ontwikkelde softdrugsbeleid, te weten 
het belang van de volksgezondheid 
en het handhaven van de openbare 30 

orde", staat in de uitspraak. 
 
Jan Brouwer, hoogleraar algemene 
rechtswetenschap aan de Rijks-
universiteit Groningen, noemt de 
uitspraak van de Groningse recht-35 

bank een opdracht aan de beleids-
makers: "Dit is de eerste keer dat de 
rechter geen straf oplegt in een zaak 
tegen henneptelers, terwijl aan alle 
voorwaarden voor bestraffing is 40 

voldaan." 
Het OM heeft inmiddels laten weten 
in hoger beroep te gaan. 
 

naar: www.volkskrant.nl van 16 oktober 2014 
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Opgave 5 Verbod op gratis plastic tasjes 

 
tekst 9 
 

Europa gaat strijd aan met plastic afval 
 
Vandaag heeft het Europees Par- 
lement ingestemd met het aan 
banden leggen van het weggeven 
van gratis plastic tasjes. Van de 
honderd miljard tasjes die jaarlijks in 5 

Europa gebruikt worden, eindigen er 
acht miljard als zwerfafval met 
ernstige schade aan mens en milieu 
als gevolg. 
In 2015 moet het aantal plastic 10 

tassen gehalveerd zijn en in 2018 
met 80% verminderd ten opzichte 

van 2013, aldus Europarlementariër 
Gerben-Jan Gerbrandy (D66). 
Eenmaal in het water vallen plastic 15 

tasjes in kleine stukjes uit elkaar en 
eindigen in de magen van zeedieren, 
zoals vissen, en vogels. "Ik wil dat 
Europese landen afgerekend kunnen 
worden op hun gedrag als ze geen 20 

actie ondernemen, dat is de enige 
manier waarop we dit milieuprobleem 
kunnen oplossen."  
 

 

naar: www.europa-nu.nl van 16 april 2014 
 

tekst 10 
 

Binnen een jaar verbod op gratis plastic tasjes 
 
DEN HAAG (ANP) - Binnen een jaar 
komt er een verbod op gratis plastic 
tasjes. Dat kondigde staatssecretaris 
Wilma Mansveld (Milieu) donderdag 
in de Tweede Kamer aan. Mansveld 5 

zei eerder een dergelijk verbod het 
liefst via Europese wetgeving te 
willen regelen.  

Dat duurde haar eigen PvdA te lang. 
Die partij kondigde in oktober aan dat 10 

deze binnen een jaar een verbod wil 
op plastic tasjes die zijn bedoeld voor 
eenmalig gebruik. Coalitiepartner 
VVD is niet blij met het besluit van 
Mansveld en wil nadere uitleg van de 15 

bewindsvrouw.  
 

naar: www.europa-nu van 4 december 2014 
 
 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 71 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
Opgave 1 De achteruitgang van de regionale pers 

 
 1 maximumscore 4 

De volgende (deel)functies van de informatiefunctie van de media  worden 
minder vervuld: 
− de controle- of waakhondfunctie 

voorbeeld van een juiste uitleg: de regionale pers zal minder 
publiceren over tekortkomingen in het lokale beleid / zal minder kritisch 
gaan schrijven over het functioneren van politici. 

− de onderzoeksfunctie 
voorbeeld van een juiste uitleg: journalisten zullen minder onderzoek 
doen naar bepaalde lokale politieke kwesties of ontwikkelingen en 
daardoor zullen ze minder problemen blootleggen. 

− de agendafunctie 
voorbeeld van een juiste uitleg: journalisten van regionale kranten 
zullen minder schrijven over lokale onderwerpen of problemen 
waardoor deze onderwerpen/problemen niet gauw op de politieke 
agenda van de gemeenteraad kunnen komen. 

− de spreekbuisfunctie 
voorbeeld van een juiste uitleg: de regionale pers zal minder informatie 
geven over de wensen of eisen van bepaalde politieke partijen of 
groeperingen in de gemeenten. 

 
per juiste functie  1 
per juiste bijbehorende uitleg 1 
 

 2 maximumscore 2 
De werking van de oplagespiraal houdt in dat  
• een lage oplage van het dagblad leidt tot lage advertentieopbrengsten / 

minder inkomsten 1 
• wat leidt tot minder kwaliteit van het blad. Minder kwaliteit van het blad 

leidt weer tot een nog lagere oplage, minder inkomsten etc. 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

 3 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− toenemende concurrentie met de televisie / audiovisuele media 
− toename verspreiding van gratis kranten / huis-aan-huis-bladen 
− het actiever worden van adverteerders op de digitale media 
− toename van het gebruik van (deels gratis) digitale kranten / 

informatieve websites die men kan lezen op personal 
computers/tablets/smartphones 

− toename gebruik van sociale media als twitter, weblogs, facebook voor 
het verspreiden van informatie 

 
per juist antwoord 1 
 

 4 maximumscore 2 
• uitgangspunt: een vrije markt(economie) / geringe 

overheidsbemoeienis 1 
 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Het geven van subsidie aan kranten wordt gezien als 

concurrentievervalsing dus als een aantasting van de vrije markt / het 
geven van overheidssubsidie tast het commerciële karakter van 
kranten aan. (doel is het verkrijgen van een zo’n groot mogelijk 
marktaandeel - abonnees, kopers van kranten - ) 1 

 
 5 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste antwoorden: 
− De overheid heeft tot taak er actief voor te zorgen dat vrijheid van 

meningsuiting / uitingsvrijheid mogelijk wordt gemaakt. / Voor een goed 
functionerende democratische samenleving is vrijheid van 
meningsuiting essentieel.  

− Middels een publieke omroep die gefinancierd wordt door de overheid, 
zorgt de overheid dat deze vrijheid wordt gewaarborgd.  

− Voor een goed functionerende democratische samenleving dient de 
overheid te zorgen voor een goede kwalitatieve en betrouwbare 
informatievoorziening / kwalitatief hoogwaardige programma’s en 
informatie. Onder andere een publieke omroep – betaald door de 
overheid – vervult deze taken.  

− De overheid wordt ook gezien als bewaker van de pluriformiteit van de 
media. Een publieke omroep die gefinancierd wordt door de overheid, 
heeft daarom als taak om op evenwichtige wijze een beeld van de 
samenleving te geven / de pluriformiteit van onder de bevolking 
levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, 
cultureel en levensbeschouwelijk gebied te weerspiegelen. 

 
per juist antwoord 1 
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Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

Opgave 2 De mediadokter 
 

 6 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− de opiniërende functie 

Op grond van medische informatie uit de media kunnen mensen zich 
een (verkeerde) mening vormen over mogelijke oorzaken van bepaald 
gedrag of ziekten, zoals over het ontstaan van kanker (regels 1-2). 

− de informatiefunctie  
De media leveren “een stortvloed aan medisch nieuws” (regels 24- 25) 
waarvoor veel mensen belangstelling hebben. 

− educatiefunctie 
Dankzij het medische nieuws in de media steken patiënten kennis op 
over medische zaken, zoals over het drukke gedrag van hun kind 
(regels 31-33). 

 

per juiste functie met juiste uitleg en verwijzing naar een gegeven uit de 
tekst 1 
 

 7 maximumscore 2 
• het referentiekader: het geheel van ervaringen en kennis die een 

persoon in het verleden heeft opgedaan / de normen, waarden en 
houding die hij of zij zich heeft eigengemaakt 1 

 
voorbeelden van verschillen tussen het referentiekader van 
gespecialiseerde journalisten en het referentiekader van algemene 
journalisten: 
− Gespecialiseerde journalisten hebben meer kennis over de medische 

wetenschap dan algemene journalisten. “Juist algemene journalisten … 
gaan de fout in. Door gebrek aan kennis,” (regels 43-46). 

− Gespecialiseerde journalisten hebben de norm om 
onderzoeksresultaten ‘kritischer’ te bekijken (regels 41-43) terwijl 
algemene journalisten vooral uitgaan van een andere houding, “een 
foute benadering.” (regel 47) of uitgaan van de norm dat nieuws 
interessant of leuk moet zijn (regels 47-51). 

− Gespecialiseerde journalisten vinden inhoudelijke kwaliteit een 
belangrijke waarde - zij zijn kritischer bij het interpreteren van 
onderzoeksresultaten (regels 41-43) - terwijl algemene journalisten 
meer waarde lijken te hechten aan amusement: “Zij kijken naar nieuws 
… of het leuk is.” (regels 47-50).  

 
per juist verschil met verwijzing naar gegevens uit de tekst 1 
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Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

 8 maximumscore 4 
journalistieke normen, twee van de volgende:  
− checken van feiten of nieuws / juiste weergave van de feiten  
− meerdere bronnen raadplegen 
− scheiden van feiten en meningen 
− toepassen van hoor en wederhoor 
 

per juiste norm 1 
 
uitleg van de normen, bijvoorbeeld twee van de volgende antwoorden: 
− checken van feiten of nieuws / juiste weergave van de feiten  

Journalisten met een medische specialisatie zijn deskundig genoeg om 
medisch nieuws of feiten te checken. 

− meerdere bronnen raadplegen  
Journalisten met een medische specialisatie weten goed waar ze 
informatiebronnen over een bepaald onderwerp kunnen vinden / 
beschikken mogelijk na hun opleiding over contacten met betrokkenen 
op medisch gebied die zij kunnen benaderen als extra bron. 

− scheiden van feiten en meningen  
Journalisten met een medische specialisatie kunnen feiten en 
meningen over medische onderwerpen goed van elkaar scheiden, 
omdat ze zelf over voldoende medische kennis beschikken / hebben 
meer toegang tot bronnen en contacten die zij kunnen raadplegen om 
te controleren in hoeverre bepaalde informatie als feitelijk juist 
beschouwd kan worden. 

− hoor en wederhoor 
Journalisten met een medische specialisatie weten wie of wat zij 
kunnen raadplegen voor een tegengeluid omdat zij op de hoogte zijn 
van de verschillende visies/opvattingen/stromingen in de medische 
wetenschap. 

 

per juiste uitleg 1 
 

 9 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste beschrijving: 
• De theorie van de selectieve perceptie wijst erop dat mensen 

eenzelfde bericht verschillend waarnemen/interpreteren en dat 
berichtgeving effect kan hebben op het gedrag van mensen afhankelijk 
van hun referentiekader. / Of mensen open staan of kwetsbaar zijn 
voor berichtgeving over medisch nieuws / beeldvorming in de media, 
hangt af van hun referentiekader (of van hun kennis, ervaringen, 
waarden en normen) 1 
citaat dat past bij de selectieve perceptietheorie:  

• “Wie zijn eigenlijk die lezers en kijkers, … dat ze er kanker van kunnen 
krijgen? (regels 70-74) / “Maar we kunnen veel beter uitzoeken wie 
kwetsbaar zijn voor beeldvorming in de media.” (regels 77- 79) 1 

 

Pagina: 486Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-16-1-c.doc 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

 10 maximumscore 3 
situatie 1: 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Niet toegestaan. De persvrijheid / vrijheid van meningsuiting / het 

verbod op censuur is geregeld in (art. 7 van) de Grondwet 1 
situatie 2: 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Toegestaan. De vrijheid om informatie te vergaren is geregeld in een 

artikel (artikel 10) van het Europees Verdrag van de Rechten van de 
Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM) 1 

situatie 3: 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Niet toegestaan als er sprake is (aan de rechter te oordelen) van 

smaad/laster/ het aantasten van iemands goede naam of eer. Dit is 
volgens de Grondwet verboden. / In (art. 7 van) de Grondwet staat dat 
er sprake is van vrijheid van meningsuiting “behoudens ieders 
verantwoordelijkheid volgens de wet”/ dat bij het uitoefenen van de 
vrijheid van meningsuiting niet in strijd met de Grondwet gehandeld 
mag worden. (Indien de rechter oordeelt dat er sprake is van 
smaad/laster, dan kan hij/zij tot publicatieverbod of rectificatie 
besluiten.) 1 

of 
• Niet toegestaan: in (art. 10 van) het EVRM staat dat de vrijheid van 

meningsuiting kan worden onderworpen aan bepaalde beperkingen of 
sancties die bij de wet zijn voorzien (en die in een democratische 
samenleving noodzakelijk zijn in het belang van onder andere de 
bescherming van de goede naam van anderen). Smaad/laster is een 
voorbeeld van zo’n beperking. Het aantasten van iemands goede naam 
is dus niet toegestaan 1 

 
 11 maximumscore 2 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een patiëntenfolder is afkomstig van of geschreven door 

artsen/artsenverenigingen/professionals op medisch vlak. Van medisch 
deskundigen mag men verwachten dat hun informatie feitelijk juist is 1 

• Van de informatie op internet is het soms lastig vast te stellen waar de 
informatie vandaan komt of wie de informatie geschreven heeft; ook 
niet deskundigen op medisch gebied plaatsen berichten op internet. De 
berichten op internet hoeven daardoor niet juist te zijn 1 
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Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

Opgave 3 Veranderingen in het jeugdstrafrecht:  
    invoering van het adolescentenstrafrecht 

 
 12 maximumscore 2 

• het legaliteitsbeginsel 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Dit legaliteitsbeginsel betekent dat de overheid is gebonden aan de 

wet / elke handeling van de overheid moet een grondslag vinden in de 
wet / iets dat niet is vastgelegd in de wet, mag niet uitgevoerd worden 1 

 
 13 maximumscore 2 

Adolescentenstrafrecht is een voorbeeld van daderstrafrecht. 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• In daderstrafrecht houdt de rechter rekening met de omstandigheden 

van de dader, bij het adolescentenstrafrecht wordt namelijk rekening 
gehouden met de ontwikkelingsfase van de dader 1 

• Het daadstrafrecht richt zich op de daad en niet op de (bijzondere) 
omstandigheden van de dader. De ernst van de daad is maatgevend 
voor de op te leggen straf. (De nadruk ligt dan op vergelding en 
preventie als functies van straffen.) 1 

 
 14 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste antwoorden:   
− Beveiliging van de samenleving, want tijdens de duur van de detentie 

kan de veroordeelde geen strafbare feiten plegen. 
− Generale preventie, want door gevangenisstraf worden anderen 

afgeschrikt. 
− Handhaving van de rechtsorde, want door gevangenisstraf worden de 

regels die gelden in de samenleving gehandhaafd. 
− Vergelding, want gevangenisstraf komt tegemoet aan de wens van 

slachtoffers van het delict. Immers de dader moet boeten / 
Gevangenisstraf komt tegemoet aan de wens van de samenleving als 
geheel. Immers op overtreding van een strafbaar feit moet een reactie 
volgen. 

− Genoegdoening aan het slachtoffer, want een gevangenisstraf zou het 
leed van het slachtoffer kunnen verzachten. / want een gevangenisstraf 
komt tegemoet aan het leed van het slachtoffer. 

 

per juist doel met juiste toelichting 1 
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Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

 15 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De reclassering beoogt herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen / 

streeft naar maatschappelijke (her)inpassing van mensen die met het 
strafrecht in aanraking komen  1 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Indien de reclassering concludeert dat het adolescentenstrafrecht beter 

van toepassing is voor daders van 18-23-jarigen dan is de kans groter 
dat deze verdachten niet opnieuw strafbare feiten plegen (dit is de 
doelstelling van de reclassering) 1 

 
 16 maximumscore 3 

voorbeelden van materieel gevolg:  
• Ze zijn hun geld/telefoons/koptelefoons/kleding kwijt 1 
 

• bijvoorbeeld twee van de volgende immateriële gevolgen: 2 
− ontstaan van angst  
− optreden van geestelijke en emotionele schade 
− morele verontwaardiging 
− aantasting van het rechtsgevoel 
− zich beperkt voelen in hun bewegingsvrijheid (angst om naar school te 

gaan / de straat op te gaan) 
− verlies aan vertrouwen in mensen, organisaties en de samenleving als 

geheel 
 

 17 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Omdat de daders vrienden zijn, kan er sprake zijn van 

groepsloyaliteit/groepsdwang. / De jongens kunnen het gevoel hebben 
dat ze wel moeten beantwoorden aan de verwachtingen van de groep 1 

• Er kan bij deze jongens sprake zijn van neutralisatie. / De jongens 
stellen bij het plegen van criminaliteit hun gevoelens van schuld 
(tijdelijk) buiten werking en maken elkaar wijs dat er niets mis is met 
het criminele gedrag/afpersing. / De jongens kunnen de eigen 
verantwoordelijkheid voor het criminele gedrag ontkennen. / Jongeren 
ontkennen dat er voor anderen schade ontstaat. / Zij kunnen 
ontkennen dat anderen het recht hebben om hen te veroordelen omdat 
zij zelf ook niet brandschoon zijn 1 
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Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

 18 maximumscore 2 
• repressieve maatregel 1 
bijvoorbeeld één van de volgende voorbeelden: 
− Kort op de kinderbijslag, wanneer ouders hun verplichtingen niet 

nakomen. (regels 9-11) 
− Streef naar ‘hoge pakkans en zekerheid van sancties’. (regel 12-13 
− Zorg dat de daders snel berecht worden. (regels 14-15) 
− Zorg dat straffen ‘best pijn doen’. (regels 15-16) 
− Leg beslag op auto’s en andere materiële goederen die zijn 

gefinancierd uit de opbrengsten van de misdaad. (regels 23-26) 
 
• voorbeeld van een preventieve maatregel 1 
− Bied jongemannen structuur en toezicht in een werktraject.  

(regels 29-30) 
 

 19 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het gaat in figuur 1 om ontwikkelingen in het aantal aangehouden 

jonge verdachten per 1000, dus om geregistreerde criminaliteit  1 
• Echter niet alle strafbare feiten die gepleegd worden door jongeren 

tussen de 16 en 22 jaar komen ter kennis van de politie en justitie, 
(omdat niet alle delicten worden gemeld of geregistreerd.) De 
criminaliteit die niet bekend is bij politie en justitie is het ‘dark number’ 1 

 
 20 maximumscore 2 

• eerste onderzoeksmethode: enquêtes onder mogelijke daders / 
onderzoek door zelfrapportage / self-report-onderzoek  
voorbeeld van een juiste toelichting: 
In onderzoek / een enquête wordt aan een geselecteerde groep 
(jeugdigen) onder andere gevraagd of, en zo ja aan welke strafbare 
feiten, zij zich schuldig hebben gemaakt. / Self-report-onderzoek levert 
het meest complete beeld op van (jeugd)criminaliteit zoals over 
veelvoorkomende criminaliteit 1 

• tweede onderzoeksmethode: slachtofferenquêtes of enquête Veiligheid 
en Rechtsbescherming van het CBS 
voorbeeld van een juiste toelichting:  
In deze enquêtes worden burgers gevraagd van welke delicten ze het 
afgelopen jaar het slachtoffer zijn geworden. / Slachtofferenquêtes 
geven inzicht in de totale criminaliteit, dus ook in dat deel van 
criminaliteit dat niet bekend is bij politie en justitie 1 

 
Opmerking 
Wanneer alleen een onderzoeksmethode wordt genoemd zonder juiste 
toelichting dan geen scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4 Toestaan van wietteelt? 
 

 21 maximumscore 4 
voorbeelden van juiste antwoorden, twee van de volgende: 
− kenmerk 1: 
Het probleem staat op de politieke agenda. / Gezaghebbende instanties of 
politici of veel burgers vinden de situatie ongewenst en vinden dat de 
(rijks)overheid het probleem moet aanpakken.  
Gegeven, bijvoorbeeld één van de volgende:  
− Burgemeester en wethouders van 35 gemeenten hebben een manifest 

opgesteld dat oproept om wietteelt te reguleren (tekst 6). 
− De vaste Kamer commissie Veiligheid en Justitie heeft Minister 

Opstelten verzocht om te reageren op het manifest ‘Joint Regulation’. 
(regels 1-6 van tekst 7). 

− Minister Opstelten is het volledig eens met de gemeenten "dat 
georganiseerde hennepteelt een ernstig probleem is waar men 
aandacht voor vraagt" (regels 7-11 van tekst 7) . 

− Minister Opstelten had twee maanden eerder al een brief aan de 
Kamer gestuurd over hetzelfde onderwerp (regels 11-16 van tekst 7). 

 
− kenmerk 2: 
Er is overheidsbeleid nodig om het probleem op te lossen. 
Gegeven, bijvoorbeeld één van de volgende:  
− De gemeenten die het manifest hebben gepresenteerd willen 

overheidsbeleid waarin de wietteelt wordt gereguleerd (tekst 6). 
− Zowel de minister als de gemeenten benadrukken dat er 

overheidsbeleid nodig is om het probleem van de hennepteelt aan te 
pakken. De minister zoekt de oplossing in “een krachtige aanpak van 
criminaliteit en overlast en niet in regulering” (regels 15-16 van tekst 
7).  

 
− kenmerk 3: 
Het verschaffen van veiligheid / het handhaven van de openbare orde / 
bewaken van de rechtsorde behoort tot de basisfuncties van de staat. 
Gegevens, bijvoorbeeld één van de volgende:  
− Burgemeesters en wethouders maken zich zorgen om 

‘veiligheidsproblemen in woonwijken’ en ‘de georganiseerde 
criminaliteit’ door de illegale hennepteelt (regels 17-21 van tekst 7);  

− De minister zoekt de oplossing in “een krachtige aanpak van 
criminaliteit en overlast en niet in regulering” (regels 15-16 van tekst 
7); 

− De minister wil graag in gesprek met de gemeenten om de problemen 
aan te pakken en de veiligheid van de bewoners te waarborgen (regels 
26-27 van tekst 7). 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

− kenmerk 4: 
Over de oplossing van dit probleem - wel of niet reguleren van wietteelt - 
bestaan verschillen van mening tussen politieke partijen / tussen politieke 
actoren. 
Gegeven, bijvoorbeeld:  
De minister en de burgemeesters verschillen van mening over het 
probleem van de ‘georganiseerde hennepteelt’: burgemeesters pleiten voor 
regulering van wietteelt maar de minister van Veiligheid en Justitie voelt 
daar niets voor (tekst 6 en 7). 
 
• per juist kenmerk van een politiek probleem 1 
• met bijpassend gegeven  1 
 

 22 maximumscore 2 
• De gemeente (is de bestuurslaag op lokaal niveau.) 

voorbeeld:  
“Burgemeesters en wethouders van 35 gemeenten ondertekenden 
gisteren … manifest, het zogeheten ‘Joint Regulation’ (regels 1-5 van 
tekst 6) 1 

• De Rijksoverheid (is de bestuurslaag op landelijk niveau.) 
voorbeeld: 
“Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten voelt er helemaal niks 
voor. " (regels 8-11 van tekst 6). 1 

 
Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen indien elke bestuurslaag met een voorbeeld 
juist is. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 4 
• barrière 1: (h)erkend krijgen van problemen, wensen of behoeften als 

politieke problemen 1 
• uitleg, bijvoorbeeld een van de volgende:  1 
− Burgemeesters en wethouders van 35 gemeenten komen met de wens 

naar de minister en parlement via een manifest en wiettop om het 
drugsbeleid te veranderen / wietteelt te reguleren (tekst 6). 

− De Tweede Kamer erkent de wens van de 35 gemeenten en de 
problemen die zij noemen als gevolg van illegale hennepkwekerijen als 
politieke problemen, want de Tweede Kamer heeft de minister verzocht 
te reageren op de wiettop en het manifest ‘Joint Regulation’ (tekst 7). 

 
• barrière 2: De afweging van wensen of behoeften / toekennen van een 

hoge prioriteit aan een politiek probleem 1 
• voorbeeld van een uitleg: 

De minister komt tot een andere afweging dan de 35 gemeenten (tekst 
7). / De minister geeft hoge prioriteit aan het bestrijden van de 
georganiseerde hennepteelt en de overlast die daarmee gepaard gaat 
(zie de regels 8-10, regels 15-16 van tekst 7) 1 

 
 24 maximumscore 2 

• invoer/input of feedback 1 
• Het Kamerlid van D66 brengt de eis/wens voor regulering van wietteelt 

opnieuw naar voren nu er ruimte is voor verandering van het 
drugsbeleid door het aftreden van de minister. / Het twitterbericht van 
het Kamerlid is een start voor een nieuwe beleidscyclus. / Het 
twitterbericht van het Kamerlid is te beschouwen als feedback op het 
bestaande drugsbeleid dat geen experimenten met regulering van 
wietteelt toestaat 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 4 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
• Doel van burgerlijke ongehoorzaamheid is een wet ter discussie te 

stellen en te veranderen. 
Het echtpaar voldoet daaraan. Het echtpaar meent dat het 
gedoogbeleid niet klopt en door bewust de wet te overtreden / zich te 
laten arresteren en te vervolgen als verdachten, willen ze de 
gedoogwet ter discussie stellen en veranderen 1 
of 

• Het echtpaar voldoet hier niet aan. 
De wet is democratisch tot stand gekomen en iedere burger dient zich 
te houden aan de wet. Het echtpaar kan op een andere, meer 
democratische wijze, actie voeren tegen de wet die hennepteelt 
verbiedt 1 

 
Voorwaarden van burgerlijke ongehoorzaamheid.  
Bijvoorbeeld drie van de volgende:  
− een voorwaarde van burgerlijke ongehoorzaamheid is dat een persoon 

bewust een wet overtreedt op grond van het eigen geweten of 
overtuiging.  
Het echtpaar voldoet daaraan. In de tekst staat dat het echtpaar al 
jaren uit principe hennep teelt, dus het handelt bewust op grond van 
hun geweten of overtuiging. 
of 
Het echtpaar voldoet hier niet aan. Hoewel het echtpaar bewust is van 
het feit dat het de wet overtreedt, is het bewust overtreden van de wet 
die hennepteelt verbiedt, geen morele kwestie. Er hier is geen sprake 
van een existentieel belangrijk vraagstuk 

− een voorwaarde van burgerlijke ongehoorzaamheid is dat een persoon 
openlijk de wet overtreedt.  
Het echtpaar voldoet daaraan. Dit blijkt uit het feit dat het echtpaar al 
meerdere keren is veroordeeld. / Het echtpaar teelt uit principe hennep 
en weet dat het daarvoor veroordeeld kan worden wat al meerdere 
keren is gebeurd. 

− een voorwaarde van burgerlijke ongehoorzaamheid is dat een persoon 
die een wet overtreedt geen geweld gebruikt.  
Het echtpaar voldoet daaraan. Uit de tekst of uit de rechtszaak blijkt 
niet dat het echtpaar geweld heeft gebruikt. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

− een voorwaarde van burgerlijke ongehoorzaamheid is dat een persoon 
niet het verwerven van eigen voordeel als doel heeft. (Als het doel 
wel het behalen is van economisch voordeel, dan is er geen sprake 
van burgerlijke ongehoorzaamheid.) 
Het echtpaar voldoet daaraan. Het doel van het echtpaar is de wet die 
hennepteelt verbiedt te veranderen. Het echtpaar betaalt wel de hoge 
stroomrekeningen en de belastingen. (Dit in tegenstelling tot veel 
mensen of organisaties die ook illegaal hennep telen.) 
of 
Het echtpaar voldoet hier niet aan. 
Het telen van wietteelt heeft voor het echtpaar toch ook economisch 
voordeel. 

 
per juiste toepassing van een voorwaarde van burgerlijke 
ongehoorzaamheid 1 
 

 26 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
De rechter legt geen straf op aan de verdachten, terwijl zij wel schuldig zijn 
volgens de wet / wettelijke voorwaarden, de rechterlijke macht botst hier 
met de wetgevende macht, want de rechter past niet (geheel) een wet toe 
die door het parlement is goedgekeurd. 
 

 27 maximumscore 3 
• De term strafbaarheid verwijst naar het geldende recht: strafbaar is 

alles wat volgens de wet verboden is  1 
• De term strafwaardigheid verwijst naar de opvattingen van groepen in 

de samenleving die vinden dat bepaalde vormen van strafbaar gedrag 
niet strafbaar moeten zijn / naar de opvattingen van brede lagen van 
de bevolking over wat strafbaar zou moeten zijn 1 

 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Het telen van hennep is bij wet strafbaar gesteld gedrag 

(strafbaarheid). Het echtpaar dat hennep teelt, lijkt het telen van 
hennep niet strafwaardig te vinden. Het echtpaar wil dat het telen van 
hennep niet meer strafbaar wordt. Dus strafbaarheid (wietteelt is 
strafbaar) en strafwaardigheid (wietteelt zou niet bestraft moeten 
worden) vallen niet samen  1 
of 

• Strafbaarheid: wietteelt is bij wet verboden, maar de rechtbank neemt 
niet de eis van het OM over om het echtpaar te bestraffen. 
Strafwaardigheid: de rechtbank lijkt hennepteelt niet strafwaardig te 
vinden; de rechtbank legt bewust geen straf op (regels 20-24) 1 
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Opgave 5  Verbod op gratis plastic tasjes 
 

 28 maximumscore 2 
• De Raad van de Europese Unie / de Raad / Raad van Ministers 1 
• Deze bestaat uit de vakministers (of staatssecretarissen) van elke 

lidstaat 1 
 

 29 maximumscore 1 
de Europese Commissie 
 

 30 maximumscore 2 
• ecologische stroming 1 
 

• uitgangspunten, één van de volgende: 1 
− Deze stroming benadrukt de wederzijdse afhankelijkheid van mensen 

en hun (natuurlijke) omgeving; 
− Deze stroming bekritiseert de verstoring door de mens van de 

harmonie in de natuur / stelt de gevolgen van verstoring door de mens 
van de harmonie in de natuur aan de kaak; 

− Deze stroming gaat ervan uit dat ecologische waarden belangrijker zijn 
dan economische;  

− Deze stroming bepleit de overgang naar kleinschalig, milieuvriendelijk 
en duurzaam produceren via mentaliteitsverandering en 
overheidsmaatregelen; 

− Deze stroming wijst (gedeeltelijk) het marktmechanisme af als 
regulator. 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per 
examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door 
kandidaten behaalde scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt 
afgenomen, zend dan ook van uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 NRC handelsblad, 11 maart 2014 
tekst 2 de Volkskrant, 25 oktober 2014 
figuur 1 www.volkskrant.nl, 25 september 2014 
tekst 3 de Volkskrant, 29 maart 2014 
tekst 4 de Volkskrant, 29 maart 2014 
tekst 5 Hans Werdmölder in: Secondant, magazine voor maatschappelijke 
 veiligheid, 17 september 2014 
figuur 2 Monitor Jeugdcriminaliteit, ontwikkelingen in de aantallen verdachten en strafrechtelijke 

daders 1997 t/m 2012 (2014, p.48). Wetenschappelijk Onderzoek en 
Documentatiecentrum, Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

tekst 6 Trouw, 1 februari 2014 
tekst 7 www.rijksoverheid.nl/ van 17 februari 2015 
afbeelding 1 Twitter, @swsjoerdsma, Kamerlid van D66, 13 maart 2015 
tekst 8 www.volkskrant.nl/ van 16 oktober 2014 
tekst 9 www.europa-nu.nl/ van 16 april 2014 
tekst 10 www.europa-nu/ van 4 december 2014 
 
 

einde  
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Examen HAVO 

2016 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 12 mei

9.00 - 12.00 uur

HA-1034-f-16-1-o 
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Aanwijzing voor de kandidaat 
 
 
Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 
 
 

Opgave 1  Burgernet 
 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over het gebruik van Burgernet. Burgers kunnen 
meedoen aan Burgernet om de politie en gemeente te helpen bij 
bijvoorbeeld het opsporen van dieven of het vinden van vermiste 
personen. Deelnemers krijgen een sms- of spraakbericht op hun mobiele 
telefoon met het verzoek om in hun buurt uit te kijken naar bijvoorbeeld 
een persoon of voertuig. Zij kunnen vervolgens informatie aan de politie 
doorgeven. 
 
Lees tekst 1. 
Als er een delict heeft plaatsgevonden, stuurt de politie de deelnemers 
van Burgernet een bericht met een korte beschrijving van de situatie. 
Twee van deze berichten staan in tekst 1. 

2p 1 Maak een eigen bericht van een delict voor Burgernet. Gebruik in je  
bericht: 
− twee factoren die de kans vergroten om slachtoffer van een delict te 

worden; 
− twee veelvoorkomende kenmerken van verdachten. 
 
Gebruik de inleiding van deze opgave. 
Burgernet past bij integraal veiligheidsbeleid. 

2p 2 Leg dit uit. Gebruik in je uitleg: 
− een omschrijving van het begrip integraal veiligheidsbeleid; 
− een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding. 
 
Gebruik de inleiding van deze opgave. 
Bij het gebruik van Burgernet is sprake van binding. 

2p 3 Leg dit uit. Gebruik in je uitleg: 
− het hoofdconcept binding; 
− een voorbeeld uit de inleiding van deze opgave. 
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Gebruik de inleiding van deze opgave. 
Of burgers deelnemen aan Burgernet, is onder andere afhankelijk van hun 
politieke socialisatie. 

1p 4 Leg dit uit. Gebruik in je uitleg het kernconcept politieke socialisatie. 
 
Gebruik de inleiding van deze opgave. 
Het gebruik van Burgernet past bij opvattingen van verschillende politieke 
stromingen. Burgernet past bijvoorbeeld bij de (conservatief-)liberale 
opvatting dat rechtshandhaving belangrijk is. 

1p 5 Leg uit dat het gebruik van Burgernet past bij de liberale stroming. 
Gebruik in je uitleg een opvatting van de liberale stroming. 
Je mag de opvatting dat rechtshandhaving belangrijk is niet gebruiken. 
 
Gebruik de inleiding van deze opgave. 
Burgernet kan een middel zijn om criminaliteit te verminderen. 

2p 6 Leg uit waardoor Burgernet kan bijdragen aan het verminderen van 
criminaliteit. Gebruik in je uitleg een theorie ter verklaring van criminaliteit. 
 
 

Opgave 2  Inkomensongelijkheid 
 
Bij deze opgave hoort tabel 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2014 verscheen de publicatie ‘Hoe ongelijk is Nederland?’ van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De WRR 
beschrijft in deze publicatie mogelijke oorzaken en gevolgen van 
inkomensongelijkheid en vergelijkt de inkomensongelijkheid in Nederland 
met die in andere landen (tabel 1). 
 

1p 7 Leg uit dat inkomensongelijkheid een vorm van sociale ongelijkheid is. 
Gebruik in je uitleg het kernconcept sociale ongelijkheid. 
 
De WRR geeft aan dat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed zijn 
op de inkomensongelijkheid in Nederland. Een van deze ontwikkelingen 
hangt samen met globalisering. 

2p 8 – Leg uit dat globalisering kan leiden tot een verandering op de 
 arbeidsmarkt in Nederland. Gebruik in je uitleg het kernconcept 
 globalisering. 
– Leg uit dat door deze verandering op de arbeidsmarkt de 
 inkomensongelijkheid in Nederland kan veranderen. 
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Een mogelijk politiek gevolg van inkomensongelijkheid is dat in een land 
de lage inkomensgroepen weinig gaan stemmen tijdens verkiezingen. 

2p 9 Geef een verklaring voor een lage opkomst bij verkiezingen onder 
mensen uit de lage inkomensgroepen. Gebruik in je verklaring het 
kernconcept gezag. 
 
Stelling: Als de opkomst bij verkiezingen onder lage inkomensgroepen 
veel lager is dan onder hoge inkomensgroepen, neemt de 
representativiteit van politieke besluiten af. 

2p 10 Geef een argument tegen deze stelling. Gebruik in je argumentatie: 
− een kenmerk van politieke partijen; 
− het kernconcept representativiteit. 
 
Of je het wenselijk vindt dat burgers stemmen tijdens verkiezingen, hangt 
onder andere af van je visie op politieke participatie. Twee verschillende 
theorieën over politieke participatie zijn de instrumentele theorie en de 
ontwikkelingstheorie. 

2p 11 a Volgens welke theorie(ën) zal het wenselijk zijn dat burgers stemmen 
 tijdens verkiezingen? Kies uit een van de volgende antwoorden: 
− alleen de instrumentele theorie; 
− alleen de ontwikkelingstheorie; 
− de instrumentele theorie én de ontwikkelingstheorie; 
− geen van beide theorieën. 
b Licht je keuze toe. Gebruik in je toelichting een kenmerk van de 
 instrumentele theorie en de ontwikkelingstheorie. 
 
Gebruik tabel 1. 
In tabel 1 is voor de Verenigde Staten, Noorwegen, Nederland en Spanje 
vergeleken welk effect herverdeling via belastingen en sociale zekerheid 
op de inkomensongelijkheid heeft. Politieke stromingen verschillen in 
opvatting over inkomensverschillen. 

3p 12 – Geef de opvatting van de socialistische/sociaaldemocratische 
 stroming over herverdeling van inkomens. 
– Leg uit welk gegeven van welk land uit tabel 1 het best past bij de 
 socialistische/sociaaldemocratische stroming. Gebruik in je uitleg 
 tabel 1. 
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Opgave 3  Betrokken vaders 
 
Bij deze opgave hoort tekst 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In tekst 2 beschrijft Renske Keizer de rol van vaders in de opvoeding. Dit 
vraagstuk van vaderbetrokkenheid is te analyseren met de vier 
hoofdconcepten en bijbehorende kernconcepten.  
 
Gebruik tekst 2. 

3p 13 Leg uit dat je vaderbetrokkenheid in verband kunt brengen met een 
vormingsvraagstuk. Gebruik in je uitleg: 
− het hoofdconcept vorming; 
− een kernconcept bij het hoofdconcept vorming; 
− een voorbeeld uit tekst 2 van dit kernconcept. 
Je mag de kernconcepten cultuur en ideologie niet gebruiken. 
 
Gebruik tekst 2. 

3p 14 Leg uit dat je vaderbetrokkenheid in verband kunt brengen met een 
verhoudingsvraagstuk. Gebruik in je uitleg: 
− het hoofdconcept verhouding; 
− een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding; 
− een voorbeeld uit tekst 2 van dit kernconcept. 
Je mag het kernconcept macht niet gebruiken. 
 
Gebruik tekst 2. 

3p 15 Leg uit dat je vaderbetrokkenheid in verband kunt brengen met een 
bindingsvraagstuk. Gebruik in je uitleg: 
− het hoofdconcept binding; 
− een kernconcept bij het hoofdconcept binding; 
− een voorbeeld uit tekst 2 van dit kernconcept. 
Je mag het kernconcept cultuur niet gebruiken. 
 
Gebruik tekst 2. 

3p 16 Leg uit dat je vaderbetrokkenheid in verband kunt brengen met een 
veranderingsvraagstuk. Gebruik in je uitleg: 
− het hoofdconcept verandering; 
− een kernconcept bij het hoofdconcept verandering; 
− een voorbeeld uit tekst 2 van dit kernconcept. 
Je mag het kernconcept democratisering niet gebruiken. 
 
Vaderbetrokkenheid kan volgens Keizer gestimuleerd worden door de 
verlofregelingen voor vaders te verruimen. 

2p 17 Leg uit dat het verruimen van verlofregelingen voor vaders een voorbeeld 
is van democratisering. Gebruik in je uitleg het kernconcept 
democratisering. 
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De keuze van de overheid om de verlofregelingen voor vaders te 
verruimen, kan een ideologische keuze zijn.  

1p 18 Geef aan waarom het verruimen van de verlofregelingen voor vaders een 
ideologische keuze kan zijn. Gebruik in je antwoord het kernconcept 
ideologie. 
 
Nature-factoren en nurture-factoren bepalen de eigenschappen van 
kinderen. 

1p 19 – Is vaderbetrokkenheid een nature-factor of een nurture-factor die de 
 eigenschappen van kinderen bepaalt? 
– Licht je keuze toe. Gebruik in je toelichting een omschrijving van het 
 begrip nature of nurture. 
 
Gebruik regel 27 tot en met 43 van tekst 2. 
Keizer legt uit waarom de opvoedingssituatie in Nederland afwijkt van een 
gemiddeld modern land. Hofstede maakt onderscheid tussen landen met 
een meer masculiene cultuur en landen met een meer feminiene cultuur.  
Stelling: De opvoeding in Nederland past bij een masculiene cultuur. 

2p 20 Geef op grond van tekst 2 een argument voor en een argument tegen 
deze stelling. Gebruik per argumentatie: 
− een omschrijving van masculiene cultuur volgens de dimensie van 

Hofstede; 
− regel 27 tot en met 43 van tekst 2. 
 
Opvoeding is cultureel bepaald. Dit blijkt uit het feit dat opvattingen over 
de opvoeding in Nederland verschillen van andere landen. 

2p 21 – Geef een ander feit waaruit blijkt dat opvoeding cultureel bepaald is. 
– Geef een voorbeeld van dit feit. 
 
Gebruik tekst 2. 
Keizer pleit voor meer vaderbetrokkenheid. Pressiegroepen kunnen 
ervoor zorgen dat vaderbetrokkenheid meer aandacht krijgt in de politiek. 

3p 22 Leg met behulp van het barrièremodel uit waardoor pressiegroepen 
kunnen zorgen voor meer aandacht in de politiek voor 
vaderbetrokkenheid. Gebruik in je uitleg: 
− een voorbeeld van een pressiegroep uit tekst 2; 
− een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding; 
− een kenmerk van het barrièremodel. 
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Opgave 4  Alleenwonende ouderen in Streuvel 
 
Alle gegevens in deze opgave zijn fictief. 
 
Bij deze opgave horen tabel 2 tot en met 4 en tekst 3 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Streuvel is een gemeente met 985 inwoners. In 2014 is er een enquête 
onder de Streuvelse bevolking over hun welzijn afgenomen. De gemeente 
vond een aantal resultaten over het welzijn van de 80 alleenwonende 
ouderen van 75 jaar en ouder (tabel 2 tot en met 4) onwenselijk. De 
gemeente besloot in 2015 drie maatregelen te nemen om de situatie van 
de alleenwonende ouderen te verbeteren. De maatregelen zijn in 2015 als 
proef uitgevoerd en in 2016 met een enquête geëvalueerd (tekst 3). 
 
Gebruik tabel 2 tot en met 4 en tekst 3. 
Na de evaluatie van de maatregelen wil de gemeente de welzijnssituatie 
van de alleenwonende ouderen blijven verbeteren. De gemeente moet 
besluiten welke maatregel het beste is om voort te zetten. 

6p 23 Beargumenteer welke maatregel de gemeente moet voortzetten om de 
welzijnssituatie van de alleenwonende ouderen in Streuvel te blijven 
verbeteren. Gebruik in je argumentatie: 
− een keuze voor één van de maatregelen (1, 2 of 3); 
− twee kernconcepten die te herkennen zijn in de situatie van de 

alleenwonende ouderen; 
− bij elk kernconcept een voorbeeld uit tabel 2, 3 of 4; 
− bij elk kernconcept een voorbeeld uit tekst 3. 
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Opgave 5  Veiligheidsbeleving in de buurt 
 
Bij deze opgave hoort tabel 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Tabel 5 komt uit de Veiligheidsmonitor 2014. In deze monitor is de 
veiligheidsbeleving in 43 politiedistricten in Nederland onderzocht. Er is 
onder andere gekeken naar omgevingskenmerken die met de 
veiligheidsbeleving kunnen samenhangen, zoals de ervaren sociale 
overlast in de buurt. 
 
Een omgevingskenmerk dat kan samenhangen met de veiligheidsbeleving 
is informele sociale controle. Om informele sociale controle te meten, kun 
je burgers enquêteren. 

2p 24 – Formuleer een enquêtevraag om te meten of burgers informele sociale 
 controle uitoefenen. Deze enquêtevraag moet met ja of nee te 
 beantwoorden zijn. 
 Je mag de woorden ‘informeel’ en ‘sociale controle’ niet gebruiken. 
– Geef aan waarom je met deze enquêtevraag informele sociale 
 controle kunt meten. Gebruik in je antwoord een omschrijving van het 
 begrip informele sociale controle. 
 
Mediaberichtgeving kan samenhangen met de veiligheidsbeleving. Een 
mediahypothese over de invloed van de media is de cultivatiehypothese. 

1p 25 Geef op grond van de cultivatiehypothese een voorspelling over de 
invloed van mediaberichtgeving op de veiligheidsbeleving.  
 
Gebruik tabel 5. 
In tabel 5 staat voor de 43 politiedistricten in Nederland de samenhang 
tussen een aantal omgevingskenmerken en de veiligheidsbeleving. Met 
een aantal omgevingskenmerken is de ervaren sociale cohesie te meten. 

1p 26 – Geef een omgevingskenmerk uit tabel 5 waarmee je de ervaren 
 sociale cohesie kunt meten. 
– Geef aan waarom je met dit omgevingskenmerk de ervaren sociale 
 cohesie kunt meten. Gebruik in je antwoord het kernconcept sociale 
 cohesie. 
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Gebruik tabel 5. 
Stel dat naar aanleiding van de resultaten uit tabel 5 de overheid besluit 
maatregelen te nemen om de veiligheidsbeleving te verbeteren. De 
overheid heeft budget voor één maatregel. 

2p 27 Welke maatregel moet de overheid nemen om de veiligheidsbeleving te 
verbeteren? 
maatregel 1: Verminder de ervaren overlast door buurtbewoners. 
maatregel 2: Verbeter het oordeel over de fysieke voorzieningen in de 
    buurt. 
Kies voor maatregel 1 of 2 en leg je keuze uit met gebruik van tabel 5. 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Opgave 1  Burgernet 

 
tekst 1 
 
Twee berichten van Burgernet 
 
Zojuist heeft zich in De Kaag in Hoogeveen een incident van vermoedelijk 
brandstichting voorgedaan. Heeft u tips of camerabeelden? Bel nu 112. 
 
Vlissingen echtpaar beroofd. Graag uitkijken naar een bromfiets met twee 
personen erop en beiden met zwarte helmen richting westen weggereden. Tips? 
Bel nu 112. 
 
 naar: www.burgernet.nl (2015) 
 

 
Opgave 2  Inkomensongelijkheid 

 
tabel 1 
 
Inkomensongelijkheid voor en na herverdeling via belastingen en sociale 
zekerheid in verschillende landen, 2000-2005 
 

land Gini-coëfficiënt voor 
belastingen en sociale 

zekerheid

Gini-coëfficiënt na 
belastingen en sociale 

zekerheid

Verenigde Staten 0,57 0,42

Noorwegen 0,57 0,37

Nederland 0,57 0,33

Spanje 0,57 0,38

 
 naar: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2014) 
 
Toelichting 
De Gini-coëfficiënt is een getal voor de mate van ongelijkheid. Het is een getal 
tussen 0 en 1. Bij 0 is er volledige inkomensgelijkheid (iedereen heeft hetzelfde 
inkomen). Bij 1 is er volledige inkomensongelijkheid (één persoon heeft al het 
inkomen en de rest van de mensen heeft geen inkomen). Dus hoe dichter het 
getal bij de 1 zit, hoe groter de ongelijkheid. 
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Opgave 3  Betrokken vaders 

 
tekst 2 
 
De Nederlandse vader bungelt vér onderaan 
 
(…) Familiesocioloog Keizer (31) is 
per 1 september aangesteld als de 
eerste Nederlandse hoogleraar 
Vaderschap aan de Universiteit van 
Amsterdam. (…) Het initiatief komt 5 

van het Vader Kennis Centrum, een 
stichting die ervoor ijvert vaders meer 
te betrekken bij de opvoeding van en 
zorg voor hun kinderen. (…) 
 
“(…) We weten uit onderzoek dat als 10 

vaders vanaf het begin betrokken zijn 
bij de opvoeding van hun kinderen 
(…) het goed is voor het welbevinden 
van het kind. Een van mijn eigen 
studies heeft laten zien dat zoons 15 

van betrokken vaders ook minder 
probleemgedrag vertonen (…).” (…) 
“De Europese Commissie adviseerde 
anderhalf jaar geleden om vaders bij 
de geboorte van een kind minstens 20 

twee weken betaald verlof te geven. 
Heel veel landen hebben daar ge-
hoor aan gegeven, maar Nederland 
niet. (…) En alleen rijke gezinnen 
kunnen het zich veroorloven om 25 

onbetaald verlof op te nemen (…).” 
 
Hoe kan dat, we zijn toch een 
modern land? 
“Maar vooral een atypisch1) land. 
Veel vrouwen werken parttime, zeker 30 

als ze moeder zijn. Een kwart van de 
Nederlanders vindt dat vrouwen beter 
voor kinderen kunnen zorgen dan 
mannen, slechts vier procent vindt 
dat mannen dat beter kunnen dan 35 

vrouwen (…). Er heerst ook een 
sterke moederschapsideologie in 
Nederland: als vrouw moet je een 
‘oerbevalling’ meemaken, borst-
voeding geven, je bent een slechte 40 

moeder als je je kind meer dan drie 
dagen per week naar de opvang 
brengt... (…).” 
 
Wat zou een ideale taakverdeling 
tussen vaders en moeders zijn? 45 

“Als wetenschapper zeg ik: kies voor 
het Scandinavische model. Een 
tweeverdienersmodel waar iedereen 
toegang heeft tot kwalitatief goede 
kinderopvang, met universitair 50 

geschoolde leiders. Het eerste jaar 
vinden ze het daar belangrijk dat 
beide ouders thuis zijn, dus het 
ouderschapsverlof is voor vader en 
moeder samen ruim 16 maanden. 55 

(….) ik denk dat als meer vaders 
gaan zorgen, vrouwen meer op de 
arbeidsmarkt gaan participeren, 
waardoor je de investering op de 
lange termijn terugverdient. Alleen: 60 

(…) het zal lastig zijn dat te orga-
niseren. Veel Nederlandse vrouwen 
willen parttime werken. (…) Toch zou 
ik kiezen voor het Scandinavische 
model: dan maak je het voor ieder-65 

een mogelijk een betrokken vader te 
zijn. Dertig procent van de Neder-
landse vaders zegt dat ze meer tijd 
aan hun kinderen willen besteden 
maar dat dat financieel niet haalbaar 70 

is.” (...) 
 
 naar: NRC Handelsblad van 5 september 2014 

noot 1 atypisch betekent dat iets afwijkt van het gemiddelde 
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Opgave 4  Alleenwonende ouderen in Streuvel 

 
De bronnen bij deze opgave zijn fictief. 
 
Resultaten enquête onder Streuvelse bevolking (2014) 
 
tabel 2 
 
Hoe vaak hebt u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede 
kennissen? 
 

 
tabel 3 
 
Hoe tevreden bent u over uw financiële situatie? (op een schaal van 1-10, 
waarbij 1 zeer ontevreden en 10 zeer tevreden is) 
 

 
tabel 4 
 
Welke beschrijving past het best bij u? 
 

 dagelijks  minstens 
1x per 
week, 

maar niet 
dagelijks

minstens 1x per 
maand, maar 
niet wekelijks

minder dan 
1x per 
maand 

zelden 
of 

nooit

echtpaar, 75+ 60% 20% 10% 5% 5%

alleenwonenden, 
75+ 

15% 15% 20% 30% 20%

 gemiddeld 
cijfer

echtpaar, 75+ 7,0

alleenwonenden, 75+  5,8

 Ik ben 
erg 

gelukkig 

Ik ben 
gelukkig 

Ik ben niet 
gelukkig, maar 

ook niet 
ongelukkig

Ik ben 
ongelukkig  

Ik ben erg
ongelukkig

echtpaar, 75+ 30% 25% 25% 13% 7%

alleenwonenden, 
75+ 

15% 15% 20% 30% 20%
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tekst 3 
 
Maatregelen in Streuvel om de situatie van alleenwonende ouderen te 
verbeteren 
 
maatregel 1 
 
Bijzondere bijstand 
Alleenwonende ouderen komen in aanmerking voor bijzondere bijstand. In 
Streuvel betaalt de gemeente een bijdrage aan de kosten voor duurzame 
gebruiksgoederen zoals een wasmachine. 
Resultaten: 
60 van de in totaal 80 alleenwonende ouderen kwamen in aanmerking voor 
bijzondere bijstand. Hiervan hebben 45 ouderen gebruikgemaakt. Al deze 
ouderen beoordelen hun financiële situatie in 2016 positiever dan in de enquête 
van 2014. 
 
maatregel 2 
 
De hulplijn van de Stichting Hulp aan Ouderen 
De ambtenaar ouderenzorg van de gemeente heeft alle 80 alleenwonende 
ouderen opgezocht om ze te wijzen op de hulplijn van Stichting Hulp aan 
Ouderen. De stichting krijgt subsidie van de overheid en werkt met vrijwilligers. 
Ouderen kunnen de hulplijn bellen als ze zich bijvoorbeeld eenzaam voelen. De 
hulplijn kost vijf cent per minuut. 
Resultaten:  
Aangezien de hulplijn anoniem is, is niet vast te stellen hoeveel alleenwonende 
ouderen uit Streuvel gebruik hebben gemaakt van de hulplijn.  
 
maatregel 3 
 
Het maatjesproject 
Mensen met een uitkering kunnen een activiteit ondernemen met alleenwonende 
ouderen uit hun buurt. Ze gaan bijvoorbeeld een aantal keer per week op 
koffievisite of wandelen met een groepje alleenwonende ouderen. 
Resultaten: 
40 van de in totaal 80 alleenwonende ouderen hebben gebruikgemaakt van het 
maatjesproject. 23 van deze alleenwonende ouderen geven in 2016 aan dat ze 
vaker contacten met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen hebben dan 
in 2014. Van de deelnemende alleenwonende ouderen geven er 31 aan dat ze 
zich door de contacten gelukkiger voelen in 2016 ten opzichte van 2014. 
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Opgave 5  Veiligheidsbeleving in de buurt 

 
tabel 5 
 
Omgevingskenmerken en samenhang met veiligheidsbeleving in buurt, 
2014 
 

 omgevingskenmerken samenhang met het 
percentage mensen dat 

zich wel eens onveilig voelt 
in buurt 

1 drugsgebruik of drugshandel, 
bijvoorbeeld op straat of in coffeeshop 
(% ervaart veel overlast) 

0,78

2 oordeel over beschikbaarheid politie in 
buurt (rapportcijfer 0-10) 

0,05

3 overlast door buurtbewoners  
(% ervaart veel overlast) 

0,82

4 oordeel over fysieke voorzieningen in 
buurt, bijvoorbeeld onderhoud van de 
openbare ruimte (rapportcijfer 0-10) 

0,10

 
Toelichting 
De samenhang is een cijfer tussen 0 en 1: 
0–0,04: geen verband 
0,04–0,16: zeer zwak verband 
0,16– 0,36: zwak verband 
0,36–0,64: gematigd verband 
0,64–0,81: sterk verband  
0,81–1: zeer sterk verband 
 
Voorbeeld: Er is bij omgevingskenmerk 1 een sterk verband tussen ervaren 
overlast van drugsgebruik of drugshandel en de veiligheidsbeleving. Dit verband 
betekent dat: 
− in de politiedistricten waar veel mensen veel overlast van drugsgebruik of 

drugshandel ervaren, het percentage mensen dat zich wel eens onveilig in de 
buurt voelt, relatief hoog is en 

− in de politiedistricten waar het percentage mensen dat zich wel eens onveilig 
in de buurt voelt relatief hoog is, veel mensen veel overlast van drugsgebruik 
of drugshandel ervaren. 

 
 naar: Centraal Bureau voor de Statistiek (2015) 
 

 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 

onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 57 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
 
Als in een vraag staat dat de kandidaat een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan 
dient de kandidaat in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of 
kernconcept te gebruiken die nodig zijn om de vraag juist te kunnen beantwoorden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  Burgernet 
 

 1 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een eigen bericht van een delict voor Burgernet, met: 
− twee factoren die de kans op slachtofferschap van een delict 

vergroten; 
− twee veelvoorkomende kenmerken van verdachten. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Buurtbewoonster beroofd van portemonnee. ’s Avonds op onverlicht 
voetpad in Amsterdam, verdachte is jongen van rond de 20. Tips? Bel nu 
112. 
 
(De factoren: verlichting beperkt de gelegenheid om iemand slachtoffer te 
maken; inwoners van steden zijn vaker slachtoffer dan van het platteland. 
De kenmerken: verdachten zijn vaak man en jongere.) 
 
indien twee factoren en twee kenmerken juist 2 
indien alleen twee factoren of alleen twee kenmerken juist 1 
indien alleen één factor en alleen één kenmerk juist 1 
indien alleen één factor of alleen één kenmerk juist 0 
 

 2 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat Burgernet zoals in de inleiding beschreven bij integraal 
veiligheidsbeleid past, met gebruik van: 
• een omschrijving van het begrip integraal veiligheidsbeleid 1 
• een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Burgernet past bij integraal veiligheidsbeleid omdat naast de politie 

ook individuele burgers een actieve rol hebben bij het verbeteren van 
de veiligheid 1 

• Bij Burgernet is dus sprake van samenwerking tussen burgers en 
politie. Het aanmelden en meehelpen zijn voorbeelden van 
relatievorming tussen burgers en politie met als 
gemeenschappelijk doel de veiligheid verbeteren 1 

 
 3 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat er bij het gebruik van Burgernet sprake is van binding, met: 
• de onderlinge afhankelijkheid/relatie tussen burgers en overheid als 

element van binding 1 
• een voorbeeld uit de inleiding om deze afhankelijkheid/relatie te 

illustreren 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Burgernet veronderstelt een onderlinge afhankelijkheid tussen 

burgers en overheid. Onderlinge afhankelijkheid is een element van 
binding 1 

• De politie heeft burgers nodig om te helpen bij bijvoorbeeld de 
opsporing van dieven 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat deelname aan Burgernet afhankelijk is van politieke 
socialisatie van burgers, met gebruik van het kernconcept politieke 
socialisatie 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Deelname aan Burgernet is onder andere afhankelijk van de houding die 
burgers hebben ten opzichte van de politie/overheid. Het bijbrengen van 
houdingen van burgers ten opzichte van de politie/overheid maakt 
onderdeel uit van politieke socialisatie. 
 

 5 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat het gebruik van Burgernet past bij een opvatting van de 
liberale stroming 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Deelname aan Burgernet geeft burgers meer eigen verantwoordelijkheid 
om de veiligheid (samen met politie en gemeente) te verbeteren. Dit past 
bij de opvatting van de liberale stroming van eigen verantwoordelijkheid 
van burgers. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan een uitleg met gebruik van de opvatting 
van het nadruk leggen op rechtshandhaving. 
 

 6 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg waardoor Burgernet kan bijdragen aan het verminderen van 
criminaliteit, met: 
• de relatie tussen Burgernet en een theorie ter verklaring van 

criminaliteit 1 
• gebruik van een theorie ter verklaring van criminaliteit 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Als burgers door het gebruik van Burgernet meer gaan uitkijken naar 

dieven, neemt de sociale controle in de omgeving toe 1 
• Volgens de gelegenheidstheorie zal Burgernet bijdragen aan het 

verminderen van criminaliteit omdat de sociale controle toeneemt. 
Meer sociale controle betekent dat de sociale bewaking toeneemt. De 
afwezigheid van voldoende sociale bewaking is volgens de 
gelegenheidstheorie een oorzaak van criminaliteit 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2  Inkomensongelijkheid 
 

 7 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat inkomensongelijkheid een vorm van sociale ongelijkheid is, 
met gebruik van kernconcept sociale ongelijkheid 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Inkomen is een schaarse en hooggewaardeerde zaak. Het verschil in 
inkomen tussen groepen is dus een vorm van sociale ongelijkheid. 
 

 8 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg van een gevolg van globalisering voor de arbeidsmarkt in 

Nederland, met gebruik van het kernconcept globalisering 1 
• een uitleg van een gevolg van de verandering op de arbeidsmarkt op 

de inkomensongelijkheid in Nederland 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Economische verbindingen zijn toegenomen tussen Nederland en 

andere landen. Dit is een element van globalisering. Een toename 
van deze verbindingen betekent onder andere dat Nederlandse 
bedrijven kapitaal en werkgelegenheid verplaatsen naar het buitenland. 
De werkloosheid op de Nederlandse arbeidsmarkt kan hierdoor (met 
name onder laagopgeleiden) toenemen 1 

• Mensen die werkloos zijn, hebben over het algemeen een lager 
inkomen dan mensen die werk hebben. Als de werkloosheid op de 
Nederlandse arbeidsmarkt toeneemt, kan het verschil tussen het aantal 
mensen met een laag en een hoog inkomen toenemen. De 
inkomensongelijkheid in Nederland neemt dan toe 1 

 
 9 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• een verklaring voor een lage opkomst bij verkiezingen onder de lage 

inkomensgroepen 1 
• gebruik van het kernconcept gezag om de verklaring te onderbouwen 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Mensen uit de lage inkomensgroepen kunnen er weinig vertrouwen in 

hebben dat de overheid maatregelen neemt om hun maatschappelijke 
positie te verbeteren 1 

• Weinig vertrouwen kan betekenen dat de lage inkomensgroepen de 
macht van de overheid om hun maatschappelijke positie te 
verbeteren als minder legitiem beschouwen. Het gebrek aan gezag 
dat lage inkomensgroepen toekennen aan de overheid kan dan een 
verklaring zijn om niet te stemmen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een argumentatie waaruit blijkt dat een lage opkomst onder lage 
inkomensgroepen niet hoeft te leiden tot een afname van de 
representativiteit, met gebruik van: 
• een kenmerk van politieke partijen 1 
• het kernconcept representativiteit 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Als lage inkomensgroepen niet stemmen, kunnen 

volksvertegenwoordigers bij politieke besluiten nog steeds rekening 
houden met de belangen van deze niet-stemmers. 
Volksvertegenwoordigers nemen namelijk politieke besluiten over de 
inrichting van de samenleving als geheel en kunnen daarbij ook de 
belangen van de lage inkomensgroepen meewegen 1 

• Als volksvertegenwoordigers in hun afweging van belangen rekening 
houden met de belangen van de lage inkomensgroepen, kunnen de 
standpunten van de volksvertegenwoordigers nog steeds 
overeenkomen met de belangen van de lage inkomensgroepen. 
Niet-stemmen hoeft dus niet te leiden tot minder representativiteit 1 

 
 11 maximumscore 2 

a 
• de instrumentele theorie én de ontwikkelingstheorie 1 
b 
• Volgens de instrumentele theorie is het stemmen door burgers tijdens 

verkiezingen een wenselijk middel om in de politieke besluitvorming 
rekening te houden met de belangen van burgers. Volgens de 
ontwikkelingstheorie is het stemmen door burgers tijdens 
verkiezingen wenselijk omdat politieke besluiten hierdoor berusten op 
de wil van (de meerderheid van) de bevolking 1 

 
 12 maximumscore 3 

een juist antwoord bevat: 
• de opvatting van de socialistische/sociaaldemocratische stroming over 

de herverdeling van inkomens 1 
• een gegeven uit tabel 1 over het land dat het best past bij de 

socialistische/sociaaldemocratische stroming 1 
• een uitleg van de relatie tussen het gegeven uit tabel 1 en de opvatting 

van de socialistische/sociaaldemocratische stroming over de 
herverdeling van inkomens 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens de socialistische/sociaaldemocratische stroming heeft de 

overheid een grote rol in de herverdeling van inkomens 1 
• In tabel 1 is in Nederland het verschil tussen de Gini-coëfficiënt voor 

en na de inzet van belastingen en sociale zekerheid het grootst 1 
• Het relatief grote verschil in Nederland kan een indicatie zijn van 

relatief veel belastingheffing en sociale zekerheid om de inkomens te 
herverdelen. Veel belastingheffing en sociale zekerheid duidt op een 
relatief grote rol van de overheid om inkomensverschillen te verkleinen. 
Het relatief grote verschil in Nederland past dus het best bij de 
socialistische/sociaaldemocratische stroming 1  

 
 

Opgave 3  Betrokken vaders 
 

 13 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg van het verband tussen vaderbetrokkenheid en een 
vormingsvraagstuk, met: 
• gebruik van het hoofdconcept vorming 1 
• gebruik van een kernconcept bij het hoofdconcept vorming 1  
• een voorbeeld uit tekst 2 van dit kernconcept 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Vaderbetrokkenheid is in verband te brengen met een 

vormingsvraagstuk omdat vaderbetrokkenheid de verwerving van een 
positieve identiteit van kinderen kan stimuleren 1 

• Door vaderbetrokkenheid kan in de opvoeding meer gewenst gedrag 
bij kinderen worden aangeleerd waardoor zij zich de cultuur van 
de samenleving eigen maken. Er is dus sprake van socialisatie 1 

• Uit tekst 2 blijkt namelijk dat door vaderbetrokkenheid te vergroten de 
kans op probleemgedrag van zonen afneemt (r. 14-17) 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen voor het gebruik van de kernconcepten cultuur 
en ideologie. 
 

 14 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg van het verband tussen vaderbetrokkenheid en een 
verhoudingsvraagstuk, met: 
• gebruik van het hoofdconcept verhouding 1 
• gebruik van een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding 1  
• een voorbeeld uit tekst 2 van dit kernconcept 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Vaderbetrokkenheid is in verband te brengen met een 

verhoudingsvraagstuk omdat sociale verschillen tussen groepen een 
oorzaak zijn van verschillen in vaderbetrokkenheid tussen groepen 1 

• Verschillen tussen inkomensgroepen leiden tot een ongelijke 
verdeling van een schaarse en hooggewaardeerde zaak, namelijk 
de tijd die vaders hebben voor de opvoeding. Er is dus sprake van 
sociale ongelijkheid 1 

• Uit tekst 2 blijkt namelijk dat alleen rijke gezinnen onbetaald verlof 
kunnen opnemen (r. 24-26) 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen voor het gebruik van het kernconcept macht. 
 

 15 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg van het verband tussen vaderbetrokkenheid en een 
bindingsvraagstuk, met: 
• gebruik van het hoofdconcept binding 1 
• gebruik van een kernconcept bij het hoofdconcept binding 1  
• een voorbeeld uit tekst 2 van dit kernconcept 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Vaderbetrokkenheid is in verband te brengen met een 

bindingsvraagstuk omdat een beperkte vaderbetrokkenheid iets zegt 
over de relatie tussen vaders, moeders en kinderen in gezinnen 1 

• Het complex van formele en informele regels, die de relatie tussen 
vaders, moeders en kinderen reguleert, kenmerkt zich volgens 
tekst 2 door een beperkte vaderbetrokkenheid in de opvoeding. Er is 
dus sprake van een sociale institutie 1 

• Uit tekst 2 blijkt namelijk dat er in Nederland van moeders bepaalde 
rollen worden verwacht (r. 38-43) 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen voor het gebruik van het kernconcept cultuur. 
 

 16 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg van het verband tussen vaderbetrokkenheid en een 
veranderingsvraagstuk, met: 
• gebruik van het hoofdconcept verandering 1 
• gebruik van een kernconcept bij het hoofdconcept verandering 1  
• een voorbeeld uit tekst 2 van dit kernconcept 1 
 

 HA-1034-f-16-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Pagina: 522Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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

Antwoord 
 

Scores 
 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Vaderbetrokkenheid is in verband te brengen met een 

veranderingsvraagstuk omdat het vergroten van vaderbetrokkenheid 
een mogelijkheid is om de ontwikkeling in de samenleving naar 
meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen te versnellen 1 

• Door het vergroten van vaderbetrokkenheid zullen vrouwen 
zelfstandiger voor hun eigen inkomen kunnen zorgen. Er is dus 
sprake van individualisering 1 

• Uit tekst 2 blijkt namelijk dat Keizer verwacht dat als vaders meer gaan 
zorgen, vrouwen meer gaan participeren op de arbeidsmarkt (r. 56-58) 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen voor het gebruik van het kernconcept 
democratisering. 
 

 17 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat het verruimen van verlofregelingen voor vaders een 
voorbeeld is van democratisering, met: 
• een gevolg van het verruimen van verlofregelingen voor de 

machtspositie van bepaalde groepen (mannelijke werknemers/ 
vrouwen/arme gezinnen) 1 

• gebruik van het kernconcept democratisering 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Door het verruimen van verlofregelingen worden de sociale rechten 

van mannelijke werknemers ten opzichte van werkgevers uitgebreid 1 
• Het verkrijgen van meer sociale rechten is een indicatie van een 

toename van macht. Als macht verschuift naar steeds meer mensen 
is er sprake van democratisering 1 

 
 18 maximumscore 1 

een juist antwoord bevat: 
dat het verruimen van verlofregelingen gebaseerd kan zijn op een 
denkbeeld over de meest wenselijke maatschappelijke/politieke 
verhoudingen met gebruik van het kernconcept ideologie 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Het verruimen van de verlofregelingen voor vaders kan een ideologische 
keuze zijn als deze keuze gebaseerd is op een denkbeeld over de meest 
wenselijke maatschappelijke verhoudingen tussen mannen en 
vrouwen. 
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 HA-1034-f-16-1-c 12 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
keuze voor een nature- of een nurture-factor en toelichting met gebruik van 
een omschrijving van het begrip nature of nurture 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Vaderbetrokkenheid is een nurture-factor omdat het een omgevingsfactor 
is die bepalend is voor de eigenschappen van een kind. 
 

 20 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een argument voor de stelling op grond van het tekstfragment en met 

gebruik van een omschrijving van masculiene cultuur 1 
• een argument tegen de stelling op grond van het tekstfragment en met 

gebruik van een omschrijving van masculiene cultuur 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• (argument voor) Dat veel vrouwen en moeders parttime werken (r. 30-

31) wijst op meer gescheiden rollen tussen vaders en moeders, waarbij 
de moeder vooral de zorgtaken heeft en de vader werkt. Dit past bij 
een masculiene cultuur 1 

• (argument tegen) Dat een kwart van de Nederlanders vindt dat 
vrouwen beter voor kinderen kunnen zorgen dan mannen (r. 31-34), 
betekent dat een ruime meerderheid van de Nederlanders dat niet 
vindt (of het niet weet of er geen mening over heeft). De opvattingen 
over zorgtaken wijzen dus niet op een masculiene cultuur waarbij het 
als goed wordt gezien dat mannen en vrouwen gescheiden rollen 
hebben 1 

 
 21 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• een feit waaruit blijkt dat opvoeding cultureel bepaald is 1 
• een voorbeeld van dit feit 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Opvoeding is tijdgebonden 1 
• Opvoedingswaarden in Nederland zijn sinds de jaren zestig veranderd 1 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan het feit dat opvattingen over de opvoeding 
in Nederland verschillen van andere landen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg waardoor pressiegroepen meer aandacht in de politiek kunnen 
krijgen voor vaderbetrokkenheid, met:  
• het Vader Kennis Centrum als pressiegroep 1 
• gebruik van een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding 1 
• gebruik van een kenmerk van het barrièremodel 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het Vader Kennis Centrum (r. 6) is een pressiegroep 1 
• die door het initiëren van onderzoek kan beschikken over 

deskundigheid over onder andere de positieve effecten van 
vaderbetrokkenheid. Deskundigheid is een hulpbron (machtsbron) 
die het Vader Kennis Centrum kan inzetten (mobiliseren) waardoor 
vaderbetrokkenheid hoger op de politieke agenda kan komen 
(doelstelling). Het Vader Kennis Centrum kan dus macht uitoefenen 1 

• Als het Vader Kennis Centrum deze deskundigheid gebruikt om nieuw 
beleid voor vaders te kunnen realiseren, is het volgens het 
barrièremodel een voorbeeld van realisatiemacht 1 

 
 

Opgave 4  Alleenwonende ouderen in Streuvel 
 

 23 maximumscore 6 
een juist antwoord bevat: 
een argumentatie waaruit blijkt welke maatregel de gemeente moet 
voortzetten om de welzijnssituatie van de alleenwonende ouderen te 
blijven verbeteren, met gebruik van: 
• twee kernconcepten (1 scorepunt per kernconcept) 2 
• per kernconcept een voorbeeld uit tabel 2, 3 of 4 (1 scorepunt per 

voorbeeld) 2 
• per kernconcept een voorbeeld uit tekst 3 (1 scorepunt per voorbeeld) 2 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

voorbeeld van een juist antwoord: 
(sociale cohesie) 
• De gemeente moet maatregel 3 voortzetten omdat deze maatregel de 

relatief gebrekkige sociale cohesie tussen alleenwonende ouderen en 
vrienden of kennissen verbetert. Er zijn relatief weinig bindingen 
tussen alleenwonende ouderen enerzijds en vrienden of 
kennissen anderzijds. De mate van binding is een element van 
sociale cohesie 1 

• In tabel 2 is te zien dat het percentage alleenwonende ouderen dat 
zelden of nooit contact heeft met vrienden, vriendinnen of echt goede 
kennissen veel groter is dan onder de groep ‘echtpaar 75+’. De mate 
van sociale contacten is een indicator van de mate van binding 1 

• Uit tekst 3 blijkt dat door maatregel 3 een groot aantal deelnemende 
alleenwonende ouderen vaker sociale contacten heeft. De maatregel 
heeft dus een positief effect op de sociale cohesie 1 

(identiteit) 
• De gemeente moet maatregel 3 ook voortzetten omdat deze maatregel 

de relatief negatieve identiteit van alleenwonende ouderen verbetert. 
Er zijn relatief veel alleenwonende ouderen die een negatief beeld 
van zichzelf hebben en uitdragen. Het zelfbeeld is een element van 
identiteit 1 

• In tabel 4 is te zien dat alleenwonende ouderen zich over het algemeen 
minder gelukkig voelen dan de groep ‘echtpaar 75+’. De mate van 
geluk kan een indicatie zijn van iemands zelfbeeld 1 

• Uit tekst 3 blijkt dat door maatregel 3 een groot aantal deelnemende 
alleenwonende ouderen zich gelukkiger voelt. De maatregel heeft dus 
een positief effect op de identiteit van de alleenwonende ouderen 1 

 
 

Opgave 5  Veiligheidsbeleving in de buurt 
 

 24 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een formulering van een meetbare en eenduidige enquêtevraag die het 

uitoefenen van informele sociale controle meet, te beantwoorden met 
ja of nee 1 

• een reden waarom de enquêtevraag het uitoefenen van informele 
sociale controle meet, met gebruik van een omschrijving van het begrip 
informele sociale controle 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• ‘Stel, u ziet dat een buurtbewoner hondenpoep niet opruimt. Spreekt u 

deze buurtbewoner aan op zijn of haar gedrag?’  1 
• Het antwoord op deze enquêtevraag meet of mensen in het dagelijks 

leven buurtbewoners ertoe brengen om zich aan bepaalde normen of 
regels te houden 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan een enquêtevraag met de woorden 
‘informeel’ of ‘sociale controle’. 
 

 25 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
een voorspelling over de invloed van mediaberichtgeving op de 
veiligheidsbeleving op grond van de cultivatiehypothese 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Mensen die vaak naar bepaalde programma’s over criminaliteit kijken, 
zullen zich onveiliger voelen dan mensen die weinig naar bepaalde 
programma´s over criminaliteit kijken 
 

 26 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
een omgevingskenmerk uit tabel 5 en een reden waarom je met dit 
omgevingskenmerk de ervaren sociale cohesie kunt meten, met gebruik 
van het kernconcept sociale cohesie 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Omgevingskenmerk 3. Als mensen veel overlast van buurtbewoners 
ervaren, kan dit betekenen dat de mensen ervaren dat deze 
buurtbewoners zich weinig lid voelen van de buurtgemeenschap. Je 
kunt dan daarmee de ervaren sociale cohesie meten. 
 

 27 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een keuze voor maatregel 1 en een uitleg om de veiligheidsbeleving te 
verbeteren, met: 
• de relatie tussen de maatregel en het verbeteren van de 

veiligheidsbeleving 1 
• het verschil in samenhang tussen de twee omgevingskenmerken uit 

tabel 5 1 
 

Pagina: 527Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Maatregel 1. De kans dat de veiligheidsbeleving zal verbeteren door de 

ervaren overlast te verminderen is veel groter dan bij het verbeteren 
van het oordeel over de fysieke voorzieningen in de buurt 1 

• Uit tabel 5 blijkt namelijk dat de samenhang tussen de ervaren overlast 
door buurtbewoners en de veiligheidsbeleving veel sterker is dan de 
samenhang tussen het oordeel over de fysieke voorzieningen in de 
buurt en de veiligheidsbeleving (0,82 tegenover 0,10) ). 1 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: www.burgernet.nl (2015). Geraadpleegd oktober 2015 op 

https://www.burgernet.nl/burgernet/128412 (eerste bericht) 
https://www.burgernet.nl/burgernet/128008 (tweede bericht) 

tabel 1 naar: Kremer, M., Went, R. & Bovens, M. (2014). Economische ongelijkheid in Nederland. 
In Kremer, M., Bovens, M., Schrijvers, E. & Went, R. (red.) Hoe ongelijk is Nederland? 
Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid (p.19). 
Amsterdam: Amsterdam University Press. Geraadpleegd oktober 2015 op 
http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-
verkenningen/V28_Hoe_ongelijk_is_NL_volledig.pdf 

tekst 2 naar: Bruin, E. de (2014, 5 september). De Nederlandse vader bungelt vér onderaan. 
NRC Handelsblad. Geraadpleegd oktober 2015 op 
http://www.nrc.nl/handelsblad/2014/09/05/de-nederlandse-vader-bungelt-ver-onderaan-
1415507 

tabel 5 naar: Centraal Bureau voor de Statistiek (2015). Veiligheidsmonitor 2014 (p.140). Den 
Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek. Geraadpleegd oktober 2015 op 
http://www.veiligheidsmonitor.nl/dsresource?objectid=695 

 
 

einde   HA-1034-f-16-1-c 16 lees verder ►►► 
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 HA-1034-a-16-2-o 

Examen HAVO 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13.30 - 16.30 uur
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 HA-1034-a-16-2-o 2 / 10 lees verder ►►►

Opgave 1 Vroegopstap 

 
Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Vroegopstap is een initiatief van twee moeders uit Friesland. Zij maken 
zich zorgen over het drankgebruik van de jeugd. Door het sluitingstijdstip 
van cafés te vervroegen, hoopt het duo dat het drankgebruik zal 
verminderen, evenals het aantal verkeersongelukken. Ook vergroot een 
vroeger sluitingstijdstip de sociale controle en biedt het ouders meer 
gelegenheid hun kinderen te brengen en te halen (tekst 1).  
De moeders organiseerden een burgerinitiatief (tekst 2), een nieuwe vorm 
van inspraak. Hoewel het burgerinitiatief Vroegopstap door de Tweede 
Kamer niet geldig werd verklaard, overweegt het CDA het voorstel over te 
nemen. 
 
Lees tekst 1. 
De actie heeft nog niet gezorgd voor het gewenste resultaat: het concreet 
vervroegen van de openingstijden en het eerder sluiten van cafés en 
discotheken. In het barrièremodel wordt het proces beschreven of en hoe 
een maatschappelijke eis leidt tot het gewenste resultaat. De eerste 
barrière is door de actiegroep met succes genomen. Bij het nemen van 
deze barrière heeft een aantal actoren een rol gespeeld.  

3p 1 – Wat houdt deze eerste barrière in?  
– Noem twee groepen actoren die hierbij een rol speelden. Verwijs per 
 groep actoren naar de betreffende regels in tekst 1. 
 
De actiegroep wil “niet verbonden zijn aan een politieke partij” (regels 41-
43). Stel: een politieke partij stelt zich achter het idee van de 
initiatiefnemers van de actiegroep, roept burgers op het initiatief te 
ondertekenen en stelt het vervroegen van de openings- en sluitingstijden 
in de Tweede Kamer aan de orde. 
Een van de functies van politieke partijen in het besluitvormingsproces is 
de communicatiefunctie. 

2p 2 Noem twee andere functies die deze politieke partij dan vervult in het 
politieke besluitvormingsproces over de openings- en sluitingstijden. 
 
Lees tekst 2. 
Met dit burgerinitiatief Vroegopstap proberen de moeders een oplossing 
te vinden voor hun probleem. 

2p 3 Wat maakt een maatschappelijk probleem tot een politiek probleem? 
Noem daarvoor een reden en verwijs daarbij naar tekst 2. 
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De initiatiefnemers voeren een aantal zaken aan die van algemeen belang 
geacht worden en waarvoor de overheid verantwoordelijkheid draagt.  

2p 4 Welke twee hoofdtaken van de overheid zijn in tekst 2 te herkennen? 
Licht je antwoord toe met verwijzing naar tekst 2. 
 
Een burgerinitiatief is een mogelijkheid om een onderwerp op de agenda 
van de Tweede Kamer te krijgen. In de Grondwet staat al een aantal 
grondrechten geformuleerd die het de burger mogelijk maakt om zelf deel 
te nemen aan het politieke proces.  

2p 5 Noem twee grondrechten die deelname aan politiek mogelijk maken.. 
 
Het burgerinitiatief is volgens de journalist Otten ingesteld “om de 
teleurgestelde burger een stem te geven”. (NRC-Next, 28 maart 2008) 
Teleurgesteld zijn in politiek kan een reden zijn om je niet meer met 
politiek te willen bemoeien.  
Er zijn ook andere redenen waarom mensen niet geïnteresseerd zijn in 
politiek.  

2p 6 Noem twee andere redenen waarom mensen mogelijk niet willen 
deelnemen aan politiek. 
 
De petitie van het burgerinitiatief Vroegopstap is ingediend bij de Tweede 
Kamer. Een burgerinitiatief kan zich ook op provinciaal of gemeentelijk 
niveau afspelen.  

2p 7 Welk politiek orgaan op provinciaal niveau en welk politiek orgaan op 
gemeentelijk niveau is te vergelijken met de Tweede Kamer?  
 
De verzoekschriftencommissie van de Tweede Kamer heeft het 
verzoekschrift van Vroegopstap afgewezen, omdat de 120.000 
handtekeningen niet schriftelijk maar digitaal verzameld zijn. Toch blijkt 
het doek nog niet gevallen te zijn voor de eis van vervroegde openings- 
en sluitingstijden. Het CDA overweegt om het plan van de moeders over 
te nemen en in te dienen als wetsvoorstel. Dan praat de Kamer er alsnog 
over. Veel kans van slagen lijkt dat echter niet te hebben.  
Het parlement heeft een aantal rechten. 

1p 8 Van welk formeel recht van de Tweede Kamer overweegt de CDA-fractie 
in de Tweede Kamer gebruik te maken?  
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Opgave 2 Vrouwen aan de top 

 
Bij deze opgave horen de figuren 1a en 1b en de teksten 3 en 4 uit het 
bronnenboekje. 

 
Inleiding  
Aan de top van het bedrijfsleven zijn maar weinig vrouwen te vinden 
(figuur 1a). De Wet bestuur en toezicht bepaalt dat de raden van 
commissarissen en raden van bestuur1) in 2016 voor 30 procent uit 
vrouwen moeten bestaan (tekst 3). Lukt dit niet, dan wil onderwijsminister 
Bussemaker (PvdA) die ook emancipatie in haar portefeuille heeft, 
overgaan tot de invoering van een quotum: een verplicht percentage 
vrouwen in de top van het bedrijfsleven.  
Minister Bussemaker hoopt de doelstelling van de Wet bestuur en toezicht 
zonder quotum te bereiken. Ze lanceerde daarom in december 2014 
samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW een databank voor 
topvrouwen. De Tweede Kamer riep haar echter in april 2015 middels een 
motie op hiermee te stoppen (tekst 4). 
 

 
Bekijk figuur 1a en figuur 1b.  
Bij het analyseren van een maatschappelijk vraagstuk kun je vanuit 
verschillende invalshoeken/benaderingswijzen vragen stellen. 

2p 9 − Formuleer op basis van figuur 1a of 1b een onderzoeksvraag vanuit de 
vergelijkende invalshoek die betrekking heeft op het vraagstuk dat er 
weinig vrouwen in de top van het bedrijfsleven te vinden zijn. 

− Geef vervolgens op basis van figuur 1a of 1b een antwoord op deze 
vraag. 

 
Lees tekst 3. 
Het proces van politieke besluitvorming kan beschreven worden met 
behulp van het systeemmodel. In dit model worden vier fasen 
onderscheiden.  

2p 10 Welke fase van het proces van politieke besluitvorming met betrekking tot 
de Wet bestuur en toezicht is te herkennen in tekst 3? Geef een passend 
citaat bij deze fase (maximaal twee zinnen).  
 

noot 1 De Raad van Bestuur is het hoogste leidinggevende orgaan van een bedrijf. De Raad 

van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur. Samen vormen deze 

twee organen de top van een bedrijf. 
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Ook op Europees niveau houdt men zich bezig met het politieke vraagstuk 
van het geringe aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven. 
Bij de totstandkoming van een Europese richtlijn zoals beschreven in het 
krantenartikel in het onderstaande kader, spelen drie politieke organen 
van de Europese Unie (EU) een rol.  

3p 11 Geef aan welke organen ingevuld dienen te worden in het krantenartikel 
in het onderstaande kader bij de cijfers 1, 2 en 3. 
 
 
…(1)… stemt voor vrouwenquota 
  
…(1)… heeft woensdag een voorstel van …(2)… gesteund waarin wordt 
opgeroepen om voor 2020 ten minste 40% vrouwen in besturen van 
bedrijven te hebben. 
Het lastigste deel komt echter nog wanneer het voorstel voor verdere 
discussie naar …(3)… gaat. Verschillende lidstaten vinden namelijk dat 
Brussel zich niet met deze zaken moet bemoeien.  
 
 naar: Trouw, 21 november 2013 
 
 
Samenwerking op internationaal niveau kan plaatsvinden op twee 
manieren: intergouvernementeel of supranationaal. Dit onderscheid zegt 
wat over de manier waarop besluiten worden genomen. In het geval van 
vrouwenquota is er sprake van intergouvernementele besluitvorming. 

2p 12 Leg uit dat deze vorm van besluitvorming mogelijk tot gevolg heeft dat het 
voorstel voor een vrouwenquotum niet zal worden aangenomen. 
Betrek in je antwoord een kenmerk van deze vorm van besluitvorming en 
een gegeven uit het krantenartikel in het kader van vraag 11. 
 
Lees tekst 4. 
De PvdA en de VVD denken verschillend over de databank (lijst) van 
Bussemaker. Dit verschil in standpunt kan worden verklaard vanuit het feit 
dat beide partijen tot een andere politieke stroming behoren. 

4p 13 a Geef op basis van een uitgangspunt van de politieke stroming waartoe 
de VVD behoort een mogelijke verklaring voor het feit dat deze partij 
tegen de databank van Bussemaker is. Noem zowel de naam als het 
uitgangspunt van de stroming. 

b Geef op basis van een uitgangspunt van de politieke stroming waartoe 
de PvdA behoort een mogelijke verklaring voor het feit dat deze partij 
vóór de databank van Bussemaker is. Noem zowel de naam als het 
uitgangspunt van de stroming. 
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Opgave 3 Online etnische media 

 
Bij deze opgave hoort tekst 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
In 2014 deed Jaswina Elahi (Universiteit Tilburg) een onderzoek naar 
online etnische media, zoals websites Kaise.nl en Maroc.nl. Deze 
websites blijken van groot belang voor de identiteitsontwikkeling van 
Hindoestaanse en Marokkaanse jongeren (tekst 5). 
 
Lees de regels 1 tot en met 19 van tekst 5. 
Massamedia vervullen verschillende functies voor individuen, zoals de 
informatiefunctie en de amusementsfunctie.  

4p 14 Welke andere functies van de media voor individuen vervullen de ‘eigen’ 
websites voor allochtone jongeren volgens tekst 5? Noem er twee en licht 
elke functie toe met behulp van een gegeven uit de regels 1 tot en met 19.  
 
Lees de regels 20 tot en met 25 van tekst 5. 

2p 15 Leg uit dat het gebrek aan aandacht van traditionele media voor 
onderwerpen die migranten aanspreken een gevolg kan zijn van de 
toenemende marktgerichtheid van de media. Begin je antwoord met een 
uitleg van het begrip marktgerichtheid.  
 
Voldoende aandacht, ook voor etnische groepen, in de programmering 
van de publiek omroep sluit direct aan bij een van de uitgangspunten van 
het mediabeleid van de Nederlandse overheid.  

1p 16 Bij welk uitgangspunt van het mediabeleid sluit dit streven direct aan? 
 

2p 17 Leg uit waarom de overheid veel eisen kan stellen aan de programmering 
van de publieke omroep, maar slechts in beperkte mate aan de 
programmering van commerciële zenders.  
 
Er bestaat verschil van mening over de vraag in hoeverre de overheid 
zich moet bemoeien met de media.  

2p 18 Noem één argument vóór overheidsbemoeienis met de media en één 
argument tegen overheidsbemoeienis met de media. 
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Opgave 4 Berichtgeving over jeugdcriminaliteit 

 
Bij deze opgave horen tekst 6 en figuur 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
In 2014 verscheen er een onderzoek in opdracht van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de 
berichtgeving over jeugdcriminaliteit. In tekst 6 worden enkele resultaten 
besproken.  
 
Lees tekst 6. 
In tekst 6 is sprake van de veiligheidsparadox.  

2p 19 Geef een mogelijke verklaring voor het ontstaan van de 
veiligheidsparadox met behulp van een verwijzing naar de regels 1 tot en 
met 5 van tekst 6. Begin je antwoord met een omschrijving van het begrip 
veiligheidsparadox. 
 
Tussen kranten bestaan er verschillen in de manier waarop ze over 
jeugdcriminaliteit berichten (figuur 2). Bij nieuwsselectie spelen 
verschillende criteria een rol, zoals ‘actualiteit’.  

2p 20 Noem twee andere selectiecriteria die te herkennen zijn in de regels 6 tot 
en met 31 van tekst 6 en geef bij elk criterium een passende verwijzing 
naar de tekst.  
 
Bekijk figuur 2.  
De hoeveelheid aandacht voor berichtgeving over strafrechtelijke 
incidenten verschilt per krant. 
Op grond van de soort berichtgeving kunnen kranten worden ingedeeld in 
twee categorieën.  

3p 21 Leg uit welke categorie krant op plek 1 hoort te staan en welke categorie 
krant op plek 2. Betrek in je antwoord: 
− van beide categorieën een kenmerk;  
− voor beide categorieën een gegeven uit figuur 2 dat bij dit kenmerk 

aansluit.  
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Opgave 5 De jongerenrechtbank 

 
Bij deze opgave hoort tekst 7 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
In het voorjaar van 2015 hebben drie Amsterdamse scholen als proef een 
zogenaamde jongerenrechtbank opgericht. Jongeren die zich voor het 
eerst schuldig maken aan een licht vergrijp met impact op de omgeving, 
krijgen de kans zich te verantwoorden tegenover juryleden1) van hun 
eigen leeftijd. Het gaat om feiten die de dader al bekend heeft, zodat de 
jury alleen over de strafmaat hoeft te oordelen (tekst 7). 

 
Lees de regels 1 tot en met 22 van tekst 7. 
In de regels 13 tot en met 16 worden enkele voorbeelden gegeven van 
vragen die door de juryleden werden gesteld aan een meisje dat een mes 
mee naar school had genomen.  
In het strafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen daadstrafrecht en 
daderstrafrecht.  

2p 22 Leg uit of de vragen passen bij daadstrafrecht of bij daderstrafrecht. Begin 
je antwoord met een beschrijving van het verschil tussen beide. 
 
Lees de regels 23 tot en met 32 van tekst 7.  
De jongerenrechtbank kan volgens Marcouch een waardevol alternatief 
zijn voor de traditionele aanpak (regels 30-32). 

1p 23 Hoe worden veel vergrijpen die gepleegd worden door jongeren tussen de 
12 en 18 jaar en die ernstig genoeg zijn om aan justitie voor te leggen, op 
dit moment afgedaan?  
 
Lees de regels 33 tot en met 48 van tekst 7. 
Een voorbeeld van een maatregel die door de jongerenrechtbank kan 
worden opgelegd, is het schrijven van een excuusbrief aan het slachtoffer. 
Stel dat deze straf wordt opgelegd aan een jongere die als dader 
betrokken was bij een vechtpartij waarbij het slachtoffer in de struiken is 
geduwd. Het slachtoffer heeft geen verwondingen opgelopen. 

3p 24 Geef drie argumenten om de keuze voor deze straf te onderbouwen. Ieder 
argument moet gebaseerd zijn op een ander doel van straf en deze 
doelen moeten ook genoemd worden. 
 

noot 1 De leden van de jongerenrechtbank worden juryleden genoemd. 
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Lees de regels 49 tot en met 57 van tekst 7. 
De kennis die de juryleden opdoen over het Nederlandse rechtssysteem, 
kan ertoe leiden dat mediaberichtgeving over dit onderwerp een andere 
invloed op hen heeft dan op jongeren die deze kennis missen. 
Er bestaan verschillende theorieën over de invloed van de media. 

3p 25 Leg uit welke theorie gebruikt kan worden om te verklaren dat 
mediaberichtgeving over het Nederlandse rechtssysteem een andere 
invloed heeft op juryleden dan op jongeren die niet in een jury hebben 
gezeten. Betrek in je antwoord een omschrijving van het begrip 
referentiekader. 
 
 

Opgave 6 Trouw een crimineel 

 
Bij deze opgave hoort tekst 8 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
Uit onderzoek van criminologe Mioara Zoutewelle blijkt dat een relatie en 
het vaderschap mannen minder crimineel maken. Relatietraining voor 
criminele jongeren lijkt haar dan ook een goed idee. 
 
Lees de regels 1 tot en met 11 van tekst 8. 
Er bestaan verschillende sociologische theorieën ter verklaring van 
crimineel gedrag, zoals de sociale-controletheorie. 

2p 26 Noem een andere sociologische theorie waarmee het positieve effect 
verklaard kan worden van het hebben van een relatie en kinderen op 
criminaliteit. Licht je antwoord toe. 
 
Lees de regels 12 tot en met 29 van tekst 8.  
Zoutewelle gebruikte voor haar onderzoek zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve onderzoeksgegevens.  

2p 27 Geef van beide soorten onderzoeksgegevens een juist voorbeeld uit de 
regels 12 tot en met 29 van tekst 8. 
 
Lees de regels 30 tot en met 39 van tekst 8.  

2p 28 Geef twee verklaringen voor het feit dat criminaliteit vooral gepleegd 
wordt door mannen.  
 
Lees de regels 40 tot en met 57 van tekst 8.  
Zoutewelle stelt voor om de reclassering een soort relatietraining te laten 
geven aan criminele jongeren.  

2p 29 − Bij welke hoofdtaak van de reclassering past deze activiteit? 
− Noem een andere taak van de reclassering. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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In de visies op de aanpak van criminaliteit zien we accentverschillen tussen 
politieke stromingen. 

2p 30 Past de aanbeveling van Zoutewelle (regels 43-46) beter bij de 
standpunten van de PvdA of bij de standpunten van de VVD?  
Beargumenteer je antwoord door de visie van beide partijen op 
criminaliteitsbestrijding kort te beschrijven. 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1 Vroegopstap 

 
tekst 1 
 
Moeders willen disco eerder open 
 
Kinderen moeten vroeger op de avond uitgaan en eerder thuiskomen.  
Een actie daarvoor van twee moeders krijgt veel steun. 
 
(…) In discotheek De Kruisweg in het 
Groningse Marum wordt het pas na 
middernacht gezellig. Als haar zes-
tienjarige dochter wil uitgaan, brengt 
Hannie Gorter uit Siegerswoude haar 5 

met de auto, meestal rond twaalf uur. 
Daarna rijdt Gorter naar huis om te 
slapen. Om drie uur gaat haar 
wekker en rijdt ze naar de discotheek 
om haar dochter op te halen.  10 

Een jaar geleden besloot Gorter (42) 
dat het anders zou moeten. Kinderen 
moeten eerder uitgaan, en thuis-
komen. Dat is veiliger en gezonder. 
Nu doden ze de tijd tot middernacht 15 

door ‘in te drinken’, in keten of bij 
ouders thuis.  
 

Twee buurvrouwen in actie 
Hannie Gorter wist niet goed hoe ze 
het moest aanpakken, maar ze wilde 20 

‘iets’ op touw zetten. Daarom schreef 
ze haar bezwaren op een A4’tje en 

gaf dat aan haar buren. Sindsdien 
trekt ze samen op met haar buur-
vrouw Myriam Loonen (48, vier 25 

kinderen in de uitgaansleeftijd). Ze 
stuurden brieven naar lokale media. 
Ze vroegen aandacht voor het 
onderwerp op raadsvergaderingen. 
Een buurman maakte een website 30 

waarop sympathisanten met hun 
digitale handtekening steun kunnen 
betuigen. Inmiddels hebben 110.000 
mensen dat gedaan.  
Er kwam meer steun. Het Friese 35 

CDA-Kamerlid Joop Atsma introdu-
ceerde hen in Den Haag. Vorige 
week plaatste Frits Bolkestein (VVD-
politicus) zijn handtekening – en hij 
wil wel in het comité van aanbeveling 40 

zitten. “Maar we willen niet 
verbonden zijn aan een politieke 
partij of er een christelijk kaartje aan 
hangen”, zegt Loonen. (…)

 

 naar: NRC Handelsblad, 2 februari 2008 
 
 
tekst 2 
 
Burgerinitiatief Vroegopstap 
 
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal  
Ter attentie van de Commissie van de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven 
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag 
 

Onderwerp: indiening burgerinitiatief Vroegopstap, (…) 
 

Siegerswoude, 18 maart 2008 

Pagina: 540Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-a-16-2-b 3 / 9 lees verder ►►►

Geachte leden van de Tweede Kamer, 
 

Met deze brief en de bijbehorende bijlagen dienen we een burgerinitiatief 
Vroegopstap in. Het actiecomité Vroegopstap heeft nu een jaar terug het initiatief 
genomen door aandacht te vragen voor het vroeger op stap gaan. Daaraan 
gekoppeld zit het vervroegen van de sluitingstijden van de horecabedrijven. Er is 
een website in de lucht gebracht (…) en op deze website is de petitie te vinden 
van Vroegopstap. 
(…) Inmiddels hebben 120.000 burgers aangegeven de petitie te ondersteunen. 
De lijst met digitale handtekeningen is gelijktijdig met deze brief ingediend bij de 
Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. (…) De personen 
die dit burgerinitiatief ondersteunen hebben hiertoe het volgende verzoek aan u 
ondertekend: 
 

Vroeg op stap, vroeg weer thuis! 
 

Vroeg op Stap is een actiegroep die pleit voor vervroegde horecasluitingstijden 
van uiterlijk 02:00 uur. Vroeg op Stap wil dit bewerkstelligen door het verzamelen 
van digitale handtekeningen. Deze gegevens (behalve uw naam en woonplaats) 
zijn voor anderen niet te lezen en worden ook niet doorgespeeld aan derden.  
 

De voordelen: 
• we kunnen dan eerder naar de kroeg / disco en zijn weer eerder thuis 
• het aantal uren dat we daar doorbrengen met vrienden wordt niet verkort 
• de tijd van indrinken verkort of verdwijnt 
• minder alcohol: minder overlast / minder ongelukken 
• voor de ouders is het beter te doen om de jongeren te brengen en te halen 
• ’s avonds kun je nog gebruikmaken van openbaar vervoer 
• er is meer sociale controle van mensen die nog op zijn 
• dag- en nachtritme wordt minder verstoord 
• betere school-, werk-, en sportprestaties 
• stappers die het nu te laat vinden krijgen dan ook de kans om uit te gaan 
• komt de gezondheid ten goede op korte en langere termijn 
• voorkomt veel stress en spanningen in de gezinnen 
(…) 

Namens de actiegroep Vroegopstap: Hannie Gorter en Myriam Loonen 
 

(…) Ons voorstel behelst een zorgvuldige invoering van een landelijke norm van 
de sluitingstijden. Deze norm zal wat ons betreft op 02.00 uur worden bepaald. In 
het kader van een deurbeleid zou het zo moeten zijn, dat de jeugd tot 18 jaar na 
23.00 uur niet meer kan worden toegelaten. De gemeenten zouden per 
verordening kunnen regelen dat in bepaalde nader aan te geven gevallen 
gedurende 6 keer per jaar kan worden afgeweken van de landelijke norm. 
Vergelijkbaar met de regeling van de Winkelsluitingstijden op de zondagen. Een 
soort beloningssysteem van goed toelatingsbeleid door de horecaondernemer.  
 

(…) We zien uit naar de inhoudelijke behandeling. 
 

Met vriendelijke groet, 
Hannie Gorter en Myriam Loonen 
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Opgave 2 Vrouwen aan de top 

 
figuur 1a 
 
Aandeel vrouwelijke directeuren in het Nederlandse bedrijfsleven op 
1 augustus 2015 
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figuur 1b 
 
Aandeel vrouwelijke directeuren in het Nederlandse 
bedrijfsleven in 2015 vergeleken met aandeel in 2013 en 2014 
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naar: Female Board, Index 2015 
 
 

Pagina: 542Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-a-16-2-b 5 / 9 lees verder ►►►

tekst 3 
 
De Wet bestuur en toezicht 
 
Sinds 2013 moeten bedrijven in 
Nederland streven naar dertig 
procent vrouwen in de top (Wet 
bestuur en toezicht). Lukt dat niet, 
dan moeten ze uitleggen waarom 5 

niet. Maar ook met deze wet stijgt het 
percentage vrouwen in raden van 
bestuur en raden van commissaris-
sen te langzaam.  
Uit een onderzoek dat onlangs werd 10 

gepubliceerd blijkt dat bedrijven de 
wet als een lachertje beschouwen.  

Slechts een enkel bedrijf voldoet aan 
de wettelijke eis en bedrijven leggen  
maar heel zelden uit waarom het niet 15 

is gelukt dertig procent vrouwen in de 
top te krijgen. Bovendien zegt een 
derde van de bedrijven dat ze ook 
volgend jaar helemaal niet van plan 
zijn zich met de kwestie bezig te 20 

houden.  

 
 naar: Trouw, 27 november 2014 
 
 
tekst 4 
 
Kamer wil dat minister stopt met lijst van topvrouwen 
 
De Tweede Kamer wil dat minister 
Bussemaker van Onderwijs stopt met 
haar lijst van topvrouwen die geschikt 
zijn voor hoge bestuursfuncties in het 
bedrijfsleven. Een motie van de VVD 5 

hiertoe kreeg vandaag voldoende 
steun.  
 
De VVD wijst erop dat bedrijven, 
zoals wervingsbureaus, dit soort 
dingen zelf al doen.  10 

 

Onderwijsminister Bussemaker, die 
ook emancipatie in haar pakket heeft, 
kwam onlangs samen met voorzitter 
Hans de Boer van werkgevers-
organisatie VNO-NCW met het idee 15 

om een lijst van topvrouwen op te 
stellen. Ze riepen commissarissen op 
om vrouwelijke kandidaten aan te 
melden voor hun lijst. Dat leverde 
bijna driehonderd namen op. Doel 20 

van het project is om meer vrouwen 
in topposities te krijgen.  
 

naar: de Volkskrant, 7 april 2015 
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Opgave 3 Online etnische media 

 
tekst 5 
 
Eigen websites onmisbaar voor allochtone jongeren  
 
Voor Hindoestaanse en Marokkaanse 
jongeren blijken eigen websites als 
Kaise.nl en Maroc.nl van onschat-
bare waarde te zijn. De jongeren 
vinden in deze digitale omgeving 5 

veiligheid, geborgenheid en begrip. 
De websites bevatten cultuur- en 
religie specifieke informatie en 
jongeren zoeken er naar informatie 
over het geboorteland van hun 10 

ouders. Ook bieden de websites 
cultuurgebonden entertainment. Tot 
slot discussiëren de jongeren er met 

elkaar over onderwerpen, waar thuis 
niet gemakkelijk over gesproken 15 

wordt. 
Dit blijkt uit het onderzoek waarop 
Jaswina Elahi (1979) onlangs promo-
veerde aan de Tilburg University.  
 
Traditionele mainstream media 20 

hebben nauwelijks aandacht meer 
voor zaken die migranten echt 
belangrijk vinden. Dat verklaart het 
relatieve succesvolle bestaan van 
etnische online media. 25 

 
naar: http://www.persinnovatie.nl 

 
 

Opgave 4 Berichtgeving over jeugdcriminaliteit 

 
tekst 6  
 
Samenvatting onderzoek Jeugdcriminaliteit & Media 
 
Media vertonen een bias1) in de 
berichtgeving over jeugdcriminaliteit. 
Waar de jeugdcriminaliteit daalt met 
44% in 2011 ten opzichte van 2007, 
daalt de berichtgeving met 13%.  5 

 
De bias die media vertonen ten 
aanzien van jeugdcriminaliteit valt te 
verklaren door hun selectie van het 
nieuws. Voor de journalistiek zijn 
gebeurtenissen rond jeugdcrimi-10 

naliteit nieuwswaardig, omdat een 
ervaring met jeugdcriminaliteit 
‘iedereen kan overkomen’. Daar komt 
bij dat een focus op vermogensmis-
drijven, zoals diefstal en straatroof, 15 

dit nog eens versterken. Deze ‘high 
impact crimes’ zorgen ervoor dat de 
lezers zich sterk kunnen identificeren 
met de slachtoffers. Dit laatste is een 
belangrijke nieuwswaarde.  20 

Daar komt bij dat een onderzoek 
waaruit blijkt dat jeugdcriminaliteit 
daalt minder snel nieuwswaardig is, 
omdat het niet past bij het gevoel van 
onveiligheid dat er in de samenleving 25 

heerst. Bovendien is de werkelijkheid 
vaak zo genuanceerd dat deze niet 
kan worden weergegeven in een 
vereenvoudigde verhaalstructuur. Dit 
kan wel met een politiebericht over 30 

een (gewelddadig) incident.  
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naar:  
Nel Ruigrok, Sarah Gagestein, Wouter van Atteveldt, Anne-Marie 
Slotboom en Carina Jacobi (2014). Samenvatting Jeugdcriminaliteit & 
Media: Een onderzoek naar de berichtgeving over jeugdcriminaliteit in een 
veranderend medialandschap. Amsterdam: LJS Media Research, 
Taalstrategie, Vrije Universiteit Amsterdam. In opdracht van het WODC. 

 
 
figuur 2 
 
Onderwerpen binnen thema jeugdcriminaliteit in kranten 
 
Categorie 
krant 

Strafrechtelijke incidenten  
 

Beleid t.a.v. jeugdcriminaliteit 

 2007 2011 Verschuiving 2007 2011 Verschuiving  
 

…(1)… 42% 34% -8% 43% 50% 7% 
…(2)… 67% 79% 12% 27% 22% -5% 
 
Toelichting:  
In krantencategorie 1 vinden we in 2007 in 42% van de berichtgeving een 
vermelding van een strafrechtelijk incident. In 2011 is dit percentage gedaald 
naar 34%. Dit betekent een vermindering van 8%. 
 
naar:  
Nel Ruigrok, Sarah Gagestein, Wouter van Atteveldt, Anne-Marie Slotboom en 
Carina Jacobi (2014). Jeugdcriminaliteit & Media: Een onderzoek naar de 
berichtgeving over jeugdcriminaliteit in een veranderend medialandschap. 
 
 

noot 1 bias:vooringenomenheid 
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Opgave 5 De jongerenrechtbank 

 
tekst 7 
 
Rechtbank voor en door jongeren 
 
Als rechter Maria Leijten in 2011 voor 
het eerst een Amerikaanse 
jongerenrechtbank bijwoont, is ze 
aangenaam verrast. Het lijkt haar 
een sympathiek concept, maar ze 5 

heeft ook twijfels. Zijn jongeren in 
staat zo’n verantwoordelijke taak op 
zich te nemen? De kennismaking met 
de praktijk overtuigt Leijten definitief. 
“Het viel me op hoe goed de jury-10 

leden vragen stelden aan een meisje 
dat een mes mee naar school had 
genomen. ‘Aan wie heb je dat ver-
teld? Je broer, wat vond hij ervan? 
Hoe zou jij het zelf vinden als je 15 

kleine zusje zoiets deed?’  
De vragen waren heel onderzoekend, 
niet beschuldigend. De jongeren ver-
telden dat ze getraind zijn op onder-
vragen zonder vooroordeel. Ik zei dat 20 

sommige rechters in Nederland daar 
nog wat van kunnen leren.” 
 
Terug in Nederland wil Leijten samen 
met kinderrechter Gaby Crince le 
Roy de formule van de jongeren-25 

rechtbank ook hier een kans geven. 
Zo ontstaat de Stichting Jongeren-
rechtbanken Nederland. Die krijgt 
politieke steun van PvdA-Kamerlid 
Ahmed Marcouch. “Het lijkt een 30 

waardevol alternatief voor onze 
traditionele aanpak”, stelt Marcouch.  
 
Het initiatief is overgenomen door 
drie Amsterdamse middelbare scho-
len: zij starten nog dit jaar de werving 35 

voor een eigen jongerenrechtbank, 
die voorjaar 2015 gaat draaien. Deze 
rechtbank bestaat uit leerlingen die 
kleine vergrijpen van andere leerlin-
gen behandelen, zoals diefstal en 40 

vechtpartijen. De maatregelen van de 
rechtbank variëren van het schrijven 
van een excuusbrief tot het uitvoeren 
van een opdracht, zoals het oprui-
men van de buurt. Het doel van de 45 

maatregelen is het herstel van de 
goede verhoudingen op school en in 
de wijk.  
 
“Meer persoonlijke groei en 
maatschappelijk bewustzijn is ook 50 

een belangrijk doel,” vertelt 
Marcouch. Daarnaast krijgen 
jongeren zicht op de werking van het 
Nederlandse rechtssysteem. “We 
gaan bij rechtbanken, advocaten-55 

kantoren en andere spelers langs”, 
vertelt Leijten.  
 

 
naar: www.rechtspraak.nl, december 2014  
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Opgave 6 Trouw een crimineel 

 
tekst 8 
 
Vrouwen, doe iets voor de samenleving: trouw een crimineel 
 
“Een relatie en het vaderschap 
maken mannen minder crimineel”, 
zegt criminologe Mioara Zoutewelle. 
 
De afgelopen vijf jaar bestudeerde ze 
het verband tussen intieme relaties 5 

en criminaliteit aan het Nederlands 
Studiecentrum Criminaliteit en 
Rechtshandhaving (NSCR). Uit haar 
onderzoek blijkt dat trouwen en 
kinderen een positieve uitwerking 10 

hebben op crimineel gedrag.  
 
Voor haar onderzoek beschikte 
Zoutewelle over de gegevens van 
540 mannen en vrouwen, geboren 
tussen 1969 en 1977, die als jongere 15 

in een justitiële jeugdinrichting had-
den gezeten. Veel van de probleem-
jongeren gaan ook op latere leeftijd 
het slechte pad op. “Een unieke 
dataverzameling”, zegt de onder-20 

zoekster opgetogen. In persoonlijke 
behandeldossiers stond vermeld of 
zij uit een groot gezin kwamen, of 
hun ouders waren gescheiden, wat 
hun IQ was, of ze gedragsproblemen 25 

hadden. Door middel van interviews 
kreeg ze ook zicht op romantische 
relaties die niet bij de gemeente 
stonden geregistreerd. 

Áls criminele vrouwen al een man 30 

vinden, is de kans groot dat hij nog 
crimineler is dan zijzelf - wat weer 
een slechte invloed heeft op hun 
eigen gedrag. Op mannen heeft de 
combinatie huwelijk-vaderschap een 35 

sterk positief effect. Zij lopen dan ook 
minder kans om een criminele vrouw 
te trouwen: die zijn er simpelweg 
minder.  
 
Woning, werk, wijf: in de eerste twee 40 

zaken valt makkelijker te voorzien 
dan in de laatste, erkent Zoutewelle. 
“Toch zou een instantie als de reclas-
sering criminele jongeren kunnen 
helpen met hun relationele vaardig-45 

heden. Dat de effecten van zo’n soort 
relatietraining mogelijk pas later 
zichtbaar zijn, maakt haar aanbe-
velingen lastig te verkopen aan de 
politiek. Relaties worden gezien als 50 

je eigen probleem. Persoonlijk vind ik 
dat de overheid zich niet al te veel in 
de privésfeer moet mengen. Maar dit 
zijn kansarme mensen met een hoog 
risico op crimineel gedrag. Als we 55 

hen gelukkiger kunnen maken zijn we 
als samenleving ook beter af.” 

 
naar: de Volkskrant, 8 maart 2015 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2016 
 tijdvak 2 

 

 maatschappijwetenschappen 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 66 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 Vroegopstap 
 

 1 maximumscore 3 
• De eerste barrière is de (h)erkenning van het probleem door (vele) 

anderen 1 
• Groepen actoren (twee van de volgende): 2 
− 110.000 mensen die met hun digitale handtekening hun steun   

betuigden (regels 31-34) 
− de lokale media die brieven hebben ontvangen (regels 26-27)  
− bekende (oud-)politici, zoals Atsma (regel 36) en Bolkestein 

(regel 38) 
 

 2 maximumscore 2 
• articulatiefunctie 1 
• participatiefunctie 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 3 maximumscore 2 
• Wanneer (veel) burgers vinden dat overheidsbeleid nodig/mogelijk/ 

gewenst is om verandering te brengen in een (door hen als ongewenst 
ervaren) situatie, wordt een maatschappelijk probleem een politiek 
probleem 1 

• Hier vragen 120.000 ondertekenaars aan de politiek/de leden van de 
Tweede Kamer om de invoering van een landelijke norm van een 
sluitingstijd om 02.00 uur, als oplossing voor het probleem van de 
huidige (ongewenste) situatie van het uitgaansleven van jongeren  1 

 
 4 maximumscore 2 

hoofdtaken met verwijzingen (twee van de volgende): 
− Openbare orde en veiligheid: overheid moet overlast of criminaliteit op 

straat en verkeersongelukken voorkomen. 
− Volksgezondheid: vervroegde uitgaanstijden en minder (in)drinken 

komen de gezondheid ten goede (op korte en langere termijn). 
− Onderwijs: een regelmatiger leven leidt tot betere schoolprestaties. 
− Welzijn: striktere uitgaanstijden voorkomen stress en spanningen in 

gezinnen. 
 

per juiste hoofdtaak met juiste verwijzing  1 
 

 5 maximumscore 2 
grondrechten (twee van de volgende): 
− vrijheid van meningsuiting 
− recht op betoging 
− vrijheid van vereniging 
− recht op vergadering 
− kiesrecht (actief en passief) 
 

per juist grondrecht 1 
 

 6 maximumscore 2 
redenen (twee van de volgende): 
− onwetendheid en onbekendheid 
− gebrek aan politiek zelfvertrouwen (“mijn stem doet er niet toe”) 
− bedreigend: druk om zich aan te passen aan een niet-geïnteresseerde 

omgeving 
− politiek levert minder op dan andere zaken 
− men is juist tevreden over alles 
 

per juiste reden  1 
 

 7 maximumscore 2 
• op provinciaal niveau: Provinciale Staten 1 
• op gemeentelijk niveau: de Gemeenteraad 1 
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Antwoord 
 

Scores 
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 8 maximumscore 1 
Recht van initiatief 
 
 

Opgave 2 Vrouwen aan de top 
 

 9 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Onderzoeksvraag vanuit de vergelijkende invalshoek: Is er tussen 

2013 en 2015 sprake geweest van toename van het aantal vrouwen 
aan de top van het bedrijfsleven?  1 

• Gegevens uit figuur 1b die gebruikt kunnen worden voor antwoord: het 
percentage vrouwen met een directiefunctie bij de 84 onderzochte 
bedrijven is toegenomen van 13,6% in 2013 naar 17% in 2015  1 

 
 10 maximumscore 2 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uitvoer 1  
• "Sinds 2013 moeten bedrijven streven naar dertig procent vrouwen in 

de top (Wet bestuur en toezicht). (Lukt dat niet, dan moeten ze 
uitleggen waarom niet.) (regels 1-6) 1 

 
of 
 
• Terugkoppeling 1  
• “Uit een onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd blijkt dat bedrijven 

de wet als een lachertje beschouwen.” (regels 10-12) / “Bovendien zegt 
een derde van de bedrijven dat ze ook volgend jaar helemaal niet van 
plan zijn zich met de kwestie bezig te houden.” (regels 17-21)  1 

 
 11 maximumscore 3 

• 1 het Europees Parlement 1 
• 2 de Europese Commissie 1 
• 3 de Raad (van de Europese Unie) 1 
 

 12 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij deze vorm van samenwerking kunnen er alleen besluiten genomen 

worden als alle lidstaten ermee instemmen 1 
• Omdat verschillende lidstaten van mening zijn dat Brussel zich niet met 

het aantal vrouwen in besturen van bedrijven hoort te bemoeien, is de 
kans aanwezig dat het besluit niet goedgekeurd zal worden bij 
intergouvernementele besluitvorming 1 
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Antwoord 
 

Scores 
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 13 maximumscore 4 
voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• liberalisme 1 
• Liberalen zijn voorstander van een vrije markteconomie (passieve 

overheid). Een overheid die door middel van zo’n databank ingrijpt in 
de vrije markt is met dit uitgangspunt in strijd/ de databank van 
Bussemaker werkt concurrentievervalsend 1 

b  
• sociaaldemocratie/socialisme 1 
• Sociaaldemocraten zijn voorstander van een (actieve) overheid die 

opkomt voor de positie van groepen die in de samenleving zijn 
achtergesteld. Als het gaat om topposities in bedrijven, hebben 
vrouwen een achtergestelde positie. Door actief ingrijpen in de vorm 
van een databank kan de overheid hun positie verbeteren 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3 Online etnische media 
 

 14 maximumscore 4 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− educatiefunctie 

De websites bieden religie- en cultuurspecifieke informatie waar 
jongeren van kunnen leren. 

− opiniërende functie  
De websites bieden religie- en cultuurspecifieke informatie op basis 
waarvan de jongeren een eigen mening kunnen vormen / door het 
volgen van en/of deelnemen aan de discussies op de websites kunnen 
jongeren een eigen mening vormen en/of uiten. 

− socialisatiefunctie  
De websites dragen normen en waarden over door middel van het 
verspreiden van religie- en cultuurgebonden informatie./ De websites 
spelen een belangrijke rol bij het vormen en behouden van de identiteit 
van de jongeren. 

− sociale/verbindende functie 
De jongeren vinden in deze digitale omgeving veiligheid en 
geborgenheid, waardoor ze het gevoel hebben bij een groep te horen. / 
De websites bieden de jongeren de mogelijkheid om mee te praten 
over onderwerpen waarover op de websites gediscussieerd wordt / 
thuis niet gemakkelijk gesproken wordt. 

− expressiefunctie 
De websites bieden jongeren die tot de betreffende etnische groep 
behoren de mogelijkheid om zich uit te drukken als individu of als lid 
van deze groep, bijvoorbeeld in een discussie over één van de 
gevoelige onderwerpen die er besproken wordt. 
 

per juiste functie  1 
met bijbehorende toelichting 1 
 

 15 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Marktgerichtheid betekent het streven naar het verkrijgen van een zo 

groot mogelijk marktaandeel / aantal kijkers en/of lezers 1 
• Eén van de gevolgen van toenemende marktgerichtheid is dat media, 

(in dit geval de traditionele media), stoppen met het aanbieden van 
content die weinig kijkers/lezers trekt. / die bedoeld is voor kleine 
doelgroepen. De migranten vormen een kleine doelgroep, waardoor 
het aanbod dat gericht is op hun interesse afneemt 1 

 
 16 maximumscore 1 

pluriformiteit van informatie 
 

 HA-1034-a-16-2-c 8 lees verder ►►► 
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Antwoord 
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 17 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de Mediawet is geregeld dat de overheid eisen kan stellen aan de 

publieke omroep, omdat de grootste inkomstenbron van de omroep 
gevormd wordt door de rijksbijdrage uit de algemene middelen 1  

• Commerciële zenders ontvangen geen financiële ondersteuning van de 
overheid, (maar verdienen hun inkomsten vooral middels reclame en 
sponsoring). Daarom stelt de overheid maar in beperkte mate eisen 
aan de programmering van de commerciële omroepen 1 

 
 18 maximumscore 2  

voorbeeld van een juist antwoord: 
• argument vóór: de overheid als bewaker van kwaliteit/ pluriformiteit 1 
• argument tegen (één van de volgende): 1 
− de overheid (als bevoogdende instelling) die door regelgeving 

initiatieven aan banden legt / maatschappelijke ontwikkelingen negeert; 
− concurrentievervalsing / aantasting van het marktprincipe 
 
 

Opgave 4 Berichtgeving over jeugdcriminaliteit 
 

 19 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De veiligheidsparadox houdt in dat burgers denken dat de criminaliteit 

in Nederland toeneemt en zich steeds onveiliger voelen, terwijl het in 
Nederland volgens de criminaliteitscijfers steeds veiliger wordt 1 

• Dit verschijnsel ontstaat mogelijk doordat de daling van de 
jeugdcriminaliteit niet of onvoldoende weerspiegeld wordt in de 
berichtgeving van verschillende media over dit onderwerp 1 

 
 20 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− Het heeft gevolgen voor grote groepen mensen. Verwijzing naar de 

tekst: het kan iedereen overkomen (regels 11-13). 
− Het heeft een human interestkarakter. Verwijzing naar de tekst: Lezers 

kunnen zich identificeren met slachtoffers (regels 16-20). 
− Ondubbelzinnig en begrijpelijk. Verwijzing naar de tekst: past in een 

gesimplificeerde verhaalstructuur (regels 26-31). 
− Het sluit aan bij wat de doelgroep wil lezen. Verwijzing naar de tekst: 

de doelgroep wil geen berichten lezen over de daling van 
jeugdcriminaliteit, omdat dat niet rijmt met de overheersende opinie 
(regels 22-26). 

 
per juist antwoord  1 
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 21 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• 1 = categorie ‘kwaliteitskranten’/‘kaderkranten’, 2 = categorie ‘populaire 

kranten’/‘massakranten’ 1 
• Een kwaliteitskrant besteedt meer aandacht aan beleidsinformatie dan 

een populaire krant. In figuur 2 is te zien dat de categorie kranten die 
op plek 1 hoort te staan binnen het onderwerp jeugdcriminaliteit meer 
aandacht besteedt aan informatie over beleid op het gebied van 
jeugdcriminaliteit dan de categorie kranten die op plek 2 hoort te staan 1 

• Een populaire krant besteedt meer aandacht aan sensatie / human 
interest dan een kwaliteitskrant. In figuur 2 is te zien dat de categorie 
kranten die op plek 2 hoort te staan binnen het onderwerp 
jeugdcriminaliteit meer aandacht besteedt aan strafrechtelijke 
incidenten dan de categorie kranten die op plek 1 hoort te staan 1 

 
 

Opgave 5 De jongerenrechtbank 
 

 22 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij daadstrafrecht wordt er bij de straftoemeting / bij het bepalen van 

strafsoort en strafmaat alleen naar de daad gekeken, terwijl er bij 
daderstrafrecht ook rekening gehouden wordt met de persoon en de  
persoonlijke omstandigheden van de dader 1 

• De vragen die door de juryleden gesteld werden, passen bij 
daderstrafrecht. Ze hebben immers geen betrekking op de daad zelf, 
maar op de persoon/omgeving van de dader 1 

 
 23 maximumscore 1 

met een straf/maatregel van bureau HALT / een Haltafdoening  
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 24 maximumscore 3 
voorbeelden van juiste argumenten (drie van de volgende): 
− Vergelding: een daad die normaal gesproken misschien niet bestraft 

zou worden vanwege de te geringe ernst, wordt nu wel bestraft. 
− Genoegdoening van het slachtoffer: het slachtoffer vindt het 

waarschijnlijk fijn dat hij/zij een excuusbrief van de dader ontvangt, 
omdat er op die manier iets wordt rechtgezet.  

− Voorkomen van eigenrichting: als het slachtoffer dankzij de excuusbrief 
het gevoel heeft dat de daad is rechtgezet / dat de daad niet onbestraft 
is gebleven, zal hij/zij niet voor eigen rechter gaan spelen. 

− Speciale preventie: als de dader zijn excuses heeft aangeboden aan 
het slachtoffer en de verhoudingen hersteld zijn, is de kans kleiner dat 
de dader opnieuw de fout ingaat. 

− Generale preventie: als andere jongeren zien dat een relatief gering 
feit, dat sommige van hen misschien als een grap zien, consequenties 
heeft / bestraft wordt, zullen ze dit feit minder snel plegen. 

 
per juist element en bijbehorend doel 1 
 

 25 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• de selectieve perceptietheorie 1 
• Volgens deze theorie kunnen mensen met verschillende 

referentiekaders een zelfde mediaboodschap op verschillende wijze 
interpreteren / is het referentiekader bepalend voor de wijze waarop 
mensen mediaberichtgeving interpreteren 1 

• De term referentiekader verwijst naar het geheel van iemands kennis, 
ervaringen, normen, waarden en opvattingen. Kennis over het 
rechtssysteem is hier een onderdeel van 1 
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Opgave 6 Trouw een crimineel 
 

 26 maximumscore 2 
• de bindingstheorie/integratietheorie 1  
• voorbeeld van een juiste uitleg:  

Volgens de bindingstheorie werkt een sterke integratie van mensen in 
intermediaire groepen zoals het gezin remmend op de criminele 
impulsen, omdat mensen zich hierdoor zowel rationeel als emotioneel 
aan de heersende normen en ideeën binden 1 

 
of 
 
• de rationele keuzetheorie 1 
• voorbeeld van een juiste uitleg:  

Of iemand over zal gaan tot het plegen van criminaliteit is afhankelijk 
van de uitkomst van een kosten-batenanalyse. Voor iemand die een 
vrouw en kinderen te verliezen heeft, is de kans groter dat deze kosten 
zwaarder wegen dan de baten van de criminele activiteit 1 

 
 27 maximumscore 2 

• kwantitatieve gegevens (één van de volgende): 1 
− de gegevens uit de behandeldossiers van de justitiële inrichtingen, 

zoals het aantal personen waaruit het gezin bestond;  
− huwelijkse staat van de ouders;  
− IQ;  
− de aanwezigheid van gedragsproblemen. 
• kwalitatieve methode: de gegevens die voortkomen uit de interviews 

over de niet-geregistreerde romantische relaties 1 
 

 28 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− verschillen in socialisatie tussen mannen en vrouwen  
− ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen  
− aangeboren verschil in agressiviteit tussen mannen en vrouwen 
 
per juist antwoord  1 
 

 29 maximumscore 2 
• hoofdtaak: hulpverlening aan mensen die met justitie in aanraking 

gekomen zijn 1 
• Eén van de volgende taken: 1 
− onderzoek en voorlichting over de persoon van de verdachte ten 

behoeve van de officier en justitie en de rechter 
− het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van taakstraffen 
 

Pagina: 559Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

Vraag Antwoord 
 

Scores 
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30 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij de PvdA. Deze partij legt de nadruk op preventieve maatregelen en

de verbetering van maatschappelijke omstandigheden 1 
• De VVD daarentegen legt meer nadruk op het handhaven van

rechtsregels / repressieve maatregelen (en het belang van waarden en 
normen) 1 

5 Inzenden scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 naar: NRC Handelsblad, 2 februari 2008 
tekst 2 burgerinitiatief Vroegopstap 
figuur 1a/b naar: Female Board Index 2015 (onderzoek in 84 beursgenoteerde bedrijven) 
tekst 3 naar: Trouw, 27 november 2014 
tekst 4 naar: de Volkskrant, 7 april 2015 
tekst 5 naar: http://www.persinnovatie.nl/17646/nl/eigen-websites-onmisbaar-voor-allochtone-

jongeren, 3 oktober 2014 
tekst 6 naar: Nel Ruigrok, Sarah Gagestein, Wouter van Atteveldt, Anne-Marie Slotboom en 

Carina Jacobi (2014). Samenvatting Jeugdcriminaliteit & Media: Een onderzoek naar de 
berichtgeving over jeugdcriminaliteit in een veranderend medialandschap. Amsterdam: 
LJS Media Research, Taalstrategie, Vrije Universiteit Amsterdam. In opdracht van het 
WODC. 

figuur 2 naar: Nel Ruigrok, Sarah Gagestein, Wouter van Atteveldt, Anne-Marie Slotboom en 
Carina Jacobi (2014). Jeugdcriminaliteit & Media: Een onderzoek naar de berichtgeving 
over jeugdcriminaliteit in een veranderend medialandschap. 

tekst 7 naar: www.rechtspraak.nl/Organisatie/, december 2014 
tekst 8 naar: de Volkskrant (auteur: Maartje Duin), 8 maart 2015 

einde  
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 HA-1034-a-15-1-o  

Examen HAVO 

2015 
tijdvak 1 

donderdag 21 mei 
9.00 - 12.00 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bronnenboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als 
er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1 Kamervragen en de media 
 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Lees de regels 1 tot en met 14 van tekst 1. 
Een algemene taak van de Tweede Kamer is om het beleid mede te 
bepalen. Meer in het bijzonder heeft het parlement daarnaast twee 
hoofdtaken. 

2p 1 – Welke hoofdtaak vervult de Tweede Kamer vooral met het stellen van  
 vragen? 
– Leg uit hoe het stellen van een Kamervraag bijdraagt aan het  
 vervullen van deze hoofdtaak. 
 
Lees de regels 15 tot en met 34 van tekst 1. 

3p 2 Leg aan de hand van een gegeven uit dit tekstgedeelte uit dat we leven in 
een informatiesamenleving. Gebruik in je uitleg twee kenmerken van het 
begrip informatiesamenleving. 
 
Binnen de algemene maatschappelijke informatiefunctie van de media 
worden specifieke (deel)functies van de media onderscheiden. Een 
voorbeeld daarvan is de opiniërende functie. 

2p 3 Leg uit welke andere maatschappelijke functie van de media te 
herkennen is in de regels 15 tot en met 34 van tekst 1.  
 
Lees de regels 35 tot en met 54 van tekst 1. In regel 40 is een deel van 
de zin weggelaten. 
Journalisten en redacteuren van nieuwsmedia selecteren nieuws op grond 
van verschillende criteria. Een voorbeeld van zo een criterium is dat het 
nieuws actueel is. 

2p 4 Welke andere selectiecriteria hanteren journalisten en redacteuren van 
nieuwsmedia bij Kamervragen op grond van de regels 35 tot en met 54 
van tekst 1? Noem er twee. 
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Opgave 2 Is het NOS Journaal toegankelijk voor iedereen? 
 
Bij deze opgave hoort tekst 2 uit het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 2. 
De redactie van het NOS Achtuurjournaal wordt geconfronteerd met een 
probleem: de huidige formule van het NOS Journaal handhaven of het 
NOS Journaal aantrekkelijker maken voor jongeren.  
Het NOS Journaal aantrekkelijker maken voor jongeren kan op 
gespannen voet komen te staan met een uitgangspunt van het 
Nederlandse mediabeleid. 
Er zijn verschillende uitgangspunten van het Nederlandse mediabeleid.  

2p 5 Leg uit met welk uitgangspunt van het Nederlandse mediabeleid dit 
aantrekkelijker maken voor jongeren op gespannen voet kan komen te 
staan.  
 
Dagelijks kijken 1,5 tot 2,5 miljoen mensen naar het Journaal (regels 15-
16). Kennelijk voorziet het Journaal in allerlei behoeften. We spreken over 
het vervullen van verschillende functies voor individuen, zoals de 
amusementsfunctie, de informatiefunctie en de educatiefunctie.  

4p 6 Noem twee andere functies die het NOS Achtuurjournaal voor individuen 
kan vervullen. Licht elke functie toe.  
 
Zie de regels 21 tot en met 24 van tekst 2. 
Alle redacties van nieuwsprogramma’s willen zoveel mogelijk kijkers 
trekken. Toch lijken kijkcijfers voor de redactie van het ene 
nieuwsprogramma belangrijker te zijn dan voor het andere. 

4p 7 – Voor welke zender zijn kijkcijfers voor nieuwsprogramma’s  
 ‘belangrijker’, voor de NOS of voor RTL? 
– Leg je antwoord uit. Betrek in je antwoord een verschil tussen de NOS 
 en RTL. 
 
Het verzorgen van de nieuwsvoorziening is een wettelijke taak van de 
NOS. 

4p 8 Leg uit waarom de overheid deze taak aan de NOS heeft toebedeeld en 
niet aan een omroepvereniging. Betrek in je antwoord een verschil tussen 
de NOS en omroepverenigingen. 
 
Eén van de taken van de NOS is het uitzenden van het Journaal. Het 
Journaal is een vorm van massacommunicatie. Hierbij wordt 
gebruikgemaakt van technische hulpmiddelen en dat is een kenmerk van 
massacommunicatie. 

3p 9 Leg uit aan de hand van drie andere kenmerken van massacommunicatie 
dat het NOS Journaal een vorm van massacommunicatie is.  
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Opgave 3 Meningsverschillen Nederland – EU 
    over dierenwelzijn 

 
Bij deze opgave horen de teksten 3 tot en met 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
In juni 2013 werd Nederland door de Europese Unie op de vingers getikt 
omdat de Europese regelgeving ter bescherming van proefdieren 
onvoldoende is omgezet in Nederlandse wetgeving (tekst 3). Ook de 
dierenbeschermingsorganisaties Een DIER Een VRIEND (EDEV) en 
Stichting VIER VOETERS hadden kritiek (tekst 4).  
De Raad van State adviseert de Nederlandse regering om een geheel 
nieuwe wet te maken (tekst 5). 
 
Gebruik tekst 3. 
De Europese Commissie heeft als dagelijks bestuur van de Europese 
Unie (EU) verschillende taken.  

3p 10 – Noem twee hoofdtaken van de Europese Commissie. 
– Welke hoofdtaak is te herkennen in tekst 3? Geef bij deze hoofdtaak  
 een passend citaat. 
 
Als de Nederlandse regering niet binnen twee maanden reageert op het 
‘met reden omkleed advies’ van de Europese Commissie, dan legt de 
Commissie deze zaak voor bij een ander orgaan van de EU. Uiteindelijk 
kan Nederland een boete riskeren. 

1p 11 Welk orgaan van de EU is dat? 
 

2p 12 Welke twee organen van de EU hebben de Europese regels waarnaar in 
tekst 3 verwezen wordt vastgesteld? 
 
Gebruik tekst 4. 
De dierenbeschermingsorganisaties EDEV (Een DIER Een VRIEND) en 
Stichting VIER VOETERS zijn pressiegroepen. 

4p 13  Noem twee kenmerkende verschillen tussen pressiegroepen en 
politieke partijen. 

 Toon per kenmerk aan met behulp van gegevens uit tekst 4 dat EDEV  
en Stichting VIER VOETERS pressiegroepen zijn.  

 
Gebruik tekst 5. 
Eén van de hoofdfasen van het systeemmodel is de omzetting. Deze fase 
bestaat weer uit verschillende subfasen. 

2p 14 – In welke subfase van de omzetting bevindt zich het Nederlandse  
 besluitvormingsproces over de invoering van de Europese richtlijn?  
– Leg je antwoord uit aan de hand van gegevens uit tekst 5. 
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Opgave 4 Hulp bij zelfdoding: strafwaardig? 
 
Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
In 2008 verleende Albert Heringa zijn (stief)moeder hulp bij zelfdoding, 
omdat de hoogbejaarde vrouw vond dat haar leven voltooid was en niet 
meer verder wilde leven. De zaak kwam voor de rechter in 2013. De 
officier van justitie eiste tijdens de rechtszaak drie maanden 
voorwaardelijke celstraf (tekst 6). Een maand later oordeelde de rechter 
dat Heringa zich met zijn actie inderdaad schuldig heeft gemaakt aan een 
strafbaar feit, maar geen straf verdient omdat hij handelde uit 
naastenliefde.  
De zaak tegen Heringa heeft tot veel maatschappelijke en politieke 
discussie geleid (tekst 7).  
 
Lees de regels 1 tot en met 45 van tekst 6.  
De officier van justitie heeft de verdachte een dagvaarding gestuurd. 

4p 15 – Welk drie taken vervult de officier van justitie tijdens de  
 rechtszitting? 
– Welke taak van de officier van justitie is in dit gedeelte van de tekst te  
 herkennen?  
 

3p 16 Leg uit aan de hand van de uitspraken van de verdachte uit tekst 6  
(regels 19-26) dat hier strafbaarheid en strafwaardigheid niet 
samenvallen. Geef eerst een omschrijving van de begrippen strafbaarheid 
en strafwaardigheid.  
 
Lees de regels 46 tot en met 55 van tekst 6. 
Volgens advocaat Anker is het gedrag van Heringa niet strafbaar.  

2p 17 – Welk begrip kun je op de puntjes in regel 49 van tekst 6 invullen?  
– Leg aan de hand van dit begrip uit dat het gedrag van Heringa niet  
 strafbaar hoeft te zijn. 
 
Lees de regels 1 tot en met 33 van tekst 7. 
Kamerlid Tellegen (VVD) heeft het kabinet gevraagd onderzoek te doen 
naar de grenzen van de mogelijkheden binnen de euthanasiewet. Zij vindt 
het van belang dat er voldoende mogelijkheden zijn voor mensen die hun 
leven als voltooid beschouwen en op een waardige manier willen sterven. 
Dit standpunt over euthanasie past bij een uitgangspunt van de VVD. 

2p 18 – Tot welke politieke stroming behoort de VVD? 
– Noem een uitgangspunt van deze politieke stroming dat past bij het  
 standpunt van Tellegen over euthanasie. 
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VVD-Kamerlid Tellegen doet een oproep aan het kabinet om te  
onderzoeken of een ruimere toepassing van euthanasie mogelijk is.  
Stel dat het kabinet niet voldoet aan het verzoek van Tellegen.  
Als Kamerlid heeft Tellegen verschillende formele en informele middelen 
tot haar beschikking om haar doel te bereiken: verruiming van de 
mogelijkheden voor mensen om op een waardige manier te sterven. Eén 
formeel middel is het stellen van mondelinge en schriftelijke vragen. 

4p 19 Noem twee andere formele middelen die Kamerlid Tellegen kan inzetten 
om haar doel te realiseren. Licht elk middel toe.  

4p 20 Welke twee informele middelen kan Kamerlid Tellegen inzetten om haar 
doel te bereiken? Licht elk middel toe. 
 
Gebruik tekst 7.  
Het probleem van hulp bij zelfdoding staat op de politieke agenda (zie de 
regels 36-39). Een maatschappelijk probleem komt pas op de politieke 
agenda als het voldoet aan een aantal voorwaarden. Een voorwaarde is 
dat er voldoende ruimte moet zijn op de politieke agenda. Dat is hier het 
geval.  

4p 21 Noem twee andere voorwaarden die in tekst 7 te herkennen zijn. Geef bij 
elk van de voorwaarden het betreffende citaat uit de tekst.  
 
De Tweede Kamer heeft eerder over het onderwerp gedebatteerd naar 
aanleiding van het burgerinitiatief “Uit vrije wil” (regels 40-44 uit tekst 7). 
Een burgerinitiatief is een voorstel dat elke burger kan indienen om een 
onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Het voorstel 
moet minstens 40.000 steunbetuigingen hebben. De vraag is of het 
burgerinitiatief “Uit vrije wil” een signaal is van een gebrek aan 
representativiteit in de Tweede Kamer. 

2p 22 Vind je dat dit burgerinitiatief een signaal is van een gebrek aan 
representativiteit in de Tweede Kamer? Geef een argument voor je 
mening. Geef eerst aan wat onder representativiteit in de Tweede Kamer 
wordt verstaan. 
 
 

Opgave 5 De maatregel terbeschikkingstelling aan het  
    onderwijs (tbo-maatregel) 

 

Bij deze opgave hoort tekst 8 uit het bronnenboekje. 
 
Lees de regels 1 tot en met 23 van tekst 8. 
Sancties beogen een aantal doelen voor de samenleving. Eén daarvan is 
het beveiligen van de samenleving. Ook de maatregel 
terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo-maatregel) is een sanctie 
waarmee de overheid een aantal doelen wil nastreven.  

2p 23 Welke twee andere doelen van sancties streeft de overheid na met de 
tbo-maatregel? Geef bij beide doelen een passend citaat uit het 
tekstfragment. 
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Lees de regels 24 tot en met 40 van tekst 8. 
Verschillende sociologische theorieën over het ontstaan van criminaliteit 
kunnen een verklaring geven voor het feit dat werkloze jongeren met een 
problematisch onderwijsverleden vaker in aanraking komen met politie en 
justitie (regels 25-30). 

2p 24 Geef een verklaring met behulp van de bindingstheorie voor het feit dat 
werkloze jongeren met een problematisch onderwijsverleden vaker in 
aanraking komen met politie en justitie. 

2p 25 Geef hiervoor eveneens een verklaring met behulp van de anomietheorie. 
 

2p 26 Leg uit dat de tbo-maatregel zoals beschreven in de regels 1 tot en met 
40 van tekst 8 meer past bij een linkse dan bij een rechtse visie op het 
aanpakken van criminaliteit. Betrek in je antwoord een omschrijving van 
de linkse visie op het aanpakken van criminaliteit. 
 
Gebruik de regels 25 tot en met 56 van tekst 8. 
Vanaf het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw kwamen 
nieuwe ontwikkelingen op gang in het overheidsbeleid ten aanzien van de 
bestrijding van criminaliteit. Het uitgangspunt was dat de zware en 
georganiseerde criminaliteit en de veelvoorkomende ‘kleine' criminaliteit 
beleidsmatig op een verschillende wijze zouden moeten worden 
aangepakt. De zware en georganiseerde misdaad was primair een zaak 
voor politie en justitie. Voor de aanpak van de veel voorkomende 
criminaliteit werd een eerste aanzet gegeven tot een integrale aanpak. Dit 
werd later integraal veiligheidsbeleid genoemd.  

4p 27 Noem twee kenmerken van integraal veiligheidsbeleid die te herkennen 
zijn in de regels 25-56. Licht elk kenmerk toe aan de hand van een 
tekstfragment. 
 
De tbo-maatregel is vergelijkbaar met een andere maatregel, namelijk tbs. 
Beide maatregelen zijn sancties. Toch zijn er ook verschillen tussen beide 
maatregelen. 

2p 28 Geef twee verschillen tussen de tbs-maatregel en de tbo-maatregel. 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1 Kamervragen en de media 

 
tekst 1 
 

Van de waan van de dag naar de waan van de minuut? 
 
De Kamervraag is één van de in-
strumenten van de Tweede Kamer 
waarmee zij haar recht op informatie 
kan afdwingen ten opzichte van de 
regering. (…) “Kamervragen zijn de 5 

bloem van onze democratie”, aldus 
Sharon Gesthuizen twee jaar ge-
leden in een artikel van nrc.next. Dat 
jaar voerde het SP-Kamerlid de lijst 
aan van Kamerleden die de meeste 10 

Kamervragen stelden. Het afgelopen 
parlementaire jaar is het haar fractie-
genoot Henk van Gerven die met 99 
vragen de lijst aanvoert. (…) 
 

Het afgelopen jaar werd in totaal 81 15 

procent van de Kamervragen geba-
seerd op berichtgeving vanuit diverse 
media. Daarnaast is er sprake van 
een enorme toename van websites 
als bron van Kamervragen. Van alle 20 

Kamervragen heeft inmiddels bijna 
de helft een website als bron. Hoewel 
het hierbij niet altijd gaat om nieuws-
sites dragen deze zeker bij aan de 
toename van het aantal Kamervragen 25 

gebaseerd op mediaberichtgeving. 
Zo staat Nu.nl inmiddels op plaats 

zes waar het gaat om bronnen van 
Kamervragen. Met een toenemende 
invloed van digitale media moeten we 30 

vrezen dat de politici, in de woorden 
van de Belgische politicus Bart de 
Wever, de waan van de dag zullen 
inruilen voor de waan van de minuut. 
 

Hoe zit het eigenlijk aan de andere 35 

kant? Berichten media ook over 
Kamervragen? (…) 
Journalisten vinden Kamervragen 
pas interessant op het moment dat 
(…). Zo nam columnist Arjen van 40 

Veelen de Kamervraag van Marianne 
Thieme over de huiskraai op de hak 
in een van zijn columns en werd de 
Kamervraag van Wilders over de 
transfer van voetballer Bale naar 45 

Real Madrid door een groot aantal 
nieuwssites overgenomen, omdat hij 
minister Dijsselbloem vroeg naar zijn 
voetbaltalent en of de minister niet 
moest worden verkocht aan FC 50 

Knudde. Over de bijna honderd 
Kamervragen van Van Gerven werd 
in de landelijke media niet één keer 
bericht. (…).

 

bron: www.nieuwsmonitor.net, Nel Ruigrok, 3 september 2013 
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Opgave 2 Is het NOS Journaal toegankelijk voor iedereen? 

 
tekst 2 
 

Het journaal blijft een ijkpunt 
 
De grootste nieuwsfabriek van 
Nederland verliest een van haar be-
langrijkste gezichten. Sacha de Boer 
stopt als presentator van het NOS 
Journaal van acht uur (…). Dat is 5 

nieuws. En niet alleen voor de 
collega’s van De Boer. Want de NOS 
is belangrijk. Het Achtuurjournaal is 
nog steeds een van de belangrijkste 
nieuwsrubrieken van het land. Dat 10 

betekent niet dat de NOS niet zonder 
zorgen is. De belangrijkste zorg: hoe 
bereiken wij meer jongeren zonder 
dat we te leuk gaan doen? 
 
Dagelijks kijken 1,5 tot 2,5 miljoen 15 

mensen naar het Achtuurjournaal. 
(…) Alleen De Telegraaf komt in de 
buurt van het bereik van het Jour-
naal. (…). Het AD bereikt 1,5 miljoen 
lezers, NRC Handelsblad en nrc.next 20 

samen 800.000. (…) De directe 
concurrent van het Journaal, het RTL 
Nieuws van half acht, haalt dagelijks 
1 tot 1,4 miljoen kijkers. 

(…)  
Meer nog dan de financiën is het 25 

dalende bereik onder jongeren een 
groot probleem voor het Journaal. 
NOS en ook RTL hebben eigenlijk 
geen idee hoe zij meer jonge kijkers 
moeten trekken met hun nieuws, 30 

stelden hoofdredacteuren Marcel 
Gelauff (NOS) en Harm Taselaar 
(RTL) eind januari tijdens een debat 
over ‘opleuken’ van het nieuws. 
Gelauff schetste de moeilijke brede 35 

opdracht van de NOS. “Wij moeten 
alle lagen van de bevolking bedie-
nen: hoog- en laagopgeleid, oud en 
jong. Dat is ons grootste probleem. 
Daar stonden we vroeger minder bij 40 

stil.” 
 
Meer jongeren bereiken is in elk 
geval een van de speerpunten van 
het beleid van de NOS dit jaar. De 
omroep probeert dat al een tijd met 45 

een aangepast journaal op het derde 
net, NOS op 3, (…).

 

bron: NRC Handelsblad, 9 maart 2013 
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Opgave 3 Meningsverschillen Nederland – EU 
    over dierenwelzijn 

 
tekst 3 
 

EU maant Nederland over dierenwelzijnswetten  
 
Brussel is niet te spreken over de 
Nederlandse wetgeving over de 
bescherming van dieren die voor 
wetenschappelijke doeleinden 
worden gebruikt. Donderdag stuurde 5 

de Europese Commissie Nederland 
een zogeheten ‘met reden omkleed 
advies’. 
Volgens Brussel heeft Nederland 
onvoldoende de Europese regels 10 

hierover doorgezet in nationale 

wetten. Volgens de EU-regels moet 
het gebruik van dieren voor experi-
menten zo veel mogelijk worden 
beperkt. Bovendien moeten er waar 15 

mogelijk alternatieven worden 
gebruikt. Deze regels hadden al in 
november 2012 omgezet moeten 
worden, maar aangezien Nederland 
dit nog niet heeft gedaan, neemt 20 

Brussel deze eerste stap.

 

bron: de Volkskrant, 20 juni 2013  
 

tekst 4 
 

Nederland riskeert boete Europese Commissie  
 
Dierenbeschermingsorganisaties 
EDEV (Een DIER Een VRIEND) en 
Stichting VIER VOETERS reageren 
verontwaardigd op de ernstig ver-
traagde implementatie van Europese 5 

regelgeving ter bescherming van 
proefdieren.  
(…)  
Barbara van Genne, campagneleider 
bij Stichting VIER VOETERS:  
“We zijn teleurgesteld dat Nederland 10 

tot nog toe niet in staat is geweest 
om de volledige eisen van de EU-
Richtlijn in nationale wetgeving om te 
zetten.” 
(…) 

Geoffrey Deckers, voorzitter van 15 

EDEV: “Veel Nederlanders denken 
wellicht dat alles prima is geregeld 
voor proefdieren, maar dat is ten 
onrechte: zoals het nu lijkt gaat 
Nederland hekkensluiter worden bij 20 

het invoeren van deze toch al mini-
male regels voor dierproefnemers.” 
(…) 
De twee dierenbeschermings- 
organisaties VIER VOETERS en 
EDEV roepen de Nederlandse 25 

autoriteiten op om alle zeilen bij te 
zetten om de nieuwe deadline wel te 
halen.

 

bron: Website Stichting VIER VOETERS, 25 juni 2013 
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tekst 5 
 

Raad van State: liever nieuwe wet op dierproeven  
 
Er kan beter een nieuwe Wet op de 
dierproeven komen dan een aange-
paste. Dat oordeelt de Raad van 
State. 
 
De regering wil de Europese richtlijn 5 

inpassen in de eigen wet over de 
bescherming van dieren die voor  

wetenschappelijke doeleinden wor-
den gebruikt. Maar deze toevoeging 
doet afbreuk aan de overzichtelijk-10 

heid en de toegankelijkheid van de 
wet, stelt de afdeling advisering van 
de Raad van State. Ze vindt dat het 
meer voor de hand ligt een geheel 
nieuwe wet op te stellen. (…) 15 

 

bron: de Volkskrant, 10 juli 2013  
 
 

Opgave 4 Hulp bij zelfdoding: strafwaardig? 

 
tekst 6 
 

Voorwaardelijke cel geëist voor man die moeder hielp sterven  
 
Tegen Albert Heringa (71) is dinsdag 
drie maanden voorwaardelijke cel-
straf geëist, omdat hij in 2008 zijn 
hoogbejaarde (stief)moeder heeft 
geholpen bij zelfdoding. “Hulp ver-5 

lenen bij zelfdoding kan niet straffe-
loos, ook al gebeurt het met de beste 
bedoelingen”, zei de officier van 
justitie.  
 
Het OM betwijfelt niet, benadrukte de 10 

officier in de rechtbank Zutphen, dat 
Heringa uit naastenliefde en com-
passie handelde, maar hij verwijt 
Heringa dat hij niet meer moeite 
heeft gedaan een arts te vinden die 15 

hulp had willen bieden. 
 
Direct na het horen van de strafeis 
blies de aangedane Heringa stoom 
af. “Het Openbaar Ministerie baseert 
zich op dode letters; het heeft geen 20 

idee wat er in de maatschappij leeft. 
Van mij te eisen dat ik haar in de 
steek had moeten laten, vind ik on-
zedelijk en immoreel. U verschuilt 

zich achter een medisch model dat 25 

niet meer werkt.” 
 
Hulp bij zelfdoding is strafbaar, 
alleen voor artsen geldt onder voor-
waarden een uitzondering. Om dat 
aan de kaak te stellen filmde hij hoe 30 

zijn 99-jarige (stief)moeder een door 
hem bereid pillenmengsel met een 
bakje yoghurt en wat water innam. 
De huisarts van haar verzorgings-
tehuis weigerde euthanasie toe te 35 

passen. (…) 
 
Zijn (stief)moeder kwam de deur niet 
uit, had pijn in haar broze botten, kon 
amper nog lezen. “Ze vond haar 
leven voltooid, ze wilde geen 100 40 

meer worden”, zei Heringa dinsdag. 
“Ik denk dat het vooral de angst was 
om de regie te verliezen, ze was 
soms verstrooid, bang voor 
dementie. Ik voelde haar paniek.” 45 

 
Het was volgens de verdediging (…) 
onmogelijk een arts te vinden die 
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wilde helpen. Heringa kan zich be-
roepen op ... meent advocaat Willem 
Anker. Hij zat in een gruwelijke 50 

spagaat tussen strafbaarheid en de  

morele plicht zijn (stief)moeder te 
helpen. “Een andere keuze zou 
hebben geleid tot levenslange 
schuldgevoelens.” 55 

(…)
 

naar: de Volkskrant, 25 september 2013 
 

tekst 7 
 
VVD wil onderzoek euthanasiewet na zaak Heringa  
 
De VVD wil dat het kabinet onder-
zoek gaat doen naar de grenzen van 
de mogelijkheden binnen de 
euthanasiewet. Volgens Kamerlid 
Ockje Tellegen is er onduidelijkheid 5 

voor mensen die vinden dat hun 
leven voltooid is, maar die wel op 
een waardige manier willen sterven.  
Tellegen reageert hiermee op de 
rechtszaak tegen Albert Heringa, die 10 

zijn 99-jarige (stief)moeder hielp bij 
zelfdoding omdat zij haar leven 
voltooid vond. De rechter oordeelde 
dat Heringa een strafbaar feit had 
gepleegd, omdat zijn (stief)moeder 15 

niet uitzichtloos en ondraaglijk leed, 
maar legde de 71-jarige man geen 
straf op.  
 
Deze uitspraak brengt een belangrijk 
maatschappelijk vraagstuk naar 20 

voren, volgens Tellegen. Sommige 
mensen lijden door te leven, denkt 
het Kamerlid. “De VVD wil dat het 

kabinet gaat onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn voor mensen 25 

met een stervenswens, die nu niet 
onder de euthanasiewet vallen.”  
De grenzen van de huidige wet zijn 
nog niet bereikt, meent Tellegen. Het 
kabinet moet onderzoeken wat voor 30 

deze mensen de mogelijkheden zijn, 
waar de grenzen van bijvoorbeeld het 
begrip ‘ondraaglijk lijden’ liggen. (…) 
 
Euthanasiedebat blijft Kamer 
verdelen 35 

Het vraagstuk van zelfdoding, ook 
wanneer er geen sprake is van uit-
zichtloos en ondraaglijk lijden, staat 
al langer op de politieke agenda.  
In maart vorig jaar debatteerde de 40 

Tweede Kamer al over dit onderwerp 
nadat 117 duizend mensen het 
burgerinitiatief “Uit Vrije Wil” 
ondertekenden. Het initiatief pleitte 
voor de mogelijkheid op een vrijwillig, 45 

waardig levenseinde.
 

bron: de Volkskrant, 22 oktober 2013 
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Opgave 5 De maatregel terbeschikkingstelling aan het  
    onderwijs (tbo-maatregel) 

 
tekst 8  
 
Onderwijs als wapen voor recidive  
 
Jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen 
bij een veroordeling straks een maat-
regel opgelegd krijgen die ervoor 
zorgt dat ze weer naar school gaan 
om hun diploma te halen. Het doel 5 

van het volgen van onderwijs is 
tweeledig: voorkomen dat zij zich 
schuldig maken aan nieuwe strafbare 
feiten en vergroten van hun kansen 
op werk. Dit staat in het wetsvoorstel 10 

maatregel terbeschikkingstelling aan 
het onderwijs (tbo-maatregel) van 
staatssecretaris Teeven van Veilig-
heid en Justitie, mede namens 
minister Bussemaker en staats-15 

secretaris Dekker van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap dat vandaag 
voor advies naar verschillende 
instanties is gestuurd. De maatregel 
vloeit voort uit het regeerakkoord. 20 

Gelijktijdig wordt daarmee uitvoering 
gegeven aan de motie van het 
Tweede Kamerlid Marcouch (PvdA). 
 
Tweede kans voor jongeren 
Werkloze jongeren met een proble-25 

matisch onderwijsverleden als gevolg 
van verzuim en vroegtijdig school-
verlaten, komen vaker in aanraking 
met politie en justitie en plegen 

vooral meerdere, lichte delicten. 30 

Volgens het kabinet verdienen ze 
een tweede kans, zodat ze weer een 
positieve draai aan hun leven kunnen 
geven. De maatregel beoogt de 
veroordeelde jeugdigen te dwingen 35 

naar school te gaan, hen met extra 
begeleiding van school en (jeugd)-
reclassering zover te brengen dat zij 
onderwijs blijven volgen en hun op-
leiding afronden. 40 

 
Nauwe samenwerking reclassering 
en school 
De aanpak vergt maatwerk en vraagt 
om een nauwe samenwerking tussen 
scholen en onderwijsinstellingen 45 

enerzijds en de partners in de 
Veiligheid- en Justitieketen, zoals de 
(jeugd)reclassering en de kinder-
bescherming anderzijds. Samen-
werkingsverbanden van reguliere en 50 

speciale scholen krijgen de opdracht 
om zorgvuldig te kijken welke school 
het meest geschikt is om aan de 
jongere met een tbo-maatregel het 
onderwijs te bieden dat past bij zijn 55 

of haar mogelijkheden. 
(…)

 
bron: www.rijksoverheid.nl/nieuws/, 2 oktober 2013 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 77 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 Kamervragen en de media 
 

 1 maximumscore 2 
• controlerende taak 1 
 

voorbeeld van een juiste uitleg bij de controlerende taak: 
• Kamerleden vragen het kabinet / de bewindslieden om informatie en 

uitleg over het gevoerde regeringsbeleid. De beschikking hebben over 
informatie over het regeringsbeleid is een voorwaarde om te kunnen 
controleren of het kabinet zijn werk goed doet 1 

 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 2 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de tekst staat dat er een enorme toename van websites is als bron 

van Kamervragen (regels 19-20). / dat er een toenemende invloed van 
digitale media is (regels 29-30) 1 

Dit voorbeeld laat zien 
• dat de informatieproductie in onze samenleving flink is toegenomen en  1 
• dat dit het gevolg is van moderne informatie- en communicatie-

technieken. / van het feit dat we in een technologisch hoogontwikkelde 
samenleving leven  1 

 
 3 maximumscore 2 

• de agendafunctie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• De media bepalen daarmee wat belangrijk is, wat op de publieke 

agenda staat. / Door de Kamervragen over de mediaberichten komen 
onderwerpen op de politieke agenda. (In de regels 15-18 van tekst 1 
staat dat 81 procent van de Kamervragen gebaseerd is op 
berichtgeving vanuit diverse media) 1 

 
 4 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste selectiecriteria: 
Kamervragen  
− zijn uitzonderlijk/onverwacht/opvallend. 
− zijn ondubbelzinnig/begrijpelijk.  
− hebben een human-interestkarakter.  
− zijn negatief over een prominent persoon. 
 

per juist antwoord  1 
 
 

Opgave 2 Is het NOS Journaal toegankelijk voor iedereen? 
 

 5 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• het uitgangspunt van het mediabeleid:  

het bieden van kwalitatief hoogwaardige informatie 1 
• Wil de redactie het NOS Journaal aantrekkelijker maken voor jongeren 

dan kan dit betekenen dat in de inhoud meer rekening wordt gehouden 
met algemene interesses van jongeren: meer idolen, meer human 
interest, minder zakelijke informatie over politiek e.d. Deze inhoud 
wordt niet beschouwd als het bieden van ‘kwalitatief hoogwaardige 
informatie’ 1 

 

of 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• het uitgangspunt van het mediabeleid: 
pluriformiteit van informatie / programma’s weerspiegelen de 
pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen/ 
opvattingen/interesses op maatschappelijk, cultureel en 
levensbeschouwelijk gebied 1 

• Een nieuwsprogramma met inhoud dat vooral jongeren interesseert 
voldoet mogelijk niet aan deze eis van pluriformiteit 1 

 
 6 maximumscore 4 

voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Opiniërende functie: 

via de berichtgeving in het NOS Achtuurjournaal kan men zich een 
mening vormen en/of beïnvloed worden. 

− Socialisatiefunctie:  
er is sprake van overdracht van waarden, normen en andere 
cultuurkenmerken. 

− Sociale functie / verbindende functie:  
een persoon kan door het volgen van de berichtgeving in het NOS 
Achtuurjournaal ‘meepraten’ over dingen die zich in de wereld 
afspelen. / een persoon kan door het zien van het Journaal het idee 
hebben tot een bepaalde groep te behoren. / een persoon kan het idee 
krijgen dat er sprake is van collectieve betekenisverlening. 

 

per juiste functie  1 
met juiste toelichting 1 
 

 7 maximumscore 4 
voorbeeld van een juist antwoord: 
voor RTL 
 

uitleg: 
• RTL is een commerciële zender 1 
• Commerciële zenders hebben reclamegelden als voornaamste 

inkomstenbron en hoge kijkcijfers leveren veel inkomsten op 1 
• De NOS is een publieke omroep  1 
• die grotendeels betaald wordt uit belastinginkomsten van het rijk. 

(De kijkcijfers zijn daarom voor de NOS minder ‘belangrijk’ dan voor 
RTL) 1 

 
 8 maximumscore 4 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De NOS is een onafhankelijke zendgemachtigde en 1 
• biedt daardoor de beste garantie voor een zo objectief mogelijke 

nieuwsvoorziening  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• Omroepverenigingen vertegenwoordigen een bepaalde 
maatschappelijke stroming en 1 

• zullen vanuit die identiteit nieuws selecteren en kleuren; (het nieuws 
van omroepverenigingen kan daardoor minder objectief zijn) 1 

 
 9 maximumscore 3 

voorbeelden van juiste antwoorden: 
− Het NOS Journaal levert een bijdrage aan de openbaarheid van 

informatie (en daarmee aan de vorming van de publieke opinie). 
− De boodschap van het NOS Journaal is bedoeld voor een relatief groot 

/ heterogeen publiek. 
− De boodschap van het NOS Journaal is bedoeld voor (grotendeels) 

onbekend publiek.  
− Het ‘zenden’ van het NOS Journaal vindt plaats door een complexe 

organisatie. / Er zijn meerdere mensen betrokken bij de bepaling van 
inhoud en vorm van de publieke boodschap.  

− Bij het uitzenden van het NOS Journaal is in eerste instantie sprake 
van eenrichtingsverkeer van zender naar ontvanger. (Feedback is - 
maar ten dele - achteraf mogelijk.)  

 

per juist antwoord  1 
 
 

Opgave 3 Meningsverschillen Nederland – EU 
    over dierenwelzijn 

 
 10 maximumscore 3 

twee hoofdtaken: 
• (1) uitvoerende taak / De Europese Commissie bestuurt / ziet toe op de 

uitvoering van Europese regels / controleert of Europese wetgeving 
juist wordt toegepast 1 

• (2) De Europese Commissie neemt initiatief bij regelgeving / formuleert 
nieuwe wetsvoorstellen 1 

 
• Taak 1 (de uitvoerende taak) is te herkennen in  

de regels 1-5 van tekst 3: “Brussel is … worden gebruikt.” /  
regels 9-12: “Volgens Brussel … nationale wetten.” / regels 17-21: 
“Deze regels … eerste stap.” 1 

 
 11 maximumscore 1 

het (Europese) Hof van Justitie (in Luxemburg) 
 

 12 maximumscore 2 
• het Europees Parlement en  1 
• de Raad van de Europese Unie / de Raad (van ministers) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 4 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
kenmerkende verschillen: 
• Pressiegroepen komen op voor deelbelangen en richten zich op één 

specifiek terrein, terwijl politieke partijen zich ook bezig moeten houden 
met de inrichting van de samenleving als geheel / verschillende 
belangen moeten afwegen 1 

• Pressiegroepen zijn gericht op het beïnvloeden van de politieke 
besluitvorming, terwijl politieke partijen gericht zijn op het verkrijgen 
van macht in het bestuur van de overheid / politieke partijen nemen 
deel aan verkiezingen (en pressiegroepen niet) 1 

 
• In de tekst staat dat EDEV en Stichting VIER VOETERS 

dierenbeschermingsorganisaties zijn. Zij komen dus op voor een 
deelbelang – bescherming van dieren – en richten zich dus op één 
specifiek terrein 1 

• In de tekst staat dat de twee dierenbeschermingsorganisaties de 
Nederlandse autoriteiten oproepen om alle zeilen bij te zetten om de 
nieuwe deadline wel te halen. Dit is een voorbeeld van een poging om 
de politieke besluitvorming te beïnvloeden 1 

 
 14 maximumscore 2 

• de subfase beleidsvoorbereiding 1 
 

voorbeeld van een juiste toelichting:  
• In de fase van beleidsvoorbereiding ontvangt de regering adviezen 

over het te voeren beleid, in dit geval van de Raad van State (regels 1-
4). / Het onderwerp staat al op de politieke agenda, maar het 
wetsvoorstel is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer (regels 5-9) 1 

 
 

Opgave 4 Hulp bij zelfdoding: strafwaardig? 
 

 15 maximumscore 4 
Taken van de officier van justitie tijdens de rechtszitting:  
• (1) tenlastelegging/aanklacht 1 
• (2) ondervraging (van getuigen, verdachte en deskundigen) en  1 
• (3) requisitoir / de officier van justitie zet de feiten op een rij / geeft zijn 

mening over het bewijs / eist op grond daarvan een bepaalde straf 1 
• In het tekstfragment is het requisitoir te herkennen. (“... drie maanden 

voorwaardelijke celstraf geëist,” (regels 2-3) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 
• De term strafbaarheid verwijst naar het geldende recht: strafbaar is 

alles wat volgens de wet verboden is  1 
• De term strafwaardigheid verwijst naar de opvattingen van brede lagen 

van de bevolking over wat strafbaar zou moeten zijn 1 
• Uitleg van het citaat “Het Openbaar … meer werkt.” (regels 19-26) 

Hulp bij zelfdoding is weliswaar strafbaar, maar volgens de verdachte 
niet strafwaardig, dat wil zeggen zou niet strafbaar moeten zijn 1 

 

 17 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• overmacht 1 
• Overmacht is een rechtvaardigingsgrond en als hiervan inderdaad 

sprake is, neemt dat de strafbaarheid van het feit weg  1 
of 
• psychische overmacht (een van buiten komende drang waaraan de 

verdachte redelijkerwijs geen weerstand kan en ook niet behoeft te 
bieden) 1 

• Psychische overmacht is een schulduitsluitingsgrond en als hiervan 
inderdaad sprake is, neemt dat de strafbaarheid van het feit weg 1 

 

 18 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• de liberale stroming / het liberalisme 1 
• Een belangrijk uitgangspunt van het liberalisme is persoonlijke vrijheid 

/ zelfbeschikking. (Daarom vinden liberalen dat ouderen in beginsel 
zelf moeten kunnen kiezen voor een waardig levenseinde) 1 

 

 19 maximumscore 4 
Twee van de volgende formele middelen met juiste toelichting: 
− Recht om een motie in te dienen: Kamerlid Tellegen kan een motie 

indienen waarin de Kamer de minister verzoekt alsnog een onderzoek 
in te stellen. Als de meerderheid van de Kamer achter het verzoek 
staat, wordt het kabinet geacht de motie uit te voeren. 

− Recht van initiatief: Kamerlid Tellegen kan zelf met een wetsvoorstel 
komen waarin nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor mensen 
met een stervenswens. 

− Recht van interpellatie: Kamerlid Tellegen kan een interpellatie 
aanvragen; tijdens de interpellatie stelt zij vragen over deze kwestie 
aan de minister of staatssecretaris en de Kamer debatteert dan 
daarover. 

− Recht om een spoeddebat aan te vragen: Kamerlid Tellegen kan een 
spoeddebat aanvragen en de Kamer debatteert dan met de 
bewindspersoon over deze kwestie. 

 

per juist formeel middel 1 
met juiste toelichting 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 4 
voorbeelden van juiste informele middelen met juiste toelichting: 
− Lobbyen: Kamerlid Tellegen kan gaan lobbyen bij kabinetsleden van 

haar eigen partij / bij Kamerleden van andere partijen uit de Kamer. 
− Overleg met pressiegroepen: Kamerlid Tellegen kan pressiegroepen 

die zich met dit onderwerp bezighouden benaderen voor steun.  
− Gebruik van (sociale) media als spreekbuis: Kamerlid Tellegen kan 

gebruikmaken van bijvoorbeeld Facebook en Twitter zodat het publiek 
en de media haar mening kunnen volgen. / Kamerlid Tellegen kan de 
media inschakelen om druk uit te oefenen op de minister / om meer 
steun te verkrijgen voor haar standpunt. 

− Uitoefenen van druk via politieke partij: Kamerlid Tellegen kan binnen 
haar partij druk uitoefenen, zodat de VVD-ministers zich in het kabinet 
hard zullen maken om iets met de oproep te doen. 

 

per juist informeel middel  1 
met juiste toelichting 1 
 

 21 maximumscore 4 
twee van de volgende voorwaarden met juist citaat: 
− voorwaarde 1: De situatie wordt als ongewenst ervaren door een groot 

aantal / groepen mensen.  
Voorbeeld van een juist citaat: “In maart vorig jaar debatteerde de 
Tweede Kamer al over dit onderwerp nadat 117 duizend mensen het 
burgerinitiatief ‘Uit Vrije Wil’ ondertekenden.” (regels 40-44) 

− voorwaarde 2: De negatief beoordeelde situatie roept hevige emoties 
op.  
Voorbeeld van een juist citaat: “Volgens Kamerlid Ockje Tellegen is er 
onduidelijkheid voor mensen die vinden dat hun leven voltooid is, maar 
die wel op een waardige manier willen sterven.” (regels 4-8) / 
“Sommige mensen lijden door te leven, denkt het Kamerlid.” (regels 
21-23) 

− voorwaarde 3: De situatie wordt als veranderbaar beschouwd en het 
probleem wordt dus in principe oplosbaar geacht.  
Voorbeeld van een juist citaat: “De grenzen van de huidige wet zijn nog 
niet bereikt, meent Tellegen.” (regels 28-29) 

− voorwaarde 4: Eisen komen langs de zogeheten poortwachters/ 
sluiswachters.  
Voorbeeld van een juist citaat: “De VVD wil dat het kabinet onderzoek 
gaat doen naar de grenzen van de mogelijkheden binnen de 
euthanasiewet.” (regels 1-4) 

 

per juiste voorwaarde 1 
met een juist citaat  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
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 22 maximumscore 2 
voorbeeld van een argument bij antwoord ‘ja’: 
• Wanneer de standpunten en het beleid van gekozen 

vertegenwoordigers in de Tweede Kamer overeenkomen met wat de 
kiezers voor ogen staat, is er sprake van representativiteit  1 

• Het instellen van een burgerinitiatief is een poging het beleid van 
gekozen vertegenwoordigers meer in overeenstemming te brengen met 
de opvattingen in de samenleving 1 

of 
voorbeeld van een argument bij antwoord ‘nee’: 
• Wanneer de standpunten en het beleid van gekozen 

vertegenwoordigers in de Tweede Kamer overeenkomen met wat de 
kiezers voor ogen staat, is er sprake van representativiteit 1 

• Er hoeft geen sprake te zijn van een gebrek aan representativiteit. Een 
door 117.000 mensen gesteund burgerinitiatief vertegenwoordigt niet 
vanzelfsprekend een meerderheid van de kiezers die zouden vinden 
dat de huidige wet tekortschiet 1 

 
 

Opgave 5 De maatregel terbeschikkingstelling aan het  
    onderwijs (tbo-maatregel) 

 
 23 maximumscore 2 

doelen van sancties: 
− (speciale) preventie  

citaat: “voorkomen dat zij zich schuldig maken aan nieuwe strafbare 
feiten” (regels 7-9)  

− resocialisatie  
voorbeeld van een citaat: “een maatregel opgelegd krijgen die ervoor 
zorgt dat ze weer naar school gaan om hun diploma te halen.”  
(regels 2-5) 

 

per juiste sanctie met een juist citaat 1 
 

 24 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 
• De bindingstheorie stelt dat mensen als ze werk hebben, op school 

zitten (of een relatie hebben) zich eerder aan de heersende normen en 
ideeën houden en dus minder geneigd zijn crimineel gedrag te 
vertonen. / De bindingstheorie stelt dat mensen weerhouden worden 
van crimineel gedrag als ze werk hebben, op school zitten (of een 
relatie hebben). Dit zijn bindingen die ze niet op het spel willen zetten 1 

• Jongeren zonder werk of jongeren die niet op school zitten, hebben 
weinig te verliezen als zij zich crimineel gaan gedragen 1 
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Vraag 
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 25 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 
• De anomietheorie stelt dat criminaliteit ontstaat wanneer er in een 

samenleving de maatschappelijke druk om wenselijk geachte doelen te 
realiseren botst met de beschikbare middelen om die doelen op een 
legale manier te bereiken 1 

• Jongeren die een opleiding niet afronden, beschikken over weinig 
middelen om de maatschappelijke doelen (goede baan met loon, 
status) op een legale manier te bereiken. De kans is groter dat deze 
jongeren door middel van criminele activiteiten de maatschappelijk 
gewenste doelen proberen te realiseren 1 

 

 26 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• ‘Linkse’ partijen leggen meer de nadruk op het bestrijden van de 

maatschappelijke oorzaken van criminaliteit 1 
• Deze visie klinkt door in de tbo-maatregel. Deze beoogt namelijk de 

geringe arbeidsperspectieven en het gebrek aan opleiding van de 
veroordeelde jeugdigen (regels 25-30) te voorkomen door hen te 
dwingen hun opleiding af te ronden (regels 34-40) 1 

 

 27 maximumscore 4 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− kenmerk 1  

Bij integraal veiligheidsbeleid wordt gestreefd naar samenwerking 
tussen overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. 
Toelichting: In de tekst staat dat de overheid samenwerkt met 
maatschappelijke organisaties, namelijk scholen, de 
kinderbescherming en de reclassering (regels 43-49).  

− kenmerk 2  
De overheid legt met de tbo-maatregel de nadruk op het voorkomen 
van onveiligheid in de samenleving. Dit is een kenmerk van integraal 
veiligheidsbeleid. 
Voorbeeld van een toelichting: Door de veroordeelde jongeren te 
dwingen naar school te gaan en hun opleiding af te ronden, wordt 
getracht te voorkomen dat deze jongeren opnieuw de fout in gaan 
(regels 34-40). 

− kenmerk 3  
Er wordt meer beleid ontwikkeld en er worden maatregelen genomen 
om zogenoemde veelplegers of stelselmatige daders aan te pakken. 
Voorbeeld van een toelichting: De doelgroep van de tbo-maatregel is 
werkloze jongeren met een problematisch onderwijsverleden die vooral 
meerdere, lichtere delicten plegen (regels 25-26). Dit valt onder de 
definitie van veelplegers. 

 

per juist kenmerk  1 
met juiste toelichting 1 
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 28 maximumscore 2 
verschillen tussen de tbs-maatregel en tbo-maatregel: 
− Tbs wordt in het algemeen ingezet in het geval van 

ontoerekenbaarheid. (Bij tbo gaat het vooral om veroordeelde jongeren 
met ‘een problematisch onderwijsverleden’.) 

− Bij de tbs-maatregel wordt vooral ingezet op therapie. (Bij de tbo-
maatregel gaat het om volgen van onderwijs en het afronden van een 
opleiding.) 

− Tbs vindt plaats in een gesloten inrichting. (Bij de tbo-maatregel gaan 
de jongeren die veroordeeld zijn voor een licht delict naar reguliere 
scholen.) 

 

per juist verschil  1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Ruigrok, N., 3 september 2013, www.nieuwsmonitor.net 
tekst 2 NRC Handelsblad, 9 maart 2013 
tekst 3 de Volkskrant, 20 juni 2013 
tekst 4 Website Stichting VIER VOETERS, 25 juni 2013 
tekst 5 de Volkskrant, 10 juli 2013 
tekst 6 de Volkskrant, 25 september 2013 
tekst 7 de Volkskrant, 22 oktober 2013 
tekst 8 Rijksoverheid Nieuwsbericht, 2 oktober 2013 
 http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/10/02/onderwijs-als-wapen-voor-recidive.html? 
 
 
 
 

einde  
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Examen HAVO 

2015 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 21 mei

9.00 - 12.00 uur

HA-1034-f-15-1-o 
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Aanwijzing voor de kandidaat 
 
 
Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 
 
 

Opgave 1  Opvoedingswaarden en de opvoedingscanon 
 
Bij deze opgave horen tabel 1 en afbeelding 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De Haagse Hogeschool heeft in opdracht van de gemeente Den Haag 
onderzoek gedaan naar de opvattingen van inwoners van Den Haag over 
de opvoeding van kinderen. Het onderzoek is onderdeel van een project 
dat heeft geleid tot een opvoedingscanon. Deze opvoedingscanon geeft 
informatie over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren, 
gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken. 
 
Gebruik tabel 1. 
Tabel 1 laat enkele resultaten van het onderzoek van de Haagse 
Hogeschool zien. Een van de onderzoeksvragen was welke 
eigenschappen de inwoners belangrijk vinden om op kinderen en jongeren 
over te dragen of ze aan te leren. Sommige opvattingen passen meer bij 
het traditionele gezin en andere opvattingen passen meer bij het moderne 
gezin. 

3p 1 Passen de resultaten uit tabel 1 meer bij het moderne of meer bij het 
traditionele gezin? Beargumenteer je antwoord met: 
 twee kenmerken van het moderne of het traditionele gezin; 
 twee gegevens uit tabel 1 (bij elk kenmerk noem je een gegeven). 
 
Voor het onderzoek zijn ruim 1000 inwoners van Den Haag telefonisch 
geïnterviewd. Een goed onderzoek voldoet aan de eis van 
representativiteit. 

1p 2 Welke van onderstaande kenmerken draagt het meeste bij aan de eis van 
representativiteit? 
A Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met 

achtergrondkenmerken, zoals leeftijd. 
B Het begrip eigenschap is juist gedefinieerd. 
C Het is voor de respondenten duidelijk dat zij slechts één eigenschap 

mogen kiezen. 
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Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw veranderde in Nederland in het 
gezin een aantal waarden in de opvoeding. Deze verandering van 
waarden hangt samen met een aantal maatschappelijke veranderingen. 

4p 3 Leg uit dat deze verandering van waarden in de opvoeding samenhangt 
met maatschappelijke veranderingen. Gebruik in je uitleg: 
 de waarde onafhankelijkheid en een kernconcept bij het 

hoofdconcept verandering; 
 de waarde conformisme en een kernconcept bij het hoofdconcept 

verandering. 
Gebruik in je uitleg twee verschillende kernconcepten. 
 
Gebruik afbeelding 1. 
De gemeente Den Haag heeft campagne gevoerd voor de 
opvoedingscanon. De poster op afbeelding 1 is onderdeel van deze 
campagne. 

2p 4 Leg uit dat de campagne kan bijdragen aan de socialisatie van opvoeders. 
Gebruik in je uitleg: 
 afbeelding 1; 
 een functie van socialisatie. 
 
Politieke stromingen verschillen in opvatting over de gewenste rol van de 
overheid bij de opvoeding van kinderen. 

2p 5  Geef een opvatting van de confessionele stroming over de rol van de 
 overheid bij de opvoeding. 
‒ Geef op grond van deze opvatting een argument voor het gebruik van 
 de opvoedingscanon. 

2p 6  Geef een opvatting van de liberale stroming over de rol van de 
 overheid bij de opvoeding. 
‒ Geef op grond van deze opvatting een argument tegen het gebruik 
 van de opvoedingscanon. 
 
De rol van de overheid bij de opvoeding was in de jaren vijftig en zestig 
van de vorige eeuw anders dan tegenwoordig. 

1p 7 Geef aan welke rol de overheid had bij de opvoeding in de jaren vijftig en 
zestig van de vorige eeuw. Gebruik in je antwoord het begrip verzuiling. 
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Opgave 2  De positie van huishoudelijk werkers 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en tabel 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In deze opgave staat de maatschappelijke positie van huishoudelijk 
werkers en de omgang met hun werkgever centraal. Huishoudelijk 
werkers zijn personen die tegen betaling bij iemand werk in het 
huishouden doen, zoals het schoonmaken van de woning of het strijken 
van kleren. De personen die de huishoudelijk werkers in dienst hebben 
zijn de werkgevers. 
 
Gebruik tekst 1. 

2p 8 Leg uit dat er bij de positie van huishoudelijk werkers sprake is van een 
politiek probleem. Gebruik in je uitleg: 
 een kenmerk van een politiek probleem; 
 een voorbeeld uit tekst 1. 
 

4p 9 Leg uit dat er bij de positie van huishoudelijk werkers sprake is van een 
verhoudingsvraagstuk. Gebruik in je uitleg: 
 twee kernconcepten bij het hoofdconcept verhouding; 
 bij elk kernconcept een voorbeeld uit tekst 1. 
 
Huishoudelijk werk is ongeschoold werk en vaak informeel georganiseerd. 
Dit laatste betekent dat het werk bij iemand thuis plaatsvindt, de 
huishoudelijk werker niet in dienst van een bedrijf is en dat het vaak zwart 
werk is. Zwart werk wil zeggen dat de werkgever en de huishoudelijk 
werker geen aangifte doen bij de Belastingdienst en er geen belasting en 
sociale premies worden betaald. 
Het soort werk en de organisatie van het werk kunnen de lage 
maatschappelijke positie van de huishoudelijk werkers verklaren. 

2p 10 Leg uit dat het soort werk de lage maatschappelijke positie van 
huishoudelijk werkers kan verklaren. Gebruik in je uitleg de definitie van 
het begrip status. 

2p 11 Leg uit dat de informele organisatie van het werk de lage 
maatschappelijke positie van huishoudelijk werkers kan verklaren. 
Gebruik in je uitleg het kernconcept samenwerking. 
 
De arbeidsrelatie tussen huishoudelijk werkers en werkgevers is 
informeler dan bij andere groepen werknemers. 

2p 12 Leg dit verschil uit. Gebruik in je uitleg: 
 het kernconcept sociale institutie; 
 een voorbeeld uit tekst 1. 
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Gebruik de regels 39 tot en met 69 van tekst 1. 
Een maatregel om de positie van huishoudelijk werkers te verbeteren, is 
de invoering van de dienstencheque. Of deze invoering gewenst is, hangt 
af van de visie op de rol van de overheid. 

4p 13 Leg uit of de invoering van de dienstencheque meer bij de 
socialistische/sociaaldemocratische stroming of meer bij de liberale 
stroming past. Gebruik in je uitleg: 
 de visies op de rol van de overheid van de twee stromingen; 
 een voorbeeld uit tekst 1. 
 
FNV Bondgenoten zet zich in om de positie van huishoudelijk werkers te 
verbeteren. De vakbond roept huishoudelijk werkers op om lid te worden 
van FNV Bondgenoten. 
Stelling: Als meer huishoudelijk werkers lid worden van een vakbond, 
neemt de representativiteit van deze vakbond toe.  

2p 14 Geef een argument voor of een argument tegen deze stelling. Leg je 
argument uit met behulp van het kernconcept representativiteit. 
 
Gebruik tekst 1. 
In tekst 1 zijn vanuit het systeemmodel van politieke besluitvorming 
omgevingsfactoren te herkennen die nieuw beleid voor huishoudelijk 
werkers kunnen beïnvloeden.  

2p 15  Geef een omgevingsfactor uit tekst 1 die een steun is voor nieuw 
 beleid voor huishoudelijk werkers. 
‒ Leg uit hoe deze factor nieuw beleid kan beïnvloeden. 

2p 16  Geef een omgevingsfactor uit tekst 1 die een bedreiging is voor 
 nieuw beleid voor huishoudelijk werkers. 
‒ Leg uit hoe deze factor nieuw beleid kan beïnvloeden. 
 
Gebruik tabel 2. 
Sjoukje Botman heeft onderzoek gedaan naar migranten die huishoudelijk 
werk verrichten in Amsterdam. In tabel 2 staan gegevens uit dit onderzoek 
over deze migranten. 

2p 17 Leg uit dat in tabel 2 een geglobaliseerde samenleving te herkennen is. 
Gebruik in je uitleg: 
 een voorbeeld uit tabel 2; 
 het kernconcept globalisering. 
 
Gebruik tekst 2 en tabel 2. 
De werkgever en de huishoudelijk werker zijn door hun arbeidsrelatie over 
en weer met elkaar verbonden. 

2p 18 Geef aan hoe werkgever en huishoudelijk werker over en weer met elkaar 
verbonden zijn. Gebruik in je antwoord: 
 het hoofdconcept binding; 
 een voorbeeld uit tekst 2; 
 een voorbeeld uit tabel 2. 
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Gebruik het interviewfragment van huishoudelijk werker 1 uit tekst 2. 
2p 19 Leg uit wat het effect is van het werk op de identiteit van huishoudelijk 

werker 1 uit tekst 2. Gebruik in je uitleg: 
 het kernconcept identiteit; 
 een voorbeeld uit tekst 2. 
 
Gebruik het interviewfragment van huishoudelijk werker 2 uit tekst 2. 
Status is een relatief begrip, net als cultuur. 

2p 20 Leg uit dat status een relatief begrip is. Gebruik in je uitleg: 
 de definitie van het begrip status; 
 een voorbeeld uit het interviewfragment van huishoudelijk werker 2 uit 

tekst 2. 
 
 

Opgave 3  Afpakken van crimineel geld 
 
Bij deze opgave hoort tekst 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Marc van Nimwegen was procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie 
(OM). Hij wilde dat het OM zich meer zou richten op het afpakken van 
crimineel geld dat beroepscriminelen verdienen met bijvoorbeeld 
drugshandel. 
 
Gebruik tekst 3. 
Marc van Nimwegen beschrijft in tekst 3 waardoor mensen kunnen 
overgaan tot crimineel gedrag. 

2p 21 Leg uit waardoor mensen kunnen overgaan tot crimineel gedrag. Gebruik 
in je uitleg: 
 het kernconcept socialisatie; 
 een voorbeeld uit tekst 3. 
 
Volgens Marc van Nimwegen ondermijnt criminaliteit de samenleving (zie 
regels 19-21 van tekst 3). Ondermijning van de samenleving kan 
betekenen dat de sociale cohesie in de samenleving afneemt.  

3p 22 Leg uit dat door criminaliteit de sociale cohesie in de samenleving kan 
afnemen. Gebruik in je uitleg: 
 het kernconcept cultuur; 
 een voorbeeld van cultuur uit tekst 3; 
 het kernconcept sociale cohesie. 
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In het strafrecht hebben de klassieke en de moderne school verschillende 
uitgangspunten. 

4p 23 Leg uit welk uitgangspunt van welke school het meeste aansluit bij het 
beleid van het afpakken van crimineel geld. Gebruik in je uitleg: 
 een uitgangspunt van de klassieke school en een uitgangspunt van 

moderne school; 
 een voorbeeld uit tekst 3. 
 

2p 24 Welke functie van straffen is te herkennen in het beleid van het afpakken 
van crimineel geld? Geef een reden voor je antwoord met een voorbeeld 
uit tekst 3. 
 
In het overheidsbeleid zijn verschillende strategieën te herkennen om 
criminaliteit te bestrijden. 

2p 25 Op welke strategie moet volgens tekst 3 de nadruk liggen? Geef een 
reden voor je antwoord met een voorbeeld uit tekst 3. 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Opgave 1  Opvoedingswaarden en de opvoedingscanon 

 
tabel 1 
 
Belangrijkste eigenschappen voor kinderen om te leren 
 
verantwoordelijkheidsgevoel 31,0%
rekening houden met anderen 27,1%
gehoorzaam zijn aan ouders 13,1%
gezond verstand tonen 22,5%
goed je best doen 6,4%

 
Toelichting 
Aan inwoners van Den Haag is een aantal eigenschappen voorgelegd en 
gevraagd welke zij daarvan het belangrijkst vinden om op kinderen over te 
dragen of ze aan te leren. In de tabel staat voor elke eigenschap weergegeven 
hoeveel procent van de respondenten deze eigenschap het belangrijkste vindt 
(percentages zijn afgerond op één decimaal). 
 

naar: Gemeente Den Haag (2008) 
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afbeelding 1     
 

 
 

bron: Campagne Opvoedingscanon 2008/2009 
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Opgave 2  De positie van huishoudelijk werkers 

 
tekst 1 
 
Cheque tegen zwart circuit werksters 
 
Nederland staat onder druk van de 
internationale arbeidsorganisatie van 
de Verenigde Naties, de ILO, om de 
slechte arbeidspositie van werksters 
te verbeteren. In juni 2011 is in een 5 

internationaal verdrag afgesproken 
dat deze groep werknemers dezelfde 
arbeids- en sociale zekerheids-
rechten moet krijgen als andere 
werknemers. Dat is in Nederland nu 10 

niet het geval. (…) 
 
In Nederland kunnen particulieren 
een werkster zelf inhuren en zwart 
uitbetalen, zonder belasting en 
werkgeverspremies te hoeven 15 

betalen. Het is aan de werkster om 
haar inkomsten op te geven bij de 
Belastingdienst. De meesten doen 
dat niet omdat het uurloon van 10 à 
12,50 euro per uur dat onaantrek-20 

kelijk maakt. Uniek is ook dat 
werksters geen cao hebben, niet zijn 
verzekerd tegen werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid en geen 
pensioenpremie betalen. Bij ziekte 25 

hebben ze recht op slechts zes 
weken doorbetaling, die ze vaak niet 
krijgen omdat particulieren dat niet 
weten. Andere werknemers krijgen 
twee jaar doorbetaald. (…) 30 

 
Om werksters dezelfde rechten als 
andere werknemers te geven zouden 
zij een uurloon van minimaal 20 euro 
per uur moeten krijgen. De overheid 
zou het inkomensverschil moeten 35 

financieren, om te voorkomen dat 

particulieren weer liever een zwart 
betaalde werkster inhuren. (…) 
 
Nederland kan de ruim 400 duizend 
huishoudelijk werksters uit het zwarte 40 

circuit halen door een voorbeeld te 
nemen aan België en Frankrijk. Daar 
zorgen zogenaamde diensten-
cheques ervoor dat particuliere huis-
houdens hun werkster wit kunnen 45 

betalen en dat de werkster belasting 
en pensioenpremie betaalt en is 
verzekerd tegen werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid. (…) Dit 
voorstel doen vakcentrale FNV, de 50 

werkgeversorganisatie van de 
schoonmaakbranche OSB, een 
arbeidsjurist en hoogleraar migratie-
recht. 
(…) 
 
Als Nederland de dienstencheque 55 

invoert, koopt een particulier bij de 
overheid cheques in voor bijvoor-
beeld 12,50 euro per stuk. Voor elk 
gewerkt uur krijgt de werkster één 
cheque. Ze wisselt hem in bij het 60 

schoonmaakbedrijf waarbij zij in 
dienst zou komen. Het bedrijf kan 
door zo’n 7,50 euro aan overheids-
subsidie de sociale premies, 
belasting en verzekeringen van de 65 

werkster betalen, plus eigen kosten. 
 
Het is de vraag of het kabinet in 
tijden van recessie en bezuinigingen 
bereid is extra geld uit te geven (…). 

 
naar: de Volkskrant van 7 januari 2014 
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tabel 2 
 
Inkomsten van migranten uit huishoudelijk werk in Amsterdam 
 

 

 
naar: proefschrift van Sjoukje Botman (2011) 
 

naam herkomst-
land 

laatste loon 
in 
herkomstland 
per maand 

huidige 
inkomsten per 
maand 

bestemmingen 
inkomen 

Molly Filipijnen 300 euro1) 1000 euro 300 euro per maand 
naar familie + sparen 

Denissa Colombia 90 euro 900 euro  

Pia Portugal 500 euro 800 euro  

Jesse Indonesië 100 euro 1500 euro 300 euro per maand 
naar familie 

Evan Filipijnen 200 euro2) 1500 euro 800 euro per maand 
naar familie, studie 
kinderen 

Felice Filipijnen 560 euro2) 1100 euro sporadisch geld  
sturen aan familie 

Janelle Filipijnen 75 euro 1950 euro 700 euro per maand 
naar gezin, studie 
kinderen 

Ilonka Slowakije 150 euro 800 euro  

Larysa Oekraïne 150 euro 1000 euro 200 euro per maand 
naar ouders 

Ieva Litouwen - 1000 euro 50 euro per maand 
naar moeder 

Camille Ghana - 800 euro  

Andreia Brazilië 100 euro 1500 euro sparen voor studie 

Natasja Rusland 200 euro 1900 euro  

noot 1 op Cyprus (in plaats van herkomstland) 
noot 2 in Oman (in plaats van herkomstland) 
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tekst 2 
 
Interviewfragmenten over huishoudelijk werk in Amsterdam van werkgevers 
en huishoudelijk werkers 
 
Werkgever 1: 
“(…) ook wel omdat het mij drie uur 
in de week zou kosten om het huis 
schoon te maken, nou als je vier 
dagen werkt, dan besteed ik mijn tijd 5 

liever aan iets anders. Met kinderen 
is het ook altijd druk. (…) 
We hebben het geld ervoor, waarom 
zou ik daar niet iemand voor nemen. 
Ik vind schoonmaken echt niet leuk. 10 

Het effect is wel lekker maar om te 
doen is het niet leuk. (…)” 
 
Werkgever 2: 
“Ik zou nooit thuis willen zijn als de 
schoonmaakster komt. Dan voel ik 15 

me echt zo koloniaal, het is natuurlijk 
ook koloniaal, ik kan het gewoon niet. 
Ik wil het niet zien dat zij dat moet 
doen van mij, voor mij, ik wil dat 
eigenlijk niet weten.” 20 

 
 
 

Huishoudelijk werker 1: 
Wat was het aantrekkelijke van het 
schoonmaakwerk voor u? 
“Ze hebben me nodig. Ja ze hebben 
me nodig, er zijn toch nog mensen 25 

die me nodig hebben, dat doet me 
heel veel. (…) Ik voelde mij er lekker 
bij, ik dacht, ze hebben het gewoon 
nodig, als ze mij niet zouden hebben 
wordt het echt een puinhoop in die 30 

gezinnen.” 
 
Huishoudelijk werker 2: 
“Nee, in Brazilië is het anders. De 
schoonmaakster is verschillend, de 
mensen zeggen: o jee 35 

schoonmaakster. Ik weet niet 
waarom de mensen zo denken, het is 
normaal werk. Maar in Brazilië heb je 
een probleem als je dit werk doet.” 
En hoe is dat hier in Nederland? 40 
“Hier is dat heel anders dan in 
Brazilië. Hier hebben mensen geen 
vooroordeel daarover.” 

 
naar: proefschrift van Sjoukje Botman (2011) 

 
 
Opgave 3  Afpakken van crimineel geld 

 
tekst 3 
 
‘De kérn van de aanpak van beroepscriminelen’ 
Interview met procureur-generaal Marc van Nimwegen 
 
In de strijd tegen beroepscriminelen 
moet het strafrechtelijk afpakken van 
financiële opbrengsten uit criminele 
activiteiten door het Openbaar 
Ministerie (‘afpakken’) de kern van de 5 

aanpak van OM en ketenpartners 
(zoals de Belastingdienst) vormen. 

(…) Van Nimwegen: “Dat betekent 
dat als er een onderzoek van start 
gaat er ook afpakdoelen zijn 10 

geformuleerd. Het betekent bij drugs- 
en andere onderzoeken dat je veel 
meer op het witwassen1) moet zitten.” 
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Waarom moet afpakken naar de kern 
van de organisatie? 15 
Van Nimwegen: “(…) De hoeveelheid 
geld die wordt witgewassen is 
shocking, en het bedrag waarvoor 
gefraudeerd2) wordt ook. Criminaliteit 
en crimineel geld ondermijnen de 20 

samenleving. Ondernemers kunnen 
bevangen raken door het idee dat ze 
zonder frauderen (…) niet meer 
kunnen concurreren. Gewelddadige 
overvallers en drugscriminelen 25 

kunnen door hun big spendergedrag3) 
rolmodellen voor hun omgeving 
worden. Jonge mensen kunnen 
ontvankelijk zijn voor het idee dat 
een criminele carrière sneller en 30 

beter rendeert dan leerplicht-
solliciteren-werken. Mensen met 
schulden kunnen denken dat die 
hennepkwekerij de snelste oplossing 
is. Dat kunnen we niet allemaal 35 

oplossen, maar in de strafzaken die 
we doen, proberen we het criminele 
geld af te pakken. Het effect daarvan 
is een stuk groter dan alleen het 
effect in die ene zaak.” 40 

Wie criminele samenwerkings-
verbanden financieel treft, treft ze het 
hardst? 
Van Nimwegen: “Ja. Geld is zo’n 45 

ongelooflijke drijfveer in onze samen-
leving. Beroepscriminelen vinden het 
niet leuk als ze opgepakt worden en 
in de gevangenis moeten gaan zitten. 
Maar over het algemeen weten ze 50 

het zo te draaien dat ‘zitten’ een 
kleine verstoring van hun criminele 
bedrijfsvoering is; die gaat in de cel 
gewoon door. Gevangenisstraf is hun 
beroepsrisico, daar zijn ze niet van 55 

onder de indruk. Maar als je finan-
cieel zware klappen uitdeelt – ja, dát 
is waarom ze in die business zitten. 
Dan tref je ze financieel gewoon het 
hardst. Dat is voor hen 60 

‘leedtoevoeging’. Geld is drijfveer, 
motief en opbrengst van beroeps-
criminaliteit. Dat afpakken doet pijn. 
Daarom moet je van alle kanten 
fanatiek op dat geld zitten.” (…) 65 

 
naar: website van Openbaar Ministerie en Opportuun, relatiemagazine 
     van het Openbaar Ministerie (2013) 
 

 
 

einde  

noot 1 Witwassen: criminelen proberen illegale inkomsten legaal te laten lijken. 
noot 2 Fraude: 'opzettelijke misleiding om onrechtmatig voordeel te verkrijgen' zoals 

oplichting. 
noot 3 Big spendergedrag: aan je omgeving laten zien dat je veel geld hebt en uitgeeft. 
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Correctievoorschrift HAVO 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 58 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
 
Als in een vraag staat dat de kandidaat een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan 
dient de kandidaat in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of 
kernconcept te gebruiken die nodig zijn om de vraag juist te kunnen beantwoorden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Opgave 1  Opvoedingswaarden en de opvoedingscanon 
 

 1 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• noemen van het moderne gezin (indien twee kenmerken genoemd) 1 
• twee kenmerken van het moderne gezin met twee bijbehorende 

gegevens uit tabel 1 (per kenmerk met gegeven 1 scorepunt) 2 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• (meer) bij het moderne gezin 1 
• Een kenmerk van het moderne gezin is een opvoedingsideaal waarin 

kinderen leren zich te ontwikkelen tot een zelfstandig handelend 
persoon. Dit kenmerk past bij de relatief belangrijk gevonden 
eigenschap ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ uit tabel 1 (door 31,0% van 
de respondenten als belangrijkste eigenschap genoemd) 1 

• Een kenmerk van het moderne gezin is een democratisch 
gezinsklimaat waarin kinderen soms veel te zeggen hebben. Dit 
kenmerk past bij de relatief onbelangrijk gevonden eigenschap 
‘gehoorzaam zijn aan ouders’ uit tabel 1 (door 13,1% van de 
respondenten als belangrijkste eigenschap genoemd) 1 

 
 2 A 

 
 3 maximumscore 4 

een juist antwoord bevat: 
• noemen van verandering van waarde onafhankelijkheid en 

bijbehorend kernconcept bij hoofdconcept verandering 1 
• uitleg van samenhang tussen verandering onafhankelijkheid en 

maatschappelijke verandering met gebruik van kernconcept bij 
hoofdconcept verandering 1 

• noemen van verandering van waarde conformisme en ander 
bijbehorend kernconcept bij hoofdconcept verandering 1 

• uitleg van samenhang tussen verandering conformisme en 
maatschappelijke verandering met gebruik van kernconcept bij 
hoofdconcept verandering 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De waarde onafhankelijkheid is belangrijker geworden en hangt samen 

met het proces van individualisering 1 
• Kinderen leren in de opvoeding meer om hun leven naar eigen 

inzicht vorm te geven. Als kinderen meer zelf mogen bepalen hoe ze 
hun leven inrichten, zijn zij onafhankelijker van bijvoorbeeld hun 
ouders 1 

• De waarde conformisme is minder belangrijk geworden en hangt 
samen met het proces van democratisering 1 

• Kinderen hebben in het gezin over het algemeen meer inspraak 
gekregen en er is dus sprake van een verschuiving van macht. 
Kinderen hoeven zich minder aan te passen (te conformeren) aan 
bijvoorbeeld de opvattingen van de ouders 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• bedoeling van campagne met behulp van afbeelding 1 1 
• relatie tussen bedoeling campagne en socialiserende functie 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Afbeelding 1 laat zien dat mensen die twijfelen over welke norm zij 

moeten hanteren bij kinderen die aan tafel zitten, de opvoedingscanon 
kunnen raadplegen. De campagne heeft daarmee de bedoeling dat 
mensen zich bewust worden van hun (gebrek aan) kennis over de 
opvoeding van kinderen 1 

• De opvoedingscanon kan zo aan mensen kennis overdragen. De 
kennis gaat over welk gedrag in de opvoeding (volgens 
wetenschappelijke onderzoeken) wel en niet aanvaardbaar is. De 
campagne heeft daarmee een gedragsregulerende functie 1 

 
 5 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• opvatting van confessionele stroming over rol van overheid bij 

opvoeding 1 
• argument voor het gebruik van opvoedingscanon op grond van 

confessionele stroming 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Ondersteuning van gezinnen door de overheid is belangrijk 1 
• De opvoedingscanon kan helpen opvoedingsproblemen in kwetsbare 

gezinnen te voorkomen 1 
 

 6 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• opvatting van liberale stroming over rol van overheid bij opvoeding 1 
• argument tegen het gebruik van opvoedingscanon op grond van 

liberale stroming 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• veel belang hechten aan de eigen verantwoordelijkheid van ouders 1 
• Ouders kunnen zelf het beste bepalen hoe ze hun kinderen opvoeden  1 
 

 7 maximumscore 1 
De opvoeding van kinderen werd in de jaren vijftig en zestig van de vorige 
eeuw zoveel mogelijk gedelegeerd aan de verschillende zuilen / het 
maatschappelijk middenveld. Dit is kenmerkend voor de verzuiling. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2  De positie van huishoudelijk werkers 
 

 8 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• gebruik van kenmerk van politiek probleem 1 
• gebruik van voorbeeld uit tekst 1 om kenmerk te illustreren 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is sprake van een politiek probleem omdat een aantal (invloedrijke) 

groepen/organisaties vindt dat de overheid actie moet ondernemen om 
de positie van huishoudelijk werkers te verbeteren 1 

• Uit tekst 1 blijkt dat onder andere FNV met een voorstel komt om 
huishoudelijk werkers uit het zwarte circuit te halen 
(r. 39-42 en r. 49-50) 1 

 
 9 maximumscore 4 

een juist antwoord bevat: 
• uitleg over vraagstuk met gebruik van twee kernconcepten bij 

verhouding (per kernconcept 1 scorepunt) 2 
• twee voorbeelden uit tekst 1 om de twee kernconcepten te illustreren 

(een voorbeeld per kernconcept, per voorbeeld 1 scorepunt) 2 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is sprake van sociale ongelijkheid tussen huishoudelijk werkers en 

andere groepen werknemers. Verschillen tussen groepen 
werknemers leiden tot een ongelijke behandeling 1 

• Uit tekst 1 blijkt namelijk dat huishoudelijk werkers bepaalde rechten, 
zoals verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid, niet hebben en 
andere werknemers wel (r. 21-25) 1 

• Er is sprake van een machtsrelatie tussen de werkgever en de 
huishoudelijk werker. De werkgever heeft het vermogen om 
hulpbronnen te mobiliseren die de handelingsmogelijkheden van 
de huishoudelijk werker beperken 1 

• De werkgever heeft het wettelijk recht om geen belasting en 
werkgeverspremies te betalen. Door deze hulpbron (machtsbron) heeft 
de werkgever het vermogen om het opgeven van het loon aan de 
Belastingdienst, over te laten aan de huishoudelijk werker  (die dat 
over het algemeen niet doet vanwege het lage uurloon) (r. 12-21) 1 

 
 10 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• relatie tussen soort werk en status 1 
• gebruik van definitie status om lage maatschappelijke positie te 

verklaren 1 
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voorbeeld van een juist antwoord: 
• Huishoudelijk werk is ongeschoold werk. Volgens onderzoeken hebben 

ongeschoolde arbeiders een lage status 1 
• Een lage status betekent dat de waardering van huishoudelijk werkers 

minder is in vergelijking met geschoolde arbeiders. Een relatief 
mindere waardering betekent dat huishoudelijk werkers een lage 
maatschappelijke positie hebben ten opzichte van andere werknemers 
(ongelijke verdeling van status) 1 

 
 11 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• uitleg van relatie tussen informele organisatie van werk en gebrek aan 

samenwerking met andere huishoudelijk werkers  1 
• uitleg van relatie tussen gebrek aan samenwerking en lage 

maatschappelijke positie met gebruik van kernconcept samenwerking 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Huishoudelijk werkers zijn over het algemeen bij iemand thuis in dienst 

en werken niet voor een bedrijf. Samenwerken met andere 
huishoudelijk werkers kan hierdoor moeilijker zijn 1 

• Als er moeilijker samengewerkt kan worden met andere huishoudelijk 
werkers betekent dit dat zij onderling minder goed hun handelen 
kunnen afstemmen voor een gemeenschappelijk doel, namelijk het 
verbeteren van hun maatschappelijke positie. Een gebrek aan 
samenwerking is dan een verklaring voor hun lage maatschappelijke 
positie 1 

 
 12 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• uitleg van verschil in arbeidsrelatie met gebruik van kernconcept 

sociale institutie 1 
• gebruik van voorbeeld uit tekst 1 om het verschil te illustreren 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is minder sprake van geformaliseerde regels die de 

arbeidsrelatie tussen huishoudelijk werkers en de werkgevers 
reguleren dan bij andere groepen werknemers 1 

• Een voorbeeld van minder geformaliseerde regels is het ontbreken van 
een cao voor huishoudelijk werkers (r. 21-22).  In tegenstelling tot 
andere werknemers zijn er collectief geen geformaliseerde 
arbeidsvoorwaarden vastgelegd  1 
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 13 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat:  
• socialistische/sociaaldemocratische visie op rol van de overheid 1 
• liberale visie op rol van de overheid 1 
• voorbeeld uit tekst 1 om rol van de overheid bij de dienstencheque te 

illustreren 1 
• uitleg waarom de socialistische/sociaaldemocratische stroming meer 

past bij de invoering van de dienstencheque dan de liberale stroming 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De socialistische/sociaaldemocratische stroming is voor een sterk 

sturende overheid (om de sociale ongelijkheid te verminderen) 1 
• De liberale stroming is voor een beperkte overheidsbemoeienis (om 

economische vrijheid te garanderen) 1 
• Met de dienstencheque kunnen door middel van overheidssubsidie 

premies, belastingen en verzekeringen worden betaald (r. 62-66) 1 
• Overheidssubsidie past meer bij een sterk sturende overheid (om de 

sociale ongelijkheid te verminderen) dan bij een beperkte 
overheidsbemoeienis. Invoering van de dienstencheque past in die zin 
meer bij de socialistische/sociaaldemocratische stroming dan bij de 
liberale stroming 1 

 
 14 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• argument voor of tegen de stelling  1 
• uitleg over oorzaak-gevolgrelatie tussen lidmaatschap en 

representativiteit met gebruik van kernconcept representativiteit 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord bij argument voor de stelling: 
• Als meer huishoudelijk werkers lid worden van een vakbond, kunnen 

meer huishoudelijk werkers door participatie hun eisen en wensen 
kenbaar maken bij de vertegenwoordigers van een vakbond 1 

• Als de eisen en wensen meer bekend zijn bij de vertegenwoordigers 
(oorzaak) dan kunnen de vertegenwoordigers hier meer rekening mee 
houden bij bijvoorbeeld overleg met de overheid/werkgevers (over 
maatregelen om hun positie te verbeteren). De standpunten van de 
vertegenwoordigers van deze vakbond komen meer overeen met 
de standpunten van de huishoudelijk werkers. Er is dan sprake van 
meer representativiteit (gevolg) 1 

 
of 
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voorbeeld van een juist antwoord bij argument tegen de stelling: 
• Als meer huishoudelijk werkers lid worden van een vakbond, hoeft dit 

niet te betekenen dat de vertegenwoordigers ook rekening houden met 
de eisen en de wensen van deze leden 1 

• Als er niet méér rekening wordt gehouden met de eisen en de wensen 
van de leden, dan hoeven de standpunten van de 
vertegenwoordigers van deze vakbond niet méér overeen te 
komen met de standpunten van de huishoudelijk werkers. De 
representativiteit van deze vakbond hoeft dan niet toe te nemen 1 

 
 15 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• omgevingsfactor uit tekst 1 die een steun is voor nieuw beleid 1 
• uitleg van relatie tussen steun en bevorderen van nieuw beleid  1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• omgevingsfactor die een steun is: internationale druk van de ILO 

(r. 1-5) 1 
• Nederland dient rechten van burgers uit internationale verdragen te 

waarborgen en druk van de ILO kan nieuw beleid zo bevorderen 1 
 

 16 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• omgevingsfactor uit tekst 1 die een bedreiging is voor nieuw beleid 1 
• uitleg van relatie tussen bedreiging en belemmeren van nieuw beleid  1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• omgevingsfactor die een bedreiging is: een economische recessie 

(r. 68) 1 
• Door een economische recessie kan de overheid minder geld 

beschikbaar hebben. Minder beschikbaar geld kan zo nieuw beleid 
belemmeren 1 

 
 17 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• voorbeeld uit tabel 2 om (resultaat van) globalisering te illustreren 1 
• uitleg dat voorbeeld illustratie is van globalisering met gebruik van 

kernconcept globalisering 1 
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voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit de tweede kolom van tabel 2 blijkt dat migranten uit veel 

verschillende landen komen om huishoudelijk werk te verrichten 1 
• De herkomstlanden van de huishoudelijk werkers kunnen een indicatie 

zijn van de internationale economische verbindingen tussen deze 
herkomstlanden en Nederland. Internationale economische 
verbindingen zijn een kenmerk van een geglobaliseerde samenleving 1 

 
 18 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• aangeven van afhankelijkheid/relatie van werkgever met huishoudelijk 

werker met voorbeeld uit tekst 2 / tabel 2 1 
• aangeven van afhankelijkheid/relatie van huishoudelijk werker met 

werkgever met voorbeeld uit tekst 2 / tabel 2 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De werkgever is afhankelijk van het aanbod van arbeid van de 

huishoudelijk werker voor het verkrijgen van tijd voor andere zaken 
(interviewfragment met werkgever 1 uit tekst 2), 1 

• terwijl uit tabel 2 blijkt dat het aannemelijk is dat een aantal 
huishoudelijk werkers afhankelijk is van de vraag naar arbeid van de 
werkgever voor het verkrijgen van inkomsten voor familie en studie 1 

 
 19 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat:  
• uitleg van effect huishoudelijk werk op identiteit met gebruik van 

kernconcept identiteit 1 
• voorbeeld uit tekst 2 om effect op identiteit te illustreren 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het werk draagt voor deze huishoudelijk werker bij aan een positief 

zelfbeeld en ze houdt dit (door dit interview) anderen ook voor. Het 
werk heeft dan een positief effect op de identiteit 1 

• Uit het interviewfragment van huishoudelijk werker 1 uit tekst 2 blijkt 
namelijk dat de huishoudelijk werker zich belangrijk voelt omdat de 
werkgever volgens de huishoudelijk werker afhankelijk is van haar 
diensten  1 

 
 20 maximumscore 2 

• De huishoudelijk werker uit het interviewfragment geeft aan dat de 
waardering van een huishoudelijk werker in Brazilië minder is dan in 
Nederland: in Nederland hebben mensen geen vooroordelen over dit 
beroep, terwijl in Brazilië het beroep als problematisch wordt 
beschouwd 1 

• Deze uitspraak kan een indicatie zijn van een verschil in (geografische) 
plaats van de status. Status is dan een relatief begrip 1 
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Opgave 3  Afpakken van crimineel geld 
 

 21 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• uitleg van oorzaak-gevolgrelatie tussen socialisatie en crimineel 

gedrag met gebruik van kernconcept socialisatie 1 
• gebruik van een voorbeeld uit tekst 3 om de relatie tussen socialisatie 

en crimineel gedrag te illustreren 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Door (indirect of direct) contact met rolmodellen uit een criminele 

subcultuur (oorzaak) kunnen anderen in de omgeving zich deze 
criminele subcultuur eigen maken en overgaan tot crimineel gedrag 
(gevolg). Door de omgang met anderen zich een cultuur eigen 
maken is socialisatie 1 

• Uit tekst 3 blijkt dat gewelddadige overvallers en drugscriminelen door 
hun big spendergedrag rolmodellen voor hun omgeving kunnen worden 
(r. 24-28). De criminele cultuur kan dan worden overgedragen en 
leiden tot crimineel gedrag 1 

 
 22 maximumscore 3 

een juist antwoord bevat: 
• relatie tussen criminaliteit en cultuur met gebruik van kernconcept 

cultuur 1 
• gebruik van voorbeeld uit tekst 3 om kernconcept cultuur te illustreren 1 
• uitleg van oorzaak-gevolgrelatie tussen cultuur en afname sociale 

cohesie met gebruik van kernconcept sociale cohesie 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Als meer mensen crimineel gedrag gaan vertonen, worden normen van 

de dominante cultuur minder gedeeld. Gedeelde normen zijn een 
onderdeel van cultuur 1 

• Uit tekst 3 blijkt dat ondernemers het idee kunnen krijgen dat ze alleen 
maar kunnen concurreren als ze frauderen (r. 21-24). Hun gedrag gaat 
dan afwijken van de normen van de dominante cultuur 1 

• Als de normen in de samenleving minder worden gedeeld zal de 
onderlinge verbondenheid in de samenleving afnemen. De sociale 
cohesie neemt dan af 1 
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 23 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• uitgangspunt van de klassieke school 1 
• uitgangspunt van de moderne school 1 
• voorbeeld uit tekst 3 om uitgangspunt van de klassieke school te 

illustreren 1 
• uitleg waarom het uitgangspunt van de klassieke school het meeste 

aansluit bij beleid van afpakken  1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het uitgangspunt van de klassieke school is dat mensen de gevolgen 

van hun gedrag van tevoren incalculeren 1 
• Het uitgangspunt van de moderne school is dat de mens grotendeels of 

geheel onvrij is in zijn denken en handelen 1 
• Uit tekst 3 blijkt dat bij het straffen men ervan uitgaat dat 

beroepscriminelen bewust het risico nemen van gevangenisstraf 
(r. 54-55) 1 

• Het beleid van afpakken van crimineel geld gaat dus uit van 
beroepscriminelen die de gevolgen van hun gedrag van tevoren 
incalculeren en uit vrije wil handelen. Dit sluit het meeste aan bij de 
klassieke school 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen het noemen van de klassieke 
school. 
 

 24 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• noemen van juiste functie 1 
• reden met behulp van tekst 3 om functie te illustreren 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• generale preventie 1 
• Door bij strafzaken de nadruk te leggen op afpakken probeert men 

andere groepen in de samenleving, zoals mensen met schulden, af te 
schrikken, zodat ze geen delicten gaan plegen (r. 32-40) 1 

 
 25 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• rechtshandhaving 1 
• reden met voorbeeld uit tekst 3 1 
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voorbeeld van een juist antwoord: 
• rechtshandhaving 1 
• In het beleid moet het strafrechtelijk afpakken van crimineel geld de 

kern van de aanpak vormen (r. 1-7). (Strafrechtelijk afpakken valt 
onder rechtshandhaving) 1 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
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 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bronnenboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 68 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als 
er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

Pagina: 616Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-15-2-o 2 / 8 lees verder ►►►

Opgave 1 Strenger straffen helpt niet  
 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Op 2 december 2012 werd grensrechter Richard Nieuwenhuizen tegen 
zijn hoofd geschopt en geslagen na een voetbalwedstrijd. De dag daarna 
bezweek hij aan zijn verwondingen. De plotselinge dood van de 
grensrechter bracht een schok teweeg in heel Nederland. Na dit voorval 
klonk vanuit de maatschappij en de politiek de roep om strengere straffen. 5 

Volgens Jan van Dijk werkt strenger straffen echter niet. Hij bepleit een 
preventieve aanpak van de criminaliteit (tekst 1).
 
Lees de regels 1 tot en met 10 van tekst 1. 
Hoogleraar Van Dijk verwijst in de eerste zin van tekst 1 naar de 
verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Politieke partijen vervullen 
in het politieke proces de volgende functies: 
aggregatiefunctie/integratiefunctie, articulatiefunctie, communicatiefunctie, 
participatiefunctie en rekrutering- of selectiefunctie.  

3p 1 Welke politieke functies vervullen politieke partijen met het schrijven en 
publiceren van verkiezingsprogramma’s? 
Kies twee functies en licht elke functie toe.  
 
Lees de regels 11 tot en met 23 van tekst 1. 
Strenger straffen is volgens Jan van Dijk niet effectief. Volgens hem helpt 
strenger straffen niet. Daarnaast kent strenger straffen ook andere 
nadelen voor de samenleving. Het gaat bij strenger straffen om langere 
gevangenisstraffen. 

2p 2 Noem twee andere nadelen van strenger straffen voor de samenleving. 
 
Voorstanders van strenger straffen wijzen op een aantal voordelen. 

2p 3 Noem twee voordelen van strenger straffen waar voorstanders op wijzen. 
Ga in je antwoord uit van doelen van straffen. 
 
Gebruik de bovenstaande inleiding bij deze opgave en de regels 11 tot en 
met 23 van tekst 1 uit het bronnenboekje. 
Criminaliteit is een sociaal en politiek probleem. 

4p 4 Leg uit aan de hand van de dood van de grensrechter dat criminaliteit 
 een sociaal probleem is. Gebruik in je uitleg een voorbeeld uit de 

Inleiding. 
 en een politiek probleem is. Gebruik in je uitleg een voorbeeld uit  

tekst 1. 
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Gebruik de regels 24 tot en met 34 van tekst 1. 
Het CDA zal zich kunnen vinden in de aanpak van criminaliteit zoals te 
herkennen is in de regels 24 tot en met 34. 

2p 5 Welk ideologisch uitgangspunt van het CDA is te herkennen in de regels 
24 tot en met 34? Koppel een citaat aan het betreffende uitgangspunt. 
 
Gebruik de regels 35 tot en met 50 van tekst 1.  
Het aantal woninginbraken in Nederland is sinds 1995 sterk gedaald 
(regels 47-50).  

3p 6 – Met welke theorie over de oorzaak van criminaliteit kun je de afname  
 van woninginbraken verklaren?  
– Geef een beschrijving van deze theorie. 
– Geef met behulp van deze theorie een verklaring voor de afname van  
 woninginbraken op grond van het tekstfragment. 
 
 

Opgave 2 Negatieve media-aandacht voor ziekenhuizen 
 
Bij deze opgave horen de teksten 2 tot en met 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
In de eerste helft van 2013 waren ziekenhuizen veelal negatief in het 
nieuws. Zo besteedde het radioprogramma Argos aandacht aan het hoge 
sterftecijfer van het hartcentrum van het Hagaziekenhuis in Den Haag 
(tekst 2). Ook publiceerden onderzoekers in het blad Medisch Contact een 
studie waaruit blijkt dat de ziekenhuissterfte in Nederland sterk verschilt 
per regio (tekst 3). Patiënten lijken zich van alle media-aandacht echter 
weinig aan te trekken: ondanks de negatieve publiciteit is het imago van 
de Nederlandse ziekenhuizen nauwelijks geschaad (tekst 4). 
 
Gebruik tekst 2. 
Massamedia vervullen verschillende maatschappelijke functies, zoals de 
informatiefunctie. Binnen de informatiefunctie zijn weer verschillende 
(sub)functies te onderscheiden zoals de agendafunctie en de opiniërende 
functie. 

4p 7 Leg uit welke twee andere subfuncties van de informatiefunctie van de 
media het radioprogramma Argos vervult waarnaar in tekst 2 wordt 
verwezen. 
 
Om de objectiviteit van de nieuwsvoorziening zo goed mogelijk te 
garanderen, worden journalisten geacht zich aan enkele journalistieke 
normen te houden. Een voorbeeld van een dergelijke norm is het 
scheiden van feiten en meningen.  

4p 8 Leg uit aan welke twee andere journalistieke normen de schrijver van 
tekst 2 zich gehouden heeft. 
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Gebruik tekst 3. 
Ziekenhuissterfte kan vanuit verschillende benaderingswijzen van 
maatschappijwetenschappen onderzocht worden, bijvoorbeeld vanuit de 
sociaal-culturele benaderingswijze en de vergelijkende benaderingswijze.  

2p 9 – Formuleer vanuit de sociaal-culturele benaderingswijze een  
 onderzoeksvraag naar de oorzaken van ziekenhuissterfte.  
 Het antwoord op die vraag is in tekst 3 te vinden. 
 Doe hetzelfde vanuit de vergelijkende benaderingswijze. 
 
Gebruik tekst 4. 
Ondanks de negatieve publiciteit in de media is het imago van de 
Nederlandse ziekenhuizen bij veel patiënten en bezoekers volgens tekst 4 
nauwelijks geschaad.  

3p 10 – Welke theorie over de invloed van de media geeft een verklaring voor  
 de bovenstaande conclusie? 
– Geef deze verklaring door een omschrijving van de theorie te geven  
 en maak daarbij gebruik van een gegeven uit de tekst. 
 
 

Opgave 3 De Nederlandse inlichtingendienst AIVD  
 
Bij deze opgave horen de teksten 5 tot en met 7 uit het bronnenboekje. 
 

Inleiding  
Eind november 2013 maakte NRC Handelsblad bekend dat de Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) inbreekt op servers van 
internetfora en op die manier gegevens van alle gebruikers verzamelt. 
Volgens deskundigen is deze werkwijze in strijd met de wet (tekst 5). 
D66-leider Pechtold zei naar aanleiding van de onthullingen in NRC 
Handelsblad een parlementaire enquête te willen naar de manier van 
werken van de Nederlandse inlichtingendiensten (tekst 6). Enkele dagen 
later kwam de commissie-Dessens met een evaluatierapport over de Wet 
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waarin gepleit wordt voor meer 
bevoegdheden voor de AIVD (tekst 7). 
 
Lees tekst 5. 
De kritiek van hoogleraar Gerrit-Jan Zwenne op de handelwijze van de 
AIVD verwijst naar één van de beginselen van de rechtsstaat.  
(regels 29-33) 

1p 11 Welk beginsel van de rechtsstaat wordt volgens de hoogleraar aangetast 
in de regels 1 tot en met 8?  
 
Uit de regels 13 tot en met 28 van tekst 5 zou je kunnen concluderen dat 
de AIVD een ander beginsel van de rechtsstaat heeft geschonden.  

2p 12 Welk ander beginsel van de rechtsstaat zou volgens de regels 13 tot en 
met 28 geschonden zijn door de werkwijze van de AIVD? Geef aan wat dit 
beginsel inhoudt. 
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Lees tekst 6. 
D66-leider Alexander Pechtold en Kamerlid Van Raak (SP) willen een 
parlementaire enquête naar het functioneren van de Nederlandse 
inlichtingendiensten. 

2p 13 – Wat houdt een parlementaire enquête in? 
– Onder welke hoofdtaak van het parlement valt het enquêterecht?  
 
Zie de regels 17 tot en met 27 van tekst 6. 
Kamerlid Van Raak spreekt over ‘vergaande gevolgen’. Hij bedoelt dat 
deze kwesties tot gevolg kunnen hebben dat de minister moet aftreden. 

1p 14 Welk middel hebben Kamerleden tot hun beschikking om de minister tot 
aftreden te dwingen als ze niet tevreden zijn over haar/zijn functioneren? 
 
Gebruik tekst 7. 
In de politiek is er discussie ontstaan over de bevoegdheden van de 
AIVD. 

2p 15 Leg uit in welke fase van het systeemmodel het Nederlandse 
besluitvormingsproces over de bevoegdheden van de AIVD zich bevindt 
volgens tekst 7. 
 
Gebruik tekst 7. 
Het voorstel van de Commissie-Dessens om de AIVD meer 
bevoegdheden te geven, heeft te maken met het dilemma van de 
rechtsstaat. 

4p 16 – Wat houdt het dilemma van de rechtsstaat in? 
– Geef een citaat uit tekst 7 waaruit dit dilemma blijkt. 
– Leg uit dat het voorstel van de Commissie-Dessens te maken heeft  
 met het dilemma van de rechtsstaat.  
 
 

Opgave 4 De moderne burger als een actieve internetgebruiker 
 
Bij deze opgave hoort tekst 8 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In september 2013 verscheen het boek Na de deadline. Journalistiek 
voorbij de crisis waarin Bart Brouwers zijn toekomstvisie op de 
journalistiek ontvouwt. Brouwers is de oprichter van het netwerk van 
regionale websites Dichtbij.nl, eigendom van de Telegraaf Media Groep. 
Mediasocioloog Peter Vasterman bespreekt in een artikel in de Nieuwe 
Reporter het boek van Bart Brouwers. Vasterman levert kritiek op het 
boek van Brouwers. Tekst 8 bevat een deel van de recensie van het boek 
Na de deadline. Journalistiek voorbij de crisis. 
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Gebruik de regels 1 tot en met 15 van tekst 8. 
De moderne burger is volgens Brouwers een actief internetgebruiker. Het 
internetgebruik van de moderne burger kun je beschrijven met de 
begrippen zender en ontvanger.  

2p 17 Geef aan dat de rol van zender en de rol van ontvanger is veranderd door 
internet en de manier waarop de moderne burger hiervan gebruikmaakt. 
Verwijs in je antwoord naar gegevens uit de regels 1 tot en met 15.  
 
Lees de regels 16 tot en met 28 van tekst 8. 
“We lezen niets over de maatschappelijke ontwikkelingen van het 
afgelopen decennium”, schrijft Vasterman (regels 19-22). 
Een van die maatschappelijke ontwikkelingen is individualisering. 
Juist de typering van Brouwers over de moderne burger als actieve 
internetgebruiker kan gezien worden als een voorbeeld van 
individualisering. 

1p 18 Leg uit dat de beschrijving van Brouwers over de moderne burger een 
voorbeeld is van het proces van individualisering.  
 
Lees de regels 29 tot en met 53 van tekst 8. 
In dit tekstfragment schrijft Vasterman over maatschappelijke 
ontwikkelingen van de afgelopen decennia. 
In het tekstfragment wordt een sociaal-culturele ontwikkeling beschreven 
die een verklaring biedt voor een andere ontwikkeling, namelijk het 
ontstaan van de moderne journalistiek (regels 48-53). Met andere 
woorden de moderne journalistiek is professioneel en onafhankelijk 
geworden. 

2p 19 Welke sociaal-culturele ontwikkeling die in de jaren zestig is begonnen, 
wordt als een oorzaak gezien van het ontstaan van de moderne 
journalistiek? Leg je antwoord uit.  
 
Lees de regels 54 tot en met 63 van tekst 8. 
“Ten aanzien van de nieuwsbronnen verkeert de journalistiek in een 
voortdurende strijd om onafhankelijkheid.” (regels 54-57). 
De onafhankelijkheid van de journalistiek geldt ook ten opzichte van de 
directie van het mediabedrijf of de uitgever van de krant(en). 

1p 20 In welk document is de onafhankelijkheid van de journalistiek ten opzichte 
van de directie vastgelegd?  
 
Ondanks dat de onafhankelijkheid van de journalistiek formeel is 
geregeld, is er toch sprake van een belangentegenstelling tussen directie 
van het mediabedrijf en de journalistiek. 

2p 21 – Noem een belang van de directie van een krantenbedrijf. 
– Leg uit dat dit belang van de directie de onafhankelijkheid van de  
 journalistiek in gevaar kan brengen.  
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Het bevorderen van journalistieke onafhankelijkheid is één van de 
uitgangspunten van het mediabeleid van de overheid. 

1p 22 Geef een reden waarom de overheid veel waarde hecht aan journalistieke 
onafhankelijkheid.  
 
 

Opgave 5 Imago van de Europese Unie  
 
Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 11 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 
mei 2014 heeft onderzoeksbureau Ipsos een rapport uitgebracht over hoe 
de Europese burger tegen de Europese Unie aankijkt (tekst 9 en tekst 
10). Naast de burgers hebben de Nederlandse politieke partijen elk hun 
eigen standpunt over Europa (tekst 11).  
 
Gebruik tekst 9. 
Volgens tekst 9 brokkelt het geloof in het nut van de Europese Unie af.  
De factoren die politieke desinteresse veroorzaken kunnen ten grondslag 
liggen aan het afbrokkelend geloof in het nut van de EU.  
Factoren die politieke desinteresse veroorzaken zijn onder andere: 
 onwetendheid en onbekendheid; 
 gebrek aan politiek zelfvertrouwen;  
 politiek wordt door burgers niet (meer) gekoppeld aan directe 

behoeftebevrediging;  
 men is tevreden met de gang van zaken; 
 langdurige ontevredenheid leidt tot cynisme. 
In tekst 9 geeft Wientjes verklaringen voor het gebrek in het geloof en nut 
van de EU. 

2p 23 Welke twee van bovenstaande factoren komen overeen met de 
verklaringen van Wientjes? Koppel elke factor aan een citaat van 
Wientjes.  
 
In de regels 8 tot en met 14 van tekst 9 wijst Bernard Wientjes op de 
voordelen van de samenwerking binnen de EU.  
De belangrijkste doelen van Europese samenwerking zijn: 
1 het brengen van vrede en veiligheid; 
2 het brengen van welvaart.  

2p 24 – Naar welk doel van de EU verwijst Wientjes in regels 8 tot en met 14?  
– Noem een taak van de EU om dit doel te realiseren.  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Gebruik tekst 10. 
De journalist van het Friesch Dagblad geeft in tekst 10 een verklaring voor 
de gesignaleerde onvrede over de EU. Deze onvrede heeft te maken met 
de wijze van besluitvorming tussen de lidstaten van de EU (regels 13-22). 
De besluitvorming en samenwerking tussen de 28 lidstaten van de EU is 
op het ene beleidsterrein supranationaal en op het andere beleidsterrein 
intergouvernementeel.  

2p 25 Welke besluitvorming herken je in tekst 10: supranationaal of 
intergouvernementeel? Geef daarvoor een reden naar aanleiding van de 
tekst. 
 
“De 28 lidstaten van de Europese Unie nemen besluiten bij meerderheid.” 
(regels 14-16 van tekst 10). 

2p 26 – In welk orgaan van de EU nemen de lidstaten besluiten over  
 Europese regelgeving en 
– van welk Europees orgaan komen de voorstellen voor regelgeving? 
 
Nederland is een staat en voldoet aan de vier kenmerken van het begrip 
‘staat’. De vier kenmerken zijn: 
1 Er dient sprake te zijn van een soevereine macht. 
2 Er is een overheid die regeert over een groep mensen. 
3 Er is een overheid die regeert over een bepaald grondgebied. 
4 Er is een overheid die het geweldsmonopolie bezit. 
De vraag is of de Europese Unie ook als een staat gezien kan worden. 

4p 27 Geef per kenmerk van het begrip ‘staat’ aan of de EU daaraan voldoet. 
 
Gebruik tekst 11. 
In tekst 11 staan drie standpunten over de Europese Unie van drie 
verschillende politieke partijen, in alfabetische volgorde: de PvdA, de SGP 
en de VVD.  

3p 28 – Geef per standpunt aan bij welke politieke partij dat standpunt hoort. 
– En bij welke ideologische stroming elke partij hoort. 

3p 29 Leg per partij uit welk ideologisch uitgangspunt te herkennen is in het 
betreffende standpunt.  
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1 Strenger straffen helpt niet  
 

tekst 1 
 
Strenger straffen helpt niet 
 
Wie de verkiezingsprogramma’s 
heeft bestudeerd, weet dat zowat alle 
Nederlandse partijen de criminaliteit 
willen bestrijden met meer blauw 
(lees: meer politieagenten) en 5 

strenger straffen. Strenger straffen is 
echter niet alleen duur maar ook 
weinig effectief. Hoogleraar Jan van 
Dijk houdt een pleidooi voor een her-
bezinning.  10 

 
Nadat een grensrechter door 
Marokkaanse voetballers is dood-
geschopt, verklaart de minister van 
Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten 
op het NOS journaal dat hij zal laten 15 

nagaan of het Openbaar Ministerie 
zwaardere straffen kan eisen. De 
afschrikwekkende werking van het 
strafrecht is echter uiterst gering, 
zoals ook de jurist Opstelten heel 20 

goed weet. Het is een medicijn dat 
juist bij de doelgroep van korte 
lontjes weinig of geen effect heeft.  
De betrokken maatschappelijke 
groeperingen zullen zélf in actie 25 

moeten komen. (…) De oplossing 

moet verder vooral komen van de 
voetbalclubs en de KNVB door de 
ouderwetse overdracht van normen 
en waarden betreffende sportiviteit, 30 

royement voor het leven van chroni-
sche overtreders en door notoir on-
sportieve clubs uit te sluiten van de 
competitie. (…)  
 
Preventie is beter en een goed-35 

koper middel tegen criminaliteit 
(…) In 1985 adviseerde een com-
missie onder leiding van de inmiddels 
overleden PvdA’er Hein Roethof om 
elementaire  beveiligingseisen op te 40 

nemen in het Bouwbesluit. In 1999 is 
dit voornemen uitgevoerd. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de 
kans op een inbraak in nieuwbouw-
wijken sindsdien 50 procent lager is 45 

dan in vergelijkbare oudere wijken.  
(…)  
Het nuchtere, op preventie gerichte 
beleid in Nederland heeft ertoe geleid 
dat het aantal woninginbraken sinds 
1995 sterk is gedaald. (…) 50 

 

naar: artikel van Jan van Dijk, emeritus hoogleraar victimologie van  
    1 februari 2013 op de website sociale vraagstukken,  
    www.socialevraagstukken.nl  
 
 
 

Pagina: 625Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-15-2-b 3 / 9 lees verder ►►►

Opgave 2 Negatieve media-aandacht voor ziekenhuizen 
 

tekst 2 
 
“Al jaren te veel doden bij operaties hartcentrum 
Hagaziekenhuis” 
 
Het sterftecijfer bij cardio-
chirurgische operaties in het 
hartcentrum van het Hagaziekenhuis 
in Den Haag ligt al jaren hoger dan 
bij andere hartcentra. Ook zijn ver-5 

keerde (lagere) sterftecijfers door-
gegeven aan de Nederlandse 
Vereniging voor Thoraxchirurgie, 
meldt het radioprogramma Argos 
vanochtend. De Inspectie voor de 10 

Gezondheidszorg onderzoekt de  

zaak. 
Het ziekenhuis bevestigt op zijn 
website dat er samenwerkings-
problemen op de afdeling waren.  15 

Uit een onderzoek zou blijken dat de 
cardiochirurgen slecht communiceer-
den. Het ziekenhuis bevestigt verder 
dat er tussen 2007 en 2010 verkeer-
de sterftecijfers zijn doorgegeven. 20 

Een leidinggevende en een chirurg 
worden weggestuurd. (…) 

 

bron: NRC Handelsblad, 16 maart 2013 
 

tekst 3 
 
Ziekenhuissterfte verschilt regionaal  
 
In ziekenhuizen in Limburg overlijden 
relatief gezien veel meer mensen dan 
in ziekenhuizen in Groningen en 
Friesland. De ziekenhuissterfte in 
Nederland verschilt sterk per regio. 5 

Dat blijkt uit een studie van het St. 
Antoniusziekenhuis, het VU Medisch 
Centrum en onderzoeksinstituut 
Nivel. 
 
De onderzoekers zeggen in het blad 10 

Medisch Contact dat dat niet direct 
aan de kwaliteit van de ziekenhuizen 
ligt, maar aan tal van regionale 
factoren. Te denken valt aan de 

kwaliteit van de regionale zorg in het 15 

algemeen en aan het aantal bedden 
dat buiten een ziekenhuis beschik-
baar is voor terminale patiënten. 
 
Verder wordt in sommige regio’s 
meer aan mantelzorg gedaan. 20 

Patiënten kiezen er dan vaker voor 
om hun laatste dagen thuis bij hun 
familie door te brengen. 
De onderzoekers stelden het 
standaard ziekenhuissterftecijfer van 25 

een gebied op 100. Het cijfer voor 
Limburg was 110, terwijl Friesland en 
Groningen 86 scoorden. 

 

bron: NOS, 27 maart 2013 
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tekst 4 
 

Patiënt blijft ziekenhuis vertrouwen  
 

Het imago van ziekenhuizen in 
Nederland is prima. Gemiddeld 
geven patiënten en andere bezoe-
kers een 7,4 als rapportcijfer aan de 
ziekenhuizen, zo blijkt uit een onder-5 

zoek dat in opdracht van de Neder-
landse Vereniging van Ziekenhuizen 
(NVZ) is uitgevoerd. 
 
Het blijkt dat de negatieve aandacht 
in de media – meer dan de helft van 10 

de 1031 deelnemers aan het onder-
zoek las voornamelijk negatief 
nieuws over ziekenhuizen in het af-
gelopen jaar – het imago nauwelijks  

schaadt. (…) 15 

De respondenten geven dan ook aan 
dat vooral hun eigen ervaringen en 
die van kennissen bepalend zijn, ter-
wijl de meningen van opiniemakers 
en ranglijsten van media veel minder 20 

gewicht in de schaal leggen. (…) 
 
Vooral de deskundigheid, de kwaliteit 
van ziekenhuiszorg, de persoonlijke 
behandeling en de klantgerichtheid 
zijn doorslaggevende factoren voor 25 

de ondervraagden en juist daar 
worden de ziekenhuizen hoog op 
beoordeeld. (…)

 

bron: de Volkskrant, 31 juli 2013 
 
 

Opgave 3 De Nederlandse inlichtingendienst AIVD1)  
 

tekst 5 
 

AIVD hackt internetfora, ‘tegen wet in’ 
 

De Nederlandse inlichtingendienst 
AIVD breekt in op de servers van 
internetfora. Op die manier worden 
de gegevens van alle gebruikers van 
die webfora verzameld. Vaak zijn dat 5 

onbekende personen van wie nog 
niet is vastgesteld of zij een bedrei-
ging zijn voor de rechtsorde. Dat 
blijkt uit een geheim document van 
de Amerikaanse inlichtingendienst 10 

NSA, dat is gelekt door voormalig 
NSA-medewerker Edward Snowden.  
 
Deskundigen vinden dat de werk-
wijze van de AIVD in strijd is met de 
Wet op de inlichtingen- en veilig-15 

heidsdiensten (Wiv). 

Op grond van deze wet uit 2002 mag 
de AIVD ‘speciale bevoegdheden’ 
inzetten tegen staatsgevaarlijke 
personen of organisaties. Daaronder 20 

valt ook de bevoegdheid om in te 
breken op computers. Maar deze wet 
is niet toegesneden op nieuwe 
vormen van hacken, waarbij hele 
netwerken worden geïnfecteerd en 25 

de data van grote aantallen gebrui-
kers in één keer kunnen worden weg-
gesluisd. 
(…) 
Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht 
in de informatiesamenleving aan de 30 

universiteit Leiden, vindt dat de AIVD 
met deze handelwijze een pijler 
onder de rechtsstaat ‘afzaagt’. (…)

 

naar: NRC Handelsblad, 30 november 2013 

Pagina: 627Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-15-2-b 5 / 9 lees verder ►►►

 
 

tekst 6 
 
Pechtold wil parlementaire enquête over afluisteren AIVD  
 
D66-leider Alexander Pechtold wil 
dat er een parlementaire enquête 
komt naar de manier van werken van 
de Nederlandse inlichtingendiensten 
AIVD en MIVD1). Pechtold zei dat 5 

zaterdag in het radioprogramma Tros 
Kamerbreed in reactie op een nieuwe 
publicatie in NRC Handelsblad. In de 
krant stond dat de AIVD de wet zou 
overtreden door in te breken op 10 

servers van internetfora en gegevens 
van gebruikers te verzamelen.  
 
“De tijd van afwachten is nu wel 
voorbij. Het is zaak uit te zoeken of 

onze diensten hebben gewerkt bin-15 

nen de wet”, meent Pechtold. 
(…) 
Vergaande gevolgen 
Ook van Ronald van Raak (SP) mag 
er een parlementaire enquête komen. 
Het lijkt er volgens hem op dat 20 

Nederland nauw betrokken is bij de 
Amerikaanse afluisterpraktijken en 
dat minister Plasterk (Binnenlandse 
Zaken) de Kamer niet juist heeft 
geïnformeerd. Beide kwesties kun-25 

nen vergaande gevolgen hebben, 
vindt hij. 

 

naar: de Volkskrant, 30 november 2013 

 

noot 1 AIVD: De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is een Nederlandse geheime  

 dienst die zowel verantwoordelijk is voor de binnenlandse veiligheid, als voor het  

 vergaren van inlichtingen uit het buitenland. Deze dienst valt onder het ministerie van 

 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

noot 1 MIVD: De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst levert inlichtingen en  

 veiligheidsinformatie op het gebied van defensie. 

Pagina: 628Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-15-2-b 6 / 9 lees verder ►►►

tekst 7 
 
Commissie-Dessens: Geef AIVD meer bevoegdheden  
 
De Nederlandse inlichtingendiensten 
AIVD en MIVD moeten internet- en 
telefoonverkeer ongericht kunnen 
‘verkennen en analyseren’. Dat 
bepleit een commissie onder leiding 5 

van oud-topambtenaar Stan Dessens 
in het evaluatierapport over de Wet 
op de inlichtingen- en veiligheids-
diensten. Daarmee vraagt de 
commissie om een verruiming van de 10 

elektronische spionagebevoegd-
heden van de diensten.  
 
Het gaat bijvoorbeeld om e-mails via 
kabel, 3G en 4G, aldus Dessens. Wel 
moet iedere activiteit van de diensten 15 

“expliciet persoonlijke goedkeuring 

krijgen van de minister”, en mag de 
toezichthouder CTIVD1) de activi-
teiten laten staken “als hij bezwaar 
ziet”. “Het gaat om de balans tussen 20 

effectiviteit en waarborgen van de 
rechtsstaat”, aldus Dessens.  
 
Hiermee pleit de commissie voor een 
grote renovatie van de Wet op de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 25 

(Wiv) uit 2002. (…) 
De diensten mogen nu wel ongericht 
(grootscheeps) communicatie door 
de ether onderscheppen, maar geen 
‘kabelgebonden’ data. Dat beperkt de 30 

diensten te veel in hun activiteiten, 
constateert Dessens. (…)

 

naar: de Volkskrant, 2 december 2013 

 
 
 

noot 1 CTIVD = Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
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Opgave 4 De moderne burger als een actieve internetgebruiker 
 

tekst 8 
 
(…) 
De moderne burger volgens 
Brouwers 
Brouwers karakteriseert de moderne 
burger als een actieve internet-
gebruiker die zijn bevindingen snel 5 

online zet, die onderwerpen uitzoekt 
en die de informatie van andere 
burgers en andere bronnen kritisch 
bevraagt. Hij of zij beschikt over een 
bepaalde expertise, twittert of blogt 10 

daarover, is soms ooggetuige van 
nieuws en fungeert dan als nieuws-
brenger. De burger is uitgever, 
publicist en nieuwsleverancier (‘Ieder 
mens levert nieuws’). (…)  15 

Wat opvalt in deze karakteristiek van 
de moderne burger is dat iedere 
maatschappelijke en historische 
context ontbreekt. (…) We lezen 
niets over de maatschappelijke 20 

ontwikkelingen van het afgelopen 
decennium. (…) In het wereldbeeld 
van Brouwers zijn er alleen individu-
ele burgers. Die graag zelf nieuws 
willen verspreiden en die ook best 25 

wel willen samenwerken met partners 
als journalisten, experts, merken of 
bedrijven. 
 
Politieke strijd over belangen 
(…) Het probleem met dit beeld van 30 

Brouwers is natuurlijk dat er geen 

burgers zijn zonder belangen, dat er 
geen samenleving is zonder politieke 
strijd over die belangen, en dat 
iedereen zijn belangen in het publie-35 

ke domein probeert uit te dragen. 
Belangengroepen, actiegroepen, 
vakbonden, politieke partijen, NGO’s, 
vormen de georganiseerde vorm van 
die belangenstrijd. (…) 40 

De journalistiek is historisch gezien 
vaak onderdeel geweest van die 
sociale strijd, denk aan de kranten en 
omroepen die (…) een sterke band 
hadden met hun leden/lezers/kijkers, 45 

maar de afgelopen decennia heeft de 
professionele journalistiek zich daar-
van losgemaakt. Die emancipatie is 
één van de grote verworvenheden 
van de moderne journalistiek: geen 50 

speelbal meer van politieke be-
langen, geen fractievoorzitter meer 
als hoofdredacteur. (…) 
Ten aanzien van de nieuwsbronnen 
verkeert de journalistiek in een 55 

voortdurende strijd om onafhankelijk-
heid. Die onafhankelijkheid, boven de 
partijen staan, niet omkoopbaar zijn, 
dat blijft een kernwaarde van de 
professionele journalistiek. (…) 60 

Brouwers daarentegen presenteert 
als belangrijkste innovatie juist het 
opgeven van die onafhankelijkheid.  
(….). 

 

naar: Peter Vasterman, de Nieuwe Reporter, 4 oktober 2013 
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Opgave 5 Imago van de Europese Unie  
 

tekst 9 
 
Geloof in het nut van de Europese Unie brokkelt af 
 
Bijna zeven op de tien Nederlanders 
(68 procent) en ruim de helft van de 
Europeanen (53 procent) willen de 
macht van de Unie beperken of er 
helemaal uit stappen. Dit blijkt uit het 5 

rapport European Pulse van Ipsos 
dat morgen verschijnt. (…)  
 
Volgens werkgeversvoorman Bernard 
Wientjes moet aan de gewone man – 
de werknemers in de haven van 10 

Rotterdam of in het Westland – beter 
worden uitgelegd dat hun arbeids-
plaats en dagelijks brood te danken 

zijn aan export en Europa. Volgens 
hem is die boodschap tot nu toe 15 

vooral overgekomen bij de elite en 
hoogopgeleiden. (…)  
 
Wat is er gebeurd met het imago van 
Europa? “Door de crisis hebben veel 
mensen het gevoel dat ze al jaren 20 

lijden en dat dit komt door de Euro-
pese Unie. Dit strookt niet met de 
feiten, maar het is een sterk levend 
gevoel dat je niet zomaar uitwist”, 
zegt Wientjes. (…)25 

 
naar: de Volkskrant, 31 maart 2014  
 

tekst 10 
 
Europa, je hoeft er niet van te houden  
 
Als wordt gezegd dat de Europese 
Unie met een imagoprobleem 
worstelt, zullen maar weinig mensen 
daarvan opkijken. De EU staat 
bekend als een geld verspillende 5 

instelling die ver van de burgers 
afstaat. Dat beeld wordt vandaag 
weer bevestigd in het rapport 
European Pulse dat onderzoeks-
bureau Ipsos uitbrengt aan de 10 

vooravond van de Europese 
verkiezingen volgende maand. (…)  

De onvrede is eenvoudig te ver-
klaren. De 28 lidstaten van de 
Europese Unie nemen besluiten bij 15 

meerderheid. Dat betekent dat er 
altijd landen zijn die niet hun zin 
krijgen maar toch de plannen van 
Brussel moeten uitvoeren ook al zijn 
ze het er niet mee eens. Dat levert 20 

spanningen op binnen de lidstaten 
maar ook tussen landen onderling. 
(…) 

 
naar: Friesch Dagblad, 1 april 2014  
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tekst 11 
 

 
Standpunten politieke partijen over de Europese Unie  
 
Standpunt 1 
Bovenaan ons wensenlijstje voor de EU staat een beleid dat in harmonie is met 
Gods heilzame geboden. Wil de EU zich ontwikkelen tot een duurzaam 
samenwerkingsverband, dan dient zij niet alleen een economische maar ook een 
geestelijke samenhang te hebben: een gedeeld waardenbesef is daarvoor nodig. 
De moderne, seculiere moraal zet de toon in beleid en regelgeving van de EU. 5 

De (…) pleit in het belang van een ieder voor gezonde moraal en duurzame 
waarden, zoals pro-life, huwelijk en gezin, respect voor gezag en bescherming 
van de rechtsstaat. 
 
Standpunt 2 
(…) kiest voor een beter Europa dat werkt voor mensen. Meer banen hier in 
Nederland. Banken en bonussen aanpakken. Het tegengaan van de oneerlijke 10 

verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt. 
Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor de eigen 
winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. 
Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt. Doorgeslagen marktdenken 
pakken we aan. 15 

 
Standpunt 3 
Lidmaatschap van de Europese Unie is goed voor Nederland, omdat het goed is 
voor onze economie. Het zorgt ervoor dat Nederlanders gemakkelijk over de 
grens hun werk kunnen doen en spullen verkopen. De Europese Unie moet zich 
vooral richten op haar meerwaarde: het versterken van de economie en het 
creëren van banen. Europa moet echter ook veranderen. Dat betekent dat er 20 

minder onzin uit Brussel moet komen: geen onnodige regelgeving, geen geld-
verspilling vanuit de Europese begroting en geen bemoeienis op onderwerpen 
die lidstaten prima zelf kunnen regelen. 

 
 

bron: websites van politieke partijen, geraadpleegd in mei 2014 
 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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 HA-1034-a-15-2-c 4 lees verder ►►► 
 

NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 68 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 Strenger straffen helpt niet 
 

 1 maximumscore 3 
twee van de volgende functies:  
− aggregatiefunctie/integratiefunctie 
− articulatiefunctie  
− communicatiefunctie  
 

− aggregatiefunctie/integratiefunctie 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
In een verkiezingsprogramma brengen politieke partijen wensen en 
eisen met betrekking tot criminaliteit bij elkaar en wegen deze af met 
andere maatschappelijke onderwerpen op grond van de eigen 
ideologische uitgangspunten. / In een verkiezingsprogramma proberen 
politieke partijen allerlei wensen, voorkeuren en prioriteiten op elkaar 
af te stemmen vanuit een bepaalde overkoepelende visie op de 
gewenste ontwikkeling van de samenleving. 

 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

− articulatiefunctie 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Politieke partijen brengen opvattingen, wensen en voorkeuren in de 
samenleving naar voren in o.a. verkiezingsprogramma’s met het doel 
deze op de politieke agenda te krijgen. 

 

− communicatiefunctie  
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Politieke partijen laten burgers/kiezers middels 
verkiezingsprogramma’s via diverse media zien waar de partijen voor 
staan. 

 

voor twee juiste functies  1 
per juiste uitleg van een juiste functie 1 
 

Opmerking 
Voor het noemen van slechts één juiste functie mag geen scorepunt 
worden gegeven. 
 

 2 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste nadelen van strenger straffen: 
− De kosten vanwege langere gevangenisstraffen nemen toe. 
− Er kan een tekort aan cellen ontstaan. 
− Een lange(re) gevangenisstraf draagt niet bij aan een betere 

resocialisatie.  
− De kans op recidive is groot na een langere gevangenisstraf. 
 

per juist nadeel  1 
 

 3 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste voordelen van strenger straffen: 
− Strenger straffen voldoet uit het oogpunt van vergelding. 
− Strenger straffen doet meer recht aan de belangen van slachtoffers / 

genoegdoening aan de slachtoffers. 
− De veiligheid in de samenleving neemt toe. / Wie opgesloten zit kan 

geen misdrijf plegen. 
− (generale) preventie / afschrikking 
 

per juist voordeel  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 4 
een sociaal probleem 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een sociaal probleem betreft een situatie die veel mensen onwenselijk 

vinden / die in strijd is met heersende waarden en normen / een 
situatie waarvan veel mensen vinden dat er actie moet worden 
ondernomen om die situatie te veranderen 1 

• voorbeeld uit de Inleiding: 
Het geweld tegen de grensrechter dat heeft geleid tot zijn dood “bracht 
een schok teweeg in heel Nederland.” (zie regels 1-4 van de Inleiding 
in het opgavenboekje) / Vanuit de maatschappij (en de politiek) klonk 
de roep om strengere straffen (regel 5 van de Inleiding) 1 

 

een politiek probleem 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Criminaliteit is een politiek probleem omdat het verschaffen van 

veiligheid behoort tot de basisfuncties van de staat 1 
• voorbeeld uit tekst 1: 

De minister van Veiligheid en Justitie neemt naar aanleiding van het 
doodschoppen van de grensrechter direct actie: “hij zal laten nagaan of 
het OM zwaardere straffen kan eisen.” (regels 11-17) 1 

 
 5 maximumscore 2 

voorbeelden van juiste antwoorden: 
• uitgangspunt van het CDA: het belang van samenwerking tussen 

school, gezin, maatschappelijk middenveld en overheid bij het 
voorkomen van criminaliteit. / gespreide verantwoordelijkheid in de 
samenleving / het delen van verantwoordelijkheid van overheid en 
maatschappelijke organisaties voor een veilige samenleving 1 

• citaat: “De betrokken maatschappelijke groeperingen zullen zélf in 
actie moeten komen” (regels 24-26). / “De oplossing moet verder 
vooral komen van de voetbalclubs en de KNVB door …” (regels 26-34) 1 

 

of 
 

• uitgangspunt van het CDA: burgers, maatschappelijke organisaties en 
overheid moeten een bijdrage leveren aan de bevordering van 
waarden en normen, met name het respect opbrengen voor anderen 1 

• citaat: “De oplossing moet verder vooral komen van de voetbalclubs en 
de KNVB door de ouderwetse overdracht van normen en waarden” 
(regels 26-30) 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juist citaat. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 3 
• Theorie: rationele-keuzetheorie / gelegenheidstheorie 1 
voorbeeld van een juiste beschrijving:  
• De rationele-keuzetheorie stelt dat het plegen van een bepaald misdrijf 

afhangt van de inschatting van een bepaalde situatie (gelegenheid) / 
Het plegen van een bepaald misdrijf is het gevolg van een afweging 
van kosten en baten, waarbij de baten hoger worden geschat 1 

voorbeeld van een juiste verklaring: 
• Door de uitvoering van elementaire beveiligingseisen uit het 

Bouwbesluit (zie de regels 40-41) is het voor potentiële daders 
moeilijker om (met succes) in te breken in een woning. De kosten 
worden hoger en/of de baten worden lager 1 

 
 

Opgave 2 Negatieve media-aandacht voor ziekenhuizen 
 

 7 maximumscore 4 
• de onderzoeksfunctie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Argos heeft onderzoek gedaan naar het hoge sterftecijfer in het 

Hagaziekenhuis en daarmee een probleem blootgelegd 1 
 

• de controlefunctie/waakhondfunctie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Argos heeft een tekortkoming in het functioneren van het hartcentrum 

van het Hagaziekenhuis openbaar gemaakt 1 
 

 8 maximumscore 4 
• bronnen checken / meerdere bronnen raadplegen 1 
voorbeeld van een juiste uitleg:  
• De journalist van NRC Handelsblad heeft de informatie van Argos 

gecheckt op de website van het Hagaziekenhuis (regels 13-15, 18-22) 1 
 

• hoor en wederhoor toepassen 1 
voorbeeld van een juiste uitleg:  
• De journalist van NRC Handelsblad heeft de website van het 

ziekenhuis geraadpleegd als wederhoor van de berichtgeving van het 
radioprogramma Argos (regels 13-15, 18-22) 1  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 2 
vanuit de sociaal-culturele benaderingswijze 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Welke culturele oorzaken spelen een rol bij de lage ziekenhuissterfte in 

sommige regio’s? / Is het verschil in de ziekenhuissterfte te verklaren 
door culturele verschillen tussen de provincie Limburg en de provincies 
Groningen en Friesland? 
(antwoord in de tekst: “Verder wordt in sommige regio’s meer aan 
mantelzorg gedaan …. bij hun familie door te brengen.”  
(regels 19-23)) 1 

 

vanuit de vergelijkende benaderingswijze 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Waardoor is de ziekenhuissterfte in de provincie Limburg gemiddeld 

hoger dan in de provincies Groningen en Friesland? 
(antwoord is af te leiden uit de tekst: kwaliteit regionale zorg zou in 
Groningen en Friesland beter zijn dan in Limburg / in Groningen en 
Friesland zijn waarschijnlijk meer bedden voor terminale patiënten 
buiten het ziekenhuis beschikbaar dan in Limburg (regels 14-18))  1 

 

Opmerking  
Criteria waaraan de onderzoeksvragen moeten voldoen:  
− Het moet een te beantwoorden vraag zijn (met vraagteken).  
− Ziekenhuissterfte moet worden genoemd.  
− Er moet een variabele in verwerkt zijn die past bij de benaderingswijze. 
− Het antwoord moet af te leiden zijn uit tekst 3. 
 

 10 maximumscore 3 
• de selectieve perceptietheorie 1 
 

verklaring met gegeven uit de tekst 
• Voor welke mediaboodschappen mensen zich openstellen, hoe ze de 

boodschappen waarnemen en wat zij onthouden, wordt beïnvloed door 
hun referentiekader  1 

• Het referentiekader van de respondenten/deelnemers aan het 
onderzoek wordt bepaald door eigen positieve ervaringen met 
ziekenhuiszorg (zie regels 16-18). Zij zullen hun gunstige beeld van het 
ziekenhuis dus niet snel negatief laten beïnvloeden door de negatieve 
media-aandacht 1 

 
 

Opgave 3 De Nederlandse inlichtingendienst AIVD 
 

 11 maximumscore 1 
het recht op privacy (recht op eerbiediging van zijn persoonlijke 
levenssfeer) / het eerbiedigen van grondrechten  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 2 
• het legaliteitsbeginsel  1 
• Dat houdt in dat de overheid gebonden is aan de wet  1 
 

 13 maximumscore 2 
• Een parlementaire enquête is een onderzoek naar het gevoerde 

regeringsbeleid waarbij getuigen onder ede gehoord kunnen worden 1 
• Het enquêterecht valt onder de controlerende taak 1 
 

 14 maximumscore 1 
het indienen van een motie van afkeuring / wantrouwen  
(Als een motie van afkeuring tegen minister Plasterk door een meerderheid 
van de Kamer wordt aangenomen, moet de minister zijn ontslag aanbieden 
bij de koning.) 
 

 15 maximumscore 2 
• de feedbackfase / fase van terugkoppeling 1 
• De Commissie-Dessens heeft namelijk de huidige Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten geëvalueerd. Evaluatie van beleid 
is een voorbeeld van feedback  1 

 

of 
 

• de invoerfase 1 
• De Commissie-Dessens heeft de huidige Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten geëvalueerd. De commissie komt met nieuwe 
wensen, met andere woorden met nieuwe invoer  1 

 
 16 maximumscore 4 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Het dilemma van de rechtsstaat houdt in: 
• Het botsen van de belangen van rechtsbescherming van de burger met 

het belang van de handhaving van de rechtsorde door de overheid 1 
citaat: 
• “Het gaat om de balans tussen effectiviteit en waarborgen van de 

rechtsstaat” (regels 20-22) 1 
uitleg: 
• Het uitbreiden van de bevoegdheden van de AIVD draagt bij aan het 

vergroten van de nationale veiligheid (rechtshandhaving),  1 
• maar kan ten koste gaan van de privacy van (onschuldige) burgers 

(rechtsbescherming)  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4 De moderne burger als een actieve internetgebruiker 
 

 17 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De moderne burger heeft zowel de rol van ontvanger: hij bevraagt 

informatie van andere burgers en andere bronnen kritisch (regels 7-9)  1 
• als de rol van zender: hij twittert of blogt en levert nieuws (regels 9-14)  1 
 

 18 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Door individualisering kiest de moderne burger zelf welke informatie hij/zij 
tot zich neemt, of welke informatie hij/zij op internet plaatst. / Door de 
individualisering laat de moderne burger zich bij het consumeren en 
produceren van nieuws leiden door eigen behoeften. 
 

 19 maximumscore 2 
• ontzuiling 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Vanaf de tweede helft van de jaren zestig is er sprake van ontzuiling. 

Dit had voor de (geschreven) pers tot gevolg dat de verschillen in 
politieke kleur en/of identiteit kleiner zijn geworden of dat de kranten 
geen spreekbuis meer waren van bepaalde maatschappelijke en 
politieke organisaties (“geen fractievoorzitter meer als hoofdredacteur”  
(regels 52-53))  1 

 

Opmerking 
Antwoord ‘ontkerkelijking’ is fout. 
 

 20 maximumscore 1 
het redactiestatuut 
 

 21 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
• belang: streven naar winst  1 
• Het streven naar winst kan de onafhankelijkheid van het journalistieke 

product in gevaar brengen, bijvoorbeeld wanneer een kritisch stuk over 
een (belangrijke) adverteerder niet gepubliceerd wordt of wanneer 
deze kritiek omwille van de adverteerder (stevig) wordt afgezwakt 1 

 

of 
 

• belang: vergroting van het marktaandeel 1 
• Het streven naar een vergroting van het marktaandeel kan ertoe leiden 

dat de journalist geacht wordt om de berichtgeving meer af te stemmen 
op een breder publiek. / Vergroting van het marktaandeel (denk aan 
fusies van uitgever e.d.) kan ertoe leiden dat journalisten niet meer 
kritisch kunnen publiceren over bedrijven die bij de organisatie horen 1 

 

of 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• belang: vergroten van efficiency en effectiviteit 1 
• Het vergroten van de efficiency en effectiviteit kan de onafhankelijkheid 

van het journalistieke product in gevaar brengen, omdat journalisten 
gedwongen kunnen worden met minder tijd en geld artikelen te 
schrijven. Daardoor kunnen kwaliteitscriteria of journalistieke normen 
(zoals hoor en wederhoor) onder druk komen 1 

 
 22 maximumscore 1 

voorbeelden van juiste antwoorden: 
− De overheid vindt het wenselijk dat er in Nederland media zijn die 

kunnen zorgen voor kwalitatieve en betrouwbare informatie. 
Journalistieke onafhankelijkheid is daarvoor een voorwaarde. 

− De overheid vindt het wenselijk dat in een democratische samenleving 
de burgers de beschikking hebben over goede/juiste/betrouwbare 
informatie / dergelijke informatie een voorwaarde is voor 
agendavorming en publiek debat. Journalistieke onafhankelijkheid is 
daarvoor noodzakelijk. 

 
 

Opgave 5 Imago van de Europese Unie 
 

 23 maximumscore 2 
• factor ‘politiek wordt door burgers niet (meer) gekoppeld aan directe 

behoeftebevrediging’ 
citaat: 
“Volgens werkgeversvoorman Bernard Wientjes moet aan de gewone 
man - de werknemers in de haven van Rotterdam of in het Westland - 
beter worden uitgelegd dat hun arbeidsplaats en dagelijks brood te 
danken zijn aan export en Europa.” (regels 8-14) 1 

• factor ‘onwetendheid en onbekendheid’ 
citaat: 
“Volgens werkgeversvoorman Bernard Wientjes moet aan de gewone 
man - de werknemers in de haven van Rotterdam of het Westland - 
beter worden uitgelegd dat hun arbeidsplaats en dagelijks brood te 
danken zijn aan export en Europa.” (regels 8-14) / “Volgens hem is die 
boodschap tot nu toe vooral overgekomen bij de elite en 
hoogopgeleiden.” (regels 14-17) / “Door de crisis … .  Dit strookt niet 
met de feiten, ...” (regels 19-23) 1 

 

Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen wanneer zowel de factor als het citaat 
juist is. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 2 
• Wientjes verwijst naar de EU-doelstelling ‘het brengen van welvaart’ 1 
• De EU tracht deze doelstelling te realiseren door de volgende taken uit 

te voeren (één van de volgende): 1 
− de instelling van een gemeenschappelijke markt  
− het geleidelijk harmoniseren van het economische beleid van de 

lidstaten / het bevorderen van economische groei/handel/export 
 

 25 maximumscore 2 
supranationale besluitvorming 
reden: 
In de tekst staat dat de 28 lidstaten van de Europese Unie besluiten 
nemen bij meerderheid (regels 14-16). Het is een kenmerk van 
supranationale besluitvorming om besluiten bij meerderheid te nemen (ook 
lidstaten die tegen stemmen/de minderheid moet zich aan het besluit 
houden). (Bij intergouvernementele besluitvorming moeten de lidstaten 
overeenstemming bereiken; heeft elke lid een vetorecht.) 
 

Opmerking 
Alleen twee scorepunten toekennen wanneer zowel ‘supranationale 
besluitvorming’ als de reden juist is. 
 

 26 maximumscore 2 
• de Raad van de Europese Unie (voorheen de Raad van Ministers) 1 
• de Europese Commissie 1 
 

 27 maximumscore 4 
voorbeeld van een juist antwoord: 
 

kenmerk 1: Er dient sprake te zijn van een soevereine macht. 
• De EU voldoet hieraan, want de lidstaten van de Europese Unie 

hebben een deel van hun soevereine macht overgedragen aan de 
Europese Unie. 
of 
De EU voldoet niet (geheel) aan dit kenmerk, want de lidstaten blijven 
soevereine staten / De lidstaten zijn soeverein op een aantal terreinen 1 

 

kenmerk 2: Er is een overheid die regeert over een groep mensen.  
• De EU voldoet hieraan, want de instellingen van de Europese Unie 

regeren over alle burgers van de 28 EU-lidstaten / EU-regels zijn van 
kracht voor alle lidstaten 1 

 

kenmerk 3: Er is een overheid die regeert over een bepaald grondgebied.  
• De EU voldoet hieraan, want de lidstaten van de Europese Unie 

vormen één grondgebied 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

kenmerk 4: Er is een overheid die het geweldsmonopolie bezit. 
• De Europese Unie bezit niet het geweldsmonopolie. De EU heeft geen 

eigen politiemacht of leger (onder supranationaal gezag) om 
beslissingen met geweld af te dwingen. (De EU heeft politiemacht of 
leger – Eurocorps, Europese interventiemacht, Europese politiemacht 
zoals in Kosovo – , onder intergouvernementeel gezag van 
gezamenlijke lidstaten om beslissingen met geweld af te dwingen.) 1 

 
 28 maximumscore 3 

• Standpunt 1 is van de SGP.  
Deze politieke partij behoort tot het confessionalisme  
ook goed: 
christendemocratie 1 

 
• Standpunt 2 is van de PvdA.  
 Deze politieke partij behoort tot de sociaaldemocratie / het socialisme 1 
 
• Standpunt 3 is van de VVD.  
 Deze politieke partij behoort tot het liberalisme  1 
 

 29 maximumscore 3 
de SGP 
• één van de volgende uitgangspunten met bijbehorend citaat:  1 
− Religieuze waarden / Bijbelse waarden en normen 

citaat:  
“Bovenaan ons wensenlijstje voor de EU staat een beleid dat in 
harmonie is met Gods heilzame geboden.” (regels 1-2) /  
“De (…) pleit in het belang van een ieder voor gezonde moraal en 
duurzame waarden, zoals pro-life, huwelijk en gezin, respect voor 
gezag en bescherming van de rechtsstaat.” (regels 6-8) 

− harmonie en samenwerking 
citaat:  
“Wil de EU zich ontwikkelen tot een duurzaam samenwerkingsverband, 
dan dient zij niet alleen een economische maar ook een geestelijke 
samenhang te hebben: een gedeeld waardenbesef is daarvoor nodig.” 
(regels 2-4) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

de PvdA  
• één van de volgende uitgangspunten met bijbehorend citaat:  1 
− sociale gelijkheid 

citaat:  
“Europa dat werkt voor mensen” (regel 9) / “Banken en bonussen 
aanpakken.” (regel 10) 

− kritiek op de vrijemarkteconomie 
citaat:  
“Banken en bonussen aanpakken.” (regel 10) /  
“Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor 
de eigen winst.” (regels 12-13) /  
“Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt.” (regel 14) / 
“Doorgeslagen marktdenken pakken we aan.” (regels 14-15) 

− actieve rol van de overheid (op sociaaleconomisch terrein) 
citaat:  
“Banken en bonussen aanpakken.” (regel 10) /  
“Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk.” (regels 10-11) 
/ “Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van 
voor de eigen winst.” (regels 12-13) /  
“Doorgeslagen marktdenken pakken we aan.” (regels 14-15) 

 
de VVD 
• één van de volgende uitgangspunten met bijbehorend citaat:  1 
− individuele rechten/vrijheden 

citaat:  
“Het zorgt ervoor dat Nederlanders gemakkelijk over de grens hun 
werk kunnen doen en spullen verkopen.” (regels 17-18) 

− vrijemarkteconomie/ marktwerking 
citaat:  
“Het zorgt ervoor dat Nederlanders gemakkelijk over de grens hun 
werk kunnen doen en spullen verkopen.” (regels 17-18) /  
“De Europese Unie moet zich vooral richten op haar meerwaarde: het 
versterken van de economie en het creëren van banen.” (regels 18-20) 

− terughoudende overheid 
citaat:  
“Dat betekent dat er minder onzin uit Brussel moet komen: geen 
onnodige regelgeving, geen geldverspilling vanuit de Europese 
begroting en geen bemoeienis op onderwerpen die lidstaten prima zelf 
kunnen regelen.” (regels 20-23) 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 artikel van Jan van Dijk, emeritus hoogleraar victimologie van 1 februari 2013 op de 

website sociale vraagstukken (http://www.socialevraagstukken.nl/ site /2013/02/01/het-
spilzieke-veiligheids-etatisme-van-rechts/) 

tekst 2 NRC Handelsblad, 16 maart 2013 
tekst 3 NOS, 27 maart 2013 
tekst 4 de Volkskrant, 31 juli 2013 
tekst 5 NRC Handelsblad, 30 november 2013 
tekst 6 de Volkskrant, 30 november 2013 
tekst 7 de Volkskrant, 2 december 2013 
tekst 8 Peter Vasterman, de Nieuwe Reporter, 4 oktober 2013 
tekst 9 de Volkskrant, 31 maart 2014 
tekst 10 Friesch Dagblad, 1 april 2014 
tekst 11 websites van SGP, PvdA en VVD, geraadpleegd in mei 2014 
 
 
 

einde  
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HA-1034-a-15-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2015-2 
 

maatschappijwetenschappen havo  

 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo  
 
Bij het centraal examen maatschappijwetenschappen havo: 
 
Op pagina 12, bij vraag 27 moet het correctievoorschrift vervangen worden door: 
 
27  maximumscore 4 
 
kenmerk 1: Er dient sprake te zijn van een 
soevereine macht. 

EU voldoet of 
voldoet niet. 

1 scorepunt 

kenmerk 2: Er is een overheid die regeert over 
een groep mensen. 

EU voldoet. 1 scorepunt 

kenmerk 3: Er is een overheid die regeert over 
een bepaald grondgebied.  

EU voldoet. 1 scorepunt 

kenmerk 4: Er is een overheid die het 
geweldsmonopolie bezit. 

EU voldoet 
niet. 

1 scorepunt 

 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren maatschappijwetenschappen 
havo. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens,  
 
Drs. P.J.J. Hendrikse, 
Voorzitter 
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Examen HAVO 

2015 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 16 juni

13.30 - 16.30 uur

HA-1034-f-15-2-o 
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Aanwijzing voor de kandidaat 
 
 
Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 
 
 

Opgave 1  De nieuwe werkwijze van jeugdgevangenissen 
 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Veel jeugdgevangenissen leggen tegenwoordig de nadruk meer op het 
opvoeden van jongeren en minder op repressie. 
 
Gebruik tekst 1. 
Criminaliteit hangt samen met een aantal maatschappelijke vraagstukken. 
De nieuwe werkwijze van jeugdgevangenissen past bij de aanpak van 
criminaliteit als een vormingsvraagstuk en bij de aanpak van criminaliteit 
als een verhoudingsvraagstuk. 

3p 1 Leg uit dat criminaliteit als een vormingsvraagstuk gezien kan worden 
op grond van tekst 1. Gebruik in je uitleg: 
 een kernconcept bij het hoofdconcept vorming; 
 een voorbeeld uit tekst 1. 
 

2p 2 Leg uit dat criminaliteit als een verhoudingsvraagstuk gezien kan 
worden op grond van tekst 1. Gebruik in je uitleg: 
 het kernconcept gezag; 
 een voorbeeld uit tekst 1. 
 

2p 3 Leg uit dat de nieuwe werkwijze gericht is op het herstellen van gezag. 
Gebruik in je uitleg: 
 de definitie van het begrip sociale controle; 
 een voorbeeld uit tekst 1. 
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Repressie en opvoeden passen bij verschillende strategieën om 
criminaliteit te bestrijden. Repressie past bij de strategie van 
rechtshandhaving en opvoeden past bij de strategie van ondersteuning en 
hulpverlening.  
Bij elke strategie passen een voorbeeld uit tekst 1, een bijbehorende 
functie van straffen en een school uit het strafrecht. In onderstaand 
schema zijn op twee plekken de antwoorden al ingevuld. 

4p 4 Neem de letters uit onderstaand schema over en geef bij elke letter het 
juiste antwoord. 
 
strategie om 
criminaliteit te 
bestrijden 

rechtshandhaving ondersteuning en 
hulpverlening 

voorbeeld uit tekst 1 
van deze strategie a 

verplicht naar school en 
verplicht therapie  
(regels 19-21) 

bijbehorende functie 
van straffen vergelding b 

school uit het 
strafrecht die het best 
past bij deze strategie 
en deze functie 

c d 

 
2p 5 Leg op grond van tekst 1 uit welke vorm van sociale controle er gebruikt 

wordt bij de behandeling van jongeren in jeugdgevangenissen. 
 

2p 6 Leg uit dat een jeugdgevangenis een sociale institutie is. Gebruik in je 
uitleg: 
 het kernconcept sociale institutie; 
 een voorbeeld uit tekst 1. 
 
“Zonder behandeling komen jongeren er crimineler uit dan ze erin komen”, 
zegt Van der Helm (zie regels 39-41 van tekst 1). Een nadeel van 
gevangenisstraf kan stigmatisering zijn. 

2p 7 Leg uit hoe gevangenisstraf kan leiden tot recidive onder jongeren. 
Gebruik in je uitleg het kernconcept identiteit. 
 
Stel dat je wilt onderzoeken welke factoren leiden tot minder recidive 
onder jongeren. Je trekt een steekproef onder ex-gedetineerde jongeren. 

2p 8 Leg uit aan welke eis de steekproef minimaal moet voldoen om geldige 
conclusies te kunnen trekken. Gebruik in je uitleg een eis van 
sociaalwetenschappelijk onderzoek. 
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Opgave 2  De digitale stedeling 
 
Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Gebruik van sociale media vormt een steeds belangrijker onderdeel van 
ons dagelijks leven. Sociale media zijn toepassingen via internet waarvan 
gebruikers zelf de inhoud bepalen. Er is weinig tot geen professionele 
redactie bij betrokken. Bij sociale media is er sprake van interactie tussen 
de gebruikers. 
Martijn de Waal, onderzoeker Media Studies aan de Universiteit van 
Amsterdam, beschrijft mogelijke sociale en politieke gevolgen van gebruik 
van sociale media en internet in de stad (tekst 2). Een voorbeeld van het 
gebruik van sociale media voor burgers in hun buurt is het initiatief 
Verbeterdebuurt (tekst 3). 
 
Gebruik de inleiding van deze opgave. 

2p 9 Leg uit dat modernisering heeft bijgedragen aan het gebruik van sociale 
media. Gebruik in je uitleg: 
 het kernconcept modernisering; 
 de inleiding van deze opgave. 
 
Gebruik de regels 1 tot en met 68 van tekst 2. 

2p 10 Leg op grond van tekst 2 uit dat de manier waarop groepsvorming tot 
stand komt, is veranderd door gebruik van sociale media en internet. 
Gebruik in je uitleg: 
 het kernconcept individualisering; 
 een voorbeeld uit tekst 2. 
 

3p 11 a Leg uit dat door gebruik van sociale media groepsvorming kan 
 ontstaan. Gebruik in je uitleg het kernconcept groepsvorming. 
b Leg vervolgens uit dat deze groepsvorming kan bijdragen aan politieke 
 samenwerking tussen burgers. Gebruik in je uitleg: 
 – het kernconcept samenwerking; 
 – een voorbeeld van samenwerking uit tekst 2. 
 
De theorie van het pluralisme en de machtselitetheorie tonen elk een 
andere visie op de machtsverdeling in een samenleving. 

2p 12 Leg op grond van tekst 2 uit bij welke theorie het gebruik van sociale 
media en internet voor politieke doeleinden het best past. Gebruik in je 
uitleg: 
 een kenmerk van de gekozen theorie; 
 een voorbeeld uit tekst 2. 
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2p 13 Leg uit dat het gebruik van sociale media de bestaande verschillen in 
politieke participatie tussen groepen in de samenleving in stand kan 
houden. Gebruik in je uitleg: 
 de definitie van het begrip sociaal kapitaal; 
 een voorbeeld van politieke participatie uit tekst 2. 
 

2p 14 Leg uit dat verschillen in politieke participatie tussen groepen in de 
samenleving een negatieve invloed kunnen hebben op de 
representativiteit van politieke besluiten. Gebruik in je uitleg het 
kernconcept representativiteit. 
 
Gebruik de regels 31 tot en met 51 van tekst 2. 
De Waal zegt dat de media in de stad de vraag oproepen hoe de stad als 
gemeenschap functioneert (zie regels 31-33 van tekst 2). Vervolgens 
geeft hij een aantal mogelijkheden hoe sociale media in de toekomst 
gebruikt kunnen worden. 

2p 15 Leg uit dat de vraag ‘hoe de stad als gemeenschap moet functioneren’ 
een ideologische vraag genoemd kan worden. Gebruik in je uitleg: 
 het kernconcept ideologie; 
 een voorbeeld uit de regels 31-51 van tekst 2. 
 
De Waal geeft aan wat de gevolgen kunnen zijn van een filter bubble 
(voor de betekenis van een filter bubble, zie noot 1 van tekst 2).  

4p 16 Leg uit dat door een filter bubble de bindingen tussen groepen in de 
samenleving kunnen afnemen. Gebruik in je uitleg: 
 het begrip selectiviteit; 
 het begrip referentiekader; 
 het kernconcept groepsvorming; 
 een voorbeeld van groepsvorming uit tekst 2. 
 
Gebruik de regels 69 tot en met 93 van tekst 2. 

2p 17 Leg uit dat door gebruik van Homeless SMS geprobeerd wordt de sociale 
uitsluiting van dak- en thuislozen te verminderen. Gebruik in je uitleg: 
 een component van sociale uitsluiting; 
 een voorbeeld uit tekst 2. 
 

2p 18 Leg uit dat het gebruik van Homeless SMS past bij de 
socialistische/sociaaldemocratische stroming. Gebruik in je uitleg:  
 een uitgangspunt van deze stroming; 
 een voorbeeld uit tekst 2. 
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Op de website van Verbeterdebuurt kunnen burgers problemen in de 
openbare ruimte doorgeven aan de gemeente. Daarnaast kunnen zij de 
website gebruiken om zelf met nieuwe ideeën te komen voor de buurt en 
samen met buurtgenoten hiermee aan de slag te gaan, zoals een 
buurtmoestuin aanleggen. 

1p 19 Bij welk liberaal uitgangspunt past het aandragen en uitvoeren van ideeën 
door burgers met Verbeterdebuurt? 
 
Gebruik tekst 3. 
In tekst 3 staat een idee van een buurtbewoner om een situatie op te 
lossen die hij als onveilig heeft ervaren. Onveiligheid is een 
maatschappelijk vraagstuk. 

3p 20 Leg uit wanneer door gebruik van Verbeterdebuurt een door 
buurtbewoners ervaren veiligheidsprobleem op de politieke agenda kan 
komen. Gebruik in je uitleg: 
 het kernconcept macht; 
 een voorbeeld uit tekst 3; 
 een kenmerk van een maatschappelijk vraagstuk. 
 
 

Opgave 3  Arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten 
 
Bij deze opgave hoort figuur 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2014 verscheen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een 
rapport over de participatie van niet-westerse migranten op de 
arbeidsmarkt in Nederland. 
 
Gebruik figuur 1. 
Het SCP heeft onderzocht in hoeverre niet-westerse migranten (met 
verschillende posities op de arbeidsmarkt) sociale contacten onderhouden 
met autochtone Nederlanders en met leden van de herkomstgroep. 

2p 21 Leg uit welke conclusie op grond van figuur 1 te trekken is over de sociale 
contacten die niet-westerse migranten met een laag beroepsniveau 
hebben met autochtone Nederlanders. Gebruik in je uitleg figuur 1. 
 

3p 22 a Wat is in figuur 1 de samenhang tussen arbeidsmarktpositie en het 
hebben van sociale contacten met leden van de herkomstgroep? 
Gebruik in je antwoord de gegevens uit figuur 1 over de groepen 
niet-westerse migranten die veel contact hebben met leden van de 
herkomstgroep en weinig contact met autochtone Nederlanders. 

b Leg uit dat in deze samenhang de kernconcepten sociale ongelijkheid 
 en sociale cohesie te herkennen zijn. Gebruik in je uitleg: 
  het kernconcept sociale ongelijkheid; 
  het kernconcept sociale cohesie. 
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Het SCP heeft ook onderzoek gedaan naar de mate waarin niet-westerse 
migranten zich identificeren als Nederlander en/of als lid van de 
herkomstgroep. Een factor die hierop van invloed is, is cultureel kapitaal. 

2p 23 Leg uit hoe cultureel kapitaal van invloed kan zijn op de identiteit van 
migranten. Gebruik in je uitleg: 
 een voorbeeld van cultureel kapitaal; 
 de definitie van het begrip sociale identiteit. 
 
Ook de generatie waar de migrant toe behoort, is van invloed op de 
identiteit. Identiteit is een relatief begrip, dat wil zeggen tijd- of 
plaatsgebonden. 

3p 24 Leg uit dat voor migranten identiteit een relatief begrip is. Gebruik in je 
uitleg: 
 de definitie van het begrip enculturatie; 
 het kernconcept acculturatie. 
Ga in je antwoord uit van migranten van de eerste generatie. 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Bronnenboekje 

 

tijdvak 2
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Opgave 1  De nieuwe werkwijze van jeugdgevangenissen 

 
tekst 1 
 
Zware jongens, zachte hand 
 
Alle ferme taal van staatssecretaris 
Teeven van Justitie ten spijt kiezen 
de jeugdinrichtingen voor ‘opvoeden’ 
in plaats van repressie. (…) Het op-
sluiten zelf is al voldoende straf, is 5 

het idee. (…) 
Over één ding wil onderzoeker (…) 
Peer van der Helm duidelijk zijn. De 
nieuwe werkwijze in de Nederlandse 
jeugdgevangenissen is absoluut niet 10 

soft. (…) 
 
Bij binnenkomst vinden de jongeren 
het ‘verschrikkelijk’ om hun smart-
phone in te leveren, vertelt Van der 
Helm. “Aan het gestructureerde leven 15 

in een jeugdgevangenis zijn ze niet 
gewend: vroeg opstaan, jezelf elke 
dag wassen, gezamenlijk ontbijten 
met mes en vork, verplicht naar 
school en verplicht therapie in de 20 

groep.” 
 
Groepsleiders geven met hun gedrag 
het goede voorbeeld en moeten de 

jongeren helpen bij het maken van 
keuzes. “Maar het valt de jongeren 25 

zeker niet mee om bijvoorbeeld 
autoriteit te respecteren, iets waar ze 
op straat vaak lak aan hadden.” 
 
Een jeugdgevangenis is zeker geen 
hotel, wil Van der Helm (…) beklem-30 

tonen. “Het principe van rust, rein-
heid en regelmaat en daarnaast 
grenzen stellen zijn er belangrijk. Wie 
bijvoorbeeld wordt betrapt op soft-
drugs, verliest sommige privileges.” 35 

(…) 
 
Daarmee komt Van der Helm op zijn 
stokpaardje: jongeren kunnen erop 
vooruitgaan als het leefklimaat in een 
inrichting goed is. “Zonder behande-
ling komen jongeren er crimineler uit 40 

dan ze erin komen. Met behandeling 
wordt een klein positief effect bereikt: 
20 procent van de jongeren verlaat 
het criminele pad.” (…) 

 
naar: de Volkskrant van 2 oktober 2013 
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Opgave 2  De digitale stedeling 

 
tekst 2 
 
De digitale stedeling 
 
(…) Onderzoeker Martijn de Waal: 
“Natuurlijk ontmoeten we elkaar nog 
steeds face to face, maar zeker 
jonge mensen onderhouden door-
lopend contact met hun vrienden 5 

langs digitale weg.” (…) Met de 
opkomst van het digitale domein is 
het leven in de stad (…) totaal 
veranderd. We hebben altijd een 
plattegrond op zak en hoeven nooit 10 

meer te verdwalen. De stad wordt 
teruggebracht tot de maat van het 
scherm. De sociale media ‘helpen’ 
ons om in de chaos van de stad 
gelijkgestemden te vinden (…). We 15 

verbinden ons met allerlei mensen 
rond een gedeeld thema, of een 
gezamenlijk belang, zonder dat we 
elkaar allemaal persoonlijk kennen – 
dat komt daarna wel, of ook niet. En 20 

we delen van alles: kennis, data, 
diensten, spullen. We maken samen 
via een Linked-In-groep of een 
Facebook-pagina een vuist bij de 
gemeente tegen iets waar we boos 25 

over zijn, of voeren juist actie vóór 
iets. Onze actieradius wordt door 
internet enorm vergroot doordat we 
niet langer afhankelijk zijn van de 
kring van bekenden. (…)  30 

 
“Deze media in de stad stellen ons 
voor de (…) vraag hoe de stad als 
gemeenschap functioneert”, zegt De 
Waal. “Software is ook ideologie. (…) 
De technologie is tot nu toe gericht 35 

op jou als individu: jouw interesses, 
jouw profiel, het vinden van gelijk-
gestemden.” Dat mooie gladde platte 
toverdoosje in je broekzak of je 
handtas biedt toegang tot de wereld 40 

en sluit je tegelijkertijd op in een 
zogenaamde filter bubble1). Al die 
likes (…) leiden jou met soortgelijke 
anderen naar dezelfde cafés, 
feesten, winkels. (…) “Hoe zal dat in 45 

de toekomst gaan, hoe zal de soft-
ware worden ontwikkeld? Die kan 
ervoor zorgen dat we alleen mensen 
ontmoeten die net zo zijn als wij, of 
kan juist burgerschap en solidariteit 50 

bevorderen. (…)” 
 
In De stad als interface betoont 
Martijn de Waal zich optimistisch 
over de kans dat het leven als 
digitale stedeling meer zal zijn dan 55 

die warme filter bubble. (…) “Het 
leven op internet is afstandelijker, 
minder verplichtend dan wanneer je 
de hele tijd bij elkaar op de koffie 
komt. Maar (…) we zijn niet per se 60 

eenzamer, en we kunnen sneller 
samen opkomen voor dingen die we 
belangrijk vinden. We willen nog altijd 
deel uitmaken van een gemeenschap 
en dingen met anderen delen, maar 65 

we hebben meer zeggenschap over 
de groepen waar we onszelf toe 
rekenen.” 
 
Homeless SMS 
De overheid gebruikt nu zelf ook de 
sociale media om de zwakkeren en 70 

geïsoleerden in de samenleving te 
bereiken – daklozen, bijvoorbeeld. 
Ze hebben weliswaar geen huis maar 
ze hebben bijna allemaal een 
mobiele telefoon met een prepaid 75 

simkaart. Na maanden gesprekken 
met daklozen te hebben gevoerd 
bedacht de Koreaan Ohyoon Kwon, 
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een ontwerper en sociaal onder-
nemer in Korea en Nederland, 80 

Homeless SMS (…). Het is een 
systeem voor daklozen en Londense 
hulpverleners om onderling contact 
te kunnen onderhouden via sms. (…) 
De ontwerpers zijn ook al in gesprek 85 

met Amsterdam en met de burge-

meester van Seoul. “In Nederland 
zijn (…) veel thuislozen, mensen die 
eigenlijk wonen in de opvang. (…) 
Voor hen kan Homeless SMS een 90 

relatie met de hulpverlening bieden, 
maar ook een sociaal netwerk helpen 
opbouwen.” (…) 

 
naar: De Groene Amsterdammer (2013) 

 
   
tekst 3 
 
Idee op website van Verbeterdebuurt 
 
In de omgeving van: s100 Gemeente Amsterdam 
Toegevoegd door: Anonieme buurtverbeteraar op 22-11-2009 
 
Beschrijving: 
Na 1 uur ’s nachts zijn de uitgangen aan de noordkant van het centraal station 
afgesloten. Als je in Amsterdam Noord woont en dan de pont wilt nemen moet je 
om het station heen lopen, onder de donkere en ongure spoorbrug door. Een 
wandeling van een kwartier die bepaald geen veilig gevoel geeft. Het lijkt me 
een goed idee om een uitgang aan de noordkant open te houden. 
 
Realisatie: 
 

Steun!  Draag bij!  Delen! 
50 steunbetuigingen 

 
 8 buurtverbeteraars

 
 0 keer gedeeld

Hoe kan ik een melding steunen? 
Je kunt de melding steunen door een reactie achter te laten, door aan te geven 
hoe jij kan bijdragen of door op een melding te stemmen. Door een bestaande 
melding te steunen wordt de kans dat ermee aan de slag wordt gegaan groter. 
 
 
 naar: www.verbeterdebuurt.nl 
 

noot 1 De filter bubble is het verschijnsel waarbij websites en zoekmachines hun resultaten 

afstemmen op jouw (eerdere) online zoekgedrag. Ze laten daarbij andere informatie 

buiten beschouwing. (bron: mediawijsheid.nl) 
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Opgave 3  Arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten 

 
figuur 1     
 
Sociale contacten van niet-westerse migranten met autochtone 
Nederlanders en leden van de herkomstgroep, naar arbeidsmarktpositie, 
vier migrantengroepen1) samen (in procenten) 
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Legenda:

 
 

 
Toelichting op figuur 1 
 hoog: hoog beroepsniveau met vaste of tijdelijke baan of als zelfstandige 
 midden: middelbaar beroepsniveau met vaste of tijdelijke baan of als 

zelfstandige 
 laag niveau, vast: laag beroepsniveau met vaste baan 
 inactief: niet-werkend en niet op zoek naar werk, niet in beroepsbevolking 

(exclusief studenten en 65-plussers) 
 
 naar: Sociaal en Cultureel Planbureau (2014) 
 

einde  

noot 1 vier migrantengroepen: Turks, Marokkaans, Antilliaans, Surinaams 
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Correctievoorschrift HAVO 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 56 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
 
Als in een vraag staat dat de kandidaat een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan 
dient de kandidaat in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of 
kernconcept te gebruiken die nodig zijn om de vraag juist te kunnen beantwoorden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1   De nieuwe werkwijze van jeugdgevangenissen 
 

 1 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• relatie tussen criminaliteit en vormingsvraagstuk met kernconcept bij 

vorming 1 
• voorbeeld uit tekst 1 om ongewenste vorming te illustreren 1 
• gebruik van kernconcept bij vorming om voorbeeld te onderbouwen 1 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is sprake van criminaliteit als een vormingsvraagstuk omdat de 

problemen van de veroordeelde jongeren in verband worden gebracht 
met niet geslaagde socialisatie 1 

• Volgens tekst 1 zijn jongeren niet gewend om zich aan de normen van 
de dominante cultuur te houden, zoals naar school gaan (r. 15-21) 1 

• Niet gewend zijn je aan de dominante normen te houden kan 
betekenen dat deze jongeren zich onvoldoende de cultuur van de 
samenleving hebben eigengemaakt 1 

 
 2 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• relatie tussen criminaliteit en verhoudingsvraagstuk met gebruik van 

kernconcept gezag 1 
• voorbeeld uit tekst 1 om ongewenste verhouding als oorzaak te 

illustreren 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is sprake van criminaliteit als een verhoudingsvraagstuk omdat de 

problemen van de veroordeelde jongeren in verband worden gebracht 
met een gebrek aan gezag. De jongeren beschouwden de macht van 
de autoriteiten niet als legitiem 1 

• Uit tekst 1 blijkt namelijk dat jongeren voordat zij de gevangenis 
ingingen moeite hadden met het respecteren van autoriteit (r. 25-28)  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• gebruik van definitie sociale controle om herstel van gezag te 

onderbouwen 1 
• voorbeeld uit tekst 1 om sociale controle te illustreren 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De nieuwe werkwijze probeert het gezag te herstellen door jongeren 

door middel van sancties over te halen om zich op een bepaalde 
manier te gedragen. Dit is sociale controle  1 

• Een voorbeeld van sociale controle is om jongeren privileges te laten 
verliezen als ze grenzen overschrijden (r. 33-35) 1 

 
 4 maximumscore 4 

• a “Het opsluiten zelf is al voldoende straf, is het idee.” (r. 4-6) 1 
• b resocialisatie / speciale preventie 1 
• c klassieke school 1 
• d moderne school 1 
 

 5 maximumscore 2 
• Er wordt formele sociale controle gebruikt 1 
• omdat de groepsleiders op grond van formele besluiten/regels van de 

instanties de jongeren behandelen om ervoor te zorgen dat die zich 
aan de regels houden 1 

 
 6 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• uitleg dat een jeugdgevangenis een sociale institutie is met gebruik van 

kernconcept sociale institutie 1 
• voorbeeld uit tekst 1 om sociale institutie te illustreren 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In een jeugdgevangenis zijn er allerlei regels die het gedrag van 

veroordeelde jongeren reguleren. Een complex van regels dat het 
gedrag reguleert, is een sociale institutie 1 

• Een voorbeeld van deze regels is het verliezen van privileges als 
iemand wordt betrapt op softdrugs (r. 33-35) 1 

 
 7 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• uitleg hoe gevangenisstraf kan leiden tot negatieve identiteit met 

gebruik van kernconcept identiteit 1 
• uitleg hoe negatieve identiteit kan leiden tot recidive 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Door gevangenisstraf kunnen jongeren een negatieve status krijgen. 

Door een negatieve status kunnen de jongeren zichzelf ook sterker als 
crimineel gaan beschouwen waardoor het zelfbeeld oftewel hun 
identiteit negatiever wordt 1 

• Een negatief zelfbeeld kan vervolgens na detentie leiden tot recidive 
omdat de jongeren crimineel gedrag meer gerechtvaardigd vinden 1 

 
 8 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• uitleg van eis van steekproef om geldige conclusies te trekken 1 
• gebruik van eis van sociaalwetenschappelijk onderzoek in de uitleg 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De ex-gedetineerde jongeren uit de steekproef moeten in kenmerken 

(zoals geslacht) overeenkomen met de kenmerken van alle 
ex-gedetineerde jongeren (over wie je conclusies in je onderzoek wilt 
trekken) 1 

• De onderzochte jongeren zijn dan representatief voor alle jongeren 
over wie je conclusies wilt trekken. Representativiteit is een eis van 
sociaalwetenschappelijk onderzoek 1 

 
 

Opgave 2  De digitale stedeling 
 

 9 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• aangeven dat het gebruik van sociale media mogelijk is door nieuwe 

communicatietechnieken 1 
• aangeven dat nieuwe communicatietechnieken voorbeeld zijn van 

modernisering met gebruik van kernconcept modernisering 1 
 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het gebruik van sociale media wordt mogelijk gemaakt door nieuwe 

communicatietechnieken zoals internet 1 
• Het gebruik van nieuwe communicatietechnieken is een voorbeeld van 

de toepassing van technologische vernieuwingen en dat is een 
kenmerk van modernisering 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• gebruik van kernconcept individualisering om de verandering in 

keuzevrijheid door sociale media en internet te onderbouwen 1 
• voorbeeld uit tekst 2 om individualisering te illustreren 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Mensen hebben door gebruik van sociale media en internet meer 

keuzevrijheid dan voorheen om relaties aan te gaan. Dit past bij het 
proces van individualisering waarbij mensen zich in toenemende 
mate vrij voelen om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven  1 

• Zo stelt De Waal dat mensen door gebruik van internet meer 
zeggenschap hebben over de groepen waar ze zichzelf toe rekenen 
(r. 65-68). Meer zeggenschap is een voorbeeld van meer vrijheid om 
relaties aan te gaan 1 

 
 11 maximumscore 3 

a 
een juist antwoord bevat: 
• uitleg dat door het gebruik van sociale media groepsvorming kan 

ontstaan met gebruik van kernconcept groepsvorming 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Door gebruik van sociale media kunnen burgers met gedeelde 

belangen zich makkelijker aan elkaar binden. Het ontstaan van 
bindingen tussen mensen is groepsvorming 1 

 
b 
een juist antwoord bevat: 
• uitleg dat groepsvorming kan bijdragen aan politieke samenwerking 

met gebruik van kernconcept samenwerking 1 
• voorbeeld uit tekst 2 om politieke samenwerking te illustreren 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Door deze groepsvorming is het makkelijker om samen actie te 

ondernemen om politieke besluitvorming te beïnvloeden. Er is dan 
sprake van politieke samenwerking, want mensen vormen door het 
gebruik van sociale media relaties voor een gemeenschappelijk doel 1 

• Volgens tekst 2 kunnen door het gebruik van sociale media mensen 
met gedeelde belangen actie voeren tegen de gemeente over iets waar 
men boos over is (r. 22-26). Samen actie voeren tegen een gemeente 
is een voorbeeld van politieke samenwerking 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• uitleg dat gebruik van sociale media en internet voor politieke 

doeleinden het best past bij spreiding van macht volgens theorie van 
pluralisme 1 

• voorbeeld uit tekst 2 om theorie van pluralisme te illustreren 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het past het best bij de theorie van het pluralisme. Het gebruik van 

sociale media en internet kan bijdragen aan een zekere spreiding van 
macht. Een spreiding van macht is een kenmerk van de theorie van het 
pluralisme 1 

• Uit tekst 2 blijkt bijvoorbeeld dat door het gebruik van sociale media 
mensen sneller samen kunnen opkomen voor dingen die zij belangrijk 
vinden (r. 61-63). Als mensen sneller voor hun gemeenschappelijke 
belangen kunnen opkomen, kan dit zorgen voor politieke 
machtsvorming vanuit verschillende groepen 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen het noemen van de theorie van het 
pluralisme. 

 
 13 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• aangeven van verschil in gebruik van technologie tussen 

maatschappelijke groepen met definitie sociaal kapitaal 1 
• relatie tussen verschil in gebruik sociale media en politieke participatie 

met behulp van voorbeeld van politieke participatie uit tekst 2 1 
 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Groepen met een sterkere maatschappelijke positie zijn over het 

algemeen beter in staat om nieuwe technologieën zoals sociale media 
in te zetten voor netwerken, oftewel sociaal kapitaal, dan groepen met 
een zwakkere maatschappelijke positie 1 

• Groepen met een sterkere maatschappelijke positie zullen bijvoorbeeld 
meer gebruikmaken van Facebook om met andere burgers te 
protesteren tegen een gemeente (r. 22-26) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• relatie tussen verschillen in politieke participatie en rekening houden 

met eisen en belangen door overheid 1 
• relatie tussen rekening houden met belangen en eisen en 

representativiteit met behulp van kernconcept representativiteit 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Als bepaalde groepen door politieke participatie beter hun eisen en 

belangen kenbaar maken dan andere groepen, kan dit betekenen dat 
de overheid meer rekening houdt met hun eisen en belangen (dan met 
die van de andere groepen) 1 

• Dit heeft een negatieve invloed op de representativiteit van politieke 
besluiten als de standpunten van de politieke vertegenwoordigers 
minder overeenkomen met de eisen en wensen van bepaalde 
groepen 1 

 
 15 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• relatie tussen functioneren gemeenschap en ideologie met gebruik van 

kernconcept ideologie  1 
• voorbeeld uit tekst 2 om gewenste maatschappelijke of politieke 

verhoudingen te illustreren 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Hoe een stad als gemeenschap moet functioneren, is onder andere 

afhankelijk van de wijze waarop burgers met elkaar omgaan. De meest 
wenselijke verhoudingen tussen burgers zijn een onderdeel van 
ideologie 1 

• Afhankelijk van de ideologie kan het gebruik van sociale media 
bijdragen aan sterkere bindingen binnen groepen gelijkgestemden of 
juist bijdragen aan solidariteit met andere groepen (r. 47-51). Beide 
mogelijkheden zijn een indicatie van de gewenste maatschappelijke 
verhoudingen 1 

 
 16 maximumscore 4 

een juist antwoord bevat: 
uitleg dat door een filter bubble de bindingen tussen groepen in de 
samenleving kunnen afnemen, met gebruik van: 
• de begrippen selectiviteit en referentiekader 1 
• het kernconcept groepsvorming 1 
• een voorbeeld van groepsvorming uit tekst 2 1 
• een conclusie over afname bindingen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
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voorbeeld van een juist antwoord: 
• Door de technologie van de filter bubble is het mogelijk dat mensen 

vooral die mediaboodschappen kiezen die aansluiten bij hun 
referentiekader 1 

• Selectiviteit kan leiden tot groepsvorming onder gelijkgestemden. Er 
ontstaan dan bindingen tussen mensen met hetzelfde 
referentiekader 1 

• Zo stelt De Waal in tekst 2 dat likes zorgen dat mensen soortgelijke 
anderen treffen op bepaalde plaatsen (r. 42-45) 1 

• Bindingen tussen mensen met verschillende referentiekaders kunnen 
dan afnemen 1 

 
 17 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
uitleg dat door gebruik van Homeless SMS geprobeerd wordt de sociale 
uitsluiting van dak- en thuislozen te verminderen met gebruik van: 
• een component van sociale uitsluiting 1 
• een voorbeeld uit tekst 2 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Homeless SMS kan de sociale participatie van dak- en thuislozen 

bevorderen. Onvoldoende sociale participatie is een component van 
sociale uitsluiting 1 

• Dak- en thuislozen kunnen door middel van Homeless SMS makkelijker 
in contact komen met hulpverleners en het kan helpen hun sociale 
netwerk uit te breiden (r. 90-93). Homeless SMS bevordert zo sociale 
participatie 1 

 
 18 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• bijbehorend uitgangspunt van socialistische/sociaaldemocratische 

stroming 1 
• gebruik van voorbeeld uit tekst 2 om uitgangspunt te illustreren 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het gebruik van Homeless SMS past bij het 

socialistische/sociaaldemocratische uitgangspunt van een actieve 
overheid om de sociale gelijkheid tussen mensen te bevorderen 1 

• De overheid gebruikt Homeless SMS om daklozen te bereiken en zo 
hun maatschappelijke positie te verbeteren (r. 69-72 en r. 90-93). Door 
overheidsingrijpen kunnen zo verschillen tussen deze groep en andere 
groepen in de samenleving kleiner worden 1 

 
 19 maximumscore 1 

het uitgangspunt van eigen initiatief/verantwoordelijkheid van burgers om 
problemen op te lossen / beperkte overheidsbemoeienis 
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 20 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
uitleg wanneer door gebruik van Verbeterdebuurt een veiligheidsprobleem 
op de politieke agenda kan komen met gebruik van: 
• het kernconcept macht 1 
• een voorbeeld uit tekst 3 1 
• een kenmerk van maatschappelijk vraagstuk 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Als door het gebruik van Verbeterdebuurt buurtbewoners voldoende 

hulpbronnen zoals sociaal kapitaal kunnen mobiliseren, kan een door 
hen ervaren veiligheidsprobleem op de politieke agenda komen. Het 
mobiliseren van hulpbronnen is een onderdeel van macht 1 

• Door bijvoorbeeld steunbetuigingen (tekst 3) kunnen andere burgers 
worden gemobiliseerd 1 

• Door mobilisatie kan een ervaren veiligheidsprobleem op de publieke 
agenda worden geplaatst. Een kenmerk van een maatschappelijk 
vraagstuk is dat het op de publieke agenda staat. Als het 
veiligheidsvraagstuk hoog op de publieke agenda staat, kan dit 
bijdragen aan de noodzaak om het vraagstuk ook op de politieke 
agenda te plaatsen 1 

 
 

Opgave 3  Arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten 
 

 21 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• conclusie over sociale contacten op grond van figuur 1 1 
• uitleg van conclusie met gegevens uit figuur 1 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een meerderheid heeft veel contact met autochtone Nederlanders 1 
• De eerste twee staven bij de groep met een laag beroepsniveau geven 

aan hoeveel procent veel contact met autochtone Nederlanders 
onderhoudt. Dit percentage van de twee staven samen is meer dan 
50% 1 

 
 22 maximumscore 3 

a 
een juist antwoord bevat: 
• samenhang in figuur 1 tussen arbeidsmarktpositie en voornamelijk veel 

sociale contacten met leden herkomstgroep  1 
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voorbeeld van een juist antwoord: 
• Onder niet-westerse werkzoekenden en inactieven is het percentage 

dat voornamelijk veel contact heeft met leden van de herkomstgroep 
groter dan onder niet-westerse migranten met een hoog, midden en 
laag vast beroepsniveau 1 

 
b 
een juist antwoord bevat: 
• uitleg dat gegevens indicator kunnen zijn van sociale ongelijkheid met 

gebruik van kernconcept sociale ongelijkheid 1 
• uitleg dat gegevens indicator kunnen zijn van sociale cohesie met 

gebruik van kernconcept sociale cohesie 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het niet hebben van werk heeft over het algemeen minder status dan  

het wel hebben van werk. Er is dus sprake van sociale ongelijkheid 
omdat verschillen in arbeidsmarktpositie leiden tot een ongelijke 
waardering 1 

• Voornamelijk contacten hebben met leden van de herkomstgroep is op 
te vatten als een indicator van sociale cohesie omdat het iets zegt over 
de mate waarin migranten het gevoel hebben vooral lid te zijn van 
de gemeenschap van het herkomstland 1 

 
 23 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• voorbeeld van cultureel kapitaal 1 
• uitleg van relatie tussen cultureel kapitaal en sociale identiteit met 

definitie van sociale identiteit 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Beheersing van de Nederlandse taal is een voorbeeld van cultureel 

kapitaal  1 
• Beheersing van de Nederlandse taal kan voor migranten leiden tot een 

sterker bewustzijn dat ze tot de Nederlandse samenleving behoren. 
Hun sociale identiteit is dan sterker op Nederland gericht 1 
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 24 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• uitleg dat enculturatie van invloed is op identiteit met gebruik van 

definitie enculturatie 1 
• uitleg dat acculturatie van invloed is op identiteit met gebruik van 

kernconcept acculturatie 1 
• aangeven dat identiteit door migratie verandert 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Cultuuroverdracht van de cultuur van het land waarin de migranten 

geboren zijn, is van invloed op de identiteit van de migranten. Deze 
cultuuroverdracht is enculturatie 1 

• Cultuuroverdracht van de cultuur van het land waar de migranten 
naartoe verhuizen en waar ze dus niet zijn opgegroeid, is van invloed 
op de identiteit van de migranten. Deze cultuuroverdracht is 
acculturatie  1 

• Iemands identiteit kan door migratie naar een ander land veranderen. 
Identiteit is dus tijdgebonden en daarmee een relatief begrip 1 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Zware jongens, zachte hand (2013, 2 oktober). de Volkskrant.  Geraadpleegd 

februari 2015 op http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/zware-jongens-zachte-
hand~a3519682/ 

tekst 2 naar: Metz, T. (2013). De digitale stedeling. De Groene Amsterdammer, 8, 42-45. 
noot 1: Mediawijzer.net (z.j.) Filter bubble. Geraadpleegd februari 2015 op 
http://www.mediawijsheid.nl/filter-bubble/ 

tekst 3 naar: Anonieme buurtverbeteraar (2009), Idee: ’s nachts 1 uitgang aan de noordkant van 
cs open laten.  [online forum]. Geraadpleegd februari 2015 op 
http://www.verbeterdebuurt.nl/amsterdam/s-nachts-1-uitgang-aan-de-noordkant-van-cs-
open-laten/1653 
naar: Stichting Verbeterdebuurt (z.j.) Een vraag over Verbeterdebuurt? Geraadpleegd 
februari 2015 op http://www.verbeterdebuurt.nl/faq 

figuur 1 naar: Bakker, L., Dagevos, J. & Gijsberts, M. (2014). Arbeidsmarktpositie en binding met 
de Nederlandse samenleving. In Huijnk, W., Gijsberts, M. & Dagevos, J., Jaarrapport 
integratie 2013. Participatie van migranten op de arbeidsmarkt (p.175). Den Haag:  
Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd februari 2015 op 
http://www.scp.nl/dsresource?objectid=36326&type=org 

einde  
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 HA-1034-a-14-1-o 

Examen HAVO 

2014 
tijdvak 1 

donderdag 22 mei 
9.00 - 12.00 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als 
er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering 
 

Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het 
bronnenboekje. 
 

Inleiding  
Tijdens de regeringstermijn van kabinet-Rutte 1 (oktober 2010 tot 
november 2012) werd het fundament gelegd voor een regeling om 
studenten te stimuleren hun studie tijdig af te ronden: de zogenaamde 
‘langstudeerboete’. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer ging akkoord 
met het voorstel.  
 

Vanaf het eerste voorstel is er vanuit verschillende hoeken kritiek geweest 
op de langstudeerboete van ruim drieduizend euro. Tijdens de formatie 
van het kabinet-Rutte 2 sneuvelde het plan, maar werden wel andere 
wijzigingen voorgenomen. De studiefinanciering zou plaats moeten maken 
voor het sociaal leenstelsel.  
 

Bij de huidige studiefinanciering krijgen studenten maandelijks een 
bepaald bedrag gedurende vier jaar. Dit bedrag hoeft niet te worden 
terugbetaald mits de studie wordt afgerond binnen tien jaar. Bij het sociaal 
leenstelsel kan de student, om de studiekosten te betalen, lenen bij de 
overheid tegen een gunstig tarief. Het gehele bedrag moet naar 
draagkracht worden terugbetaald als de student is afgestudeerd en een 
baan heeft gevonden. De studiefinanciering als gift komt hiermee te 
vervallen voor de studenten die vanaf september 2014 hun opleiding 
starten. 
 
Lees de regels 1 tot en met 26 van tekst 1. 
Onderwijs is een collectief goed. Een van de kenmerken van een 
collectief goed is dat de overheid nodig is voor de ontwikkeling en de 
instandhouding ervan. 

1p 1 Leg uit welk ander kenmerk van een collectief goed te herkennen is in de 
uitspraak van de rechter. 
 
Pressiegroepen zoals ISO, LSVb en LKvV, kun je op grond van drie 
kenmerken indelen in soorten. Eén van die kenmerken is het wel of niet 
behoren tot het establishment. 

2p 2 Leg uit welk ander kenmerk van pressiegroepen af te leiden is uit de 
regels 15-24 van tekst 1. 
 
Nederland is een rechtsstaat. Studenten proberen middels een kort 
geding een politiek besluit ongedaan te maken. 

2p 3 Leg uit welk beginsel van de rechtsstaat te herkennen is in de 
mogelijkheid om een politiek besluit aan te vechten via de rechter. 
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Een student kan voor studentenbelangen opkomen door actief te worden 
binnen een pressiegroep. Een student zou voor datzelfde doel ook actief 
kunnen worden binnen een politieke partij. De overeenkomst tussen beide  
soorten organisaties is dat ze allebei een intermediair zijn tussen burger 
en overheid. Er zijn echter ook twee verschillen: pressiegroepen en 
politieke partijen gaan op verschillende manieren met studentenbelangen 
om en ze proberen op verschillende manieren invloed op de 
besluitvorming uit te oefenen. 

4p 4 Beschrijf de twee verschillen tussen pressiegroepen en politieke partijen. 
 
Lees de regels 27 tot en met 53 van tekst 1. 
Tekst 1 werd geschreven toen de regering steunde op een coalitie van 
CDA en VVD. Volgens de tekst was een meerderheid in de Tweede 
Kamer (81 zetels) voor het veranderen van het studiefinancieringsstelsel. 
Toch waren er eerst verkiezingen nodig voordat die verandering in gang 
gezet werd. 

4p 5 Geef twee mogelijke redenen waarom de VVD-fractie in de Tweede 
Kamer pas na de verkiezingen van september 2012 instemde met het 
afschaffen van de langstudeerboete.  
 
In regel 48 worden drie politieke partijen genoemd die nog voor 
handhaving van de langstudeerboete zijn: CDA, SGP en ChristenUnie. 
Deze partijen behoren tot eenzelfde politieke stroming. 

1p 6 Tot welke politieke stroming behoren deze drie partijen? 
 
Lees de regels 54 tot en met 67 van tekst 1. 
De VVD en de PvdA zijn om verschillende redenen voorstander van het 
sociaal leenstelsel. In het sociaal leenstelsel zijn uitgangspunten te 
herkennen van twee politieke stromingen: de stroming waar de VVD toe 
behoort en de stroming waar de PvdA toe behoort. 

4p 7 – Noem de stroming waar de VVD toe behoort en leg uit welk  
 uitgangspunt van die stroming in het sociaal leenstelsel te herkennen  
 is. 
 Noem de stroming waar de PvdA toe behoort en leg uit welk 

uitgangspunt van die stroming in het sociaal leenstelsel te herkennen 
is. 

 
Lees tekst 2. 

1p 8 Welke taak van het parlement is te herkennen in tekst 2? 
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Een voorstel wordt zowel door de Tweede Kamer als door de Eerste 
Kamer besproken. Hoewel in de Grondwet niets staat over een 
taakverdeling tussen Tweede en Eerste Kamer, blijkt in de praktijk dat 
beide Kamers verschillende accenten leggen. 

2p 9 – Waar besteedt de Eerste Kamer in het algemeen meer aandacht aan  
 dan de Tweede Kamer? 
 Leg uit waarom het nodig wordt gevonden dat een wetsvoorstel ook in 

de Eerste Kamer behandeld wordt. 
 
Zie tekst 2. 
De regeringspartijen hebben wel een meerderheid in de Tweede Kamer 
maar niet in de Eerste Kamer. 

2p 10 Geef een mogelijke oorzaak waardoor de procentuele zetelverdeling van 
de Eerste Kamer niet overeenkomt met die van de Tweede Kamer. Leg je 
antwoord uit. 
 
Brinkman zei (tekst 2 regel 11-13): “Liever een op tijd gewijzigd dan een 
verworpen voorstel”. 

2p 11 Leg aan de hand van formele middelen van de Eerste en Tweede Kamer 
uit wat Brinkman met zijn opmerking bedoelt. 
 
De Europese Unie maakt het makkelijker voor studenten om in het 
buitenland te gaan studeren. De Europese Unie stimuleert dat ook. 

3p 12 Leg uit dat het studeren in een ander land van de Europese Unie aansluit 
bij de oorspronkelijke doelen van de Europese samenwerking. Verwerk in 
je antwoord twee oorspronkelijke doelen van de Europese samenwerking. 
 
Bekijk figuur 1.  
In september 2012 waren er verkiezingen en daarna begonnen de 
formatiebesprekingen. Vooruitlopend op het nieuwe regeerakkoord 
maakten Samsom en Rutte, de onderhandelaars van de beoogde 
regeringspartijen, bekend dat ze over een aantal onderwerpen al tot een 
akkoord waren gekomen, een deelakkoord dus. Naar aanleiding daarvan 
maakte tekenaar Tom Janssen een cartoon (figuur 1). 

2p 13 Leg uit wat de afgezaagde armen te maken hebben met ons kiesstelsel.  
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Opgave 2 Crisis en de publieke omroep 

 
Bij deze opgave horen de teksten 3 en 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Onder invloed van de economische crisis hervormt de regering de 
publieke omroep. In 2012 gaf de overheid € 917 miljoen uit aan media. 
Vanaf 2013 wordt dat mediabudget stapsgewijs verlaagd. De bezuiniging 
loopt op tot een bedrag van € 200 miljoen in 2015. 
In het regeerakkoord van oktober 2012 staat een korte mediaparagraaf 
(tekst 3). Staatssecretaris Sander Dekker stuurde op 6 december 2012 
een brief aan de Kamer waarin de plannen uit het regeerakkoord verder 
zijn uitgewerkt (tekst 4). 
 
Lees tekst 3. 
In de voorstellen blijft het Stimuleringsfonds voor de Pers bestaan.  

3p 14 Leg uit op welke wijze het Stimuleringsfonds voor de Pers bijdraagt aan 
de kwaliteit van de democratie. 
 
In artikel 7 van de Grondwet staat dat burgers het recht hebben op het 
uiten van hun mening. Dit artikel regelt daarmee de relatie overheid-
burger met betrekking tot informatie-uitwisseling. De relatie overheid-
burger met betrekking tot informatie-uitwisseling wordt ook geregeld in 
artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden (EVRM).  

2p 15 Waarover gaat artikel 10 van het EVRM en wat voegt het toe aan artikel 7 
van de Grondwet? Gebruik in je antwoord de begrippen ‘zender’ en 
‘ontvanger’. 
 
De mediaparagraaf van het regeerakkoord gaat vrijwel helemaal over de 
publieke omroep en nauwelijks over de geschreven pers. De overheid 
heeft in haar regelgeving altijd al meer aandacht aan de publieke 
omroepen besteed dan aan de geschreven pers. 

2p 16 Geef een verklaring voor deze ongelijke verdeling van aandacht van de 
overheid. 
 
Lees de regels 1 tot en met 14 van tekst 4. 

2p 17 Welk verband kan gelegd worden tussen het marktmechanisme en de 
‘verschraling van het media-aanbod’? 
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Lees de regels 15 tot en met 26 van tekst 4. 
De overheid neemt verantwoordelijkheid voor de publieke functies van de 
media. Een van die functies is de informatievoorziening.  
Staatssecretaris Dekker noemt een publieke omroep een pijler onder het 
mediabeleid. Hij geeft daarmee het belang aan van een publieke omroep 
voor het mediabeleid. 

2p 18 – Wat is het doel van het mediabeleid met betrekking tot  
 informatievoorziening? 
 Leg uit dat de overheid haar beleid met betrekking tot 

informatievoorziening beter gestalte kan geven mét dan zónder 
publieke omroep. 

 
De overheid ondersteunt met haar mediabeleid de informatieve functie 
van de media en geeft weinig steun aan de amuserende functie. 
De staatssecretaris wil meer programma’s van Nederlandse makelij. 

2p 19 Leg uit dat een andere maatschappelijke functie van de media versterkt 
kan worden door deze voorkeur van de staatssecretaris. 
 
De overheid regelt veel voor de publieke omroep en tegelijkertijd staat in 
artikel 7 van de Grondwet dat ze zich niet met de inhoud mag bemoeien.  

2p 20 Geef een reden waarom artikel 7 in de Grondwet is opgenomen. 
 
In de regels 15-17 van tekst 4 staat dat de media “grote invloed” hebben. 
Deze uitspraak van de staatssecretaris kan niet met alle mediatheorieën 
ondersteund worden. 

6p 21 Leg aan de hand van elk van de volgende theorieën uit wat volgens die 
theorie de invloed van de media is op de meningsvorming van burgers. 
 framingtheorie 
 theorie van de selectieve perceptie 
 agendasettingtheorie  
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Opgave 3 ‘Project X Haren’ 

 
Bij deze opgave horen de teksten 5 tot en met 8 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Een uitnodiging voor een verjaardagsfeest werd van Facebook verwijderd 
nadat duizenden bezoekers zich op internet voor het feest hadden 
aangemeld. Andere Facebookgebruikers hadden hierop een eigen ‘event’ 
aangemaakt en het verjaardagsfeest omgedoopt tot ‘Project X Haren’. 
‘Project X’ is een rechtstreekse verwijzing naar een Amerikaanse film 
waarin een puberfeest uit de hand loopt.  
 

Dat een onschuldig bericht op Facebook uiteindelijk kan leiden tot rellen 
bleek op 21 september 2012 (tekst 5). Diverse deskundigen gaven hun 
visie op de rellen in Haren (tekst 6). Enkele relschoppers zijn inmiddels 
voor de rechter verschenen (tekst 7). Daarnaast hebben de rellen in 
Haren geleid tot een discussie over de rol van de sociale media (tekst 8). 
 
Lees de regels 1 tot en met 29 van tekst 5. 
De rellen in Haren hebben gevolgen voor inwoners en bedrijven in Haren. 
Deze gevolgen kunnen materieel en immaterieel van aard zijn.  

2p 22 Noem twee immateriële gevolgen die deze rellen voor de inwoners van 
Haren kunnen hebben.  
 
Lees de regels 30 tot en met 38 van tekst 5. 
Het publiek verwacht volgens tekst 5 geen taak- of leerstraffen, maar wil 
“lik op stuk en stevige gevangenisstraffen”. 

3p 23 Leg uit dat ‘stevige gevangenisstraffen’ een voorbeeld zijn van repressie 
maar dat er ook een preventieve werking van verwacht wordt. Maak in je 
antwoord onderscheid tussen twee soorten preventie. 
 
Lees tekst 6. 
Er bestaan verschillende verklaringen voor het ontstaan van crimineel 
gedrag. In tekst 6 zijn sociaalpsychologische verklaringen te herkennen. 

4p 24 Welke twee sociaalpsychologische verklaringen zijn te herkennen in  
tekst 6? Geef bij elk van de verklaringen het bijbehorende citaat met 
regelnummers. 
 
De aanwezigheid van alcohol (en drugs) wordt gezien als risicofactor voor 
het ontstaan van rellen. 

2p 25 Geef twee andere risicofactoren die de kans vergroten dat iemand zal 
gaan rellen. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Lees tekst 7. 
Bij de bestrijding van criminaliteit heeft het Openbaar Ministerie drie 
hoofdtaken.  

3p 26 Noem de drie hoofdtaken van het OM en geef bij elke hoofdtaak één zin 
uit tekst 7 waarin die hoofdtaak aan de orde komt. 
 
Slachtoffers hebben de mogelijkheid om een schadevergoeding te 
vorderen zonder daarvoor een aparte civiele procedure te hoeven voeren. 
De politierechter uit tekst 7 heeft bijvoorbeeld een schadevergoeding 
toegewezen aan vijf agenten.  

2p 27 Noem twee andere maatregelen die de afgelopen decennia zijn genomen 
om de positie van slachtoffers binnen het strafrecht te verbeteren.  
 
Bij een strafproces wordt aan de hand van drie vragen door de rechter 
getoetst of de persoon die verdachte is, voor een bepaald feit gestraft 
moet worden. Zo wordt altijd getoetst of gedrag wederrechtelijk is. 

2p 28 Welke twee andere vragen worden bij een strafproces getoetst?  
 

1p 29 Welke juridische mogelijkheid staat open voor veroordeelden indien zij het 
niet eens zijn met de uitspraak van de (politie)rechter?  
 
Lees tekst 8. 
De minister van Veiligheid en Justitie verschilt van mening met de 
voorzitter van de politievakbond. Minister en politie hebben beiden een 
taak in de rechtsstaat. Bij hun meningsverschil komt het dilemma van de 
rechtsstaat tot uiting.  

3p 30 Wat houdt het dilemma van de rechtsstaat in? Leg uit wat elk standpunt 
met dat dilemma te maken heeft. 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Besluitvorming rondom studiefinanciering 

 
tekst 1 
 
Kamer wil snel weer af van bezuinigingsmaatregel op hoger 
onderwijs 
 

Goedgekeurd door de Eerste Kamer, 
de Tweede Kamer, en nu ook door 
de rechtbank. De langstudeerboete 
komt er. Maar met de verkiezingen 
(van september 2012) voor de boeg 5 

lijkt de regeling geen lang leven 
beschoren.  
 
Zeker is dat studenten vanaf 1 sep-
tember 3.063 euro extra betalen als 
zij de grens van een jaar studie-10 

vertraging overschrijden tijdens hun 
bachelor- of masteropleiding. De 
rechtbank in Den Haag concludeerde 
gisteren dat de boete niet in strijd is 
met de wet. Daarmee wees ze de eis 15 

af van drie pressiegroepen van 
studenten – het Interstedelijk 
Studentenoverleg (ISO), de 
Landelijke Studentenvakbond (LSVb) 
en de Landelijke Kamer van 20 

Verenigingen (LKvV) – die een kort 
geding hadden aangespannen. Zij 
claimen dat ruim 60.000 studenten 
gedupeerd worden. Volgens de 
rechter maakt de boete toegang tot 25 

het hoger onderwijs niet onmogelijk. 
 
Wie komend jaar langstudeerder is, 
moet dus betalen. Maar wie dat een 
jaar later is, wellicht niet meer. Want 
van de steun voor de maatregel van 30 

staatssecretaris Halbe Zijlstra 
(Onderwijs, VVD) is inmiddels weinig 
over in de Tweede Kamer.  

Een meerderheid is nu tegen. 
Dat bleek uit de reacties van Kamer-35 

leden die gisteren volgden op de 
uitspraak van de rechter. De toon: als 
de boete vandaag niet strandt, 
sneuvelt die na de verkiezingen van 
12 september. (…) 40 

PvdA, GroenLinks en SP toonden 
zich tegen de langstudeerboete. 
Inmiddels is ook de VVD om, de partij 
die de boete invoerde als onderdeel 
van een pakket bezuinigings-45 

maatregelen. 
Wat overblijft aan steun is summier. 
Alleen CDA, SGP en ChristenUnie 
staan nog achter de maatregel. Zij 
vormen een minderheid in de Kamer  50 

nu, en naar alle waarschijnlijkheid 
ook na de verkiezingen van septem-
ber. 
Veel meer in trek bij de politici is een 
sociaal leenstelsel. Geen studie-55 

financiering, maar lenen bij de over-
heid tegen gunstige voorwaarden. 
VVD, PvdA, GroenLinks en D66 
pleiten in hun verkiezings-
programma’s voor vervanging van de 60 

basisbeurs door zo’n stelsel. 
Studenten betalen dan het geleende 
geld na hun studie naar draagkracht 
terug. Op dit moment hebben de vier 
partijen 81 zetels in de Kamer. Die 65 

meerderheid blijft volgens de jongste 
peilingen na 12 september intact. 
(…)

 
naar: NRC Handelsblad, 12 juli 2012
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tekst 2 
 
Kabinet moet dealen voor steun in Eerste Kamer 
 
Het kabinet-Rutte 2 moet voor elk 
voorstel op zoek naar steun buiten 
de coalitiepartijen VVD en PvdA. 
Alleen zo kan de nieuwe regering 
zich verzekeren van een meerder-5 

heid in de Eerste Kamer.  
(…) 
De CDA-fractie in de senaat waar-
schuwt het kabinet dat het in de 
Tweede Kamer zaken moet doen met 
deze partij, wil het op steun kunnen 10 

rekenen in de Eerste Kamer. “Liever 
een op tijd gewijzigd dan een ver-
worpen voorstel”, zei fractievoorzitter 

Elco Brinkman vandaag bij de 
algemene politieke beschouwingen in 15 

de Eerste Kamer. (…) 
Deze opstelling van de oppositie-
partijen in de senaat maakt het 
onzeker of een aantal voorstellen uit 
het regeerakkoord het wel haalt in 20 

beide Kamers. (…) 
Voor de vervanging van de studie-
beurs door een sociaal leenstelsel 
zal het kabinet zaken moeten doen 
met de combinatie van D66 en 25 

GroenLinks, samen goed voor tien 
senatoren in de senaat. (…) 

 
naar: http://fd.nl/economie-politiek/628299-1212/kabinet-moet-dealen-
voor-steun-in-eerste-kamer. Geraadpleegd op 4 december 2012. 

 
 
figuur 1 
 

 
 
 bron: www.tomjanssen.net
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Opgave 2  Crisis en de publieke omroep 

 
tekst 3 
 

Media 
 
Het bestaande beleid wijzigen we op 
een aantal punten. 
• De regionale omroepen worden niet 
langer gefinancierd door de provin-
cies, maar door het Rijk. Het budget 5 

wordt overgeheveld van het provin-
ciefonds naar de mediabegroting. 
Door samenwerking en integratie van 
taken met de landelijke publieke 
omroep is een besparing mogelijk. 10 

• We heroverwegen het eerder 
aangekondigde mediafonds1). Het 
Stimuleringsfonds voor de Pers blijft 
bestaan. 
• De zogenaamde ‘artikel 2.42- 15 

omroepen’2) worden – zoals eerder 

besloten – ondergebracht bij omroep-
organisaties. Dat maakt het schrap-
pen van de hiermee samenhangende 
uitgaven mogelijk. 20 

• De landelijke publieke omroep krijgt 
daarnaast een extra taakstelling3). 
Deze kan onder meer worden ge-
realiseerd door de eigen inkomsten 
te vergroten, onnodige uitgaven aan 25 

ledenwerving te voorkomen en door 
de voorgenomen koppeling tussen 
ledenaantallen en budgetten van 
omroepverenigingen los te laten en 
te vervangen door een systeem met 30 

A- en B-licentie. Toetreding van 
nieuwe omroepen blijft mogelijk. 

 
naar: Regeerakkoord p. 19, 29 oktober 2012 

 
 

noot 1 Heroverwegen betekent hier dat het plan bestaat om 16 miljoen euro op dat fonds te  

 bezuinigen. Het mediafonds verstrekt subsidies voor cultureel media-aanbod.  

noot 2 Artikel 2.42-omroepen zijn de zendgemachtigden op levensbeschouwelijke grondslag 

 zonder leden. 

noot 3 Taakstelling betekent hier dat 200 miljoen euro extra bezuinigd moet worden.  
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tekst 4 
 
(…) We zien dat er nauwelijks meer 
sprake is van distributieschaarste. Er 
is volop ruimte in en op de (digitale) 
ether, kabel, satelliet en via glas-
vezel. Daartegenover staat dat er 5 

weinig programma’s zijn van Neder-
landse makelij. Dat komt omdat deze 
erg duur zijn en de Nederlandse 
markt klein is, zodat het altijd on-
zeker is of de kosten wel terugver-10 

diend kunnen worden. Als slechts de 
wetten van de markt gelden, ver-
schraalt het media-aanbod, zeker in 
de huidige competitieve markt. 

Bovendien hebben sommige media 15 

een grote invloed op de menings-
vorming van de burger. Radio en 
televisie komen direct de huiskamers 
binnen met indringende boodschap-
pen. Een publieke omroep is de 20 

meest efficiënte manier om publieke 
functies in de media vorm te geven. 
Het kabinet heeft de overtuiging dat 
een moderne publieke omroep een 
belangrijke pijler is en blijft onder het 25 

mediabeleid. 
(…) 

 
naar: brief van staatssecretaris Dekker aan de Kamer betreffende:  
    uitwerking regeerakkoord-Rutte II, 6 december 2012 

 
 
 

Pagina: 687Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-14-1-b 6 / 7 lees verder ►►►

Opgave 3  ‘Project X Haren’ 

 
tekst 5 
 
Lekker rellen en plunderen… omdat het kán  
 
(…) Vrijdagavond 21 september 2012 
loopt een beoogd verjaardagsfeestje 
van een zestienjarig meisje uit Haren 
volledig uit de hand. (…) Aan het 
begin van de avond is de sfeer in 5 

Haren nog ontspannen, maar rond 
acht uur arriveren toeterende auto’s 
met jongens op de motorkap. De 
stemming slaat om. De Mobiele 
Eenheid wordt bekogeld met stenen 10 

en flessen, er vliegen dranghekken 
en fietsen door de lucht. (…) Tuinen 
worden vertrapt, auto’s vernield, 
schuurtjes opengebroken en winkel-
ruiten ingegooid. Rond half elf 15 

’s avonds wordt een Albert Heijn-
filiaal aan de Kerkstraat geplunderd. 
(…) Pas tegen middernacht keert de 
rust terug. De volgende ochtend blijkt 
de omvang van de aangerichte 20 

schade. Die zou in de miljoenen 
euro’s lopen. (…)  
Criminoloog Henk Ferwerda (51) is 
directeur van Bureau Beke en expert 
op het gebied van grootschalige 25 

ordeverstoringen en groepsgeweld. 
“Rellen komen vaker voor, maar 
plundertochten zoals in Haren en 
eerder in Rotterdam niet.” (…)  
 
Van belang is welke sancties er na 30 

‘Haren’ volgen. Het publiek verwacht 
geen taak- of leerstraffen, maar wil 
lik op stuk en stevige gevangenis-
straffen. Justitie heeft al aangekon-
digd dat de kosten zoveel mogelijk 35 

op de daders zullen worden verhaald. 
Dat klinkt daadkrachtig, maar de 
bewijslast wordt ingewikkeld. (…) 

 
naar: Gerlof Leistra, Elsevier, 29 september 2012 
 
 

tekst 6 
 
Relschoppers tot alles in staat 
 
Volstrekt doorgedraaid waren de 
jongeren die zich vorige week in 
Haren tegen de politie keerden en 
aan het plunderen sloegen. (…) Het 
grootste deel van de relschoppers 5 

kent de sterke arm van de politie. 
Want hoewel onder de eerste 36 
arrestanten geen kansloze jongeren 
zijn, omdat ze naar school gaan, 
stage lopen of een baan hebben, is 10 

de helft van hen al eens met de 
politie in aanraking geweest. In ver-

horen hebben de meeste verdachten 
laten weten dat ze gewoon zin 
hadden in een feestje, maar zich  15 

lieten meeslepen door de massa. (…)   
 
De Woudenbergse psycholoog Kees 
Roest kreeg vorige week vrijdag-
avond iets mee van de ongeregeld-
heden toen hij in zijn auto op weg 20 

van Groningen naar zijn woonplaats 
bij Haren in de file terechtkwam. 
“Voor me reed een auto waarop 
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enkele jongens boven op het dak van 
de wagen een drinkgelag hielden. 25 

Levensgevaarlijk. (…) Op een 

bepaald moment dringt het abnorma-
le van hun gedrag niet meer tot hen 
door.” 

 
naar: Reformatorisch Dagblad, 29 september 2012 
 
 

tekst 7 
 
Taakstraffen tot 80 uur voor rellen in Haren 
 
De politierechter in Groningen heeft 
gisteren, op de tweede dag van de 
snelrechtzitting over de rellen in 
Haren, taakstraffen tot 80 uur op-
gelegd voor openlijke geweldpleging. 5 

Zeven raddraaiers moeten 40 tot 80 
uur aan het werk, sommigen al over 
tien dagen. Het Openbaar Ministerie 
wil uitvoering van hun werkstraf in 
Haren. Officier van justitie Jan 10 

Hoekman erkende dat het in de 
zestien zaken tot nu toe gaat om 
‘meelopers’. De echte hooligans, zei 

hij, zijn nog niet gepakt. Inmiddels 
zijn 47 verdachten aangehouden, en 15 

de politie verwacht er meer. Tot nu 
toe legde de rechtbank twee cel-
straffen op, vier keer kwam het tot 
vrijspraak. In de overige tien zaken 
werden taakstraffen uitgedeeld. 20 

Verder bepaalde de rechter dat vijf 
agenten schadevergoedingen tot 350 
euro van enkele verdachten krijgen. 
(…) Andere relschoppers verschijnen 
de komende maanden voor de 25 

rechter.
 
naar: NRC Handelsblad, 10 oktober 2012 
 
 

tekst 8 
 
Ivo Opstelten tegen censuur sociale media 
 
Ivo Opstelten (VVD) voelt er niets 
voor om sociale media te censureren 
om zo rellen zoals in Haren te voor-
komen. Dat zei de minister van 
Veiligheid en Justitie gisteren tijdens 5 

het wekelijkse vragenuurtje. “In mijn 
denkwereld is het toepassen van 
censuur moeilijk te hanteren.” Onder 
anderen de voorzitter van de politie-

vakbond ACP, Gerrit van de Kamp, 10 

opperde dat de politie berichten op 
sociale media zou moeten kunnen 
weghalen om problemen als in Haren 
te voorkomen.  
Wel vindt minister Opstelten dat de 15 

rol van sociale media tegen het licht 
moet worden gehouden. 

 
naar: Nederlands Dagblad, 26 september 2012 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2014 
tijdvak 1 

 

 maatschappijwetenschappen 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

Pagina: 692Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-a-14-1-c 4 lees verder ►►► 
 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 73 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering 

 
 1 maximumscore 1 

De rechter noemt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Dat is het 
kenmerk dat een collectief goed voor iedereen beschikbaar moet zijn. 
 

 2 maximumscore 2 
• Het kenmerk: de mate van georganiseerdheid 1 
• Uit de regels 15-24 van tekst 1 kun je opmaken dat er in verschillende 

steden organisaties zijn die onderling contact met elkaar houden.  
Dat geeft blijk van een tamelijk grote mate van georganiseerdheid 1 

 
 3 maximumscore 2 

Een van de volgende beginselen met (voorbeeld van) uitleg: 
− Beginsel: Ook de overheid moet zich aan de wet houden / 

legaliteitsbeginsel. 
− Uitleg: De rechtbank heeft de eis van de studenten verworpen nadat ze 

concludeerde dat de overheid rechtmatig handelde. De rechtbank heeft 
dus onderzocht of de overheid zich wel aan de wet hield en dat is een 
beginsel van de rechtsstaat. 

 

of 
 

− Beginsel: Een onafhankelijke rechter beslist over geschillen tussen 
overheid en burger. 

− Uitleg: Studenten hebben hun conflict met de overheid voorgelegd aan 
een rechter. Dat heeft enkel zin als deze de bevoegdheid heeft om 
daarover te beslissen en dat is een beginsel van de rechtsstaat. 

 

of 
 

− Beginsel: Er is een scheiding van machten / trias politica. 
− Uitleg: Dat een rechter de bevoegdheid heeft om te oordelen over de 

rechtmatigheid van overheidshandelen is een teken van 
machtenscheiding en dat is een beginsel van de rechtsstaat. 

 
• voor het noemen van een juist beginsel van de rechtsstaat 1 
• voor het geven van een juiste uitleg (alleen mogelijk als ook het juiste 

beginsel van de rechtsstaat genoemd wordt) 1 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 4 
De twee verschillen zijn: 
• Politieke partijen houden zich bezig met de inrichting van de 

samenleving als geheel en zullen daarbij verschillende belangen tegen 
elkaar afwegen. Een pressiegroep hoeft die afweging niet te maken en 
kan al zijn aandacht op een deelbelang (het studentenbelang) richten 2 

• Pressiegroepen doen niet mee aan verkiezingen, verwerven geen 
zetels in besluitvormingsorganen en stemmen dus niet mee maar 
proberen invloed uit te oefenen op de mensen die de beslissingen 
nemen. Politieke partijen proberen via verkiezingen zetels te 
verwerven om op die manier direct deel te nemen aan het 
besluitvormingsproces 2 

 
 5 maximumscore 4 

Voorbeelden van redenen zijn (twee van de volgende): 
− De VVD voelde zich nog verplicht om het regeerakkoord dat ze met het 

CDA gesloten had, te respecteren.  
− De VVD wilde haar eigen staatssecretaris niet afvallen. 
− Het is de gewoonte dat een demissionair kabinet geen nieuw of 

omstreden beleid maakt. 
 
per juiste reden 2 
 

 6 maximumscore 1 
het confessionalisme / de confessionele stroming 
 
Opmerking 
Het antwoord ‘christendemocratische stroming’ dient fout gerekend te 
worden. 
 

 7 maximumscore 4 
Voorbeeld van een goed antwoord is: 
• De stroming waar de VVD toe behoort is het liberalisme 1 
• Een uitgangspunt van het liberalisme is individuele 

verantwoordelijkheid. Het sociaal leenstelsel is geen gift maar een 
lening. Studenten gaan zelf een lening aan en ze dragen zelf de 
verantwoordelijkheid voor het terugbetalen van die verplichting die ze 
aangaan / dat prikkelt studenten om snel af te studeren  1 

• De stroming waar de PvdA toe behoort is het socialisme / de 
sociaaldemocratie  1 

• Een uitgangspunt van het socialisme / de sociaaldemocratie is dat 
gestreefd wordt naar een eerlijke verdeling van kennis. Met het sociaal 
leenstelsel wordt geregeld dat hoger onderwijs voor iedereen 
toegankelijk blijft 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 1 
de (mede)wetgevende taak 
 

 9 maximumscore 2 
• De Eerste Kamer let bij de behandeling van een wetsvoorstel, meer 

dan de Tweede Kamer, op de verhouding met bestaande wetten en de 
grondwet 1 

• Omdat de Eerste Kamer een wetsvoorstel met enige ‘afstand’ bekijkt / 
een Kamer van reflectie is, vormt ze een extra bescherming tegen de 
verleidingen van ‘de waan van de dag’ / helpt ze ondoordachte 
besluitvorming te voorkomen 1 

 
 10 maximumscore 2 

Een van de volgende oorzaken met uitleg: 
− De verkiezingen van de Provinciale Staten vinden op een ander tijdstip 

plaats dan die van de Tweede Kamer, zodat er een verschuiving in de 
voorkeuren van de kiezers kan zijn opgetreden. 

− De opkomst bij de provinciale verkiezingen verschilt van die van de 
Tweede Kamerverkiezingen. Niet van iedere partij blijft eenzelfde 
percentage kiezers thuis. 

− Bij verkiezingen voor Provinciale Staten kunnen andere onderwerpen 
van belang geacht worden door de kiezers waardoor ze op een andere 
partij gaan stemmen. 

− De Tweede Kamer wordt gekozen door directe verkiezingen, de Eerste 
Kamer door getrapte verkiezingen via de leden van de Provinciale 
Staten. De leden van de Provinciale Staten stemmen niet altijd op 
dezelfde partij als hun kiezers gedaan zouden hebben / niet alle 
partijen die in PS zitten zijn ook verkiesbaar voor de Eerste Kamer. 

 
• voor een juiste oorzaak 1 
• voor een juiste uitleg bij die oorzaak  1 
 

 11 maximumscore 2 
• De Tweede Kamer heeft wel het recht van amendement (recht om 

wetsvoorstellen te veranderen), de Eerste Kamer niet 1 
• Als het voorstel nog gewijzigd moet worden om het door de Eerste 

Kamer te krijgen dan moet dat gebeuren tijdens de behandeling in de 
Tweede Kamer, althans voordat het aan de Eerste Kamer wordt 
aangeboden. Daarna kan het niet meer gewijzigd worden en kan de 
Eerste Kamer niet anders dan het wetsvoorstel verwerpen als ze een 
onderdeel ervan niet onderschrijft 1 
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 HA-1034-a-14-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De oorspronkelijke doelen waren (twee van de volgende): 
Het in Europa brengen van  
− vrede 
− veiligheid 
− welvaart 
− stabiliteit 
Uitleg: 
Door in het buitenland te studeren ontstaan contacten, vriendschappen en 
begrip voor elkaar. Dat is goed voor de vrede, veiligheid en stabiliteit. 
Als ‘welvaart’ als doel genoemd is dan moet dat ook in de uitleg aan de 
orde komen (bijvoorbeeld): Dat vergemakkelijkt het samenwerken en ook 
het zakendoen, wat goed is voor de welvaart. 
 

• voor het verwerken van twee doelen in het antwoord 1 
• voor het geven van de bijpassende uitleg 2 
 

 13 maximumscore 2 
Nederland heeft een stelsel van evenredige vertegenwoordiging zonder 
kiesdrempel. Geen enkele partij haalt in de regel een meerderheid 
waardoor altijd samenwerking in een coalitie nodig is. Om samen te 
werken moeten partijen een deel van hun wensen laten vallen. Dit wordt 
door de tekenaar verbeeld doordat zowel bij Rutte als bij Samsom een arm 
is afgezaagd. 
 

 
Opgave 2 Crisis en de publieke omroep 

 
 14 maximumscore 3 

• Het Stimuleringsfonds voor de Pers geeft tijdelijke financiële steun aan 
de geschreven pers als een bedrijf dreigt failliet te gaan en als dat 
bedrijf van belang is voor de pluriformiteit van het media-aanbod  1 

• Pluriformiteit is belangrijk voor het goed functioneren van de 
democratie 1 

• Tijdelijke financiële steun draagt bij aan het in stand houden van de 
pluriformiteit van de media en daarmee aan de kwaliteit van de 
democratie 1 

 

 15 maximumscore 2 
• In artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 

en de Fundamentele Vrijheden staat dat burgers recht hebben op het 
vergaren van informatie. De overheid mag burgers dus niet beletten 
informatie te zoeken. Daarmee regelt artikel 10 een recht van de 
burger als ‘ontvanger’ van informatie 1 

• Artikel 7 van de Grondwet gaat over de vrijheid van meningsuiting en 
regelt het recht van de burger als ‘zender’ 1
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 HA-1034-a-14-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 2 
Een juiste verklaring is (een van de volgende): 
− De overheid verdeelde uitzendfrequenties die schaars waren en van 

daaruit ontwikkelde ze een mediabeleid dat afgestemd was op de 
publieke omroepen, terwijl de pers werkte binnen een 
marktmechanisme waar de overheid weinig inbreng in had. 

− De overheid heeft bemoeienis met de inkomsten van de publieke 
omroep (vroeger kijk- en luistergeld, later subsidie en het verdelen van 
STER-inkomsten) terwijl de geschreven pers zonder overheid via de 
markt in haar eigen inkomsten voorzag. 

 
 17 maximumscore 2 

• Het marktmechanisme zet aan tot een programmering waarmee zo 
veel mogelijk inkomsten uit reclame verkregen kunnen worden 1 

• Programma’s moeten voldoende koopkrachtige kijkers trekken en als 
dat niet het geval blijkt dan worden ze niet langer uitgezonden. Het 
media-aanbod dat overblijft bestaat uit meer van dezelfde soort 
succesvol gebleken programma’s (voornamelijk oppervlakkig 
amusement dat gericht is op een zo groot mogelijk publiek) en dat is 
verschraling 1 

 
 18 maximumscore 2 

• Het doel van het mediabeleid ten aanzien van informatievoorziening is 
kwalitatief hoogwaardige informatie leveren 1 

• De overheid heeft meer invloed op een publieke omroep dan op andere 
media omdat ze over het budget van de publieke omroep gaat. 
Daardoor kan ze eisen stellen bij het verlenen van concessies. 
Bijvoorbeeld de eis dat de nieuwsvoorziening verzorgd wordt door een 
organisatie die onafhankelijk is en kwaliteit kan leveren. Aan andere 
media kan ze een dergelijke eis niet stellen 1 

 
 19 maximumscore 2 

• verbindende functie 1 
• De media kunnen een bijdrage leveren aan de onderlinge binding van 

Nederlanders omdat meer programma’s in beeld brengen wat 
Nederlanders gemeenschappelijk hebben 1 

 

ook goed: 
 

• socialiserende functie 1 
• Meer programma’s van Nederlandse makelij kan betekenen dat 

Nederlandse cultuurkenmerken meer op de Nederlandse media 
verschijnen. Dat kan bijdragen aan de socialisatie van Nederlanders 1 
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 HA-1034-a-14-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 2 
Een reden is dat een democratie niet kan functioneren zonder vrijheid van 
meningsuiting / de overheidsmacht hiermee ingeperkt wordt / dit 
beschouwd wordt als een van de burgerlijke vrijheden. 
 

 21 maximumscore 6 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn: 
• De framingtheorie laat zien dat een verslaggever een keuze maakt 

voor een bepaald perspectief van waaruit hij een gebeurtenis 
beschrijft. Een oorlogshandeling kan bijvoorbeeld beschreven worden  
met aandacht voor het fysieke en emotionele leed van directe 
slachtoffers maar ook met aandacht voor gevolgen voor de koers van  
aandelen. Afhankelijk van het gekozen frame zal de invloed van het 
bericht verschillen 2 

• De theorie van de selectieve perceptie wijst erop dat mensen naar 
verschillende berichten kijken / eenzelfde bericht verschillend 
waarnemen. Waarvoor mensen zich openstellen, hoe ze een 
boodschap waarnemen en wat zij onthouden, wordt beïnvloed door hun 
referentiekader, hun waarden en normen 2 

• De agendasettingtheorie stelt dat de media geen directe invloed 
hebben op wat de mensen van een onderwerp vinden. De media 
bepalen wel – door de hoeveelheid aandacht die ze aan bepaalde 
onderwerpen besteden – over welke onderwerpen mensen een mening 
zullen vormen 2 

 
 

Opgave 3 ‘Project X Haren’ 
 

 22 maximumscore 2 
Voorbeelden van immateriële gevolgen voor de samenleving zijn (twee van 
de volgende): 
− Ontstaan van angst / het optreden van geestelijke/emotionele schade. 
− Er kan morele verontwaardiging ontstaan.  
− Het rechtsgevoel kan worden aangetast.  
− Burgers kunnen zich in hun bewegingsvrijheid beperkt voelen.  
− De rechtsstaat wordt bedreigd: gevaar van eigenrichting.  
− Veranderende opvattingen van goed en kwaad.  
− Verlies aan vertrouwen in mensen, organisaties en de samenleving als 

geheel.  
− Ontstaan van negatieve beeldvorming ten aanzien van bepaalde 

groepen mensen.  
 

per juist immaterieel gevolg  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 3 
• repressief omdat een sanctie wordt opgelegd nadat het delict is 

gepleegd 1 
• speciaal preventief omdat men door middel van de sanctie wil 

voorkomen dat de persoon die het delict gepleegd heeft opnieuw in de 
fout gaat 1 

• algemeen/generaal preventief omdat men wil voorkomen dat andere 
mensen (dergelijke) strafbare feiten zullen gaan plegen 1 

 
 24 maximumscore 4 

• overmacht door groepsdwang  1 
• Citaat: In de regels 12-16 van tekst 6 staat dat verdachten zeggen dat 

ze zich lieten meeslepen door de massa 1 
• Gevoelens van schuld worden onder invloed van de groep tijdelijk 

buiten werking gesteld 1 
• Citaat: In de regels 26-29 staat dat het abnormale van hun gedrag niet 

meer tot hen doordrong 1 
 
Opmerking 
Voor een citaat mag alleen een scorepunt toegekend worden als het 
correct gekoppeld is aan de bijbehorende verklaring. 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeelden van andere risicofactoren zijn (twee van de volgende): 
− psychische problemen 
− gedragsproblemen 
− omgang met delinquente vrienden 
− de aanwezigheid van gewelddadige anderen 
− werkloosheid/verveling 
 
per juiste risicofactor 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 3 
Hoofdtaken van het Openbaar Ministerie zijn:  
• leiding geven aan het opsporingsonderzoek 1 

Citaat (één van de volgende): 
− “De echte hooligans, zei hij, zijn nog niet gepakt.” (regels 13-14) 
− “Inmiddels zijn 47 verdachten aangehouden, en de politie verwacht er 

meer.” (regels 14-16) 
• vervolgen van strafbare feiten 

Citaat: “Andere relschoppers verschijnen de komende maanden voor 
de rechter.” (regels 24-26) 1 

• verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van opgelegde sancties 
(straffen en maatregelen) 
Citaat: “Het Openbaar Ministerie wil uitvoering van hun werkstraf in 
Haren.” (regels 8-10) 1 

 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen als een hoofdtaak gekoppeld is aan een 
juist citaat.  
 

 27 maximumscore 2 
Twee van de volgende maatregelen:  
− Slachtoffers hebben het recht gekregen op informatie over de 

strafrechtelijke procedure.  
− Slachtoffers hebben het recht gekregen om kennis te nemen van de 

processtukken die voor hen van belang zijn. 
− Er wordt rekening gehouden met de belangen van slachtoffers bij het 

nemen van de vervolgingsbeslissing.  
− Er wordt rekening gehouden met de belangen van slachtoffers bij het 

formuleren van de eis.  
− Slachtoffers hebben spreekrecht gekregen. 
 
per juiste maatregel 1 
 

 28 maximumscore 2 
De andere twee vragen zijn: 
• Is de gedraging verwijtbaar? (schuld) 1 
• Is het bewijs wettig en overtuigend? 1 
 

 29 maximumscore 1 
De veroordeelden kunnen in (hoger) beroep gaan / naar het gerechtshof 
gaan. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 30 maximumscore 3 
• Het dilemma van de rechtsstaat houdt in dat er een spanning bestaat 

tussen enerzijds rechtshandhaving en anderzijds rechtsbescherming  1 
• De voorzitter van de politievakbond pleit voor het weghalen van 

berichten van de sociale media, omdat daarmee verstoring van de 
openbare orde zoals in Haren misschien voorkomen kan worden.  
De rechtshandhaving is daarmee gediend  1 

• De minister wil niet censureren. De rechtsstaat moet zorgen voor 
rechtsbescherming en door niet te censureren beschermt de minister 
het recht om een mening te uiten 1 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: NRC Handelsblad, 12 juli 2012 
tekst 2 naar: http://fd.nl/economie-politiek/628299-1212/kabinet-moet-dealen-voor-steun-in-

eerste-kamer; geraadpleegd op 4 december 2012 
figuur 1 www.tomjanssen.net 
tekst 3 naar: Regeerakkoord, p. 19, 29 oktober 2012 
tekst 4 naar: brief van staatssecretaris Dekker aan de Kamer betreffende: uitwerking 

regeerakkoord Rutte-II, 6 december 2012 
tekst 5 naar: Gerlof Leistra, Elsevier, 29 september 2012 
tekst 6 naar: Reformatorisch Dagblad, 29 september 2012 
tekst 7 naar: NRC Handelsblad, 10 oktober 2012 
tekst 8 naar: Nederlands Dagblad, 26 september 2012 

einde  
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Examen HAVO 

2014 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 22 mei

9.00 - 12.00 uur

HA-1034-f-14-1-o 
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Aanwijzing voor de kandidaat 
 
 
Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 
 
 

Opgave 1  Agressie op het sportveld 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2012 raakte een grensrechter na afloop van een amateurvoetbal-
wedstrijd ernstig gewond toen hij werd mishandeld door jonge voetballers. 
Hij overleed een dag later. In de media kreeg deze gebeurtenis veel 
aandacht. Het leidde tot een publiek en politiek debat over ongewenst 
gedrag en gewelddadige excessen in de sport. 
 
Bij de strafrechtelijke aanpak van gewelddadige excessen in de sport zijn 
verschillende overheidsorganen betrokken. 

3p 1 – Noem drie actoren die betrokken zijn bij de strafrechtelijke aanpak van 
 gewelddadige excessen in de sport: één van de uitvoerende macht, 
 één van de wetgevende macht en één van de rechterlijke macht. 
– Geef vervolgens bij elke actor een concrete taak die deze vervult 
 binnen de trias politica. 
 
Stel dat je de subjectieve (on)veiligheid in de sport onderzoekt door 
middel van enquêtes onder sporters. Je legt een aantal stellingen aan 
sporters voor waarop zij met ‘ja’ of ‘nee’ kunnen reageren. Om 
wetenschappelijk verantwoorde conclusies uit de enquête te kunnen 
trekken, moeten deze stellingen aan bepaalde eisen voldoen. Hieronder 
staan twee stellingen die niet voldoen aan deze eisen: 
a Ik heb het afgelopen jaar aangifte gedaan van een 

gewelddadig incident tijdens een sportwedstrijd.  ja / nee 
b Ik heb mij het afgelopen jaar soms een beetje onveilig 

gevoeld als ik aan het sporten was.    ja / nee 
2p 2 Leg voor stelling a en stelling b uit waarom deze niet voldoen aan de 

wetenschappelijke eisen om verantwoorde conclusies over subjectieve 
(on)veiligheid in de sport te kunnen trekken. 
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Het Mulier Instituut heeft onderzoek gedaan naar onwenselijk gedrag in 
de sport. Het instituut geeft verschillende verklaringen voor veranderingen 
in meldingen van onwenselijk gedrag in de sport. Als voorbeeld wordt de 
hockeysport gegeven: een tak van sport die volgens het instituut al lang 
actief is op het gebied van sportiviteit en respect, maar waar verenigingen 
recent juist meer ongewenst gedrag waarnemen.  

2p 3 Leg uit dat een actiever veiligheidsbeleid bij sportverenigingen kan leiden 
tot het waarnemen van meer ongewenst gedrag. Gebruik in je uitleg de 
begrippen referentiekader en selectieve perceptie. 
 
Lees tekst 1. 
Om ongewenst gedrag en excessen in de sport aan te pakken, heeft het 
kabinet een actieplan opgesteld. 

2p 4 Geef aan waarom het actieplan van het kabinet past binnen integraal 
veiligheidsbeleid. Ondersteun je antwoord met een voorbeeld uit tekst 1. 
 
Om ongewenst gedrag en excessen bij sportverenigingen te voorkomen, 
wordt er geëxperimenteerd met de inzet van sportpedagogen. Rotterdam 
was de eerste gemeente waar een sportvereniging ondersteuning kreeg 
van een sportpedagoog. In 2013 verscheen er een onderzoeksrapport van 
het Verwey-Jonker Instituut over de ervaringen met deze sportpedagogen. 
De doelstellingen van het beleid en een aantal conclusies uit het rapport 
staan in tekst 2 en 3. Een van de doelstellingen van het beleid is het 
stimuleren van een positief pedagogisch klimaat. 
Lees tekst 1, 2 en 3. 
Met de beantwoording van de vragen 5 tot en met 8 maak je een analyse 
van het vraagstuk zoals beschreven in tekst 1, 2 en 3. 
Vraagstuk 

2p 5 Leg uit dat er sprake is van een politiek vraagstuk. Gebruik in je uitleg een 
voorbeeld uit tekst 1. 
Oorzaak 

4p 6 Geef met behulp van twee kernconcepten een verklaring voor het 
vóórkomen van ongewenst gedrag en excessen in de sport. Gebruik in je 
verklaring bij elk kernconcept een voorbeeld uit tekst 2 of 3. 
Beleid 

6p 7 Leg uit dat in het beleid van het stimuleren van een positief pedagogisch 
klimaat de hoofdconcepten vorming, verhouding en binding te herkennen 
zijn. Gebruik in je uitleg: 
– bij elk hoofdconcept een bijbehorend kernconcept; 
– bij elk kernconcept een voorbeeld uit tekst 2 of 3. 
Oplossing 

2p 8 In hoeverre zal het stimuleren van een positief pedagogisch klimaat 
bijdragen aan het verminderen van ongewenst gedrag en excessen in de 
sport? Leg je antwoord uit met behulp van: 
– een theorie ter verklaring van criminaliteit; 
– een voorbeeld uit tekst 2 of 3. 
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Opgave 2  De publieke opinie over politiek en overheid 
 
Bij deze opgave horen de tabellen 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de 
publieke opinie en heeft daarbij onder andere gekeken naar de 
opvattingen van burgers over het functioneren van politiek en overheid. 
 
Bekijk tabel 1. 
Bijna 80 procent van de respondenten geeft aan in sommige situaties voor 
een referendum te zijn. In hoeverre een referendum als wenselijk wordt 
gezien, is onder andere afhankelijk van de visie op politieke participatie. 
De ontwikkelingstheorie en de instrumentele theorie hebben elk een 
verschillende visie op de wenselijkheid van politieke participatie. 

1p 9 Leg uit vanuit welke visie op politieke participatie een referendum vooral 
als wenselijk zal worden gezien. Gebruik in je uitleg een kenmerk van de 
gekozen visie. 

1p 10 Leg uit vanuit welke visie op politieke participatie een referendum vooral 
als onwenselijk zal worden gezien. Gebruik in je uitleg een kenmerk van 
de gekozen visie. 
 
Bekijk tabel 2. 
Uit tabel 2 blijkt dat er verschillen zijn in de opvattingen over politiek en 
overheid tussen hoger en lager opgeleiden. Stel dat je zou willen 
onderzoeken welke verklaringen er zijn voor die verschillen. 

4p 11 – Geef twee verschillen in opvattingen over politiek en overheid tussen 
 hoger en lager opgeleiden zoals weergegeven in tabel 2. 
– Geef voor elk verschil een mogelijke verklaring. Gebruik bij elke 
 verklaring een verschillend politicologisch kernconcept. 
 
De gegevens uit tabel 1 en 2 kunnen opgevat worden als een 
maatschappelijk vraagstuk. Dit vraagstuk kan met behulp van de hoofd- 
en kernconcepten van maatschappijwetenschappen ook beschreven 
worden als een vraagstuk van binding en verhouding. 

4p 12 Leg met behulp van tabel 1 en 2 uit dat er sprake is van een 
bindingsvraagstuk en een verhoudingsvraagstuk. Gebruik in je uitleg: 
– bij het ene vraagstuk een resultaat uit tabel 1 en bij het andere 
 vraagstuk een resultaat uit tabel 2; 
– bij het ene vraagstuk een politicologisch kernconcept en bij het andere 
 vraagstuk een sociologisch kernconcept. 
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Opgave 3  Arbeidsmigratie in goede banen 
 
Bij deze opgave horen de teksten 4 en 5 en tabel 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2004 trad een aantal landen uit Midden- en Oost-Europa, zoals 
Hongarije en Polen, toe tot de Europese Unie. Vanaf 2007 kregen 
arbeidsmigranten uit deze landen daarmee vrije toegang tot de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Het vraagstuk van arbeidsmigratie uit Midden- 
en Oost-Europese landen staat in deze opgave centraal.  
 

1p 13 Geef aan waarom de toetreding van Midden- en Oost-Europese landen tot 
de Europese Unie een voorbeeld is van globalisering. Gebruik in je 
antwoord het kernconcept globalisering. 
 
Lees tekst 4. 
In tekst 4 staat een aantal fragmenten uit een verslag van een commissie 
die onderzoek heeft gedaan naar arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-
Europese landen. In de tekst staan verschillende maatregelen om sociale 
uitsluiting bij arbeidsmigranten tegen te gaan. Sociale uitsluiting kent vier 
componenten. Een daarvan is een tekort aan materiële goederen. 

2p 14 – Geef een maatregel uit tekst 4 die bedoeld is om een van de andere 
 drie componenten van sociale uitsluiting tegen te gaan. 
– Licht toe waarom die maatregel past bij de betreffende component van 
 sociale uitsluiting. 
 
Er zijn verschillende factoren die de maatschappelijke positie van 
arbeidsmigranten beïnvloeden. 

4p 15 Leg aan de hand van tekst 4 uit dat zowel positietoewijzing als 
positieverwerving van invloed kan zijn op de maatschappelijke positie van 
arbeidsmigranten. Gebruik in je uitleg: 
– de definities van positietoewijzing en positieverwerving; 
– uit tekst 4 een voorbeeld van positietoewijzing en een voorbeeld van 
 positieverwerving. 
 

2p 16 – Formuleer een standpunt over arbeidsmigratie binnen de Europese 
 Unie dat past bij de liberale ideologie. 
– Geef vervolgens een liberaal ideologisch uitgangspunt dat past bij het 
 geformuleerde standpunt. 
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Lees tekst 5. 
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft 
onderzoek gedaan naar arbeidsmigratie in Europa. De WRR onderscheidt 
verschillende migratiepatronen. In tekst 5 staat een aantal kenmerken van 
deze migratiepatronen. 
Je kunt bij migrantengroepen de mate van binding met het land van 
herkomst en met het bestemmingsland meten met behulp van 
verschillende indicatoren. 

3p 17 – Geef op grond van tekst 5 een indicator die de mate van binding van 
 migrantengroepen met het land van herkomst kan meten. 
– Geef op grond van tekst 5 een indicator die de mate van binding van 
 migrantengroepen met het bestemmingsland kan meten. 
– Geef aan waarom het indicatoren van binding zijn. Gebruik in je 
 antwoord het hoofdconcept binding. 
 
Migratie kan voor bijvoorbeeld Poolse arbeidsmigranten gevolgen hebben 
voor hun identiteit.  

4p 18 Leg uit dat werken en wonen in Nederland de Poolse identiteit van 
arbeidsmigranten uit Polen kan verzwakken, maar ook kan versterken. 
Gebruik in je uitleg: 
– de definitie van het begrip sociale identiteit; 
– het kernconcept acculturatie; 
– een component van sociale uitsluiting. 
 
Bekijk tabel 3. 
De WRR concludeert dat er in landen als Italië een verschil is tussen het 
opleidingsniveau van arbeidsmigranten en het type werk dat zij verrichten. 
In tabel 3 staan percentages van het type werk dat Italiaanse burgers en 
arbeidsmigranten uit een aantal Midden- en Oost-Europese landen 
(EU-8-burgers) in 2006 en 2010 in Italië verrichtten, onderverdeeld naar 
opleidingsniveau. Hoofdarbeid wordt over het algemeen maatschappelijk 
hoger gewaardeerd dan handarbeid. 

6p 19 In hoeverre is op grond van tabel 3 de Italiaanse samenleving tussen 
2006 en 2010 meer open of meer gesloten geworden voor Italianen en 
voor EU-8-burgers? Leg je antwoord uit met behulp van: 
– een vergelijking tussen de situatie van Italianen tussen 2006 en 2010; 
– een vergelijking tussen de situatie van EU-8-burgers tussen 2006 
 en 2010; 
– een kenmerk van een gesloten samenleving en/of een kenmerk van 
 een open samenleving. 
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Opgave 4  Veranderingen in het Nederlandse gezin verklaard 
 
Bij deze opgave hoort tabel 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Het gezin in Nederland heeft in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de 
vorige eeuw een aantal veranderingen ondergaan. In deze opgave staat 
de invloed van individualisering en modernisering op het gezin centraal. 
 
Confessionele partijen maakten vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan 
1994 onafgebroken deel uit van de Nederlandse regering. 

2p 20 Noem twee kenmerken van het gezinsbeleid rond 1960 die in 
overeenstemming zijn met de confessionele ideologie.  
 
Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw is er sprake van toenemende 
individualisering en neemt het aantal echtscheidingen toe. Hierbij speelt 
de uitbreiding van het stelsel van sociale zekerheid een rol. 

2p 21 Leg het verband uit tussen de uitbreiding van de sociale zekerheid 
enerzijds en de stijging van het aantal echtscheidingen anderzijds. 
Gebruik in je uitleg het kernconcept individualisering. 
 
Individualisering en modernisering zijn van invloed geweest op de relaties 
tussen familieleden, bijvoorbeeld als het gaat om de motivatie om 
familieleden te helpen zoals in geval van ziekte. 

4p 22 – Wat is het verschil tussen meer moderne en meer traditionele 
 samenlevingen wanneer het gaat om de belangrijkste reden die 
 mensen hebben om familieleden te helpen? 
– Leg uit dat dit verschil tussen moderne en traditionele samenlevingen 
 te verklaren is door de opkomst van de verzorgingsstaat. Gebruik in je 
 uitleg het hoofdconcept binding. 
 
Naast individualisering heeft secularisering bijgedragen aan 
veranderingen in samenlevingsvormen. 

2p 23 Leg uit hoe secularisering vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw van 
invloed is geweest op veranderingen in samenlevingsvormen. Gebruik in 
je uitleg twee veranderingen in samenlevingsvormen. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Bekijk tabel 4. 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar 
veranderingen in de rolverdeling van mannen en vrouwen in het gezin.  
In tabel 4 staat weergegeven in hoeverre mannen en vrouwen in 
verschillende typen huishoudens studie/werk combineren met 
huishoudelijke taken in de periode 1975-1995. Dit noemt men 
taakcombinatie. 

2p 24 Leg uit dat het proces van modernisering te herkennen is in tabel 4. 
Gebruik in je uitleg het kernconcept modernisering en een kenmerk van 
het moderne gezin. 
 
Er zijn verschillende maatschappelijke factoren die van invloed zijn 
geweest op de veranderingen in taakcombinatie. 

1p 25 – Geef een economische factor die van invloed is geweest op de 
 veranderingen in het vóórkomen van taakcombinatie in de 
 tweeverdienershuishoudens tussen 1975 en 1995.  
 Geef aan hoe deze factor van invloed is geweest op deze 

veranderingen in de tweeverdienershuishoudens. 
1p 26 – Geef een sociaal-culturele factor die van invloed is geweest op de 

 veranderingen in het vóórkomen van taakcombinatie in de 
 kostwinnersgezinnen tussen 1975 en 1995.  
 Geef aan hoe deze factor van invloed is geweest op deze 

veranderingen in de kostwinnersgezinnen. 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Opgave 1  Agressie op het sportveld 

 
tekst 1 
 
Actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ 
 
Dit kabinet staat voor ‘Nederland 
Veiliger’: op straten, in wijken en in 
de openbare ruimte. Daarbij hoort 
ook veilig kunnen sporten bij de 
sportvereniging, zonder last te heb-5 

ben van intimidatie of geweld. Dit is 
een verantwoordelijkheid van ieder-
een.  
Veel mensen sporten in Nederland 
met plezier (…). Sporten is niet 10 

alleen leuk, het draagt ook bij aan de 
gezondheid en versterkt sociale 
vaardigheden. (…) 
Maar het is niet alleen goud dat er 
blinkt. Sportclubs worden geconfron-15 

teerd met ongewenst gedrag. (…) 
Het is voor vrijwilligers in de sport 
vaak lastig om goed in te grijpen of 

ongewenst gedrag te voorkomen. Het 
kan niet zo zijn dat daardoor mis-20 

dragingen onbestraft blijven.  
Wij willen de sport veiliger maken, 
zodat iedereen met plezier kan 
sporten en de sport een positieve 
invloed heeft. Dit draagt ook bij aan 25 

het vergroten van de sport-
participatie. Daarvoor hebben wij met 
onder andere een aantal sport-
bonden (zoals de KNVB), gemeenten 
en de MOgroep Welzijn1) maat-30 

regelen afgesproken die zijn opge-
nomen in een actieplan. Deze maat-
regelen zijn gericht op het aanpakken 
van ongewenst gedrag en excessen 
en het creëren van een veiliger 35 

sportklimaat. (…) 
 
 naar: Kamerbrief over het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ van 
     ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2011) 

 
 

noot 1 MOgroep Welzijn vertegenwoordigt een groot aantal organisaties in de sector 

 Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
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tekst 2 
 
Betere sfeer op de sportvereniging door sportpedagoog 
 
(…) Op initiatief van deelgemeente 
IJsselmonde en Rotterdam Sport-
support ontstond de functie van 
pedagogisch coördinator drie jaar 
geleden als tegenreactie op de toe-5 

name van geweld en criminaliteit bij 
de sportverenigingen.  
(…) 
Ineke Kalkman vervulde de functie 
van pedagogisch coördinator op de 
voetbalverenigingen DRL en 10 

Overmaas. “De actualiteiten rondom 
het grensrechterincident in Almere 

tonen aan dat er bij sportvereni-
gingen soms veel te winnen is op 
pedagogisch gebied”, zegt ze. “Vaak 15 

heeft dit te maken met onvoldoende 
beleid voor gedrag, normen en waar-
den.” 
Kalkman bracht ook trainers en lei-
ders pedagogische vaardigheden bij 20 

en legde contacten met het jeugd-
netwerk in de wijk. Sportverenigingen 
zijn een belangrijke vindplaats voor 
het signaleren van opvoed- en 
opgroeiproblemen. (…) 25 

 
naar: Verwey-Jonker Instituut (2013) 
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tekst 3 
 
Enkele passages uit het onderzoeksrapport over sportpedagogen 
 
De drie sportverenigingen waar de 
pedagogisch coördinator werkte lig-
gen in buurten met een lage sociaal-
economische status. De kans op 
opvoed- en opgroeiproblemen is in 5 

deze buurten groter dan in de meer 
welgestelde buurten, omdat relatief 
veel gezinnen er kampen met meer-
voudige problematiek. (…) 
 
De werkzaamheden van de pedago-10 

gisch coördinator hadden als doel bij 
te dragen aan een duurzaam peda-
gogisch klimaat op de sportvereni-
gingen. (...) Een sportvereniging met 
een duurzaam pedagogisch klimaat 15 

is een sportvereniging waar (a) een-
duidige gedragsregels gelden die 
bekend zijn bij de leden, ouders en 
vrijwilligers, (b) trainers en team-
leiders over didactische en pedago-20 

gische vaardigheden beschikken, en 
(c) ouders aanwezig zijn bij wed-
strijden en trainingen en die helpen 
bij activiteiten die plaatsvinden op de 
sportvereniging. 25 

(…) 
Op de sportverenigingen waar de 
pedagogisch coördinator heeft ge-
werkt waren nog geen gedragsregels 
of waren deze bij veel (jeugd)leden 

en ouders nog onbekend. (…) Bij één 30 

van de sportverenigingen is het ge-
lukt om gedragsregels op te stellen 
en door middel van flyers te versprei-
den op de sportvereniging. (…) 
Voorbeelden van regels voor op het 35 

veld en in de dug-out: 
 Wij spreken elkaar aan op onge-

past taalgebruik en gedrag. 
 Toeschouwers moedigen aan op 

een sportieve en positieve ma-40 

nier. 
 Respecteer en accepteer de be-

slissingen van de scheidsrechter. 
 Respecteer elkaar en de tegen-

standers. 45 

(…) 
Bij de sportverenigingen met een pe-
dagogisch coördinator is het verloop 
onder de jeugdleden kleiner dan bij 
de twee sportverenigingen zonder 
pedagogisch coördinator. Het zou 50 

kunnen zijn dat dit komt doordat het 
pedagogisch klimaat op deze sport-
verenigingen positiever is dan op de 
sportverenigingen zonder pedago-
gisch coördinator. Een negatief peda-55 

gogisch klimaat op een sportvereni-
ging kan immers een oorzaak zijn 
voor het opzeggen van een lidmaat-
schap. 

 
naar: Verwey-Jonker Instituut (2013) 
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Opgave 2 De publieke opinie over politiek en overheid 

 
tabel 1 
 
Opvattingen over de politiek en de overheid, bevolking van 16 jaar en 
ouder, 2000-2011 (in procenten)1) 
 
 

 

 
naar: Sociaal en Cultureel Planbureau (2011) 

 
2000 2002 2004 2006 

2008/ 
2009 

2010/
2011

Is het (zeer) eens met ‘de Nederlandse 
overheid functioneert goed’. 60 34 36 54 64 55

Is het eens met ‘mensen als ik hebben 
geen enkele invloed op wat de regering 
doet’. 52 49 54 50 51 50

Is het eens met ‘ik denk niet dat Kamer-
leden en ministers veel geven om wat 
mensen zoals ik denken’. 50 46 51 46 41 43

Is het eens met ‘Kamerleden letten te 
veel op het belang van enkele machtige 
groepen, in plaats van op het algemeen 
belang’. 59 60 64 59 56 61

Vindt dat de inspraak van de burgers in 
het bestuur van gemeente en provincie 
‘veel’ of ‘een beetje’ groter moet worden. 72 71 69 66 59 61

Is het (zeer) eens met ‘de burgemeester 
moet worden gekozen door de inwoners 
van de gemeente’. –2) 73 – – 70 71

Is het (zeer) eens met ‘over sommige, 
voor ons land belangrijke beslissingen 
moet door de kiezers zelf worden ge-
stemd, het zogenaamde referendum’. – 81 – – 79 79

Is het (zeer) eens met ‘wat we nodig 
hebben zijn minder wetten en instellin-
gen en meer moedige, onvermoeibare en 
toegewijde leiders waar het volk ver-
trouwen in kan hebben’.  31 – 59 54 53 54

noot 1 Als percentage van alle antwoorden, inclusief ‘weet niet’. 

noot 2 Voor alle streepjes geldt: gegevens ontbreken. 
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tabel 2 
 
Verschillen in opvattingen over de samenleving in 2010-2011 
gekoppeld aan opleidingsniveau (scores op een schaal van 0-100) 
 

 

 
naar: Sociaal en Cultureel Planbureau (2011) 
 

 

vertrouwen 
in de 

rechtspraak1)

voor de 
multiculturele 
samenleving2)

de overheid 
doet ons 
tekort3) 

voor sterke 
leiders4) 

lager opgeleiden 47 45 61 57

middelbaar opgeleiden 52 52 56 48

hoger opgeleiden 61 64 46 39

noot 1 Vertrouwen in de rechtspraak = score op een schaal van 0 (‘geen enkel vertrouwen’) 

 tot 100 (‘alle vertrouwen’) 

noot 2 De aanwezigheid van verschillende culturen is winst voor onze samenleving: score op 

 een schaal van 0 (‘zeer oneens’) tot 100 (‘zeer eens’) 

noot 3 De overheid doet onvoldoende voor mensen zoals ik: score op een schaal van 0 

 (‘zeer oneens’) tot 100 (‘zeer eens’) 

noot 4 Het zou goed zijn als het bestuur van het land werd overgelaten aan enkele 

 krachtige leiders: score op een schaal van 0 (‘zeer oneens’) tot 100 (‘zeer eens’) 
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Opgave 3  Arbeidsmigratie in goede banen 

 
tekst 4 
 
Enkele passages uit het rapport ‘Arbeidsmigratie in goede banen’ 
 
Huisvesting 
Er is (…) onvoldoende woningaanbod 
voor arbeidsmigranten. Dit komt 
doordat de toestroom is onderschat 
en er onvoldoende zicht is op het 
aantal arbeidsmigranten. Ook is het 5 

onduidelijk hoe de verantwoordelijk-
heden verdeeld zijn op dit vlak tus-
sen werkgevers, woningcorporaties 
en gemeenten. (…) Slechte huisves-
ting wordt geaccepteerd door de 10 

arbeidsmigrant, die zo laag mogelijke 
woonkosten wil hebben. (…) 
Het kabinet heeft diverse acties in 
gang gezet, zoals (…) prestatie-
afspraken over de bouw van logies-15 

achtige huisvesting en (…) regel-
geving voor het ombouwen van 
kantoren en andere panden naar 
huisvesting voor arbeidsmigranten. 
(…). 
 
Leefbaarheid 
Overlast op macroniveau is beperkt, 20 

maar lokaal doen zich wel degelijk 
problemen voor. (…) De commissie 
beveelt aan (…) voorlichting te geven 
over de leefregels in de openbare 

ruimte en op het werk in Nederland, 25 

ook in landen van herkomst. (…)  
Criminaliteit gepleegd in Nederland 
door mensen uit Midden- en Oost- 
Europa is (…) niet zo zeer toe te 
schrijven aan arbeidsmigranten, 30 

maar juist aan mensen die louter met 
een crimineel motief naar Nederland 
komen. Dit leidt tot een slecht imago 
van arbeidsmigranten uit Midden- en 
Oost-Europa. 35 

 
Integratie, onderwijs en taal 
Op sommige scholen waar veel kin-
deren van Midden- en Oost-Euro-
peanen zitten, doen zich knelpunten 
voor. (…) In reactie op signalen van 
scholen heeft de minister van 40 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen (OCW) (…) maatregelen geno-
men. (…) In aanvulling hierop beveelt 
de commissie aan (…) de leerplicht-
ambtenaar actief kinderen te laten 45 

opsporen in buurten waar veel kin-
deren uit Midden- en Oost-Europa 
wonen die onder de leerplicht vallen, 
recht hebben op onderwijs, maar hier 
geen gebruik van maken. (…) 50 

 
naar: Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie (2011) 
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tekst 5 
 
Arbeidsmigratie in vieren 
 
Arbeidsmigranten die onder het 
patroon van tijdelijke, circulaire 
migratie vallen, onderhouden weinig 
contacten met Nederlanders. Zij 
spreken ook amper Nederlands en 5 

werken vooral om het verdiende geld 
in het herkomstland te investeren. Ze 
sturen gemiddeld ruim 5400 euro per 
jaar naar huis. Het zijn vaak arbeids-
migranten die in het land van 10 

herkomst een partner en/of kinderen 
hebben. Ze doen vaak seizoenswerk 
in de land- en tuinbouw, maar ver-
richten ook geschoolde handarbeid. 
 
Het patroon van transnationale of 15 

bi-nationale migratie betreft mi-
granten die (…) naar verhouding veel 
contacten hebben met Nederlanders 
(ze spreken ook Nederlands), maar 
ook hun contacten met het herkomst-20 

land onderhouden. Zij sturen veel 
geld op (gemiddeld zo’n 3900 euro). 
Dit migratiepatroon zien we vooral bij 
hoog opgeleiden en, in wat mindere 
mate, bij middelbaar opgeleiden. Ze 25 

zijn in Nederland vooral werkzaam in 
een middelbaar beroep en hebben 
een goed inkomen. Zij zijn vaak al 
wat langer in Nederland en hebben 
er vaak een partner, maar (nog) geen 30 

kinderen. De verwachting is dat zij op 
termijn teruggaan of doormigreren 
naar een ander land. 

Het patroon van vestigingsmigratie 
is vooral zichtbaar bij hoger opgelei-35 

den, die al langere tijd in Nederland 
zijn, en die (…) aangaven voor 
langere tijd (meer dan vijf jaar) in 
Nederland te willen blijven. Deze 
groep stuurt relatief weinig geld naar 40 

het herkomstland (gemiddeld zo’n 
700 euro). Het betreft vooral per-
sonen die kinderen in Nederland 
hebben en waarbij de partner niet 
(meer) in het land van herkomst 45 

woont. Zij zijn vaak werkzaam in 
relatief hogere beroepen. 
 
Het patroon van footloose migratie 
tekent zich af bij migranten die nog 
relatief kort in Nederland zijn. Zij (…) 50 

spreken slecht Nederlands, hebben 
geen Nederlandse vrienden en een 
onzekere arbeidspositie (velen 
hebben geen tewerkstellings-
vergunning). Ze onderhouden echter 55 

ook geringe contacten met het thuis-
land (…). Zij hebben vooral, maar 
niet uitsluitend, een lage opleiding. 
Footloose migranten zijn relatief vaak 
single en op wat jongere leeftijd naar 60 

Nederland gekomen. (…) Deze groep 
kent nog weinig familiale verplich-
tingen. Net als de ‘vestigers’ stuurt 
deze groep weinig geld naar het 
herkomstland: gemiddeld zo’n 800 65 

euro per jaar. 
 
naar: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2012) 
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tabel 3 
 
Opleidingsniveau en type werk van Italianen en EU-8-burgers in Italië 
in 2006 en 2010 
 

  Italianen EU-8-burgers 

 type werk hoofd-
arbeid 

hand-
arbeid 

hoofd-
arbeid 

hand-
arbeid 

 opleidingsniveau  

2006 laag opgeleid 18.8% 81.2% 7.3% 92.7%

 middelbaar opgeleid 69.7% 30.3% 10.9% 89.1%

 hoog opgeleid 97.1% 2.9% 80.0% 20.0%

2010 laag opgeleid 19.9% 80.1% 6.2% 93.8%

 middelbaar opgeleid 68.3% 31.7% 10.7% 89.3%

 hoog opgeleid 96.8% 3.2% 50.7% 49.3%

 
Toelichting op tabel 3 
EU-8: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije, Slovenië, Tsjechië en 
Hongarije 
Opleidingsniveau: hoogst genoten opleiding op basis van ISCED-indeling van 
UNESCO: 
 laag opgeleid: tot en met secundair onderwijs eerste fase (zoals 

basisonderwijs en vmbo) 
 middelbaar opgeleid: secundair onderwijs tweede fase (zoals mbo en havo) 
 hoog opgeleid: hoger onderwijs eerste, tweede en derde fase (zoals hbo 

bachelor en universitaire master) 
Type werk: 
 hoofdarbeid (in het Engels ‘white collar’) is bijvoorbeeld een manager op een 

kantoor 
 handarbeid (in het Engels ‘blue collar’) is bijvoorbeeld een stratenmaker 

 
naar: European Trade Union Institute (2013) 
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Opgave 4  Veranderingen in het Nederlandse gezin verklaard 

 
tabel 4 
 
Taakcombinatie1) naar huishoudensvorm, bevolking van 18 tot 65 jaar, 
1975-1995 (in procenten) 

 

 

 
naar: Sociaal en Cultureel Planbureau (1999) 
 
 
 

 1975 1980 1985 1990 1995

bevolking 18 tot 65 jaar 22 28 32 37 40

vrouwen die met partner huishouden vormen: 

    huisvrouwen2) 5 5 4 10 4

    vrouwen in tweeverdienershuishouden –3) 48 64 70 70

mannen die met partner huishouden vormen: 

    mannen die voor gezin de kost verdienen 
  (kostwinnersgezinnen) 

29 34 40 41 43

    mannen in tweeverdienershuishouden 31 40 48 48 59

noot 1 Het combineren van een substantiële hoeveelheid studie en/of werk (minstens 12 uur 

 per week) met substantiële huishoudelijke taken (minstens 8 uur per week). 

noot 2 Onder de vrouwen die zichzelf als huisvrouw bestempelen, bevinden zich vrouwen die

 een bescheiden hoeveelheid betaald werk verrichten. 

noot 3 Onvoldoende gegevens. 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 69 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
 
Als in een vraag staat dat de kandidaat een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan 
dient de kandidaat in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of 
kernconcept te gebruiken die nodig zijn om de vraag juist te kunnen beantwoorden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  Agressie op het sportveld 
 

 1 maximumscore 3 
• uitvoerende macht (één van de volgende): 1 

− politie/Openbaar Ministerie/officier van justitie/minister van 
Veiligheid en Justitie met als taak het opsporen van strafbare feiten 

− Openbaar Ministerie/officier van justitie/minister van Veiligheid en 
Justitie met als taak het vervolgen van verdachten 

− politie/burgemeester met als taak het handhaven van de openbare 
orde 

− Openbaar Ministerie/officier van justitie/minister van Veiligheid en 
Justitie met als taak ten uitvoer leggen van straf 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• wetgevende macht (één van de volgende): 1 
− regering/parlement met als taak het maken van wetten waarin 

vastgelegd is wat strafbaar is en wat de maximumstraffen zijn 
− regering/parlement met als taak het maken van wetten om 

strafbaar gedrag te voorkomen/bestrijden 
• rechterlijke macht: rechters met als taak het berechten van verdachten 1 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juiste actor of alleen een juiste 
taak. 
 

 2 maximumscore 2 
• Stelling a meet niet wat je wilt meten, omdat de stelling eerder over 

objectieve dan subjectieve veiligheid gaat. 
Ook goed: 
Stelling a is onduidelijk geformuleerd, omdat wat een ‘gewelddadig 
incident’ is door respondenten verschillend kan worden gedefinieerd 1 

• Stelling b is onduidelijk geformuleerd, omdat de woorden ‘soms’ en 
‘een beetje’ door respondenten verschillend geïnterpreteerd kunnen 
worden 1 

 
 3 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• juist gebruik van begrip referentiekader 1 
• juist gebruik van begrip selectieve perceptie 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een actiever veiligheidsbeleid kan leiden tot een verandering van het 

referentiekader van de betrokken actoren bij sportverenigingen. Hun 
oordeel verandert omdat zij bepaald gedrag eerder als ongewenst 
gaan beschouwen 1 

• Een verandering van het referentiekader kan vervolgens leiden tot een 
verandering in waarneming van ongewenst gedrag door 
sportverenigingen. De selectie in de waarneming verschuift en kan 
leiden tot een toename van het waarnemen van ongewenst gedrag. Er 
is dan sprake van selectieve perceptie 1 

 
 4 maximumscore 2 

• In het actieplan heeft het kabinet maatregelen opgenomen die met 
organisaties zoals de KNVB zijn afgesproken (r. 27-32) om ongewenst 
gedrag en excessen aan te pakken  1 

• Dit past bij integraal veiligheidsbeleid omdat niet alleen de overheid 
een rol speelt bij criminaliteitsbestrijding, maar dit in samenwerking 
met andere organisaties gebeurt 1 
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 HA-1034-f-14-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• gebruik van juist kenmerk van politiek vraagstuk 1 
• gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 1 (indien juist kenmerk 

gebruikt) 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 1 blijkt dat het kabinet wil dat mensen kunnen sporten zonder 

last te hebben van intimidatie of geweld. (r. 3-6) 1 
• Het kabinet wil dus zorgen voor veiligheid in de sport. Het bieden van 

veiligheid is een basisfunctie van de staat en dus is het een politiek 
vraagstuk 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juist voorbeeld. 
 

 6 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
per juist gebruik van kernconcept (maximaal 2) 1 
per gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 2 of 3 (indien 
kernconcept juist gebruikt) 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Ongewenste socialisatie van jongeren is een verklaring voor het 

ongewenst gedrag in de sport omdat er onvoldoende aandacht is voor 
oefening, opleiding en opvoeding 1 

• Er is bijvoorbeeld sprake van opvoed- en opgroeiproblemen bij 
jeugdleden van sportverenigingen. (r. 22-25 van tekst 2) 1 

• Ongewenste socialisatie hangt samen met sociale ongelijkheid. 
Problemen van kinderen die kunnen leiden tot ongewenst gedrag 
hangen samen met de lagere maatschappelijke positie van bepaalde 
groepen 1 

• Er zijn bijvoorbeeld meer opvoed- en opgroeiproblemen in buurten met 
een lage sociaaleconomische status dan in de meer welgestelde 
buurten. (r. 4-9 van tekst 3) 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen juist(e) voorbeeld(en). 
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 HA-1034-f-14-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 6 
een juist antwoord bevat: 
• juist gebruik van kernconcept bij vorming 1 
• gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 2 of 3 (indien 

kernconcept bij vorming juist gebruikt) 1 
• juist gebruik van kernconcept bij verhouding 1 
• gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 2 of 3 (indien 

kernconcept bij verhouding juist gebruikt) 1 
• juist gebruik van kernconcept bij binding 1 
• gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 2 of 3 (indien 

kernconcept bij binding juist gebruikt) 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• vorming 

In het beleid van het stimuleren van een positief pedagogisch klimaat 
is vorming te herkennen omdat het hanteren van eenduidige 
gedragsregels (r. 16-19 van tekst 3) een voorbeeld is van het 
stimuleren van gewenste socialisatie. Het hanteren van gedragsregels 
is onderdeel van oefening, opleiding en opvoeding en omgang met 
anderen 2 

• verhouding 
In het beleid van het stimuleren van een positief pedagogisch klimaat 
is verhouding te herkennen omdat het respecteren en accepteren van 
beslissingen van de scheidsrechter en medespelers (r. 42-45 van 
tekst 3) een voorbeeld is van het vergroten van het gezag van 
betrokken actoren. De macht van bijvoorbeeld scheidsrechters om 
sociale controle uit te oefenen kan zo (meer) geaccepteerd worden 2 

• binding 
In het beleid van het stimuleren van een positief pedagogisch klimaat 
is binding te herkennen omdat de aanwezigheid en hulp van ouders bij 
de sportvereniging (r. 22-25 van tekst 3) een voorbeeld is van de 
betrokkenheid van actoren. Betrokkenheid kan opgevat worden als een 
kenmerk van sociale cohesie omdat het een indicator is van de mate 
van verantwoordelijkheid van de betrokkenen bij de sportvereniging 
voor elkaars lot 2 

 
Opmerking 
Het kernconcept moet horen bij het hoofdconcept. 
Geen scorepunt toekennen aan alleen juist(e) voorbeeld(en). 
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 HA-1034-f-14-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• juist gebruik van theorie ter verklaring van criminaliteit 1 
• gebruik van bijbehorend juist voorbeeld uit tekst 2 of 3 (indien theorie 

juist gebruikt) 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens de bindingstheorie zullen de jeugdleden door sterke 

maatschappelijke bindingen zich zowel emotioneel als rationeel eerder 
aan de heersende normen en ideeën houden. Hierdoor zal de kans op 
het vertonen van ongewenst gedrag en het plegen van excessen 
kleiner worden 1 

• Uit tekst 3 blijkt dat het verloop onder de jeugdleden bij de 
sportverenigingen met een pedagogisch coördinator kleiner is dan het 
verloop bij de twee sportverenigingen zonder pedagogisch coördinator 
(r. 46-50). Een kleiner verloop kan wijzen op een sterkere binding van 
de jeugdleden met de sportvereniging 1 

 
 

Opgave 2  De publieke opinie over politiek en overheid 
 

 9 maximumscore 1 
Door middel van een referendum kunnen kiezers over sommige belangrijke 
beslissingen zelf stemmen. Vanuit de ontwikkelingsvisie/-theorie zal dit 
vooral als wenselijk worden gezien omdat door burgers te laten 
(mee)beslissen er besluiten kunnen worden genomen die daadwerkelijk 
berusten op de wil van de meerderheid van de bevolking. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen de juiste visie en/of alleen een 
kenmerk van een referendum. 
 

 10 maximumscore 1 
Door middel van een referendum kunnen kiezers over sommige belangrijke 
beslissingen zelf stemmen. Vanuit de instrumentele visie/theorie zal dit 
vooral als onwenselijk worden gezien omdat als besluitvorming aan 
gewone burgers wordt overgelaten dit de stabiliteit van het politieke 
systeem in gevaar kan brengen / besluitvorming het beste aan gekozen en 
deskundige bestuurders kan worden overgelaten. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen de juiste visie en/of alleen een 
kenmerk van een referendum. 
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 HA-1034-f-14-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
per verschil (maximaal 2) juist gebruik van politicologisch kernconcept 1 
per verschil geven van juiste verklaring met behulp van tabel 2 (indien 
politicologisch kernconcept juist genoemd) 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tabel 2 blijkt dat lager opgeleiden het meer dan hoger opgeleiden 

eens zijn met de stelling dat het goed zou zijn als het bestuur van het 
land werd overgelaten aan enkele krachtige leiders. Dit verschil in 
houding zou verklaard kunnen worden door verschillen in politieke 
socialisatie 1 

• Verschillen in bijvoorbeeld cultureel kapitaal van de ouders kunnen van 
invloed zijn op de houding ten opzichte van het gewenste bestuur 
in de samenleving. Ouders met weinig cultureel kapitaal kunnen vinden 
dat het goed zou zijn als het bestuur van het land werd overgelaten 
aan enkele krachtige leiders. Die houding kan worden overgedragen 
aan hun kinderen 1 

• Uit tabel 2 blijkt dat lager opgeleiden het meer dan hoger opgeleiden 
eens zijn met de stelling dat de overheid onvoldoende doet voor 
mensen zoals zij. Dit verschil in mening kan verklaard worden door 
verschillen in macht 1 

• Lager opgeleiden beschikken in het algemeen over minder 
machtsmiddelen zoals sociaal en economisch kapitaal om invloed uit 
te oefenen op hun persoonlijke situatie (bijvoorbeeld materiële 
zekerheid) dan hoger opgeleiden. Dit kan ervoor zorgen dat lager 
opgeleiden vinden dat de overheid onvoldoende voor hun belangen 
opkomt 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen noemen van juiste gegevens uit 
tabel 2. 
 

 12 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• juist gebruik van sociologisch kernconcept 1 
• gebruik van juist gegeven uit tabel 1 (indien kernconcept juist gebruikt)  1 
• juist gebruik van politicologisch kernconcept 1 
• gebruik van juist gegeven uit tabel 2 (indien kernconcept juist gebruikt) 1 
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 HA-1034-f-14-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

voorbeeld van een juist antwoord: 
verhoudingsvraagstuk 
• In tabel 1 wordt een verhoudingsvraagstuk beschreven omdat een 

groot deel van de respondenten vindt dat de burgemeester moet 
worden gekozen door de inwoners van de gemeente 1 

• De wens om de burgemeester te kunnen kiezen kan opgevat worden 
als een wens om burgers meer macht te laten uitoefenen, omdat het 
kiezen van de burgemeester het vermogen van burgers kan vergroten 
om invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming 1 

bindingsvraagstuk 
• In tabel 2 wordt een bindingsvraagstuk beschreven omdat lager 

opgeleiden ten opzichte van hoger opgeleiden in beperkte mate 
vertrouwen hebben in de rechtspraak 1 

• Het hebben van vertrouwen in de rechtspraak kan gezien worden als 
een indicator van de mate van sociale cohesie omdat het iets zegt over 
de mate van binding die burgers hebben met deze institutie 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juist gegeven uit tabel 1 of 2 
en/of alleen het noemen van een kernconcept. 
 
 

Opgave 3  Arbeidsmigratie in goede banen 
 

 13 maximumscore 1 
Een kenmerk van globalisering is een toename van internationale 
verbindingen. De toetreding van Midden- en Oost-Europese landen tot de 
Europese Unie zorgt voor een toename van de internationale 
economische/politieke verbindingen tussen Europese landen. 
 

 14 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• noemen van juiste maatregel uit tekst 4 (indien juiste component 

genoemd) 1 
• geven van juiste toelichting 1 
 
Maatregelen met toelichting (één van de volgende combinaties): 
• prestatieafspraken over de bouw van logiesachtige huisvesting (r. 14-

16) / regelgeving voor het ombouwen van kantoren en andere panden 
naar huisvesting voor arbeidsmigranten (r. 16-19) 1 

• dit past bij onvoldoende toegang tot sociale grondrechten omdat goede 
huisvesting een sociaal grondrecht is 1 

 

Pagina: 730Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-f-14-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• voorlichting geven over de leefregels in de openbare ruimte en op het 
werk in Nederland (r. 23-25) 1 

• dit past bij onvoldoende normatieve integratie omdat leefregels 
naleven een voorbeeld is van een maatschappelijke norm 1 

 
• actief opsporen van kinderen die geen gebruik maken van het recht op 

onderwijs (r. 45-50) 1 
• dit past bij onvoldoende normatieve integratie omdat kinderen 

onderwijs laten volgen (door de ouders) een voorbeeld is van een 
maatschappelijke norm 1 

 
• actief opsporen van kinderen die geen gebruik maken van het recht op 

onderwijs (r. 45-50) 1 
• dit past bij onvoldoende toegang tot sociale grondrechten omdat het 

volgen van onderwijs een sociaal grondrecht is 1 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juiste maatregel. 
 

 15 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• gebruik van juiste definitie positietoewijzing 1 
• noemen van juist voorbeeld positietoewijzing uit tekst 4 (indien 

positietoewijzing erbij genoemd) 1 
• gebruik van juiste definitie positieverwerving 1 
• noemen van juist voorbeeld positieverwerving uit tekst 4 (indien 

positieverwerving erbij genoemd) 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 4 blijkt dat er sprake is van onvoldoende woningaanbod voor 

arbeidsmigranten (r. 1-2) 1 
• Als er door bijvoorbeeld particulieren of woningcorporaties 

onvoldoende woningen worden aangeboden, dan is dit een 
maatschappelijke factor buiten de arbeidsmigranten om die invloed 
kan hebben op hun maatschappelijke positie. Er is dan sprake van 
positietoewijzing 1 

• Uit tekst 4 blijkt dat arbeidsmigranten zo laag mogelijke woonkosten 
willen hebben (r. 10-12) 1 

• Als het de eigen keuze is van arbeidsmigranten om woonkosten zo 
laag mogelijk te hebben, dan is dit een factor bij de 
arbeidsmigranten zelf die invloed kan hebben op hun 
maatschappelijke positie. Er is dan sprake van positieverwerving 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen juist(e) voorbeeld(en). 
 

Pagina: 731Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-f-14-1-c 12 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• formulering van juist standpunt 1 
• noemen van juist bijbehorend ideologisch uitgangspunt (indien juist 

standpunt geformuleerd) 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie draagt bij aan de 

welvaart van Nederland 1 
• Het standpunt past bij het ideologische uitgangspunt van een vrije 

markt 1 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juist ideologisch uitgangspunt. 
 

 17 maximumscore 3 
• indicatoren van binding met het land van herkomst (één van de 

volgende): 1 
− de gemiddelde hoogte van het bedrag dat per jaar naar het land 

van herkomst wordt gestuurd 
− het percentage van de migrantengroep dat een partner heeft 

afkomstig uit (en woonachtig in) het land van herkomst 
− het gemiddeld aantal contacten dat wordt onderhouden met 

personen in het land van herkomst 
• indicatoren van binding met het bestemmingsland (één van de 

volgende): 1 
− mate van beheersing van de Nederlandse taal 
− het gemiddeld aantal jaren van (gewenst) verblijf in Nederland 
− het gemiddeld aantal contacten dat wordt onderhouden met 

Nederlanders / het gemiddeld aantal Nederlandse vrienden 
• Met de indicatoren kun je de mate van onderlinge afhankelijkheid / 

de relatie tussen de migranten en de personen in het land van 
herkomst en tussen de migranten en de personen in het 
bestemmingsland meetbaar maken / meten 1 

 
Opmerking 
Een indicator moet 
− meetbaar zijn; 
− een juiste operationalisatie zijn van het hoofdconcept binding (geen 

scorepunt toekennen aan bijvoorbeeld het antwoord ‘veel geld 
opsturen’); 

− gebaseerd zijn op tekst 5. 
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 HA-1034-f-14-1-c 13 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• gebruik van juiste definitie van het begrip sociale identiteit bij 

verzwakking 1 
• gebruik van juiste definitie van het begrip sociale identiteit bij 

versterking 1 
• juist gebruik van kernconcept acculturatie 1 
• gebruik van juiste component van sociale uitsluiting 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De Poolse identiteit van Poolse arbeidsmigranten kan zwakker worden 

als de arbeidsmigranten door het werken en wonen in Nederland delen 
van de Nederlandse cultuur overnemen. Er is dan sprake van 
acculturatie omdat zij niet zijn opgegroeid in de Nederlandse 
cultuur. Acculturatie kan ervoor zorgen dat het bewustzijn van de 
arbeidsmigranten om tot de Nederlandse cultuur te horen wordt 
versterkt 2 

• De Poolse identiteit van Poolse arbeidsmigranten kan sterker worden 
als de arbeidsmigranten in Nederland door weinig sociale participatie 
(met Nederlanders) vooral met leden van de eigen groep omgaan. Het 
kan ervoor zorgen dat de arbeidsmigranten zich meer bewust worden 
van hun afkomst als cultuurkenmerk 2 

 
 19 maximumscore 6 

een juist antwoord bevat: 
• geven van juist verschil in situatie voor Italianen tussen 2006 en 2010 

met behulp van tabel 3 1 
• geven van juist verschil in situatie voor EU-8-burgers tussen 2006 en 

2010 met behulp van tabel 3 1 
• gebruik van juist kenmerk van open/gesloten samenleving voor 

Italianen 1 
• gebruik van juist kenmerk van open/gesloten samenleving voor 

EU-8 burgers 1 
• trekken van juiste conclusie voor Italianen (indien juist kenmerk 

gebruikt) 1 
• trekken van juiste conclusie voor EU-8 burgers (indien juist kenmerk 

gebruikt) 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tabel 3 is af te lezen dat tussen 2006 en 2010 het percentage 

Italianen met een hoog opleidingsniveau dat hoofdarbeid verricht, 
nauwelijks is afgenomen (van 97,1% naar 96,8%) 1 

• Uit tabel 3 is af te lezen dat tussen 2006 en 2010 het percentage EU-8- 
burgers met een hoog opleidingsniveau dat hoofdarbeid verricht, is 
afgenomen (van 80% naar 50,7%) 1 
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 HA-1034-f-14-1-c 14 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• Dit kan betekenen dat voor Italianen vooral het opleidingsniveau nog 
steeds bepalend is voor het soort werk dat zij verrichten en daarmee 
voor hun maatschappelijke positie 1 

• Dit kan betekenen dat voor EU-8 burgers het opleidingsniveau minder 
bepalend is geworden voor het soort werk dat zij verrichten en 
daarmee voor hun maatschappelijke positie 1 

• conclusie: De Italiaanse samenleving is voor Italianen niet of 
nauwelijks meer gesloten of meer open geworden 1 

• conclusie: De Italiaanse samenleving is voor EU-8-burgers meer 
gesloten geworden 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen de juiste conclusie(s). 
 
 

Opgave 4  Veranderingen in het Nederlandse gezin verklaard 
 

 20 maximumscore 2 
• het kostwinnersgezin staat centraal / traditionele rollen voor mannen 

en vrouwen 1 
• het gezin vormt de hoeksteen van de samenleving 1 
 

 21 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• juiste uitleg van verband tussen uitbreiding sociale zekerheid en 

toename aantal echtscheidingen 1 
• juist gebruik van kernconcept individualisering 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Door de uitbreiding van de sociale zekerheid werden vrouwen 

financieel minder afhankelijk van hun man omdat zij (meer) gebruik 
konden maken van sociale uitkeringen 1 

• Minder financiële afhankelijkheid van vrouwen ten opzichte van 
mannen zorgde ervoor dat vrouwen meer vrijheid kregen om de keuze 
te maken om van hun man te scheiden. Een toenemende vrijheid om 
het leven naar eigen inzicht vorm te geven is een kenmerk van 
individualisering 1 
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 HA-1034-f-14-1-c 15 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 4 
• In meer moderne samenlevingen is de reden om familieleden te helpen 

meer gebaseerd op een individuele/vrijwillige keuze  1 
• terwijl in meer traditionele samenlevingen de reden meer gebaseerd is 

op een verplichting  1 
• In meer moderne samenlevingen wordt binding meer gekenmerkt door 

een abstracte of formele afhankelijkheid tussen burgers en de 
overheid, omdat door de komst van de verzorgingsstaat er sprake is 
van collectieve (formele) verzorgingsinstellingen / regelgeving. Burgers 
kunnen hier een beroep op doen en hebben daardoor hun familieleden 
minder nodig. 
Ook goed: 
In meer moderne samenlevingen is er minder sprake van directe 
onderlinge afhankelijkheid tussen familieleden, omdat door de komst 
van de verzorgingsstaat er sprake is van collectieve (formele) 
verzorgingsinstellingen / regelgeving. Burgers kunnen hier een beroep 
op doen en hebben daardoor hun familieleden minder nodig 1 

• In meer traditionele samenlevingen wordt binding meer gekenmerkt 
door een directe onderlinge afhankelijkheid tussen familieleden, 
omdat verzorgingsarrangementen minder/niet formeel geregeld zijn en 
familieleden elkaars hulp dus meer nodig hebben 1 

 
 23 maximumscore 2 

per juist uitgelegde relatie tussen secularisering en verandering van 
samenlevingsvorm  1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De afnemende invloed en betekenis van religie hebben tot gevolg dat 

traditionele normen over het huwelijk zoals door de kerk 
voorgeschreven, in de samenleving minder werden geaccepteerd. Het 
heeft geleid tot een toename van het aantal ongehuwd 
samenwonenden 1 

• De afnemende invloed en betekenis van religie hebben tot gevolg dat 
traditionele normen over kinderen krijgen zoals door de kerk 
voorgeschreven, in de samenleving minder werden geaccepteerd. Het 
heeft geleid tot een afname van het aantal huishoudens met kinderen 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen het noemen van juiste verandering 
van samenlevingsvorm(en). 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 2 
• Uit tabel 4 is af te lezen dat bij de meeste typen huishoudens zowel het 

percentage mannen als het percentage vrouwen dat werk/studie met 
huishoudelijke taken combineert, tussen 1975 en 1995 is toegenomen. 
Een gelijkere verdeling is een voorbeeld van het loskomen van 
traditionele maatschappelijke verhoudingen tussen mannen en 
vrouwen waarbij de man kostwinner was en de vrouw voor het 
huishouden zorgde. Het is dus een voorbeeld van modernisering 1 

• Het gezin is tussen 1975 en 1995 dus meer egalitair geworden omdat 
er sprake is van een gelijkere verdeling van taken binnens- en 
buitenshuis. Een gelijke verdeling van taken binnens- en buitenshuis is 
een kenmerk van het moderne gezin 1 

 
 25 maximumscore 1 

geven van juiste economische factor en aangeven van invloed op 
verandering in taakcombinatie 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Door economische groei nam de arbeidsparticipatie van vrouwen toe en 
verschoof de verrichting van huishoudelijke taken binnen 
tweeverdienershuishoudens enigszins van vrouwen naar mannen. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juiste economische factor. 
 

 26 maximumscore 1 
geven van juiste sociaal-culturele factor en aangeven van invloed op 
verandering in taakcombinatie 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
De opvattingen over rolpatronen tussen mannen en vrouwen zijn 
veranderd waardoor het binnen kostwinnersgezinnen gangbaarder werd 
dat ook de man huishoudelijke taken verricht. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juiste sociaal-culturele factor. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 

Pagina: 736Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-f-14-1-c 17 lees verder ►►► 
 

6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Schippers, E.I. (2011, 22 april). Kamerbrief over het actieplan ‘Naar een veiliger 

sportklimaat’. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Geraadpleegd november 
2013 op http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en 
publicaties/kamerstukken/2011/04/22/kamerbrief-over-het-actieplan-naar-een-veiliger-
sportklimaat/kamerbrief-over-actieplan-naar-een-veiliger-sportklimaat.pdf 

tekst 2 naar: Verwey-Jonker Instituut (2013, 12 februari). Betere sfeer op de sportvereniging door 
sportpedagoog. Geraadpleegd november 2013 op http://www.verwey-
jonker.nl/actueel/persberichten/2013/betere_sfeer_op_de_sportvereniging_door_sportped
agoog 

tekst 3 naar: Hermens, N. & Gilsing, R. (2013). Sportclubs in de jeugdketen. De mogelijkheden 
van pedagogische ondersteuning van sportverenigingen (p.7, p.15, p.17, p.23, p.26). 
Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Geraadpleegd november 2013 op http://www.verwey-
jonker.nl/doc/vitaliteit/1490_Sportclubs-in-de-jeugdketen.pdf 

tabel 1 naar: Dekker, P. & Ridder, J. den (2011). De publieke opinie. In Bijl, R., Boelhouwer, J., 
Cloïn, M. & Pommer, E. (Red.), De sociale staat van Nederland 2011. (p.69). Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd november 2013 op 
http://www.scp.nl/content.jsp?objectid=27981 

tabel 2 naar: Dekker, P. & Ridder, J. den (2011). De publieke opinie. In Bijl, R., Boelhouwer, J., 
Cloïn, M. & Pommer, E. (Red.), De sociale staat van Nederland 2011 (p.72). Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd november 2013 op 
http://www.scp.nl/content.jsp?objectid=27981 

tekst 4 naar: Tweede Kamer der Staten-Generaal (2011, 29 september). Parlementair onderzoek 
Lessen uit recente arbeidsmigratie. Eindrapport arbeidsmigratie in goede banen, tijdelijke 
commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie (pp.16-20). Geraadpleegd november 2013 
op 
http://www.tweedekamer.nl/images/Eindrapport_Tijdelijke_commissie_Lessen_uit_recente
_arbeidsmigratie_181-228856.pdf 

tekst 5 naar: Engbersen, G. (2012). Arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa en de 
implicaties voor integratiebeleid. In Holtslag, J.W., Kremer, M. & Schrijvers, E. (Red.), In 
betere banen. De toekomst van arbeidsmigratie in de Europese Unie (p.110). Den Haag: 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Geraadpleegd november 2013 op 
http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-overige_uitgaven/In_betere_banen.pdf 

tabel 3 naar: Galgoczi, B. (2013). Intra-EU labour migration in times of the crisis with special 
regard the efficiency of labour allocation. ETUI conference: Labour markets in (the) crisis 
(p.15). Brussels: European Trade Union Institute. Geraadpleegd november 2013 op 
http://www.etui.org/content/download/8007/77275/file/EU+migration_Galgoczi-ETUI-
31+01+2013.pdf (vrij vertaald en bewerkt) 

tabel 4 naar: Broek, A. van den, Knulst, W. & Breedveld, K. (1999). Naar andere tijden? 
Tijdsbesteding en tijdsordening in Nederland, 1975-1995 (Sociale en Culturele Studies - 
29). (p.20). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd november 2013 
op http://www.scp.nl/dsresource?objectid=21345&type=org 

 
 

einde  
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HA-1034-f-14-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2014-1 
 

maatschappijwetenschappen (pilot) havo 
 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo 
 
Bij het centraal examen maatschappijwetenschappen (pilot) havo: 
 
 
 
Op diverse pagina’s moeten (delen van) opmerkingen worden geschrapt: 
 
De opmerkingen bij vraag 5 (pag 6), vraag 12 (pag 8), vraag 14 (pag 8) , vraag 15 (pag 
8) en vraag 16 (pag 9) vervallen helemaal.  
Bij vraag 7 (pag 6) vervalt de tweede regel van de opmerking. 
 
Toelichting 
Het gaat hier om een type vraag waarbij steeds alle deelantwoorden goed moeten zijn om er 
scorepunten voor te krijgen. Het CvE heeft begrepen dat hiermee nog te weinig geoefend is 
in de pilotscholen.  
 
 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede corrector.  
 
Het CvE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren maatschappijwetenschappen 
(pilot) havo. 
  
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs H.W. Laan 
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 HA-1034-a-14-2-o 

Examen HAVO 

2014 
tijdvak 2 

dinsdag 17 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als 
er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Opgave 1 Gewetensbezwaarde ambtenaren 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. 
 

Inleiding 
Op 3 september 2012 ondertekenden diverse politieke partijen het 
zogenaamde ‘Roze Stembusakkoord’. In het ‘Roze Stembusakkoord’ 
legden de partijen vast een aantal kwesties te gaan regelen op het gebied 
van de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen en transgenders (LHBT’ers). Dit gebeurde op initiatief van 
GroenLinks en onder begeleiding van het COC Nederland. Het COC 
Nederland is een organisatie die opkomt voor de belangen van LHBT’ers. 
Een van de afspraken die in het ‘Roze Stembusakkoord’ staat is de 
afschaffing van de gewetensbezwaarde ambtenaar, de zogenaamde 
‘weigerambtenaar’. In 2012 heeft D66 een wetsvoorstel ingediend dat een 
einde moet maken aan het fenomeen van gewetensbezwaarde 
ambtenaren. De teksten 1 tot en met 3 gaan hierover.  
 
Lees tekst 1. 
Sinds 2001 staat het vraagstuk van de gewetensbezwaarde ambtenaren 
regelmatig hoog op de politieke agenda. Of een maatschappelijk 
vraagstuk op de politieke agenda komt, hangt af van een aantal vragen. 

2p 1 Welke vragen zijn dit? Noem er drie. 
 
Lees tekst 2. 
Het proces van politieke besluitvorming kan worden beschreven met het 
barrièremodel, zo ook het proces van politieke besluitvorming over de 
gewetensbezwaarde ambtenaar. Uit tekst 2 blijkt dat er op 22 februari 
2013 al een of meer barrières genomen zijn. 

2p 2 Wat is de eerstvolgende barrière (let op: geen nummer noemen) in dit 
proces van politieke besluitvorming die genomen moet worden om tot het 
verbod op gewetensbezwaarde ambtenaren te komen? Licht je antwoord 
toe met behulp van een citaat van een zin(sdeel) uit tekst 2.  
 
Politieke partijen vervullen verschillende functies in het 
besluitvormingsproces.  

2p 3 Leg uit welke functie van politieke partijen D66 heeft vervuld.  
 
Zie tekst 2. 
De Tweede Kamer heeft verschillende formele middelen tot haar 
beschikking om haar taken zo goed mogelijk uit te voeren. 

2p 4 Van welk formeel middel heeft D66 gebruikgemaakt? Bij welke taak van 
de Tweede Kamer hoort dat middel? 
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Zie tekst 2. 
Bij het voorstel hebben de D66-indieners Dijkstra en Schouw een 
‘memorie van toelichting’ geschreven. In deze toelichting schrijven zij dat 
in het geval van gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand 
een fundamenteel kenmerk van de democratische rechtsstaat in het 
geding is, namelijk: het legaliteitsbeginsel. 

2p 5 Leg uit waarom volgens D66 het toestaan van gewetensbezwaarde 
ambtenaren in strijd is met het legaliteitsbeginsel. Geef eerst aan wat het 
legaliteitsbeginsel inhoudt. 
 
Eind 2012 heeft de Raad van State advies uitgebracht over het voorstel. 
De Raad van State was van mening dat een wettelijk verbod op 
gewetensbezwaarde trouwambtenaren niet noodzakelijk is.  
De beoordeling of er ruimte kan bestaan voor gewetensbezwaarde 
ambtenaren kan volgens de Raad van State worden overgelaten aan de 
gemeenten. 
Uit tekst 2 blijkt dat het wetsvoorstel ondanks dit advies toch behandeld 
zal worden in de Tweede Kamer. 

2p 6 Noem twee formele middelen die Tweede Kamerleden kunnen inzetten 
die het niet eens zijn met dit wetsvoorstel.  
 
Lees tekst 3. 
COC Nederland vindt dat het wetsvoorstel geen definitief einde van het 
fenomeen van de gewetensbezwaarde ambtenaar bewerkstelligt en wil 
dat de Tweede Kamer de kwestie direct definitief regelt. Het COC 
Nederland is een pressiegroep.  

2p 7 Noem twee machtsmiddelen of -bronnen van het COC die kunnen 
bijdragen aan de invloed van het COC op de politieke besluitvorming over 
de gewetensbezwaarde ambtenaar. Je moet deze uit de tekst kunnen 
afleiden. 
 
Zie tekst 3. 
De omgeving van het Nederlandse politieke systeem heeft invloed op de 
politieke besluitvorming.  

1p 8 Noem een omgevingsfactor die van invloed is op de politieke 
besluitvorming over het verbod op gewetensbezwaarde ambtenaren, die 
te herkennen is in tekst 3. 
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Mensen die voor het afschaffen van gewetensbezwaarde ambtenaren zijn 
én mensen die tegen het afschaffen van gewetensbezwaarde ambtenaren 
zijn, kunnen om hun gelijk te halen, zich beroepen op eenzelfde kenmerk 
van de democratische rechtsstaat. 

3p 9 a Noem een kenmerk van de democratische rechtsstaat waarop beide  
 groepen zich kunnen beroepen.  
b Geef aan hoe mensen die voor het afschaffen van  
 gewetensbezwaarde ambtenaren zijn, zich op dit kenmerk kunnen  
 beroepen.  
c Geef ook aan hoe mensen die tegen het afschaffen van  
 gewetensbezwaarde ambtenaren zijn, zich op dit kenmerk kunnen  
 beroepen. 
 
De VVD en de PvdA behoren tot twee verschillende politieke stromingen, 
maar steunen beide het wetsvoorstel van D66 over gewetensbezwaarde 
ambtenaren.  

2p 10 a Geef een voorbeeld van een ideologisch uitgangspunt op basis  
 waarvan de VVD het wetsvoorstel van D66 over gewetensbezwaarde  
 ambtenaren kon steunen. 
b Geef een voorbeeld van een ander uitgangspunt op basis waarvan de  
 PvdA het wetsvoorstel van D66 over gewetensbezwaarde ambtenaren  
 kon steunen. 
 
Politieke partijen en standpunten kunnen op verschillende manieren 
ingedeeld worden. Twee mogelijke indelingen zijn: 
 conservatief of progressief 
 confessioneel of niet-confessioneel 

1p 11 Is wat D66 met het wetsvoorstel over gewetensbezwaarde ambtenaren wil 
bereiken volgens jou conservatief of progressief te noemen? Licht je 
antwoord toe met behulp van de definitie van het door jou gekozen begrip. 

1p 12 Leg uit of het wetsvoorstel volgens jou beter bij confessioneel of bij  
niet-confessioneel past. 
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Opgave 2  Massamedia 
 
Bij deze opgave horen de teksten 4 tot en met 6 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De afgelopen jaren maakte de levensbeschouwelijke omroep HUMAN 
samen met de redactie van het onderzoeksprogramma Argos van de 
VPRO een serie afleveringen over het onderwerp medialogica. 
Zowel het radioprogramma Argos als de tv-serie Medialogica zijn gemaakt 
op basis van onderzoeksjournalistiek. Tekst 4 is een deel van een 
interview met de eindredacteur van het onderzoeksprogramma Argos.  
Een van de afleveringen van de serie Medialogica ging over taakstraffen 
(tekst 5). De levensbeschouwelijke omroep HUMAN wordt volgens de 
bezuinigingsplannen die staatssecretaris Dekker in december 2012 aan 
de Tweede Kamer stuurde, vanaf 2016 niet meer gefinancierd (tekst 6). 
 
Lees tekst 4. 
Nieuws is het resultaat van een selectieproces. Voor de consument het 
nieuws gepresenteerd krijgt, passeert het meerdere filters. 

4p 13 Noem twee filters die zijn te herkennen in tekst 4. Geef bij ieder filter een 
bijpassend citaat met regelnummers. 
 
Zie tekst 4. 
In tekst 4 zegt Kees van den Bosch dat het belangrijk is dat er mensen 
zijn “Van wie je erop kunt vertrouwen dat ze iets goed uitzoeken en dat 
wanneer zij iets vertellen, het ook waar is” (regels 39-42). 
Onderzoeksjournalistiek moet voldoen aan een aantal journalistieke 
normen om zo betrouwbaar en objectief mogelijk te zijn.  

3p 14 a Geef een journalistieke norm die te herkennen is in de regels 53-75  
 van tekst 4. Geef bij deze journalistieke norm ook een passend citaat  
 met regelnummers. 
b Noem nog een andere journalistieke norm. 
 
Zie tekst 4. 
Het is duidelijk dat het onderzoeksprogramma Argos de 
onderzoeksfunctie vervult. Massamedia kunnen nog andere functies 
vervullen, zoals de informatieve functie. Binnen deze brede 
informatiefunctie zijn verschillende functies te onderscheiden. 

4p 15 Noem twee van deze functies die te herkennen zijn in tekst 4. Onderbouw 
je keuze voor de betreffende functie met behulp van een passend citaat. 
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In de aankondiging van de eerste aflevering van de serie ‘Medialogica’ 
stond onder andere het volgende:  
“De overval op een buschauffeur in Gouda leidt tot 197 krantenberichten 
over het buurtje Oosterwei en de ‘Marokkaanse reljeugd’ die er de boel 
onveilig maakt. (…) Volgens Haagse politici staat het land in brand.  
Geert Wilders wil het leger uit Uruzgan terughalen om de orde te 
herstellen in wat volgens De Telegraaf een ‘vrijstaat voor tuig’ is.  
Hoe de werkelijkheid het loodje legt door de scoringsdrift van media en 
politiek in een op hol geslagen komkommerland.” 
In de aankondiging werd bovenstaand verschijnsel ook aangeduid met 
een begrip uit de communicatiewetenschap. 

2p 16 Leg uit welk begrip uit de communicatiewetenschap van toepassing is op 
de beschrijving in de aankondiging. 
 
Lees tekst 5 en zie de regels 7 tot en met 28 van tekst 5. 
De manier waarop een onderwerp wordt gebracht, is een keuze die door 
de journalistiek gemaakt wordt.  
Er bestaan verschillende theorieën over de invloed van massamedia. 

2p 17 Met welke theorie over de invloed van de media is het ontstane beeld van 
rechters als zachte heelmeesters te verklaren? Geef ook een omschrijving 
van deze theorie.  
 
Lees de regels 1 tot en met 13 van tekst 6. 
De levensbeschouwelijke niet-ledengebonden omroepen worden met 
ingang van 2016 niet meer gefinancierd. Van sommige omroepen worden 
de programma’s (of een selectie daarvan) ondergebracht bij een andere 
publieke omroep. 

2p 18 Welke publieke omroep ligt qua identiteit voor de RKK het meest voor de 
hand om zich bij aan te sluiten? Leg je antwoord uit. 
 
Lees de regels 13 tot en met 52 van tekst 6. 

4p 19 Als je uitgaat van de drie uitgangspunten van het mediabeleid, welke twee 
uitgangspunten van het mediabeleid zullen dan volgens Janssens in het 
gedrang komen? Leg je antwoord uit. 
 
Zie de regels 53 tot en met 68 van tekst 6. 
Tekst 6 is afkomstig van de website van HUMAN. De schrijver stelt dat 
juist het onderscheid tussen HUMAN en de commerciële omroep erg 
duidelijk is. 

2p 20 Noem twee redenen waarom de programma’s van HUMAN en 
commerciële omroepen van elkaar verschillen. 
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Opgave 3 Criminele meisjes en vrouwen 
 
Bij deze opgave hoort tekst 7 uit het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 7. 
Er zijn verschillende manieren om de omvang van criminaliteit te meten. 
Uit tekst 7 valt op te maken dat de onderzoekers van de VU en UvA zich 
onder andere gebaseerd hebben op verschillende kwantitatieve methodes 
van onderzoek. 

4p 21 Van welke twee verschillende kwantitatieve onderzoeksmethodes hebben 
de onderzoekers van de VU en UvA gebruikgemaakt? 
Geef bij beide methodes een passend citaat met regelnummers uit  
tekst 7. 
 
Zie de regels 28 tot en met 33 van tekst 7. 

2p 22 Geef een sociaalpsychologische verklaring voor het gedrag van jonge 
meisjes, zoals genoemd in de regels 28-33, die meer betrokken zijn bij 
criminaliteit dan gedacht.  
Betrek in je antwoord het begrip ‘neutralisatie’. 
 
In een persbericht van de Vrije Universiteit Amsterdam over het 
onderzoek naar criminele meisjes en vrouwen staat onder andere 
geschreven:  
“Belangrijke verschillen in achtergronden van criminaliteit bij jongens en 
meisjes zijn factoren in de opvoeding en individuele kenmerken. Zo is 
supervisie bij meisjes bijvoorbeeld minder belangrijk dan een goede 
relatie met de ouder, vooral de moeder. Conflicten en problemen in de 
relatie met de moeder zijn een groot risico bij meisjes.”  
 

Conflicten en problemen in de relatie met de moeder vergroten het risico 
op crimineel gedrag bij meisjes. 

2p 23 Leg uit met welke sociologische theorie over oorzaken van criminaliteit dit 
verklaard kan worden.  
 
In het persbericht (zie de inleiding op vraag 23) staat ook dat vrouwen 
steeds meer zichtbaar zijn in netwerken van georganiseerde misdaad. 
Met Europese regelgeving kan Europa proberen de georganiseerde 
misdaad aan te pakken. 
De Raad van de Europese Unie, in het kort ook wel de Raad genoemd, 
speelt een rol in het proces van Europese regelgeving. 

2p 24 a Wie zit er voor Nederland in de Raad van de Europese Unie als er  
 gesproken wordt over georganiseerde misdaad? 
b Wat is de taak van de Raad van de Europese Unie bij Europese  
 regelgeving? 
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Opgave 4 Opsporingsberichtgeving 
 
Bij deze opgave horen de teksten 8 en 9 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Een van de middelen die een officier van justitie kan inzetten in het 
opsporingsonderzoek is opsporingsberichtgeving. Via opsporings-
berichtgeving vragen Openbaar Ministerie en politie via de media het 
publiek om hulp om voor het onderzoek relevante informatie te verkrijgen. 
Het vertonen van filmbeelden van een delict is een voorbeeld van 
opsporingsberichtgeving. Het OM kan besluiten om filmbeelden van een 
delict te vertonen (tekst 8). De rechtbank kan oordelen dat het uitzenden 
van filmbeelden niet op zijn plaats was (tekst 9). 
 
Lees tekst 8.  
Bij de opsporingsberichtgeving ‘nieuwe stijl’, zoals geschetst in tekst 8, 
kan zich het dilemma van de rechtsstaat voordoen.  

4p 25 Leg uit hoe het dilemma van de rechtsstaat aan de orde kan komen bij het 
vertonen, door het OM, van beelden van ernstige delicten. 
 
Vanaf het einde van de vorige eeuw heeft de overheid (steeds meer) een 
integraal veiligheidsbeleid ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is 
Burgernet. 

2p 26 Leg uit dat het vertonen van beelden van ernstige delicten past in de 
ontwikkeling naar een steeds meer integraal veiligheidsbeleid. 
 

2p 27 Leg uit dat de opsporingsberichtgeving zoals beschreven in tekst 8, zowel 
een preventieve als een repressieve werking kan hebben.  
 
Zie tekst 8. 
Er bestaan verschillende theorieën over de oorzaken van criminaliteit. 
Eén van deze theorieën is de rationele keuzetheorie. 

2p 28 a Geef een beschrijving van de rationele keuzetheorie. 
b Leg vervolgens uit dat je met behulp van de rationele keuzetheorie de  
 aanpak van het OM, om beelden van ernstige misdrijven uit te zenden,  
 kunt onderbouwen.  
 
Zie de kop van tekst 8.  
Het Openbaar Ministerie laat de opsporingsberichtgeving niet uitzenden 
voor de kijkcijfers. Diverse media hebben echter wel behoefte aan hoge 
kijkcijfers. Deze behoefte heeft een belangrijke invloed op de 
beeldvorming over criminaliteit. 

2p 29 Leg het verband uit tussen de behoefte van massamedia aan hoge 
kijkcijfers en de beeldvorming over criminaliteit.  
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Lees tekst 9. 
Uit tekst 9 blijkt dat er bij de aanpak van criminaliteit een spanningsveld 
kan ontstaan tussen de verantwoordelijkheden van de verschillende 
machten van de trias politica. 

3p 30 a Tussen de verantwoordelijkheden van welke twee machten is er in dit  
 geval een spanningsveld? 
b Leg uit welke spanning er tussen de verantwoordelijkheden van deze  
 twee machten is. 
 
Zie tekst 9.  
De rechter heeft de hoofdverdachte tot 10 maanden cel veroordeeld. Om 
iemand te veroordelen tot een straf, moet er aan een aantal voorwaarden 
voldaan zijn. Zo moet het feit strafbaar zijn, moeten alle bestanddelen van 
het gedrag binnen de delict-omschrijving vallen. 

2p 31 Noem twee andere voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat een 
rechter iemand kan veroordelen tot een straf. 
 
Zie tekst 9. 
Bij strafrecht kunnen we een onderscheid maken tussen daad(straf)recht 
en dader(straf)recht. 

2p 32 Leg uit of de straf(fen) en de motivering die de rechtbank hiervoor geeft, 
overwegend passen bij daad(straf)recht of bij dader(straf)recht. Betrek in 
je antwoord het verschil tussen beide. 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Opgave 1 Gewetensbezwaarde ambtenaren 

 
tekst 1 
 
Gewetensbezwaarde ambtenaren: een verkorte historische 
achtergrond 
 
Sinds 1 april 2001 staat in Nederland 
het huwelijk ook open voor twee 
personen met een homoseksuele 
geaardheid. Huwelijken worden vol-
trokken door ambtenaren van de 5 

burgerlijke stand. Zij zijn in dienst bij 
gemeenten. Sommigen van hen 
hebben gewetensbezwaren tegen 
huwelijken van twee personen van 
gelijk geslacht. Daarom weigeren zij 10 

die huwelijken te voltrekken. Zij wor-
den vaak als ‘weigerambtenaren’1) 
aangeduid. (…) 
 
In het in 2007 gepresenteerde 
regeerakkoord van het kabinet-15 

Balkenende IV was een passage 
opgenomen, waarin stond dat de 
rechtszekerheid van gewetens-
bezwaarde ambtenaren veilig gesteld 
zou worden. Met betrekking tot de 20 

werving en selectie van nieuwe 
trouwambtenaren nam het kabinet in 

het debat over het regeerakkoord het 
standpunt in, dat gemeenten daar-
omtrent een eigen beleid mochten 25 

voeren en dat zij de eis mochten 
stellen dat sollicitanten alle huwe-
lijken voltrekken. (…) 
 
In november 2011 nam de Tweede 
Kamer een motie van het Kamerlid 30 

Van Gent aan, waarin de regering 
werd verzocht om met een wettelijke 
regeling een einde te maken aan het 
fenomeen van de ‘weigerambtenaar’. 
(…) 
In juni 2012 liet het kabinet weten dat 35 

het kabinet, gelet op zijn demissio-
naire status, het innemen van een 
inhoudelijk standpunt overliet aan 
een volgend kabinet. Voor het 
Kamerlid Schouw was dit aanleiding 40 

om aan te kondigen dat de fractie 
van D66 een wetsvoorstel in zou 
dienen.

 

naar: www.d66.nl/wp-content/uploads/2012/08/Memorie-van-toelichting- 
 weigerambtenaren.pdf, augustus 2012  
 

noot 1 De term ‘weigerambtenaren’ wordt hier door de D66-leden Dijkstra en Schouw gebruikt 

 in de memorie van toelichting op het door hen gedane wetsvoorstel. De leden van de  

 SGP-fractie hebben in een reactie hierop te kennen gegeven de term ‘weiger- 

 ambtenaren’ diskwalificerend te vinden en de indieners van het wetsvoorstel gevraagd 

 of zij overwogen hebben om deze term te vermijden. (nr. 7, verslag) In een nota naar  

 aanleiding van het verslag antwoorden de indieners dat zij de term neutraal- 

 beschrijvend van aard vinden en gebruiken omdat hij in het Nederlands volledig  

 ingeburgerd is. Zij geven aan de term niet in het wetsvoorstel te hebben opgenomen,  

 waarin zij voor een andere, bredere omschrijving hebben gekozen, maar de term  

 ‘weigerambtenaren’ voor gebruik in andere stukken wel geschikt te achten.  

 In de teksten 1 tot en met 3 wordt (onder andere) de term ‘weigerambtena(a)r(en)’  

 door de schrijvers gebruikt. In de opgaven wordt niet gesproken van ‘weiger- 

 ambtenaren’, maar van gewetensbezwaarde ambtena(a)r(en). 
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tekst 2 
 
Kamer schaft nog dit jaar ‘weigerambtenaar’ af 
 
Het afschaffen van de ‘weiger-
ambtenaar’ is een flinke stap dichter-
bij gekomen, nu het wetsvoorstel van 
D66-Kamerleden Gerard Schouw en 
Pia Dijkstra klaar is voor plenaire 5 

behandeling in de Tweede Kamer. 
Het kabinet-Rutte II (VVD en PvdA) 
schaarde zich eerder al achter het 
voorstel van D66, het afschaffen van 
de gewetensbezwaarde ambtenaar 10 

staat ook in het regeerakkoord. Het 
wetsvoorstel gaat naar verwachting 
door zowel de Tweede als Eerste 
Kamer. (…) 
 
Ondanks dat het homohuwelijk al in 15 

2001 is ingevoerd, is het nog steeds 
mogelijk dat een ambtenaar van de 
burgerlijke stand vanwege persoon-
lijke bezwaren weigert om het homo-
huwelijk te sluiten. Het wetsvoorstel 20 

van D66 maakt hier een einde aan.  

(…) 
Roze Stembusakkoord 
Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit 
van het ‘Roze Stembusakkoord’ dat 
ondertekend is door onder andere 25 

D66, VVD, PvdA, SP, PVV en 
GroenLinks. (…) 
 
Gewetensbezwaren geen reden 
De christelijke partijen zijn geen 
voorstander van de wet en zijn van 30 

mening dat een ambtenaar van de 
burgerlijke stand gewetensbezwaren 
mag hebben. Pia Dijkstra: “Uiteraard 
mag een ieder gewetensbezwaren 
hebben. Maar indien je bezwaar hebt 35 

om een huwelijk tussen twee mannen 
of vrouwen te sluiten, moet je niet de 
keuze maken om ambtenaar van de 
burgerlijke stand te worden. In die 
functie is neutraliteit een groot goed 40 

en hoor je de wet uit te voeren.”
 

naar: www.d66.nl, 22 februari 2013 
 

 
tekst 3 
 
COC wil definitief einde ‘weigerambtenaar’ 
 
COC Nederland roept de Tweede 
Kamer op om een definitief einde te 
maken aan het fenomeen ‘weiger-
ambtenaar’. De Kamer behandelt 
woensdag een wetsvoorstel van D66 5 

over de kwestie. 
Volgens het wetsvoorstel van D66 
mogen gemeenten geen nieuwe 
‘weigerambtenaren’ benoemen. Het 
voorstel biedt géén definitieve op-10 

lossing voor zittende ‘weiger-
ambtenaren’, noch voor ambtenaren 
van de burgerlijke stand die na hun 
benoeming gewetensbezwaren 

krijgen. Daardoor kan het fenomeen 15 

in beginsel voor onbepaalde tijd 
voortbestaan. 
“Het is positief dat het aantal ‘weiger-
ambtenaren’ met dit voorstel op ter-
mijn sterk zal afnemen. Wij vragen de 20 

Kamer om nu door te pakken en de 
kwestie direct definitief te regelen”, 
aldus COC-voorzitter Tanja Ineke. 
(…) 
Volgens het COC gelden dezelfde 
principiële argumenten tegen nieuwe 25 

‘weigerambtenaren’ ook voor zittende 
‘weigerambtenaren’. Verder 
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signaleert het COC dat uit recente 
rechtspraak van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens blijkt 30 

dat er geen juridische bezwaren 

bestaan tegen een regeling waarmee 
zittende ‘weigerambtenaren’ uit hun 
functie worden ontheven. 

 

naar: www.coc.nl, 28 mei 2013 
 
 

Opgave 2 Massamedia 

 
tekst 4 
 
‘Je bent altijd bang dat je die ene diamant weggooit’ 
 
Kees van den Bosch (60) bepaalt 
als eindredacteur van het onder-
zoeksprogramma Argos mede welk 
verhaal wordt uitgezocht. “Soms 
moet je een lange adem hebben.” 5 

 
“Toen ik laatst van vakantie terug-
kwam, stond er een grote, kartonnen 
doos op mijn bureau met daarin een 
dikke ordner en een briefje: ‘Beste 
mensen van Argos, zoek dit eens uit.’ 10 

Dat is de droom van elke eindredac-
teur. Ik besteed een groot deel van 
mijn tijd aan het beoordelen van tips. 
Negen van de tien keer leidt dat tot 
niets, maar je bent altijd bang dat je 15 

die ene diamant weggooit. (…) 
 
In de twintig jaar dat Argos bestaat, 
hebben we nooit een documentaire 
hoeven rectificeren. Het geheim? 
Probeer jezelf nooit te over-20 

schreeuwen. (…) Je moet iets alleen 
als feit brengen als je het 100 pro-
cent zeker weet. Misschien haal je 
daardoor niet Teletekst of de voor-
pagina van de Volkskrant, maar op 25 

de lange termijn houd je er een 
goede naam aan over.  
Ons doel is simpel: vragen stellen, 
nieuwsgierig zijn en ontrafelen. We 
controleren de macht, dat is onze 30 

taak. Greenpeace is ook een macht, 

de Vogelbescherming ook. We be-
kijken iedereen kritisch. Dat vind ik 
ook een deel van onze rechtvaardi-
ging. Op internet is voor elke mening 35 

wel ondersteunende informatie te 
vinden. Dan is het belangrijk dat er 
mensen zijn die een soort keurmerk 
hebben. Van wie je erop kunt ver-
trouwen dat ze iets goed uitzoeken 40 

en dat wanneer zij iets vertellen, het 
ook waar is. (…) Als je iets niet zeker 
weet, wees dan eerlijk over hoe 
twijfelachtig je basis is. Eigenlijk 
doen wij het niet anders dan andere 45 

journalisten, het enige grote verschil 
is tijd. We zijn met acht redacteuren, 
gemiddeld besteedt een redacteur 
zo’n zes weken fulltime aan research 
voor een uitzending. Maar als het 50 

nodig is, kan iemand ook een half 
jaar met een onderwerp bezig zijn. 
 
Aan onze scoop1) over ruziënde 
artsen op de longafdeling van het VU 
Medisch Centrum is maandenlang 55 

bellen, praten en koffiedrinken in 
hotels voorafgegaan. Je moet het 
vertrouwen van mensen winnen om 
ze zover te krijgen dat ze alles ver-
tellen. Een redacteur raakt daardoor 60 

helemaal verwikkeld in zo’n verhaal. 
Dan is het mijn taak om te zeggen 
‘Ho, ho, waar ben je mee bezig? 
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Wordt het wel iets?’ Toen we stukken 
binnenkregen die bevestigden wat 65 

zijn bronnen hem hadden verteld, 
wisten we: nu hebben we groot 
nieuws.  
 

(…) Bijna de helft tot een derde van 
onze verhalen leidt tot Kamervragen 70 

of iets van beweging in de politiek. 
Dat geeft een kick, maar ook een 
zekere druk. Het zal toch niet 
gebeuren dat we onder mijn leiding 
de fout in gaan?”75 

 

naar: de Volkskrant, 26 januari 2013  

 
 

tekst 5 
 
Argos-TV medialogica: dossier taakstraf 
Aflevering 6 
 
Vijf jaar geleden onthulde het tele-
visieprogramma ZEMBLA voor het 
eerst cijfers over taakstraffen in 
Nederland. Daders van ernstige 
gewelds- en zedendelicten zouden 5 

vaak wegkomen met een taakstraf. 
De onthulling ontketende verontwaar-
digde reacties in politiek en samen-
leving. Kranten namen de bericht-
geving van ZEMBLA over en er 10 

ontstond een beeld van rechters als 
zachte heelmeesters.  
Rechters en aanklagers herkenden 
hun eigen praktijk niet in de feiten. 
De Raad voor de Rechtspraak en het 15 

Openbaar Ministerie lieten daarop 
hun eigen onderzoek volgen. Zij kwa-

men tot de conclusie dat het beeld 
dat ZEMBLA schetste grotendeels 
niet klopte. Maar het tij bleek niet te 20 

keren. Hoewel diverse deskundigen 
in de uitzending van ARGOS aange-
ven dat taakstraffen al jarenlang een 
effectieve, humane en kostenbespa-
rende wijze van straffen zijn, won het 25 

beeld van de softe rechters die geen 
vuist konden maken tegen de opruk-
kende criminaliteit. 
‘Medialogica’ over hoe het verschil 
tussen werkelijkheid en beeld kon 30 

ontstaan. Hoe politici, journalisten en 
beleidsmakers verstrikt raakten in de 
donkere krochten van de media-
werkelijkheid.

 

naar: www.human.nl, geraadpleegd augustus 2013 
 
 

noot 1 een scoop = een journalistieke primeur 
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tekst 6 
 
‘Het mediabeleid rond HUMAN is vooral heel pijnlijk’ 
 
(…) Donderdag 6 december 2012 
verstuurde staatssecretaris Sander 
Dekker zijn ‘media-brief’ naar de 
Tweede Kamer waarin hij de uit-
werking van de bezuinigingen op de 5 

publieke omroep toelichtte. De 
levensbeschouwelijke ‘2.42-omroe-
pen’, zoals HUMAN, worden met in-
gang van 2016 niet meer gefinan-
cierd. (…) 10 

Dekker ziet levensbeschouwelijke 
programmering als een taak voor de 
algemene omroepen. HUMAN-
directeur Bert Janssens: “Als 
programma’s zoals de onze worden 15 

ondergebracht bij andere omroepen 
dan gaat onder andere de kennis en 
expertise van de humanistische 
beweging verloren. Op dit moment 
werkt HUMAN nauw samen met 20 

humanistische organisaties zoals het 
Humanistisch Verbond, Humanitas, 
Hivos, HVO, UvH en anderen. Dat 
levert bijzondere programma’s op, 
die zonder een directe band met hen 25 

nooit gemaakt zouden worden.” 
Volgens Janssens verliest de over-
heid het belang van minderheden uit 
het oog. “De meerderheid voert zijn 
ideeën uit. Nu eens dit, dan weer dat. 30 

De kiezer heeft gesproken, zeggen 
ze dan.” 
“Tijdens het Kamerdebat van afgelo-
pen maandag bleek dat politici 

denken dat onze (…) samenleving 35 

langs politieke en sociale lijnen in te 
delen is. (…) Maar dat gebeurt net zo 
goed langs levensbeschouwelijke 
lijnen. En dan zijn ineens, zoals bij 
het Humanistisch Verbond, VVD’ers 40 

en SP’ers met elkaar verbonden. Een 
omroep als HUMAN maakt zijn 
programma’s niet alleen voor de 
eigen achterban, maar ook voor 
andersdenkenden die zo kennis 45 

nemen van het humanistisch 
perspectief op ontwikkelingen in de 
samenleving. De publieke omroep 
moet de plek bij uitstek zijn waarin 
levensbeschouwelijke stromingen 50 

autonoom hun stem kunnen laten 
horen.” 
De verbazing rond het stopzetten van 
de financiering voor HUMAN en de 
andere 2.42-omroepen is groot. Op 55 

weinig terreinen is immers het onder-
scheid met de commerciële omroep 
zo duidelijk aanwijsbaar. (…) 
Ondertussen onderzoekt HUMAN zijn 
toekomst. Janssens: “Daar waren we 60 

natuurlijk al langer mee bezig. 
Afhankelijk zijn van politieke grillen, 
dat ligt niet in de lijn van een huma-
nistische organisatie. Met de steun 
die we ondervinden van onze achter-65 

ban, van kijkers en luisteraars, gaan 
we moedig voorwaarts. Maar eerst 
doet het even pijn.”

 

naar: www.human.nl, 14 december 2012 
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Opgave 3 Criminele meisjes en vrouwen 

 
tekst 7 
 
Crimineel is steeds vaker een vrouw 
 
De criminaliteit onder vrouwen stijgt. 
Zij plegen niet alleen diefstallen, 
maar maken ook carrière in de drugs-
handel, stichten branden en zijn ge-
welddadig bij vecht- en steekpartijen. 5 

Dat schrijft het Algemeen Dagblad op 
basis van onderzoek van de Vrije 
Universiteit (VU) en de Universiteit 
van Amsterdam (UvA). 
Jaarlijks komen 30.000 vrouwen en 10 

meisjes vanaf 12 jaar met de politie 
in aanraking, tegen 160.000 mannen. 
Eén op de vijf verdachten is daarmee 
vrouw. Het aantal vrouwen dat werd 
opgepakt voor het plegen van geweld 15 

verdubbelde in de laatste 16 jaar. 
“Ze maken vaker een criminele  

carrière dan werd gedacht. Het aan-
deel verdachte vrouwen overstijgt 
bijvoorbeeld het aantal mannen dat 20 

wordt verdacht van een zedendelict. 
Het is veel forser dan werd aange-
nomen”, zegt onderzoekster Anne-
Marie Slotboom. Criminaliteit door 
meisjes en vrouwen is te lang ge-25 

bagatelliseerd en te weinig onder-
zocht, denken de onderzoekers.  
(…) 
Jonge meisjes blijken bovendien 
vaker lid van jeugdgroepen en ben-
des dan gedacht. “Hun wordt meestal 30 

geen actieve rol toebedeeld, terwijl 
ze zelf ook delicten zeggen te ple-
gen.”

 

naar: www.ad.nl, 22 januari 2013 
 
 

Opgave 4 Opsporingsberichtgeving 

 
tekst 8 
 
OM doet het niet voor de kijkcijfers 
 
“We doen het niet voor de kijkcijfers. 
Ons doel is om meer informatie en 
tips te krijgen want we willen de zaak 
oplossen.”  
Dat zegt woordvoerster Martine 5 

Pilaar van het Openbaar Ministerie 
(OM) in Breda naar aanleiding van 
het opvallende aantal schokkende 
beelden en filmpjes van slachtoffers 
van misdrijven dat recent op televisie 10 

vertoond is.  
Het OM is steeds minder terughou-
dend waar het gaat om opsporings-

berichtgeving. Vaste kijkers van pro-
gramma’s als Opsporing Verzocht en 15 

Bureau Brabant zien wekelijks de 
meest gruwelijke beelden voorbij 
komen of horen al dan niet anoniem 
de verhalen van slachtoffers. (…)  
Het vertonen van beelden van ern-20 

stige delicten (beelden van daders én 
slachtoffers) werpt zijn vruchten af, is 
de ervaring van Jeroen Steenmeijer, 
woordvoerder van de politie Midden- 
en West-Brabant. Na vertoning van 25 

de beelden van een ernstige mis-
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handeling regende het telefoontjes, 
zegt hij.  
Er werden ook al snel meer namen 
genoemd dan er verdachten waren 30 

en daarmee benoemt Steenmeijer 
ook meteen het grote bezwaar van 
de opsporingsberichtgeving ‘nieuwe 
stijl’: mensen die niets met een delict 
te maken hebben, lopen het risico via 35 

social media aan de schandpaal ge-
nageld te worden.  
Maar: de verdachten van de mis-
handeling meldden zich al snel. 
Steenmeijer: “Dit soort filmpjes 40 

maken dat de kijker echt getuige is 
van een zaak. Dat heeft meer impact 
dan een nieuwslezer die droog vertelt 
wat er gebeurd is. De kijker ziet: ‘Dit 
kan écht niet’ en is meer bereid om 45 

te reageren. Meld Misdaad Anoniem 
werd in het begin ook afgedaan als 
een kliklijn. Dat beeld is helemaal 
veranderd. Mensen zijn het zat en 
willen hun steentje bijdragen aan een 50 

veiliger maatschappij.”  

Bureau Brabant, het opsporings-
programma van Omroep Brabant 
vertoonde eergisteren schokkende 
beelden van het letsel van een 55 

slachtoffer van een gewelddadige 
beroving. Het Openbaar Ministerie 
koos hier heel bewust voor. Martine 
Pilaar: “We hadden geen 
aanknopingspunten meer. En we 60 

willen die zaak oplossen.” (…) 
“Waar de grens ligt? Niet in zo veel 
liters bloed of zo veel letsel”, vervolgt 
Pilaar. Er zijn regels, vastgelegd in 
de Aanwijzing Opsporingsbericht-65 

geving1) en aan de hand van een be-
paalde casus maakt de zaakofficier 
zijn afweging. En in dit geval is ge-
oordeeld dat het vertonen van de 
beelden van het slachtoffer pro-70 

portioneel was, al gaat daar uiteinde-
lijk de rechter over. Kijkers kunnen 
gechoqueerd raken, maar dat is niet 
het doel. Nogmaals: doel is dat we 
de zaak oplossen”, aldus de woord-75 

voerster van het OM.
 

naar: Helene Schenk, BNDeStem, 20 maart 2013

 

noot 1 Aanwijzing Opsporingsberichtgeving: Deze aanwijzing geeft aan wat opsporings- 

 berichtgeving inhoudt, hoe en wanneer het Openbaar Ministerie (OM) de verschillende 

 vormen ervan kan inzetten en aan welke omstandigheden het OM daarbij nog speciale 

 aandacht moet geven. 
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tekst 9 
 

Persrechter: “Belangen afwegen voor vrijgeven filmbeelden” 
 

De beslissing van de rechtbank Oost-
Brabant om ‘strafkorting’ toe te pas-
sen in een zaak over ernstige geweld-
pleging in Eindhoven, heeft tot com-
motie geleid. Veel mensen begrijpen 5 

niet dat de rechtbank twee maanden 
van de celstraffen heeft afgetrokken 
vanwege het uitzenden van film-
beelden van de geweldpleging, met 
grote gevolgen voor de verdachten. 10 

Eigen schuld, is een veelgehoorde 
reactie. Persrechter Lieneke de Klerk 
legt uit waarom de rechtbank dat 
anders ziet. 
De officier van justitie eiste 24 15 

maanden jeugddetentie tegen de 
hoofdverdachte, de rechtbank legde  
10 maanden op. Hoe kan dat? 
“De rechtbank neemt de feiten zeer 
hoog op”, zegt persrechter De Klerk. 20 

“Twee van de vier verdachten zijn 
dan ook schuldig bevonden aan po-
ging tot doodslag. Maar de hoogst 
mogelijke jeugdstraf vond de recht-
bank te veel. Daarbij keken de 25 

rechters naar straffen die voor soort-
gelijke delicten aan jeugdige daders 
worden opgelegd. In dit geval hebben 
de verdachten een blanco strafblad 
en deskundigen achten de kans op 30 

herhaling klein. Verder heeft de 
rechtbank twee maanden afgetrok-
ken, omdat ze niet heeft kunnen 
vaststellen dat er bij het OM een 
belangenafweging heeft plaatsge-35 

vonden voordat de beelden werden 
vrijgegeven. (…)  
Uitzending van de filmbeelden heeft 
enorme gevolgen voor de verdach-
ten. Hun namen en adressen zijn via 40 

internet verspreid, ze zijn bedreigd  
en achtervolgd, een verdachte was 
niet meer welkom op zijn opleiding 

en werkplek, een ander werd ge-
weerd bij sportscholen. De kans is 45 

groot dat ze in de toekomst nog vaak 
met de gevolgen worden geconfron-
teerd. Daarnaast was er ook enorme 
media-aandacht. Eigen schuld, zeg-
gen sommige mensen. Dat is wel 50 

begrijpelijk, maar het gaat hier om 
minderjarige jongens. In het jeugd-
strafrecht ligt het accent op een 
pedagogische aanpak. Niet voor 
niets worden jeugdzaken achter ge-55 

sloten deuren behandeld.” 
Het uitzenden van filmbeelden helpt 
wel erg bij de opsporing. 
“Slachtoffer en samenleving hebben 
groot belang bij het opsporen van de 60 

daders van zo’n ernstig misdrijf, dat 
staat buiten kijf. De rechtbank heeft 
dan ook zeker niet gezegd dat het 
uitzenden van beelden nooit zou 
mogen. Maar het OM moet daar niet 65 

lichtvaardig mee omgaan, omdat de 
beelden altijd via internet beschik-
baar blijven. Eigenlijk verwijt de 
rechtbank het OM dat het niet eerst 
gekeken heeft of er minder ingrijpen-70 

de manieren zijn om verdachten op 
te sporen. (…)”  
Worden rechters niet wanhopig van 
zo veel kritiek? 
“Soms zijn mensen het niet eens met 75 

het oordeel van een rechter. Dat 
hoort erbij, daar moet een rechter 
tegen kunnen. Als rechter is het je 
taak om in een individuele zaak een 
rechtvaardig oordeel te geven. Als de 80 

verdachten of het OM het daarmee 
niet eens zijn, kunnen zij in hoger 
beroep. Het OM heeft dat inmiddels 
gedaan in deze zaak. We zijn be-
nieuwd hoe het gerechtshof over 85 

deze kwestie zal oordelen.”
naar: www.rechtspraak.nl, 30 augustus 2013 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 74 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Opgave 1 Gewetensbezwaarde ambtenaren 

 
 1 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste vragen zijn (drie van de volgende):  
− Wordt de (huidige) situatie als ongewenst ervaren door een groot 

aantal / groepen mensen? 
− Wordt de (huidige) situatie als veranderbaar beschouwd / oplosbaar 

geacht?  
− Zijn de eisen langs de poortwachters gekomen? 
− Roept de (huidige) situatie heftige emoties op of komt zij vaak voor? 
 
indien drie vragen juist 2 
indien twee vragen juist 1 
indien minder dan twee vragen juist 0 
 

 2 maximumscore 2 
• De barrière die genomen moet worden is het beslissen over (de 

noodzaak van) een beleidsmatige oplossing van het probleem / de 
besluitvorming 1 

• (“Het afschaffen van de ‘weigerambtenaar’ is een flinke stap dichterbij 
gekomen,) nu het wetsvoorstel van D66-Kamerleden Gerard Schouw 
en Pia Dijkstra klaar is voor plenaire behandeling in de Tweede 
Kamer.” (regels1-6) (Er is dus al een hoge prioriteit toegekend aan het 
probleem) 1 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 HA-1034-a-14-2-c 5 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 2 
• de articulatiefunctie  1 
• D66 heeft maatschappelijke eisen en wensen op de politieke agenda 

geplaatst  1 
 
Opmerking 
Eventueel ook goed rekenen met een juiste uitleg: communicatiefunctie. 
 

 4 maximumscore 2 
• het recht van initiatief 1 
• de (mede)wetgevende taak 1 
 

 5 maximumscore 2 
• Het legaliteitsbeginsel houdt onder andere in dat ook de overheid zich 

aan de wet moet houden 1 
• Als een afgeleide daarvan kan worden gezien dat de dienaren van de 

overheid, ambtenaren, zich ook behoren te houden aan de wet 
(Memorie van toelichting). In de wet staat dat homoseksuelen kunnen 
trouwen 1 

 
 6 maximumscore 2 

twee van de volgende middelen: 
− de Tweede Kamerleden kunnen tegen het wetsvoorstel stemmen / 

stemrecht  
− de Tweede Kamerleden kunnen wijzigingen voorstellen voor het 

wetsvoorstel / recht van amendement  
− de Tweede Kamerleden kunnen zelf een wet indienen / recht van 

initiatief 
 
per juist formeel middel 1 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− publieke opinie beïnvloeden 
− lobbyen / contact leggen met politici 
− de omvang van (de achterban/leden/sympathisanten van) het COC  
 
per juist machtsmiddel of juiste machtsbron 1 
 

 8 maximumscore 1 
Europese rechtspraak / Europese regelgeving  
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 HA-1034-a-14-2-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 3 
a 
• gelijkheid van alle burgers voor de wet (in gelijke gevallen) / 

grondrechten worden (expliciet) erkend 1 
b 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Mensen die voor het afschaffen van gewetensbezwaarde ambtenaren 

zijn, kunnen betogen dat een gewetensbezwaarde ambtenaar, door het 
weigeren om homoseksuelen te huwen, tegen het principe van 
gelijkheid van alle burgers voor de wet in gaat 1 

c 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Mensen die tegen het afschaffen van gewetensbezwaarde ambtenaren 

zijn, kunnen betogen dat door het afschaffen van gewetensbezwaarde 
ambtenaren het principe van rechtsgelijkheid van alle burgers / het 
recht op gelijke benoembaarheid in openbare dienst niet meer geldt 
voor gewetensbezwaarde ambtenaren 1 

 
 10 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is:  
a 
• individuele rechten / de VVD is voorstander van individuele vrijheden  1 
b 
• streven naar gelijk(waardig)heid / streven naar solidariteit / verbeteren 

van de positie van zwakke groepen in de samenleving  1 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
progressief, want het wetsvoorstel is 
− gericht op (maatschappelijke) verandering  
− in de richting van meer sociale gelijkheid 
 
Opmerking 
Ook goed rekenen: conservatief, want het huwelijk in het algemeen kan 
beschouwd worden als een traditionele institutie, gericht op behoud van 
traditionele normen en waarden. 
 

 12 maximumscore 1 
Bij niet-confessioneel, want confessioneel is gericht op een (sterkere) 
doorwerking van religieuze waarden en normen in de samenleving en dit is 
niet het geval bij het wetsvoorstel over gewetensbezwaarde ambtenaren; 
integendeel, het afschaffen van gewetensbezwaarde ambtenaren gaat 
eerder tegen religieuze waarden en normen in. 
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 HA-1034-a-14-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 2 Massamedia 
 

 13 maximumscore 4 
Juiste antwoorden zijn (twee van de volgende combinaties): 
− het (h)erkennen van een onderwerp als nieuwswaardig 

citaat: “Kees van den Bosch (60) bepaalt als eindredacteur van het 
onderzoeksprogramma Argos mede welk verhaal wordt uitgezocht.” 
(regels 1-4) 
of 
“Ik besteed een groot deel van mijn tijd aan het beoordelen van tips. 
Negen van de tien keer leidt dat tot niets, maar je bent altijd bang dat 
je die ene diamant weggooit.” (regels 12-16) 

− de beslissing om wel of niet een verslaggever aandacht aan een 
onderwerp te laten besteden 
citaat: “We zijn met acht redacteuren, gemiddeld besteedt een 
redacteur zo’n zes weken fulltime aan research voor een uitzending. 
Maar als het nodig is kan iemand ook een half jaar met een onderwerp 
bezig zijn.” (regels 47-52) 

− de beschikbaarheid van bronnen 
citaat: “Aan onze scoop over ruziënde artsen op de longafdeling van 
het VU Medisch Centrum is maandenlang bellen, praten en 
koffiedrinken in hotels voorafgegaan. Je moet het vertrouwen van 
mensen winnen om ze zover te krijgen dat ze alles vertellen.” (regels 
53-60) 

− het selectief gebruik van de bronnen door de verslaggever/redacteur 
citaat: “Een redacteur raakt daardoor helemaal verwikkeld in zo’n 
verhaal. Dan is het mijn taak om te zeggen ‘Ho, ho, waar ben je mee 
bezig? Wordt het wel iets?’ Toen we stukken binnenkregen die 
bevestigden wat zijn bronnen hem hadden verteld, wisten we: nu 
hebben we groot nieuws.” (regels 60-68) 

− de uiteindelijke selectie van de (eind)redactie 
citaat: “Dan is het mijn taak om te zeggen ‘Ho, ho, waar ben je mee 
bezig? Wordt het wel iets?’ Toen we stukken binnenkregen die 
bevestigden wat zijn bronnen hem hadden verteld, wisten we: nu 
hebben we groot nieuws.” (regels 62-68) 

 

per juist filter met bijpassend juist citaat 2 
 

Opmerking 
Voor alleen een juist filter of alleen een juist citaat mag geen scorepunt 
toegekend worden. Het gaat om een juiste koppeling van filter met citaat. 
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 HA-1034-a-14-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 3 
a 
• gebruikmaken van meerdere informatiebronnen en deze checken 1 
• citaat: “Toen we stukken binnenkregen die bevestigden wat zijn 

bronnen hem hadden verteld, wisten we: nu hebben we groot nieuws.” 
(regels 64-68) 1 

b 
• een van de volgende journalistieke normen: 1 
− hoor en wederhoor toepassen 
− het scheiden van feiten en meningen 
 

 15 maximumscore 4 
Juiste antwoorden zijn (twee van de volgende combinaties): 
− controle- of waakhondfunctie 

citaat: (“Ons doel is simpel: vragen stellen, nieuwsgierig zijn en 
ontrafelen.) We controleren de macht, dat is onze taak. (Greenpeace is 
ook een macht, de Vogelbescherming ook. We bekijken iedereen 
kritisch.”) (regels 28-33) 

− agendafunctie 
citaat: “Bijna de helft tot een derde van onze verhalen leidt tot 
Kamervragen of iets van beweging in de politiek.” (regels 69-71) 

− opiniërende functie  
citaat (een van de volgende):  
– “Op internet is voor elke mening wel ondersteunende informatie te 
vinden. Dan is het belangrijk dat er mensen zijn die een soort keurmerk 
hebben. Van wie je erop kunt vertrouwen dat ze iets goed uitzoeken en 
dat wanneer zij iets vertellen, het ook waar is.” (regels 35-42) 
– “Bijna de helft tot een derde van onze verhalen leidt tot Kamervragen 
of iets van beweging in de politiek.” (regels 69-71) 

 

per juiste functie  1 
per juist citaat   1 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt voor een citaat toekennen indien dit citaat bij de 
juiste functie gegeven is. 
 
 

Pagina: 764Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-14-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 2 
• Het begrip hype(vorming) is van toepassing 1 
• Voorbeelden van een juiste uitleg zijn (een van de volgende): 1 
− (In de aankondiging staat dat de overval tot 197 krantenberichten heeft 

geleid over de buurt Oosterwei en de ‘Marokkaanse reljeugd’. Ook 
staat er dat volgens Haagse politici het land in brand staat, Geert 
Wilders het leger uit Uruzgan wil terughalen om de orde te herstellen in 
wat volgens De Telegraaf een ‘vrijstaat voor tuig’ is. Dit alles naar 
aanleiding van een overval op een buschauffeur.) De(ze) aankondiging 
wijst erop dat er sprake is van nieuws dat zichzelf versterkt zonder dat 
zich nieuwe feiten voordoen (dus van een hype/hypevorming).  

− In de aankondiging staat dat de scoringsdrift van de media en politiek 
tot gevolg hebben dat de werkelijkheid het loodje legt. De oriëntatie 
van media en journalisten op elkaar (en de onderlinge concurrentie) 
leiden regelmatig tot hypes. In dit geval tot 197 krantenberichten en 
uitspraken naar aanleiding van de overval op een buschauffeur (die, zo 
stelt de aankondiging, niet overeenkomen met de werkelijkheid). 

 
 17 maximumscore 2 

• met de framingtheorie (‘softe rechtersframe’ / ‘zachte heelmeesters-
frame’) 1 

 
Voorbeeld van een juiste omschrijving: 
• Volgens de framingtheorie kan de journalistiek een onderwerp op een 

bepaalde manier, vanuit eenzelfde perspectief, belichten 
(‘mediaframe’), waardoor de wijze waarop de ontvangers van die 
boodschap over het onderwerp gaan nadenken en praten wordt 
gestuurd 1 

 
 18 maximumscore 2 

• de KRO 1 
• KRO en RKK hebben beide een rooms-katholieke identiteit 1 
 

 19 maximumscore 4 
• Het uitgangspunt pluriformiteit 1 
• (Volgens Janssens gaat de kennis en expertise van de humanistische 

beweging verloren als programma’s van HUMAN worden 
ondergebracht bij andere omroepen.) De pluriformiteit zal afnemen 
omdat het humanistisch perspectief op ontwikkelingen in de 
samenleving / de humanistische visie zal afnemen 1 

 

• Het uitgangspunt democratie / uitingsvrijheid 1 
• Volgens Janssens verliest de overheid het belang van minderheden uit 

het oog. Een kenmerk van een democratische samenleving is dat er 
rekening wordt gehouden met minderheden. / In een democratische 
samenleving moeten minderheden ook een stem hebben in de media 1 
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 HA-1034-a-14-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Commerciële omroepen moeten zich, anders dan HUMAN, sterk 

richten op de wensen van het (grote) publiek aangezien het hun doel is 
om winst te maken. Hoe hoger de kijkcijfers, hoe hoger de reclame-
inkomsten en hoe hoger de mogelijke winst 1 

• HUMAN zendt, anders dan commerciële omroepen (in Nederland) uit 
vanuit een levensbeschouwelijke/humanistische identiteit / 
humanistisch perspectief. (“De missie van HUMAN is gebaseerd op die 
van het humanisme. (…) In de radio- en televisie-uitzendingen beoogt 
HUMAN mensen behulpzaam te zijn bij hun oriëntatie op de 
samenleving. Door vanuit een humanistisch perspectief aandacht te 
geven aan belangrijke vraagstukken in politiek, samenleving en 
cultuur.” http://www.human.nl/over-human)  1 

 
 

Opgave 3 Criminele meisjes en vrouwen 
 

 21 maximumscore 4 
• van politiecijfers 1 
• bijpassend citaat (een van de volgende):  1 
− “Jaarlijks komen 30.000 vrouwen en meisjes vanaf 12 jaar met de 

politie in aanraking, tegen 160.000 mannen.” (regels 10-12)  
− “Eén op de vijf verdachten is daarmee vrouw.” (regels 13-14) 
− “Het aantal vrouwen dat werd opgepakt voor het plegen van geweld 

verdubbelde in de laatste 16 jaar.” (regels 14-16) 
− “Het aandeel verdachte vrouwen overstijgt bijvoorbeeld het aantal 

mannen dat wordt verdacht van een zedendelict.” (regels 18-21) 
 
• (de resultaten van) daderenquêtes/selfreport-onderzoek/zelfrapportage 

onderzoek 1 
• bijpassend citaat: “(Jonge meisjes blijken bovendien vaker lid van 

jeugdgroepen en bendes dan gedacht.) ‘Hun wordt meestal geen 
actieve rol toebedeeld, terwijl ze zelf ook delicten zeggen te plegen’.” 
(regels 28-33) 1 

 
 22 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
In groepsverband stellen jongeren bij het plegen van criminaliteit hun 
gevoelens van schuld (tijdelijk) buiten werking. Zij maken elkaar voor en 
tijdens het plegen van strafbare feiten wijs dat er niets mis is met hun 
gedrag. / In groepsverband wordt het eigen gedrag goedgepraat / 
ontkennen meisjes en jongens de eigen verantwoordelijkheid of de 
gevolgen voor het slachtoffer. Dit wordt neutralisatie genoemd.  
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 HA-1034-a-14-2-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 2 
• De bindingstheorie geeft hiervoor een verklaring,  1 
• omdat de bindingstheorie stelt dat (hechte) bindingen, onder andere 

met ouders, familie en vrienden, mensen weerhouden van het plegen 
van criminaliteit. Mensen die weinig (hechte) bindingen hebben, zullen 
volgens de bindingstheorie eerder crimineel gedrag vertonen. 
Een goede relatie met de moeder is een binding die meisjes er eerder 
van zal weerhouden om crimineel gedrag te vertonen. / Door een 
hechte relatie met de moeder zal een meisje zich eerder aan de 
heersende normen en waarden houden 1 

 
 24 maximumscore 2 

a 
• de minister van (Veiligheid en) Justitie  1 
b 
• De Raad van de Europese Unie moet alle voorstellen van de Europese 

Commissie goedkeuren / stelt (samen met het Europees Parlement) de 
Europese wetgeving vast  1 

 
 

Opgave 4 Opsporingsberichtgeving 
 

 25 maximumscore 4 
• Met het vertonen van beelden van ernstige delicten wil het OM de 

criminaliteit bestrijden en de kans op opsporing en berechting / het 
oplossen van de zaak vergroten.  
Dit beantwoordt aan een doel van de rechtsstaat, namelijk 
rechtshandhaving 2 

• Met het uitzenden van de beelden van ernstige delicten is echter een 
ander doel van de rechtsstaat, de rechtsbescherming, in het geding.  
De overheid dient de vrijheid/privacy van burgers te waarborgen. Het 
uitzenden van beelden is een inbreuk op de vrijheid/privacy van 
burgers 2 

 
 26 maximumscore 2 

Het vertonen van beelden past in de ontwikkeling naar een steeds meer 
integraal veiligheidsbeleid, want door het vertonen van beelden en filmpjes 
van ernstige delicten (op de televisie) doet het OM een beroep op de 
burgers om te getuigen / zich te melden als ze iets gezien hebben of iets 
weten / een dader herkennen. Zo worden burgers betrokken bij de 
preventie en bestrijding van criminaliteit. 
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 HA-1034-a-14-2-c 12 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 2 
• Preventieve werking: door de opsporingsberichtgeving zullen potentiële 

daders mogelijk afzien van het plegen van een strafbaar feit en worden 
strafbare feiten op deze manier voorkomen 1 

• Repressieve werking: met de opsporingsberichtgeving wordt 
opgetreden nadat het strafbare feit heeft plaatsgevonden. Door 
beelden van het delict en de verdachten uit te zenden hoopt het OM de 
kans op het opsporen en kunnen straffen van de verdachten te 
vergroten 1 

 
 28 maximumscore 2 

a 
• De rationele keuzetheorie stelt dat het plegen van een bepaald misdrijf 

het gevolg is van een afweging van kosten en baten, waarbij de baten 
hoger worden ingeschat dan de kosten 1 

b 
• Door het uitzenden van de beelden van ernstige delicten / 

opsporingsberichten wordt de pakkans verhoogd en daarmee de 
kosten. Een potentiële dader zal bij het afwegen van de kosten en 
baten kunnen besluiten dat het risico om gepakt te worden niet 
opweegt tegen de baten die het delict oplevert 1 

 
 29 maximumscore 2 

Massamedia berichten relatief vaak over (sensationelere vormen van) 
criminaliteit omdat dit meer kijkers kan opleveren (meer inkomsten). 
Doordat de media zich in het bijzonder richten op de sensationelere 
vormen van strafbaar gedrag (zware/agressieve criminaliteit) kan er een 
bepaald beeld ontstaan over criminaliteit (dat niet overeen hoeft te komen 
met de werkelijkheid). 
 

 30 maximumscore 3 
a 
• Er is sprake van een spanningsveld tussen de verantwoordelijkheden 

van de uitvoerende macht (het OM) en de rechterlijke macht 1 
b 
• Het OM (behorend tot de uitvoerende macht) is verantwoordelijk voor 

de opsporing en vindt de opsporing van de daders van de 
mishandeling zo belangrijk dat het over is gegaan tot het uitzenden van 
beelden van daders 1 

• De rechters van de rechtbank (rechterlijke macht) hebben als 
verantwoordelijkheid het onafhankelijk en onpartijdig rechtspreken 
volgens de wet. Zij hebben in het geval van de mishandeling in 
Eindhoven geoordeeld dat het OM de beelden niet zonder grondige 
belangenafweging had mogen uitzenden. Dit levert in dit geval een 
spanningsveld op tussen deze twee machten 1 
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 HA-1034-a-14-2-c 13 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 31 maximumscore 2 
Voorwaarden waar strafbaarheid van gedrag van afhangt zijn (twee van de 
volgende): 
− Het moet om een menselijke gedraging gaan. 
− Het gedrag moet wederrechtelijk / in strijd met het recht zijn. (Dat is 

niet het geval als er sprake is van een rechtvaardigingsgrond 
(bijvoorbeeld noodweer of overmacht), dan volgt ontslag van 
rechtsvervolging.) 

− Het feit moet aan de schuld van de dader te wijten zijn. (Dat is niet het 
geval als hij een beroep kan doen op schulduitsluitingsgronden 
(bijvoorbeeld ontoerekenbaarheid, noodweerexces), dan volgt ontslag 
van rechtsvervolging.) 

 
per juiste voorwaarde 1 
 

 32 maximumscore 2 
• De rechter heeft een strafvermindering van twee maanden toegepast, 

vanwege het uitzenden van filmbeelden met grote gevolgen voor de 
verdachten. Ook heeft de rechtbank het feit dat de verdachten een 
blanco strafblad hebben en dat deskundigen de kans op herhaling klein 
achten, laten meewegen (regels 28-31). Dit past bij het 
dader(straf)recht 1 

• Daad(straf)recht koppelt een straf aan een daad, ongeacht de persoon 
en omstandigheden  1 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
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 HA-1034-a-14-2-c 14 lees verder ►►► 
 

6 Bronvermeldingen 
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tekst 2 naar: www.d66.nl, 22 februari 2013 
tekst 3 naar: www.coc.nl, 28 mei 2013 
tekst 4 naar: de Volkskrant, 26 januari 2013, geraadpleegd via 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3383326/2013/01/26/Je-
bent-altijd-bang-dat-je-die-ene-diamant-weggooit.dhtml 

tekst 5 naar: www.human.nl/programma-45202-argos-tv-medialogica:-dossier-taakstraf, 
geraadpleegd augustus 2013 

tekst 6 naar: www.human.nl/index.php?option=com_resource&view=article&article 
=45508&Itemid=79, 14 december 2012 

tekst 7 naar: www.ad.nl, 22 januari 2013 
tekst 8 naar: Schenk, H. BNDeStem, 20 maart 2013 
tekst 9 naar: www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Persrechter-’Belangen-afwegen-

voor-vrijgeven-filmbeelden’.aspx van 30 augustus 2013 
 
 
 
 
 
 
 

einde  
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Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
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Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
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Aanwijzing voor de kandidaat 
 
 
Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 
 
 

Opgave 1  Jeugdwerkloosheid in Europa 
 
Bij deze opgave horen tekst 1, figuur 1, tekst 2 en tabel 1 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Het percentage jeugdwerklozen in Nederland onder jongeren van niet-
westerse afkomst was in 2013 hoger dan onder autochtone jongeren. 
 
Lees tekst 1. 
Flexibele arbeid verrichten wordt in tekst 1 als één van de oorzaken 
genoemd van de maatschappelijke positie van jongeren van niet-westerse 
afkomst.  

4p 1 Leg uit dat flexibele arbeid verrichten door jongeren zowel een voorbeeld 
van positieverwerving als een voorbeeld van positietoewijzing kan zijn. 
Gebruik in je uitleg de begrippen positieverwerving en positietoewijzing. 
 
Flexibilisering van arbeid betekent onder andere dat het aantal 
flexwerkers is toegenomen. 

2p 2 Leg uit hoe flexibilisering van arbeid van invloed kan zijn op de 
machtspositie van werknemers ten opzichte van werkgevers. Gebruik in je 
uitleg het kernconcept macht. 
 

2p 3 Leg uit dat zowel sociaal kapitaal als cultureel kapitaal van invloed zijn op 
de beroepskansen van jongeren. Gebruik in je uitleg een voorbeeld van 
sociaal kapitaal uit tekst 1 en een voorbeeld van cultureel kapitaal uit 
tekst 1. 
 
Discriminatie door werkgevers (zie regels 22-23 van tekst 1) kan gevolgen 
hebben voor de identiteit van jongeren. 

3p 4 Leg uit dat discriminatie door werkgevers zowel positieve als negatieve 
gevolgen kan hebben voor de identiteit van jongeren. Gebruik in je uitleg 
het kernconcept identiteit. 
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Discriminatie door werkgevers kan gevolgen hebben voor zowel de 
subjectieve als de objectieve arbeidsmarktkansen. 

4p 5 – Leg uit welke invloed discriminatie door werkgevers kan hebben op de 
 subjectieve arbeidsmarktkansen van jongeren. 
– Leg uit hoe een verandering van de subjectieve arbeidsmarktkansen 
 gevolgen kan hebben voor de objectieve arbeidsmarktkansen van
 jongeren. 
 
De kwetsbare positie van sommige groepen jongeren hangt volgens 
tekst 1 samen met de internationale economische crisis. 

2p 6 Leg uit dat de internationale economische crisis van invloed is op de 
werkgelegenheid in Nederland. Gebruik in je uitleg het kernconcept 
globalisering. 
 
Er zijn verschillende soorten sociale ongelijkheid. Een daarvan is een 
ongelijke verdeling van bezit. 

3p 7 Leg uit dat het verschil tussen het wel en niet hebben van werk kan leiden 
tot een ander soort sociale ongelijkheid dan een ongelijke verdeling van 
bezit. Gebruik in je uitleg het kernconcept sociale ongelijkheid. 
 

2p 8 Leg uit welke invloed de ontwikkeling naar een postindustriële 
maatschappij heeft gehad op de sociale ongelijkheid tussen verschillende 
groepen jongeren. Gebruik in je uitleg het kernconcept sociale 
ongelijkheid. 
 

2p 9 Leg uit hoe modernisering van invloed is geweest op veranderingen in het 
soort arbeid dat in Nederland wordt verricht sinds de jaren zestig van de 
vorige eeuw. Gebruik in je uitleg het kernconcept modernisering. 
 
Bekijk figuur 1. 
Het kabinet-Rutte II wilde voortijdige schooluitval tegengaan. Er is 
onderzoek gedaan naar de relatie tussen voortijdige schooluitval en 
criminaliteit. 

3p 10 – Wat is in figuur 1 het verschil tussen de jongeren met en zonder 
 startkwalificatie? 
– Leg met behulp van een theorie ter verklaring van criminaliteit uit hoe 
 dit verschil tussen de jongeren te verklaren is. 
 

2p 11 Leg uit dat het terugdringen van de jeugdwerkloosheid om criminaliteit 
aan te pakken bij de socialistische/sociaaldemocratische stroming past. 
Gebruik in je uitleg een kenmerk van de 
socialistische/sociaaldemocratische stroming over de aanpak van 
criminaliteit. 
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Lees tekst 2 en bekijk tabel 1. 
Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen is sprake 
van jeugdwerkloosheid. In tekst 2 wordt een onderzoek besproken naar 
de situatie van Europese werkloze jongeren en de reacties op hun eigen 
situatie. Tabel 1 is afkomstig uit dit onderzoek en geeft verschillen in 
sociaal en institutioneel vertrouwen tussen groepen jongeren. 
 
Met de beantwoording van de vragen 12 tot en met 15 maak je een 
analyse van het vraagstuk van jeugdwerkloosheid zoals weergegeven in 
tekst 2 en tabel 1. 
Vraagstuk 

3p 12 Leg met behulp van tabel 1 uit welke samenhang er is tussen sociale 
ongelijkheid en sociale cohesie. Gebruik in je uitleg de kernconcepten 
sociale ongelijkheid en sociale cohesie. 
 
Uit tekst 2 kan geconcludeerd worden dat de jongeren in de 
Angelsaksische en Midden- en Oost-Europese landen zich door hun 
situatie meer afsluiten, terwijl in de mediterrane landen de jongeren door 
hun situatie juist meer politiek actief worden. 
Gevolgen 

2p 13 Leg uit hoe het zich afsluiten van jongeren gevolgen kan hebben voor de 
binding in de samenleving. Gebruik in je uitleg een politicologisch 
kernconcept bij het hoofdconcept binding. 

2p 14 Leg uit hoe het politiek activisme van jongeren kan leiden tot een 
belangenconflict. Gebruik in je uitleg het kernconcept conflict. 
 
Er zijn verschillende overheidsmaatregelen mogelijk om 
jeugdwerkloosheid aan te pakken. Het tegengaan van schooluitval is zo’n 
mogelijke maatregel. 
Oplossingen 

3p 15 Noem drie andere overheidsmaatregelen om jeugdwerkloosheid aan te 
pakken: een maatregel die past bij de liberale ideologie, een die past bij 
de socialistische/sociaaldemocratische ideologie en een die past bij de 
confessionele ideologie. 
Geef bij elke maatregel het bijbehorende ideologische uitgangspunt. 
 
In tabel 1 staan gegevens over het vertrouwen dat jongeren hebben in 
onder andere rechtsstatelijke instituties. 

3p 16 Leg uit dat er een verband kan zijn tussen de subjectieve (on)veiligheid 
en het gezag van rechtsstatelijke instituties. 
Gebruik in je uitleg: 
– een voorbeeld van een rechtsstatelijke institutie; 
– het kernconcept gezag. 
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Opgave 2  De strijd van de tijgermoeder 
 
Bij deze opgave horen tekst 3 en tabel 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2011 verscheen het boek ‘Strijdlied van de tijgermoeder’ van Amy 
Chua. Amy Chua is hoogleraar recht aan Yale Law School in de 
Verenigde Staten en behoorde volgens het gezaghebbende tijdschrift 
Time tot de honderd invloedrijkste mensen ter wereld. Chua zet met haar 
boek over de opvoeding van haar dochters de oosterse opvoeding 
tegenover de westerse opvoeding en neemt China en de Verenigde 
Staten als voorbeelden. Met een ‘tijgermoeder’ wordt een moeder bedoeld 
met een autoritaire, strenge opvoedingsstijl. 
 
Lees tekst 3. 
Binnen het moderne gezin zijn twee typen gezinnen te onderscheiden: het 
egalitaire en het geïndividualiseerde gezin. 

2p 17 Leg uit welk type modern gezin te herkennen is in de westerse 
(Amerikaanse) manier van opvoeden zoals beschreven in tekst 3. Gebruik 
in je uitleg een kenmerk van dit type gezin en een voorbeeld uit tekst 3. 
 
Bekijk tabel 2. 
De verschillen in de manier van opvoeden tussen China en de Verenigde 
Staten zijn te beschrijven aan de hand van de culturele dimensies van 
Hofstede. 

6p 18 a Welke twee verschillen tussen China en de Verenigde Staten uit 
 tabel 2 komen overeen met het verschil tussen de oosterse en 
 westerse manier van opvoeden uit tekst 3? 
b Geef voor elk van de twee verschillen uit vraag a voor zowel China als 
 de Verenigde Staten een voorbeeld van een manier van opvoeden uit 
 tekst 3. 
 Licht voor elk voorbeeld toe waarom dat past bij de desbetreffende 
 cultuur volgens de dimensies van Hofstede. 
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Opgave 3  Kinderpardon 
 
Bij deze opgave horen de teksten 4 en 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2013 werd de ‘Regeling langdurig verblijvende kinderen’ van kracht. 
Met deze regeling kunnen kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland 
wonen en geen verblijfsvergunning hebben, onder bepaalde voorwaarden 
alsnog in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Aan deze 
regeling is een grote politieke en maatschappelijke discussie 
voorafgegaan.  
 
Lees tekst 4. 
In 2011 ontving Gerd Leers, destijds minister voor Immigratie en Asiel in 
het kabinet-Rutte I, een brief van de asielzoeker Mauro Manuel. Omdat 
Mauro achttien jaar werd en hij uitgeprocedeerd was, moest hij terug naar 
Angola. Hij kwam als negenjarige naar Europa en woonde bij pleegouders 
in Limburg. 

3p 19 Leg met behulp van tekst 4 uit dat bij de vorming van de sociale identiteit 
van kinderen zoals Mauro zowel enculturatie als acculturatie van invloed 
zijn. Gebruik in je uitleg: 
– de begrippen enculturatie en sociale identiteit; 
– het kernconcept acculturatie; 
– een voorbeeld uit tekst 4 van de sociale identiteit van Mauro. 
 
Verschillende bekende Nederlanders zoals Paul de Leeuw en Filemon 
Wesselink startten eind 2011 de petitie Kinderpardon. Met deze petitie 
wilden zij druk uitoefenen op het asielbeleid van minister Leers en wilden 
zij zorgen dat uitgeprocedeerde asielkinderen zoals Mauro een 
verblijfsvergunning kregen. Via sociale media werd bekendheid gegeven 
aan de petitie en burgers konden op een internetsite hun handtekening 
zetten. In 2012 werden 130.000 handtekeningen aan de minister 
overhandigd. 
Er zijn verschillende mediahypothesen over de invloed van de media op 
het gedrag van mensen. 

4p 20 Geef twee verschillende voorspellingen over de invloed van de media op 
de bereidheid van mediagebruikers om de petitie te tekenen. Gebruik in je 
antwoord twee mediahypothesen. 
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Lees tekst 5. 
Hoogleraar sociologie Jan Willem Duyvendak van de Universiteit van 
Amsterdam geeft in tekst 5 commentaar op het debat over de toelating en 
de integratie van nieuwkomers naar aanleiding van de petitie 
Kinderpardon. In het debat zijn verschillende functies van socialisatie te 
herkennen. Een van deze functies is de gedragsregulerende functie. 

2p 21 Leg uit welke andere functie in het debat te herkennen is. Gebruik in je 
uitleg een voorbeeld uit tekst 5. 
 
Er zijn verschillende visies op de gewenste verhouding tussen etnische 
groepen. Twee daarvan zijn de visie van assimilatie en de visie van de 
multiculturele samenleving.  

2p 22 Leg uit welke visie op de gewenste verhouding tussen etnische groepen 
volgens Duyvendak in het debat over toelating en integratie van 
nieuwkomers het meest herkenbaar is. Gebruik in je uitleg een kenmerk 
van de gekozen visie en een voorbeeld uit tekst 5. 
 
De uiteindelijke ‘Regeling langdurig verblijvende kinderen’ was een wens 
van de PvdA en werd onderdeel van het regeerakkoord van het kabinet-
Rutte II (VVD en PvdA). 
Er zijn verschillende modellen waarmee je de politieke besluitvorming 
over de ‘Regeling langdurig verblijvende kinderen’ kunt analyseren.  

2p 23 Leg met behulp van het barrièremodel uit over welk soort macht de PvdA 
beschikte bij de besluitvorming over de ‘Regeling langdurig verblijvende 
kinderen’. 

2p 24 Waarop is de macht van de PvdA bij de besluitvorming over de ‘Regeling 
langdurig verblijvende kinderen’ gebaseerd? Licht je antwoord toe en 
gebruik in je toelichting het kernconcept macht. 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Opgave 1  Jeugdwerkloosheid in Europa 

 
tekst 1 
 
Niet de ouderen, maar allochtone jongeren zijn zorgenkind op arbeidsmarkt 
 
Zorgen zijn er vooral over de positie 
van ouderen op de arbeidsmarkt. 
Maar het zijn de jongeren van niet-
westerse afkomst die het meeste 
lijden onder de crisis. Meer dan 28 5 

procent van hen is werkloos, een 
percentage dat nooit eerder is ge-
haald. 
 
“Zelfs niet in de vorige periode van 
economische neergang tussen 2004 10 

en 2005”, zegt Senne Janssen van 
het CBS op Radio1. “Toen piekte de 
werkloosheid op 26 procent, daar 
gaan we nu dus al overheen.” Opval-
lend is dat de autochtone jeugd juist 15 

minder hard wordt geraakt in verge-
lijking met de vorige crisisjaren.  
Janssen noemt als oorzaken voor de 
slechte positie van niet-westerse jon-
geren het lagere opleidingsniveau, 20 

taalachterstanden, de flexibele arbeid 
die zij vaak verrichten (…), discrimi-
natie bij werkgevers en het gebrek 
aan een netwerk.  
Dat probleem met de netwerken komt 25 

telkens terug in onderzoek, schetst 
IJmert van Muilwijk van CNV Jonge-
ren op Radio1. Autochtone jongeren 
komen volgens hem geregeld via 
familie en kennissen aan een baan. 30 

Allochtonen missen dat netwerk. (…) 
 

naar: Trouw van 8 februari 2013 
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figuur 1 
 
Niet-onderwijsvolgende jongeren van 15 tot 27 jaar die in aanraking zijn 
geweest met de politie1), naar startkwalificatiebezit2) en werkloosheid, 2006-
2008 in Nederland 
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 naar: CBS Sociaaleconomische trends, 2011 
 
 

noot 1 jongeren tegen wie proces-verbaal is opgemaakt omdat zij verdacht werden van 

 een misdrijf 

noot 2 Een startkwalificatie heb je als je na het verlaten van het voorbereidend middelbaar 

 beroepsonderwijs (vmbo) nog een beroepsopleiding volgt van minimaal twee jaar. 

 Ook een afgeronde havo- of vwo-opleiding wordt als een startkwalificatie beschouwd. 
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tekst 2 
 
Jong, kwetsbaar en werkloos 
 
Veertien miljoen Europese jongeren 
zitten thuis zonder baan. Velen zijn 
zo gedemotiveerd dat ze zich afkeren 
van de arbeidsmarkt. (…) En door de 
aanhoudende crisis raken ze nog 5 

verder verwijderd van werkend 
Europa. (…) 
 
Aan de telefoon spreekt Massimiliano 
Mascherini van de Europese 
Stichting tot verbetering van de 10 

levens- en arbeidsomstandigheden, 
een agentschap van de EU. Hij 
onderzocht jeugd die niet werkt, geen 
opleiding volgt en geen stage loopt. 
Daarbij keek hij naar de achtergrond 15 

en het gedrag van deze ‘thuiszitters’ 
en wat ze Europa kosten. De resul-
taten zijn verontrustend. Er zijn veer-
tien miljoen jongeren die thuiszitten 
in Europa, dat is 15,4 procent van de 20 

jongeren van 15 tot 29 jaar. Sommige 
zijn vrijwillig werkloos of aan het 
reizen, maar het merendeel is er 
slechter aan toe. 

(…) 
Opvallend is dat de jongeren in ver-25 

schillende delen van Europa anders 
met hun situatie omgaan. In de 
Angelsaksische landen, Midden- en 
Oost-Europa zijn thuiszitters passief. 
Ze zijn teleurgesteld in de maat-30 

schappij en instituties en hebben het 
gevoel dat niemand ze wil helpen. 
Hun reactie hierop is dat ze zich 
afsluiten. De groep vindt politiek 
minder belangrijk, een groot deel 35 

gaat niet stemmen. (…) 
In de mediterrane landen zijn de 
thuiszitters juist politiek actief. 
Mascherini: “Niet voor niets zie je in 
Spanje en Griekenland dat de jeugd 40 

bereid is de straat op te gaan. Ze 
voelen zich niet vertegenwoordigd in 
de politiek en ze verzetten zich daar-
tegen. Ze hebben een hang naar 
radicalisme. Als er in die landen een 45 

extremistisch blok ontstaat, is de 
kans groot dat dit een grote achter-
ban bij deze jongeren vindt.” (…) 

 
naar: Trouw van 26 november 2012 
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tabel 1 
 
Vertrouwen onder Europese jongeren1), 2008 
 
 

 

 
naar: Eurofound (2012) en European Social Survey (2008) 

 
 

soort vertrouwen jongeren die 
werken en/of 

studeren 

jongeren die 
niet werken en 
niet studeren 

de meeste mensen zijn te vertrouwen2) 4.9 4.4

de meeste mensen proberen eerlijk te zijn3) 5.5 4.8

vertrouwen in nationaal parlement4) 4.5 3.9

vertrouwen in politici4) 3.5 3.0

vertrouwen in politieke partijen4) 3.6 3.1

vertrouwen in het rechtsstelsel4) 5.2 4.6

vertrouwen in de politie4) 5.7 5.2

noot 1 jongeren tussen 15-29 jaar uit 22 lidstaten van de Europese Unie 

noot 2 score op een schaal van 0 (‘je kunt niet voorzichtig genoeg zijn’) tot 10 (‘de meeste 

 mensen zijn te vertrouwen’) 

noot 3 score op een schaal van 0 (‘de meeste mensen zouden proberen misbruik van mij te 

 maken’)  tot 10 (‘de meeste mensen zouden proberen eerlijk te zijn’) 

noot 4 score op een schaal van 0 (‘helemaal geen vertrouwen’) tot 10 (‘volledig vertrouwen’) 
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Opgave 2  De strijd van de tijgermoeder 

 
tekst 3 
 
De strijd van de tijgermoeder: fragment uit interview met Amy Chua 
 
Wat kan het Westen van tijger-
moeders leren? 
“Ik blijf verdedigen dat het ontzettend 
goed is kinderen op jonge leeftijd 
concentratie, zelfdiscipline en door-5 

zettingsvermogen aan te leren. Nee, 
dat is niet altijd leuk, en ja, kinderen 
zullen protesteren. Maar ze hebben 
er wel hun leven lang plezier van. 
Wat andere dingen betreft denk ik 10 

dat oost en west elkaars problemen 
kunnen oplossen. Hier in de VS ligt 
bijvoorbeeld sterk de nadruk op 
functioneren in een groep. (…) In 
China ligt de nadruk weer te veel op 15 

individuele prestaties en autoriteit. Er 
is een gebrek aan kritisch, ver-
nieuwend denken.” 
 
Een tijgermoeder vindt westerse 
ouders narcistisch, schijnt. 20 

“Westerse ouders nemen de makke-
lijkste weg. Ze bewegen mee met de 
impulsen van het kind. Een westerse 
moeder zegt, ja schatje, je hebt 
gelijk, stop maar met die muziek-25 

lessen als je ze niet leuk vindt. Ze 
poot het kind voor de tv en gaat zelf 
naar yoga. Gemakzuchtig. Natuurlijk, 
een tijgermoeder heeft ook com-
passie als haar kind huilt, als het er 30 

moe uitziet of als het een teleur-
stelling ondergaat. Maar ze weet dat 
het niet om haar eigen gevoelens 
gaat.” 
 
U gelooft in drillen. De westerse 35 

opvoedcanon1) gaat juist uit van 
intrinsieke motivatie. Kinderen 
worden gestimuleerd zélf dingen te 
willen. 
“Misschien zijn sommige mensen van 40 

binnenuit gemotiveerd, maar het 
Westen romantiseert dit idee. Iets 
kunnen en iets willen versterken 
elkaar. Daarom moet je goed kunnen 
studeren. Westerse kinderen leren 45 

dat niet. Die hebben te veel keuze-
vrijheid. En als een kind mag kiezen, 
dan kiest het nooit voor studeren, 
maar altijd voor drie uur tv-kijken en 
een zak snoep.” 50 

 
naar: NRC Handelsblad van 23 juni 2011 

 

 
 
 

noot 1 De opvoedcanon geeft informatie over opvoeding en ontwikkeling van kinderen en 

 is geschreven door wetenschappers. 
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tabel 2 
 
Culturele dimensies van Hofstede in China en de Verenigde Staten 
 

index China Verenigde Staten 

machtsafstandsindex 80 40 

masculiniteitsindex 66 62 

onzekerheidsvermijdingsindex 30 46 

langetermijngerichtheidsindex 118 29 

 
Toelichting op tabel 2 
Elke index is een cijfer dat een cultureel kenmerk van landen weergeeft. Hoe 
hoger het getal, hoe sterker het culturele kenmerk aanwezig is in het betreffende 
land. Dus een land met een score van 100 op de masculiniteitsindex heeft een 
zeer masculiene cultuur. 
 

naar: G. Hofstede, G.J. Hofstede en M. Minkov (2011) 
 

 
 

Opgave 3  Kinderpardon 

 
tekst 4 
 
Brief van Mauro Manuel 
 
Geachte heer Leers, 
 
(…) Ik voel mij het meest een Neder-
lander en een beetje Limburger (mijn 
Limburgse accent zal ik nooit kwijt-
raken) en natuurlijk ook een halve 5 

Angolees. Dat is best ingewikkeld 
maar ik ben hiermee opgegroeid de 
afgelopen jaren. (…) 
 
Ik ben helemaal verwesterd en ik ben 
niet meer in staat om naar een land 10 

te gaan als Angola. Ik heb hier kans 
op een goede toekomst en kan 
Nederland ook helpen door te gaan 
werken nu ik bijna een diploma heb. 
In Angola kan dat niet. Ik spreek de 15 

taal bijna niet meer en dat is iets 
waar ik veel tijd voor nodig zal 
hebben, om het weer te leren. De 
cultuur is heel anders dan die van 
hier en de mensen zullen daar zien 20 

dat ik anders ben dan de gemiddelde 
Angolees. (…) 

 
naar: M. Manuel (2011) 
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tekst 5 
 
De petitie Kinderpardon roept veel vragen op 
 
(…) Zeker, wat mij betreft moeten al 
deze kinderen (…) in Nederland 
kunnen blijven. Maar waarom? 
Omdat ze Limburgser zijn dan vlaai 
of Frieser dan de Elfstedentocht? 5 

Stel dat Mauro geen fraai Limburgs 
accent had of dat Sahar geen 
weelderige krullenbos toonde maar in 
Friesland met een hoofddoek op liep, 
zouden ze dan niet voor het pardon 10 

in aanmerking komen? 
Volgen we een ‘culturele integratie-
logica’, dan vrees ik dat een hoofd-
doekdragende Sahar inderdaad niet 
in Nederland had mogen blijven. Het 15 

was immers juist de grote culturele 
afstand die zij tot Afghanistan had 
(dat bleek uit onder meer haar ont-
blote hoofd) die maakte dat zij en 
haar familie in Nederland mochten 20 

blijven. Maar sinds wanneer maakt 
het dragen van een hoofddoek 
iemand minder ‘Nederlands’ en meer 
‘Afghaans’? Wie bepaalt dat? (…) 
 
De petitie Kinderpardon roept veel 25 

vragen op – juist omdat ze niet haaks 
staat op het huidige toelatingsbeleid 
maar precies dezelfde argumenten 
gebruikt. Ook voor het Kinderpardon 
is de mate van culturele integratie 30 

blijkbaar de belangrijkste maatstaf 
voor de toegang tot burgerschap. (…) 
 

Het debat over wie recht heeft op 
verblijf wordt steeds meer gevoerd in 
termen van ‘thuis voelen’ en ‘thuis-35 

horen’. Mauro en Sahar horen hier in 
Nederland omdat ze zich Neder-
lander (dan wel Limburger of Friezin) 
voelen, omdat ze thuis zijn in het 
nationale (of regionale) huis. (…) 40 

In Nederland leggen we ‘huiselijke’ 
criteria aan bij de beoordeling van 
iemands ‘toelaatbaarheid’: pas je bij 
de Nederlandse familie, de Neder-
landse stam? Niet toevallig is het 45 

Nederlandse inburgeringsexamen 
(…) veruit het meest ‘culturalistisch’: 
veel vragen gaan over wat ‘Neder-
landse’ normen en waarden zouden 
zijn en hoe nieuwkomers (…)  zich 50 

horen te gedragen (…). 
(…) 
Er staat (…) in de petitie Kinder-
pardon (…) nog een tweede reden 
waarom deze kinderen in Nederland 
zouden mogen blijven: ze zijn hier al 55 

10 jaar, 8 jaar, 13 jaar – implicerend 
dat een bepaalde verblijfsduur een 
goed (en objectief!) criterium zou 
kunnen zijn voor toekenning van 
staatsburgerschap. Dan hoeven de 60 

Tweede Kamer en de minister geen 
vragen meer te stellen over de mate 
van ‘worteling’ in Nederland: Mauro 
hoeft niet meer van vlaai te houden 
en Sahar mag, stel dat ze dat zou 65 

willen, een hoofddoek dragen. 
 
 naar: J.W. Duyvendak (2012) 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

Pagina: 787Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-f-14-2-c 3 lees verder ►►► 
 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

Pagina: 788Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-f-14-2-c 4 lees verder ►►► 
 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 65 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
 
Als in een vraag staat dat de kandidaat een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan 
dient de kandidaat in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of 
kernconcept te gebruiken die nodig zijn om de vraag juist te kunnen beantwoorden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  Jeugdwerkloosheid in Europa 
 

 1 maximumscore 4 
• Het verrichten van flexibele arbeid kan een voorbeeld zijn van 

positieverwerving als de eigen keuze van de jongeren uitgaat naar 
flexibele arbeid in plaats van naar werkloosheid 1 

• Het is dan een factor bij de jongeren zelf die van invloed kan zijn op 
hun maatschappelijke positie 1 

• Het verrichten van flexibele arbeid kan een voorbeeld zijn van 
positietoewijzing als jongeren vaak flexibele arbeid verrichten omdat 
werkgevers vaak flexibele arbeid aanbieden in plaats van een vaste 
baan 1 

• Het is dan een maatschappelijke factor buiten de jongeren om die 
van invloed kan zijn op hun maatschappelijke positie 1 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 2 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• juist leggen van relatie tussen flexibilisering en verandering 

machtspositie van werknemers 1 
• juist gebruik van kernconcept macht 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Een toenemend aantal tijdelijke contracten, een kenmerk van 
flexibilisering, kan gezien worden als een afname van de 
handelingsmogelijkheden van de werknemers. Met een tijdelijk contract 
neemt de mogelijkheid van werknemers op een vast inkomen/vaste 
aanstelling namelijk af. Dus de machtspositie van werknemers ten opzichte 
van werkgevers is zwakker als er sprake is van flexibilisering van arbeid. 
 

 3 maximumscore 2 
• Uit tekst 1 blijkt dat jongeren van niet-westerse afkomst ten opzichte 

van autochtonen vaak een netwerk van onder andere familie missen 
om een baan te vinden (r. 28-31). Een sociaal netwerk is een 
voorbeeld van sociaal kapitaal. Een gebrek aan sociaal kapitaal 
verkleint de mogelijkheid van jongeren om hun positie op de 
arbeidsmarkt te verbeteren 1 

• Uit tekst 1 blijkt dat jongeren van niet-westerse afkomst een lager 
opleidingsniveau/taalachterstanden hebben (r. 20-21). 
Opleiding/taalbeheersing is een voorbeeld van cultureel kapitaal. Een 
gebrek aan cultureel kapitaal verkleint de mogelijkheid van jongeren 
om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren 1 

 
 4 maximumscore 3 

een juist antwoord bevat: 
• juist leggen van relatie tussen discriminatie en positieve gevolgen voor 

identiteit 1 
• juist leggen van relatie tussen discriminatie en negatieve gevolgen 

voor identiteit 1 
• juist gebruik van kernconcept identiteit bij zowel positieve als negatieve 

gevolgen 1 
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voorbeeld van een juist antwoord: 
positieve gevolgen 
Discriminatie door werkgevers kan tot gevolg hebben dat jongeren zich 
meer bewust worden van het kenmerk waarop ze gediscrimineerd 
worden (bijvoorbeeld afkomst) en zich sterker gaan identificeren met de 
eigen groep. Sterkere identificatie met de eigen groep kan gevolgen 
hebben voor hun zelfbeeld: zij zullen bijvoorbeeld hun afkomst als positief 
cultuurkenmerk meer gaan benadrukken. Hun zelfbeeld kan dan positiever 
worden. 
negatieve gevolgen 
Discriminatie door werkgevers kan tot gevolg hebben dat jongeren zich 
sociaal uitgesloten voelen. Sociale uitsluiting kan gevolgen hebben voor 
hun zelfbeeld: omdat jongeren zich er meer bewust van worden dat zij 
door anderen negatief (anders) behandeld worden, zal dit negatieve aspect 
ook door henzelf meer benadrukt worden. Hun zelfbeeld kan dan 
negatiever worden. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan een juist gebruik van het kernconcept bij 
alleen positieve of negatieve gevolgen. 
 

 5 maximumscore 4 
subjectieve arbeidsmarktkansen 
• Als jongeren zich bewust zijn van discriminatie door werkgevers, 

kunnen de subjectieve arbeidsmarktkansen afnemen 1 
• Jongeren kunnen namelijk hun kansen om een baan te krijgen 

negatiever inschatten omdat zij verwachten dat zij door discriminatie 
niet/minder snel worden aangenomen / geen/minder snel promotie 
maken  1 

objectieve arbeidsmarktkansen 
• Een afname van de subjectieve arbeidsmarktkansen kan ervoor zorgen 

dat jongeren minder moeite doen om te solliciteren/promotie te 
maken/een opleiding te volgen 1 

• Als jongeren minder moeite doen, zullen hun daadwerkelijke 
arbeidsmarktkansen minder worden en nemen dus de objectieve 
arbeidsmarktkansen af 1 

 
 6 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• juiste uitleg van invloed van internationale economische crisis op 

werkgelegenheid 1 
• juist gebruik van kernconcept globalisering 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Kenmerkend voor globalisering is dat onder andere de economie van 

een land sterker afhankelijk is van buitenlandse economieën  1 
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• Een internationale economische crisis heeft door deze sterkere 
afhankelijkheid een negatieve invloed op de werkgelegenheid van 
Nederland, omdat als gevolg van een economische neergang in het 
buitenland de vraag naar arbeid in Nederland afneemt 1 

 

 7 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• noemen van juiste soort sociale ongelijkheid (status of macht) 1 
• juiste uitleg van soort sociale ongelijkheid 1 
• juist gebruik van kernconcept sociale ongelijkheid 1 
 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het verschil tussen het wel en niet hebben van werk kan leiden tot een 

ongelijke verdeling van status 1 
• Werkloos zijn wordt over het algemeen maatschappelijk lager 

gewaardeerd dan werk hebben 1 
• Een ongelijke waardering van de maatschappelijke positie van 

groepen is een kenmerk van sociale ongelijkheid 1 
 

 8 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• juiste uitleg van invloed van ontwikkeling naar postindustriële 

maatschappij op sociale ongelijkheid tussen groepen jongeren 1 
• juist gebruik van kernconcept sociale ongelijkheid 1 
 

voorbeeld van een juist antwoord: 
In een postindustriële maatschappij is voor veel banen een hoger 
opleidingsniveau vereist dan in een industriële maatschappij. Het belang 
van een goede opleiding is hierdoor toegenomen. 
Door het toenemend belang van een goede opleiding zijn de bestaande 
verschillen tussen jongeren met en zonder goede opleiding groter 
geworden (jongeren zonder goede opleiding hebben minder kansen op een 
goede arbeidsmarktpositie). Dit heeft geleid tot een grotere ongelijke 
verdeling van schaarse en hooggewaardeerde zaken zoals inkomen en 
status en dus een toename van de sociale ongelijkheid. 
 

 9 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• juist leggen van relatie tussen modernisering en verandering in soort 

arbeid 1 
• juist gebruik van kernconcept modernisering 1 
 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Door de toepassing van technologische en wetenschappelijke 

vernieuwingen, een kenmerk van modernisering, is er sinds de jaren 
zestig van de vorige eeuw onder andere sprake van toenemende 
automatisering van het productieproces 1 

• Door automatisering is de vraag naar handarbeid afgenomen 1 
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 10 maximumscore 3 
• Het percentage jongeren tegen wie proces-verbaal is opgemaakt 

omdat zij verdacht werden van een misdrijf is ongeveer 5 procentpunt 
lager onder jongeren met startkwalificatie dan onder jongeren zonder 
startkwalificatie 1 

 
• Onderwijs dat resulteert in startkwalificatiebezit is volgens de 

bindingstheorie een voorbeeld van een maatschappelijke binding van 
jongeren 1 

• Door actieve participatie op school zullen jongeren zich volgens de 
bindingstheorie eerder aan de heersende normen en ideeën binden. 
Deze bindingen kunnen remmend werken op criminele impulsen en 
kunnen verklaren waarom jongeren met startkwalificatie minder vaak 
verdacht zijn van een misdrijf dan jongeren zonder startkwalificatie 1 

ook goed: 
• Volgens de rationelekeuzetheorie zullen door het bezit van een 

startkwalificatie de kosten van het plegen van een misdrijf toenemen 
ten opzichte van de baten 1 

• Jongeren zullen namelijk bij het plegen van een misdrijf rekening 
houden met de (hogere) kosten van het verliezen van betere kansen 
op de arbeidsmarkt. De toename van de kosten kan dus verklaren 
waarom jongeren met startkwalificatie minder vaak verdacht zijn van 
een misdrijf dan jongeren zonder startkwalificatie 1 

 
 11 maximumscore 2 

• Het terugdringen van de jeugdwerkloosheid is een maatregel om de 
maatschappelijke positie van jongeren te verbeteren en daarmee te 
voorkomen dat zij crimineel gedrag gaan vertonen 1 

• Dit past bij de socialistische/sociaaldemocratische stroming omdat 
deze stroming meer de nadruk legt op de maatschappelijke oorzaken 
van criminaliteit/preventieve maatregelen/het verbeteren van 
omstandigheden van mensen om criminaliteit aan te pakken 1 

 
 12 maximumscore 3 

een juist antwoord bevat: 
• beschrijving van juiste samenhang uit tabel 1 1 
• juist gebruik van kernconcept sociale ongelijkheid 1 
• juist gebruik van kernconcept sociale cohesie 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tabel 1 blijkt dat jongeren die niet werken en niet studeren 

gemiddeld minder vertrouwen in medemens en instituties hebben dan 
jongeren die wel werken en/of studeren 1 

• Het hebben van werk of het volgen van een studie leidt over het 
algemeen tot een betere maatschappelijke positie dan het niet 
hebben van werk of niet volgen van een studie. De verschillen tussen 
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wel en niet werken/studeren duiden dus op een vorm van sociale 
ongelijkheid 1 

• Verschillen in de mate van vertrouwen in medemens en instituties kan 
duiden op verschillen in de mate van sociale cohesie omdat de mate 
van vertrouwen een indicator is van de mate waarin men het gevoel 
heeft lid te zijn van dezelfde gemeenschap 1  

 
 13 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• juist gevolg voor de binding in de samenleving met behulp van 

politicologisch kernconcept 1 
• juist gebruik van politicologisch kernconcept 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Als jongeren zich afsluiten, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de 

representativiteit van het proces van politieke besluitvorming 1 
• Als jongeren zich afsluiten door minder politiek te participeren kan dit 

tot gevolg hebben dat ze minder goed hun eisen en belangen kenbaar 
kunnen maken bij politici. Dit kan ertoe leiden dat er bij politieke 
besluiten onvoldoende rekening wordt gehouden met hun eisen en 
belangen. De standpunten van de gekozen vertegenwoordigers 
zullen minder overeenkomen met de standpunten van de jongeren. 
Politieke besluiten zijn dan minder/niet representatief voor deze groep 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan het gebruik van een politicologisch 
kernconcept bij een ander hoofdconcept. 
 

 14 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• juiste uitleg hoe politiek activisme kan leiden tot een belangenconflict 1 
• juist gebruik van kernconcept conflict 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het politiek activisme kan opgevat worden als een reactie op een door 

de jongeren als onrechtvaardig ervaren sociale ongelijkheid. Als 
sociale ongelijkheid als onrechtvaardig wordt ervaren kan dit leiden tot 
een belangenconflict.  1 

• Er is sprake van een belangenconflict als de belangen van de 
jongeren strijdig zijn met de belangen van andere groepen in de 
samenleving en daardoor met elkaar in botsing komen 1 
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 15 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• noemen van juiste maatregel met bijbehorend ideologisch uitgangspunt 

bij liberale ideologie 1 
• noemen van juiste maatregel met bijbehorend ideologisch uitgangspunt 

bij socialistische/sociaaldemocratische ideologie 1 
• noemen van juiste maatregel met bijbehorend ideologisch uitgangspunt 

bij confessionele ideologie 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• liberale ideologie 

belastingen verlagen om de werkgelegenheid te stimuleren 
Dit past bij het liberale uitgangspunt van beperkte 
overheidsbemoeienis. 

• socialistische/sociaaldemocratische ideologie 
gesubsidieerde banen voor kansarme jongeren invoeren 
Dit past bij het socialistische/sociaaldemocratische uitgangspunt van 
een actieve overheid (om de sociale ongelijkheid te verminderen). 

• confessionele ideologie 
maatschappelijke organisaties ondersteunen die arbeidsparticipatie 
van jongeren stimuleren 
Dit past bij het confessionele uitgangspunt van gespreide 
verantwoordelijkheid. 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juiste maatregel of alleen een 
juist ideologisch uitgangspunt. 
 

 16 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• juist leggen van verband tussen gezag en subjectieve (on)veiligheid 1 
• juist gebruik van rechtsstatelijke institutie 1 
• juist gebruik van kernconcept gezag 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Gevoelens van onveiligheid onder jongeren kunnen leiden tot een afname 
van het vertrouwen in bijvoorbeeld de rechterlijke macht, omdat de 
jongeren vinden dat de straffen die rechters opleggen niet streng genoeg 
zijn. 
Een afname van het vertrouwen in rechters kan vervolgens zorgen voor 
een afname van hun gezag. Dit betekent dat jongeren de macht van de 
rechters om criminaliteit aan te pakken als minder legitiem ervaren. 
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Opgave 2  De strijd van de tijgermoeder 
 

 17 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• juiste uitleg met behulp van een kenmerk egalitair gezin 1 
• noemen van juist bijbehorend voorbeeld uit tekst 3 (indien kenmerk 

egalitair gezin genoemd) 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Volgens Chua hebben Westerse kinderen te veel keuzevrijheid (r. 46-47). 
Dit is kenmerkend voor een gezin waarin het gezinsklimaat democratisch 
is, omdat er sprake is van veel inspraak van kinderen. 
Een democratisch gezinsklimaat is kenmerkend voor het egalitaire gezin. 
 
Opmerkingen 
Geen scorepunt toekennen aan alleen het noemen van een voorbeeld uit 
tekst 3. 
Ook goed is het geïndividualiseerde gezin mits goed uitgelegd met juist 
bijbehorend voorbeeld uit tekst 3. 
 

 18 maximumscore 6 
a 
• het verschil in machtsafstand 1 
• het verschil in langetermijngerichtheid 1 
 
b 
een juist antwoord bevat: 
• juiste toelichting bij opvoeden in Verenigde Staten met behulp van  
 kenmerk kleine machtsafstand en bijbehorend voorbeeld uit tekst 3 1 
• juiste toelichting bij opvoeden in China met behulp van  
 kenmerk grote machtsafstand en bijbehorend voorbeeld uit tekst 3 1 
• juiste toelichting bij opvoeden in Verenigde Staten met behulp van  
 kenmerk kortetermijngerichtheid en bijbehorend voorbeeld uit tekst 3 1 
• juiste toelichting bij opvoeden in China met behulp van kenmerk 

langetermijngerichtheid en bijbehorend voorbeeld uit tekst 3 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
machtsafstand 
• Westerse kinderen hebben te veel keuzevrijheid (r. 46-47). Dit is 

kenmerkend voor culturen met een kleine machtsafstand, omdat zelf 
keuzes maken een voorbeeld is van onafhankelijk gedrag dat wordt 
aangemoedigd 1 
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• In China (als oosterse cultuur) ligt de nadruk te veel op autoriteit  
(r. 14-16). Dit is kenmerkend voor culturen met een grote 
machtsafstand, omdat een sterke autoriteit van de ouders een 
voorbeeld is van een meer ongelijke verdeling van macht tussen 
ouders en kinderen 1 

langetermijngerichtheid 
• Westerse ouders bewegen mee met de impulsen van het kind 

(r. 21-23). Dit is kenmerkend voor culturen met een 
kortetermijngerichtheid omdat het een voorbeeld is van de acceptatie 
door de ouders van de behoeftebevrediging van kinderen, die meer 
gericht is op het heden 1 

• In oosterse culturen moet kinderen concentratie, zelfdiscipline en 
doorzettingsvermogen aangeleerd worden, waar ze hun leven lang 
plezier van hebben (r. 4-6 en 8-9). Dit is kenmerkend voor culturen met 
een langetermijngerichtheid, omdat het voorbeelden zijn van 
eigenschappen die nodig zijn om langdurige inspanningen voor 
geleidelijke resultaten te kunnen verrichten 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juist gebruik van het kenmerk of 
alleen een bijbehorend voorbeeld uit tekst 3. 
 
 

Opgave 3  Kinderpardon 
 

 19 maximumscore 3 
• Kinderen zoals Mauro hebben eerst de cultuur waarin zij geboren zijn 

aangeleerd en verworven, bij Mauro is dit de Angolese cultuur (zoals 
de Angolese taal). Dit is enculturatie 1 

• Kinderen zoals Mauro hebben later delen van een andere cultuur dan 
die waarin zij zijn opgegroeid aangeleerd en verworven, bijvoorbeeld 
van de Nederlandse cultuur (zoals de Nederlandse taal). Dit is 
acculturatie 1 

• Bij kinderen als Mauro zijn beide socialisatieprocessen van invloed op 
hun sociale identiteit. Ze zijn er zich namelijk van bewust dat ze tot 
verschillende groepen behoren. Uit tekst 4 blijkt dat Mauro zich zowel 
Nederlander als Angolees voelt (r. 2-6) 1 
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 20 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
per juiste voorspelling (indien juiste mediahypothese genoemd) 1 
per juist gebruik van kenmerk van mediahypothese (maximaal 2) 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Mediagebruikers zullen volgens de opinieleidershypothese de petitie 

wel tekenen, 1 
• omdat zij direct worden beïnvloed door de bekende Nederlanders die 

in de media fungeren als opinieleiders 1 
• Mediagebruikers zullen volgens de selectieve perceptiehypothese de 

petitie niet tekenen 1 
• als de boodschap van de bekende Nederlanders in de media niet 

aansluit bij hun referentiekader 1 
 

 21 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• juiste uitleg van de functie van socialisatie 1 
• noemen van juist bijbehorend voorbeeld uit tekst 5 (indien juiste functie 

genoemd) 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Duyvendak signaleert dat in het debat het criterium om toegelaten te 
worden afhankelijk is van de mate waarin nieuwkomers zich verbonden 
voelen met de Nederlandse cultuur, bijvoorbeeld of ze zich Nederlander 
voelen (r. 37-40). 
Dit past bij de bindende functie omdat het aangeeft in hoeverre er sprake 
is van identificatie met de eigen cultuur. 
 
Opmerkingen 
Geen scorepunt toekennen aan alleen een bijbehorend voorbeeld uit 
tekst 5. 
Ook goed is de functie van het in stand houden van cultuur mits goed 
uitgelegd met juist bijbehorend voorbeeld uit tekst 5. 
 

 22 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• juiste uitleg met behulp van visie assimilatie 1 
• noemen van juist bijbehorend voorbeeld uit tekst 5 (indien visie 

assimilatie genoemd) 1 
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voorbeeld van een juist antwoord: 
Duyvendak signaleert dat in het debat de toelaatbaarheid van 
asielkinderen vooral bepaald wordt door de mate van culturele integratie, 
bijvoorbeeld het niet langer dragen van een hoofddoek (r. 12-15).  
Dit past bij de visie van assimilatie omdat de mate van culturele integratie 
aangeeft in hoeverre de cultuur van de meerderheid door nieuwkomers is 
overgenomen. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen het noemen van assimilatie of 
alleen een bijbehorend voorbeeld uit tekst 5. 
 

 23 maximumscore 2 
• De inwilliging van de eis/wens van de PvdA om de ‘Regeling langdurig 

verblijvende kinderen’ in het regeerakkoord op te nemen is een 
voorbeeld van realisatiemacht van deze actor 1 

• Het is namelijk een voorbeeld van het vermogen om invloed uit te 
oefenen op de totstandkoming van asielbeleid 1 

 
 24 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• noemen van machtsbron/hulpbron 1 
• juist gebruik van kernconcept macht 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De macht van de PvdA is gebaseerd op publieke steun voor een 

regeling 1 
• Publieke steun is een hulpbron van de PvdA, die gebruikt kan worden 

om het doel, namelijk de invoering van de ‘Regeling langdurig 
verblijvende kinderen’, te realiseren. 1 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Niet de ouderen, maar allochtone jongeren zijn zorgenkind op arbeidsmarkt. (2013, 

8 februari). Trouw. Geraadpleegd oktober 2013 op 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3390729/2013/02/08/Niet-de-
ouderen-maar-allochtone-jongeren-zijn-zorgenkind-op-arbeidsmarkt.dhtml 

figuur 1 naar: Traag, T. & Marie, O. (2011). Voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en 
delinquentie: cumulatie van risicogedrag onder jongeren in Nederland. In Hermans, B., 
Boerdam, A., Duimelaar, P., Gorissen, I., Kösters, L. & Langenberg, H. (Red.), 
Sociaaleconomische trends. Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid 
en inkomen. 4e kwartaal 2011 (pp.17-18). Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Geraadpleegd september 2013 op http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/0294D2D2-
4011-4471-B34D-D1BF35659542/0/2011k4v4p15art.pdf 

tekst 2 naar: Weerd, F. de (2012, 26 november). Jong, kwetsbaar en werkloos. Trouw. 
Geraadpleegd oktober 2013 op 
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3353691/2012/11/26/Jong-
kwetsbaar-en-werkloos.dhtml 

tabel 1 naar: Eurofound (2012). NEETs. Young people not in employment, education or training: 
Characteristics, costs and policy responses in Europe (p. 91). Luxembourg: Publications 
Office of the European Union. Geraadpleegd november 2013 op 
www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf (vrij vertaald en bewerkt) 

 naar: European Social Survey (2008, 1 september). European Social Survey. 
Hoofdvragenlijst (ESS ronde 4, 2008) (p.6, p.8). Geraadpleegd januari 2014 op 
http://www.europeansocialsurvey.org/docs/round4/fieldwork/netherlands/ESS4_main_and
_interviewer_questionnaire_NL.pdf 

tekst 3 naar: Somers, M. (2011, 23 juni). ‘Er zijn dingen gebeurd waar ik niet trots op ben’. NRC 
Handelsblad. Geraadpleegd september 2013 op 
http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/interview/%E2%80%98er-zijn-dingen-gebeurd-waar-ik-niet-
trots-op-ben%E2%80%99 

tabel 2 naar: Hofstede, G., Hofstede G.J. & M. Minkov (2011). Allemaal andersdenkenden. 
Omgaan met cultuurverschillen (p.68, p.70, p.148, p.199, p.241). Amsterdam/Antwerpen: 
Contact. 

tekst 4 naar: Manuel, M. (2011, 26 juni). [brief aan de minister voor Immigratie en Asiel]. 
Geraadpleegd september 2013 op http://ecpat.sitespirit.nl/images/69/1489.pdf 

tekst 5 naar: Duyvendak, J.W. (2012, 12 januari). Het kinderpardon roept veel vragen op. 
Website Sociale Vraagtukken. Geraadpleegd september 2013 op 
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/01/12/het-kinderpardon-roept-veel-vragen-
op/ 
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 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als 
er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1 Persoonsgerichte aanpak van hooligans 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
De overheid richt zich al een aantal jaren op het bestrijden van overlast 
als onderdeel van het criminaliteitsbeleid. In Rotterdam is mede daarom 
de hooliganaanpak in 2009 geïntensiveerd. De Voetbaleenheid (VBE) van 
de politie Rotterdam-Rijnmond is aan het einde van dat jaar van start 
gegaan met het project Hand in Hand waarin veertig jonge hooligans 
persoonsgericht aangepakt worden (tekst 1). 
In 2010 is de voetbalwet in werking getreden (tekst 2). Anderhalf jaar na 
de invoering van deze wet, wil de Tweede Kamer de wet aanscherpen 
omdat deze niet toereikend zou zijn (tekst 3). 
 
Lees tekst 1. 
De politie heeft verschillende taken zoals bijvoorbeeld hulpverlening. 

1p 1 Noem een andere taak van de politie die te herkennen is in de regels  
75-83. 
 
In tekst 1 komen verschillende manieren aan de orde om hooligans aan te 
pakken. In de regels 75-83 is de aanpak het vragen van informatie aan de 
Hooligan en in de regels 102-106 is de aanpak het uitschrijven van een 
bekeuring voor iedere overtreding. 

4p 2 Met welke theorie over de oorzaak van criminaliteit valt de aanpak waarbij 
informatie gevraagd wordt (regels 75-83 van tekst 1) te onderbouwen en 
met welke theorie de aanpak waarbij voor iedere overtreding een 
bekeuring wordt uitgeschreven (regels 102-106)? Leg je antwoorden uit.  
 
Vanuit ‘linkse’ en ‘rechtse’ politieke visies wordt verschillend aangekeken 
tegen oorzaak en aanpak van criminaliteit. 

4p 3  Geef een citaat (met regelnummers) uit tekst 1 waaruit blijkt dat bij het  
zoeken naar een oorzaak van hooligangedrag gedacht wordt vanuit 
een ‘linkse’ visie op criminaliteit. 

 Geef ook een citaat (met regelnummers) uit tekst 1 waaruit blijkt dat bij 
de aanpak gedacht wordt vanuit een ‘rechtse’ visie. 

 Leg je antwoorden uit.  
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Zie de regels 54 tot en met 71 van tekst 1. 
Het Rotterdamse project Hand in Hand waar de persoonsgerichte aanpak 
van hooligans deel van uitmaakt, is een voorbeeld van integraal 
veiligheidsbeleid.  

2p 4 Welk kenmerk van integraal veiligheidsbeleid is te herkennen in dit deel 
van tekst 1? Omschrijf het kenmerk en licht je antwoord toe. 
 
Lees de regels 9 tot en met 15 van tekst 2. 

2p 5 Tot welke leeftijd geldt dat jonge kinderen zelf niet vervolgd kunnen 
worden? Leg uit waarom dat in de wet zo is geregeld.  
 
Lees tekst 3 en zie de regels 35 tot en met 61 van tekst 1. 
Een straf of maatregel wordt opgelegd om één of meerdere doelen te 
bereiken. In tekst 3 wordt gepleit voor het uitbreiden van het 
stadionverbod. Je kunt je afvragen of met dit voorstel – met name in de 
toekomst – de beoogde doelen bereikt zullen worden. 

4p 6 Beargumenteer dat twee verschillende doelen van straf met een 
stadionverbod (voor met name deze jonge hooligans) waarschijnlijk niet 
bereikt zullen worden. Maak gebruik van gegevens uit regel 35-61 van 
tekst 1. 
 
Zie de regels 19 tot en met 37 van tekst 3. 
Bij de voorstellen van de voetbalbond en de standpunten van de Kamer 
speelt het dilemma van de rechtsstaat.  

4p 7  Leg het dilemma van de rechtsstaat uit. 
 Leg voor elk van beide kanten van het dilemma uit wat de gevolgen 

zullen zijn als de genoemde voorstellen worden doorgevoerd. 
 
Hooligangedrag is vaak gewelddadig en heeft negatieve gevolgen voor de 
maatschappij in het algemeen en voor de directe slachtoffers in het 
bijzonder, zowel materieel als immaterieel.  

2p 8 Geef drie mogelijke immateriële gevolgen van geweld. 
 
 
 
.
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Opgave 2  Soap voor Nederland 
 
Bij deze opgave hoort tekst 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Goede Tijden Slechte Tijden (GTST) was de eerste dagelijkse soap van 
Nederlandse bodem. De serie kreeg in het begin veel kritiek van tv-
recensenten, maar werd al snel populair bij het grote publiek. 
Tegenwoordig kijken er gemiddeld 1,4 miljoen mensen per dag naar 
GTST. De soap heeft een hoge amusementswaarde maar snijdt ook 
spraakmakende onderwerpen aan. 
 
Lees de regels 1 tot en met 15 van tekst 4. 
Ondanks opstartproblemen heeft RTL besloten om door te gaan met het 
uitzenden van de soapserie GTST. Er waren wel kijkers maar dat was op 
zichzelf nog niet voldoende voor RTL om GTST als een succes te zien.  

2p 9 Wat is het doel van een omroep zoals RTL? Leg met behulp van dit doel 
en een gegeven uit regel 1 tot en met 15 uit waarom RTL overwogen 
heeft om GTST van de buis te halen. 
 
Lees de regels 28 tot en met 48 van tekst 4. 
GTST was in de beginfase gebaseerd op het script van de Australische 
serie ‘The Restless Years’. Gaandeweg werd het oorspronkelijke script 
steeds meer losgelaten. 

2p 10 Omschrijf het begrip referentiekader en geef een voorbeeld uit de tekst 
waaruit blijkt dat Nederlanders en Australiërs een verschillend 
referentiekader hebben. 
 
Lees de regels 65 tot en met 81 van tekst 4. 
De schrijvers van GTST verwerkten een homoseksuele relatie in het 
script. Massamedia vervullen verschillende maatschappelijke functies. 
Eén daarvan is de informatieve functie. 

4p 11 Geef twee andere maatschappelijke functies van de media die te 
herkennen zijn in de regels 65-81 van tekst 4. Geef bij elk een bijpassend 
citaat met regelnummers en licht je antwoord toe. 
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Opgave 3  Journalistiek in Afrika 
 
Bij deze opgave hoort tekst 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
De berichtgeving over Afrika wordt voornamelijk verzorgd door Westerse 
journalisten.  
 
Lees de regels 1 tot en met 10 van tekst 5. 
Bij het brengen van nieuws is vaak sprake van ‘framing’ en dat is ook het 
geval bij nieuws uit Afrika. 

2p 12 Geef een omschrijving van het begrip framing. Leg uit welk frame van 
westerse journalisten in de berichtgeving over Afrika te herkennen is in de 
regels 1 tot en met 10 van tekst 5. 
 
Lees de regels 13 tot en met 30 van tekst 5. 
Om na te gaan of Afrikaanse journalisten betere berichten leveren dan 
niet-Afrikaanse kun je letten op het toepassen van de journalistieke 
normen. Een van de journalistieke normen schrijft voor dat een journalist 
feiten en meningen moet scheiden. 
In de regels 13 tot en met 15 van tekst 5 staat dat Bertil van Vugt van 
mening is dat Afrikaanse journalisten een meerwaarde hebben ten 
opzichte van niet-Afrikaanse. Hij geeft daarbij ook een toelichting in de 
regels 17 tot en met 30. Daaruit kun je afleiden dat Afrikaanse journalisten 
in vergelijking met niet-Afrikaanse, in een betere positie verkeren om twee 
andere journalistieke normen toe te passen.  

4p 13 Noem die twee andere journalistieke normen.  
Leid uit de regels 13-30 van tekst 5 af dat journalisten die uit het land zelf 
komen in een betere positie verkeren om beide normen toe te passen dan 
niet-Afrikaanse journalisten.  
 
Lees de regels 31 tot en met 54 van tekst 5. 
In een aantal Afrikaanse landen zijn de problemen zo heftig dat het met 
name voor kritische Afrikaanse journalisten niet veilig is om te werken 
volgens de journalistieke normen. Dit heeft grote gevolgen voor de 
kwaliteit van de berichtgeving en ook voor het maatschappelijk 
functioneren van de media. 

2p 14 Noem één maatschappelijke functie van de media die in Ivoorkust minder 
goed vervuld kan worden dan in Nederland. Leg uit hoe dat samenhangt 
met het functioneren van de overheid.  
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Opgave 4  Zwevende kiezers 
 
Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en tabel 1. 
 
Inleiding 
Veel kiezers zijn niet meer trouw aan een partij. Meer dan de helft van de 
Nederlandse kiezers veranderde tussen 2006 en 2010 in opiniepeilingen 
minstens een keer van partij. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kieskeurige 
Kiezers’. Wat is er aan de hand met de Nederlandse kiezer? En wat 
betekent de toegenomen veranderlijkheid voor de kwaliteit van de 
Nederlandse democratie? Tekst 6 doet verslag van het onderzoek en de 
belangrijkste conclusies. 
 
Lees de regels 1 tot en met 16 van tekst 6. 
Het onderzoek ‘Kieskeurige Kiezers’ is gebaseerd op gegevens van het 
EenVandaag Opiniepanel. Deelnemers aan dit opiniepanel melden zich 
zelf aan. De onderzoekers hebben ook onderzocht of hierdoor de 
resultaten vertekend zijn. 

2p 15 Leg uit hoe de resultaten van een politiek opinieonderzoek vertekend 
kunnen worden als mensen zich zelf aanmelden om deel te nemen. 
 
Lees de regels 17 tot en met 33 van tekst 6. 
De meeste zwevende kiezers zweven meestal binnen hun ‘eigen blok’ en 
blijven daarmee trouw aan hun eigen opvattingen. 

2p 16  Aan welke opvatting over de rol van de overheid op  
sociaaleconomisch terrein blijft een kiezer trouw als hij zweeft tussen 
VVD en CDA?  

 Aan welke opvatting over de rol van de overheid op 
sociaaleconomisch terrein blijft een kiezer trouw als hij zweeft tussen 
PvdA en GroenLinks? 

 
Zie de regels 30-31 van tekst 6. 
Zowel kiezers ter linker- als ter rechterzijde wisselen hun partij soms in 
voor D66. Hierin verschilt D66 van andere partijen. 

2p 17 Leg met behulp van het begrip pragmatisme uit waarom kiezers van zowel 
links als rechts hun stem kunnen geven aan D66.  
 
Het onderzoek verwerkte gegevens uit de periode 2006-2010. In de regels 
32 en 33 van tekst 6 staat dat kiezers in die tijd soms ook wisselden 
tussen SP en PVV. 

2p 18 Geef twee politiek inhoudelijke overeenkomsten van SP en PVV waardoor 
het zweven tussen SP en PVV in de jaren 2006-2010 te verklaren is.  
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Lees de regels 34 tot en met 52 van tekst 6. 
Van der Meer stelt: “Het wordt steeds moeilijker een coalitie te vormen.” 
De versnippering van de machtsblokken maakt immers dat er een groter 
aantal partijen nodig is voor het vormen van een regeringscoalitie die het 
vertrouwen van de Kamer heeft. Er is echter ook nog een andere oorzaak 
waardoor het vormen van een coalitie, wat altijd al moeilijk was, nu nog 
moeilijker is geworden. Die oorzaak heeft te maken met een groter aantal 
zwevende kiezers.  

2p 19 Welke afweging moeten politieke partijen maken als ze 
regeringsdeelname overwegen? 
 
Vóór de jaren zeventig waren veel meer mensen trouw aan hun partij dan 
daarna. De verzuiling speelde daarin een grote rol. 

5p 20 Leg uit hoe de politieke socialisatie in de verzuilde samenleving er aan 
bijdroeg dat mensen trouw bleven aan een partij. Geef eerst een 
omschrijving van het begrip politieke socialisatie en verwerk in je 
antwoord twee socialiserende instituties. 
 
Bekijk tabel 1. 
De politieke barometer van peilbureau Synovate is een tweewekelijkse 
peiling. De resultaten van een peiling staan in kolom 1 van tabel 1 
weergegeven als een fictieve zetelverdeling. Opiniepeilingen zijn een 
factor van betekenis geworden in het politieke proces. 

2p 21 Geef van twee actoren in het politieke proces aan hoe zij informatie van 
peilbureaus kunnen gebruiken. 
 
Bekijk tabel 1 
Meteen na de verkiezingen in september 2012 werd gediscussieerd over 
de vraag of een tweepartijencoalitie van VVD en PvdA wel genoeg 
politieke macht zou hebben om een overeengekomen regeerakkoord te 
kunnen uitvoeren.   

2p 22 Welk gegeven uit tabel 1 geeft aanleiding voor het stellen van de vraag of 
die coalitie wel genoeg politieke macht heeft? Licht je antwoord toe. 
 
Lees tekst 7. 
De politiek buigt zich over de wortelingswet. Deze is op de politieke 
agenda gekomen naar aanleiding van de problemen rond Mauro en 
Sahar. Of een kwestie op de politieke agenda komt heeft te maken met de 
kenmerken van die kwestie. 

3p 23 Welke kenmerken van de kwesties Mauro en Sahar hebben eraan 
bijgedragen dat deze onderwerpen op de politieke agenda zijn gekomen? 
Noem drie kenmerken. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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De Tweede Kamer beschikt over een aantal formele middelen die ze in 
kan zetten om haar taken te vervullen. 

2p 24 Welk formeel middel van de Tweede Kamer herken je in tekst 7 en bij 
welke taak van de Tweede Kamer hoort dat middel? 
 
Het proces van politieke besluitvorming kun je beschrijven met behulp van 
het systeemmodel.  

2p 25 In welke fase bevindt de besluitvorming over de wortelingswet zich in 
tekst 7 volgens het systeemmodel? Licht je antwoord toe. 
 
 

Opgave 5  Omroepfusies 
 
Bij deze opgave hoort tekst 8 uit het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 8. 
Vergelijk je de rol van de overheid bij fusies van kranten met de rol van de 
overheid bij deze voorgenomen fusies van omroepverenigingen, dan zie 
je een groot verschil. Bij fusies tussen kranten speelt de overheid 
doorgaans geen rol.  

2p 26 Geef een reden voor het verschil in de rol van de overheid bij een fusie 
van kranten enerzijds en bij omroepverenigingen anderzijds. 
 

1p 27 Zou gezien de mediawetgeving een fusie tussen RTL en SBS ook een 
kostenbesparing voor de overheid opleveren? Licht je antwoord toe. 
 
De concurrentieverhouding tussen publieke en commerciële zenders is 
ingewikkeld omdat de spelregels voor publieke zenders en commerciële 
zenders verschillen. Die verschillen betreffen regels ten aanzien van de 
inhoud van de programmering en ook regels ten aanzien van de wijze 
waarop inkomsten verkregen worden. 

2p 28 Leg uit dat de commerciële zenders een concurrentievoordeel hebben ten 
opzichte van de publieke zenders vanwege regels die de inhoud van de 
programmering betreffen. 
 

2p 29 Leg uit dat de publieke zenders een concurrentievoordeel hebben ten 
opzichte van de commerciële zenders vanwege de wijze waarop 
inkomsten verkregen worden.  
 
De minister bezuinigt op de publieke omroep door het aantal 
zendgemachtigden terug te brengen van 21 naar 8.  

2p 30 Welk uitgangspunt van het mediabeleid zou in het gedrang kunnen komen 
door het terugbrengen van het aantal zendgemachtigden? Licht je 
antwoord toe. 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1 Persoonsgerichte aanpak van hooligans 
 

tekst 1 
 
Op huisbezoek bij de harde kern 
 
Huisbezoeken van de politie aan 
jonge hooligans maken diepe indruk, 
zo blijkt uit het Rotterdamse project 
Hand in Hand. De Voetbaleenheid 
(VBE) van de politie Rotterdam-5 

Rijnmond is eind 2009 van start 
gegaan met het project Hand in Hand, 
waarin voor 40 jonge hooligans een 
persoonsgerichte aanpak is ont-
wikkeld. 10 

Sinds de invoering van het project, 
anderhalf jaar geleden, heeft meer 
dan de helft van de jonge harde kern 
geen overlast meer veroorzaakt. De 
jongens hebben veel te verliezen, 15 

wanneer hun directe omgeving op de 
hoogte wordt gebracht van de over-
last die zij veroorzaken.  
(…) 
De Rotterdamse hooliganaanpak is 
gebaseerd op de methodiek 20 

Hooligans in Beeld, waarbij een 
verbeterde kennis- en informatie-
positie centraal staat. Bij de ont-
wikkeling van de persoonsgerichte 
aanpak is hier nadere invulling aan 25 

gegeven.  
Het eerste doel is om, naast de in-
formatie die er al vanuit de politie is, 
zicht te krijgen op de sociale en 
economische omstandigheden van de 30 

hooligans. Te denken valt aan privé-
situatie, werk, inkomsten en andere 
factoren die stabiliteit kunnen bieden 
in het leven. 
(…) 
Tegenover de politie verklaren de 35 

hooligans dat ze zich aansluiten bij 
rellen vanwege de kick en de 
spanning. (…) 

De binding die de hooligans hebben 
met het voetbal en de frequentie 40 

waarmee zij voetbalwedstrijden be-
zoeken, loopt uiteen. Waar de groep 
onderling ook sterk in verschilt, is het 
aantal geregistreerde politie-
contacten; variërend van 1 tot 55.  45 

Het merendeel van de jongens heeft 
tussen de 1 en 5 antecedenten. In de 
meeste gevallen gaat het om delicten 
als openlijke geweldpleging, mis-
handeling of vernieling. Zij plegen 50 

deze delicten rondom voetbal-
wedstrijden, maar bijvoorbeeld ook 
tijdens het uitgaan. 
 
Hooligangeweld is minder voorspel-
baar geworden: het vindt niet langer 55 

plaats op voor de hand liggende 
momenten, zoals de dag van een 
voetbalwedstrijd of de avond ervoor. 
De nieuwe generatie hooligans gaat 
met ieder willekeurig persoon de 60 

confrontatie aan. Dit veroorzaakt 
grote maatschappelijke onrust. 
Bij de hooligans die een persoons-
gerichte aanpak krijgen, wordt aller-
eerst getracht een vrijwillige gedrags-65 

verandering teweeg te brengen. 
Beïnvloedingsmogelijkheden liggen 
dan op het gebied van: uit de 
anonimiteit halen, ouders erbij betrek-
ken, de buurtagent inschakelen en 70 

eventueel hulpverlening. 
(…) 
Gedurende de persoonsgerichte 
aanpak wordt de hooligan met enige 
regelmaat thuis opgezocht. (…) 
Zij informeren dan of de hooligan 75 

voornemens is om een evenement te 
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bezoeken, met wie en wat de plannen 
zijn. Op die manier wordt ook het 
signaal afgegeven dat hij in de gaten 
wordt gehouden en dat anoniem 80 

meedoen aan relletjes schoppen en 
het plegen van vernielingen niet 
mogelijk is. 
Met name de hooligans die al langer 
tot de jonge harde kern behoren en 85 

een prominente rol hebben, zullen 
hun gedrag niet snel laten beïnvloe-
den door de huisbezoeken en waar-
schuwingen van de Voetbaleenheid.  
(…) 
Voor diegenen waarbij de preventieve 90 

aanpak niet afdoende is, kent de 
persoonsgerichte aanpak ook een 
repressieve kant. Getracht wordt om 
bij deze hooligans een gedrags-
verandering af te dwingen door de 95 

hooligan dicht op de huid te zitten.  
Dit wordt ook wel een VIP-aanpak 
genoemd, waarbij VIP staat voor  
Very Irritating Police. De politie volgt 
de hooligan in en rondom het stadion, 100 

maar vooral ook in de eigen om-

geving. De wijkpolitie en de directe 
hulpverlening (DHV) worden betrok-
ken bij het ‘vippen’ en voor iedere 
overtreding wordt een bekeuring 105 

uitgeschreven.  
(…) 
Duidelijk is dat de jonge hooligans het 
bijzonder vervelend vinden om op 
deze manier ‘lastiggevallen’ te 
worden door de politie, zeker wan-110 

neer mensen uit de directe omgeving 
er ook mee geconfronteerd worden. 
(…) 
Voor hooligans die zich in het geheel 
niet laten beïnvloeden door de 
persoonsgerichte aanpak, rest een 115 

strafrechtelijke aanpak. Inmiddels 
loopt het project Hand in Hand ander-
half jaar en zijn de eerste positieve 
resultaten geboekt. Van de 40 
hooligans hebben er 24 in de tussen-120 

tijd geen overlast meer veroorzaakt. 
Deze personen zijn van de lijst 
geschrapt, maar worden nog wel in 
de gaten gehouden door de politie.  
(…)

 
naar: Vulpen, S. van (2011, oktober). Secondant. 
    Saskia van Vulpen is werkzaam als strategisch analist bij de Regionale  
    Informatie Organisatie, politie Rotterdam-Rijnmond. 
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tekst 2 
 
Wet tegen voetbalvandalisme en ernstige overlast van kracht  
 
Sinds 1 september 2010 kunnen 
burgemeesters en officieren van 
justitie een langdurig gebiedsverbod 
of stadionverbod, een groepsverbod 
en een meldplicht opleggen. 5 

Officieren van justitie kunnen ook een 
contactverbod of begeleidingsplicht 
opleggen aan mensen die nog voor 
de rechter moeten komen. Ouders 
van jonge kinderen die voor overlast 10 

zorgen, kunnen het bevel krijgen hun 
kinderen niet onbegeleid ergens te 
laten rondhangen of na acht uur 

’s avonds niet onbegeleid buiten te 
laten zijn. 15 

De maatregelen zijn bedoeld voor 
mensen die eerder herhaaldelijk de 
openbare orde hebben verstoord en 
als er ernstige vrees is voor herha-
ling. De burgemeester of de officier 20 

van justitie moet dat wel kunnen 
aantonen aan de hand van een over-
zicht van eerdere incidenten. Ook 
moet iemand van tevoren te horen 
krijgen dat er een maatregel aankomt. 25 

 

bron: Persbericht. Geraadpleegd 31 augustus 2010 via rijksoverheid.nl 
 
tekst 3 
 
Kamer: Voetbalwet werkt niet  
 

Een meerderheid in de Tweede 
Kamer vindt dat de Voetbalwet niet 
naar behoren werkt en moet worden 
aangescherpt. Stadionverboden die 
door de overheid worden opgelegd 5 

moeten niet maximaal drie maanden 
duren, maar een jaar. 
 

De Voetbalwet is er nu anderhalf jaar 
en werd ingevoerd om hooligans 
sneller en langer te kunnen straffen. 10 

Nog steeds loopt het af en toe flink uit 
de hand zoals vorig jaar na een wed-
strijd van Feyenoord, toen supporters 
het Maasgebouw bestormden. Ook bij 
de wedstrijd Utrecht-Twente begin 15 

december ging het mis en raakte een 
aantal agenten gewond. 
 
 

Straffen 
Eerder deze week gaf de KNVB1) al 
aan de wet niet goed genoeg te 20 

vinden. De voetbalbond riep op tot 
langere straffen en een lagere bewijs-
last. 
De Kamer is het daarmee eens en 
vindt dat een stadionverbod minimaal 25 

één jaar door de overheid moet kun-
nen worden opgelegd. Ook zou het 
verbod niet beperkt moeten blijven tot 
één stadion of één gemeente maar 
voor alle stadions moeten gelden. 30 
 

Stadionverbod 
Een meerderheid van VVD, PvdA, 
PVV en CDA vindt ook dat er 
strengere sancties moeten komen op 
het negeren van het stadionverbod en 35 

dat burgemeesters beter moeten 
handhaven.

 

bron: nos.nl. Geraadpleegd 25 januari 2012.

 
noot 1 KNVB = Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

Pagina: 812Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-a-13-1-b 5 / 10 lees verder ►►►

Opgave 2  Soap voor Nederland 
 

tekst 4 
 
Een volwassen sprookje 
 
(…) 
Op 1 oktober 1990 zond RTL 4 de 
eerste aflevering van Goede Tijden 
Slechte Tijden uit. De kritieken waren 
vernietigend. Hoofdrolspelers die van 
de straat werden geplukt, wankele 5 

bordkartonnen decors die zo mogelijk 
nog ongeloofwaardiger waren dan de 
verhaallijnen. (…) Zorgwekkend was 
ook dat de adverteerders wegbleven, 
omdat ze niet wisten wat ze aan 10 

moesten met een soap. Al na vier 
weken dreigde GTST van de buis te 
worden gehaald. Maar de kijkers – die 
in leeftijd uiteenliepen van 8 tot 80 – 
trokken zich niets aan van de kritiek.  15 

(…) 
 
Het was niet vreemd dat GTST 
opstartproblemen had, want niemand 
in Nederland wist iets van het maken 
van soaps. Joop van den Ende be-
sloot dat Nederland net als andere 20 

landen een eigen soap moest 
hebben. Waarom geen remake 
maken van een buitenlandse soap die 
zijn succes al had bewezen? Het 
Australische The Restless Years werd 25 

in het Nederlands vertaald met Goede 
Tijden Slechte Tijden. (…) 
 
Uiteindelijk besloot hoofdschrijver en 
uitvoerend producent Olga Madsen 
het Australische script vrijwel hele-30 

maal in de prullenbak te gooien. De 
Australische cultuur verschilde te veel 
van de Nederlandse. “Als iemand een 
kusje gaf, was dat al opwinding”, zegt 
Madsen. Volgens Madsen ontbrak het 35 

GTST destijds aan een ‘eigen geur’. 

(…) Langzaam maar zeker vonden de 
schrijvers een bij Nederland 
passende stijl. (…) Een van de 
grootste bezwaren van Madsen tegen 40 

de Australische soap was dat vol-
wassenen het altijd beter denken te 
weten. “Ouders en leraren corrigeren 
de jeugd steeds, dat is stom-
vervelend. Ik heb het omgedraaid: de 45 

ouders doen nog veel meer verkeerd 
dan de kinderen. Scheiden is erger 
dan een appel stelen.” (…) 
 
Kennaard Bos is als uitvoerend 
producent verantwoordelijk voor het 50 

inhoudelijke en creatieve deel. De 
grens van wat wel en niet kan, is 
volgens hem moeilijk vast te stellen: 
“Op een gegeven moment pleegden 
vier vrouwen samen per ongeluk een 55 

moord. Dat is op zich een vrij absurd 
gegeven. Maar uiteindelijk was die 
moord bijzaak. Het ging erom wat het 
geheim van de moord deed met hun 
vriendschap en dat sprak veel 60 

vrouwen wel aan. Een soap is een 
dagelijks sprookje. Het hoeft niet echt 
te zijn, maar wel invoelbaar. Je moet 
je er iets bij kunnen voorstellen.” 
 
(…) Een van de opmerkelijkste 65 

recente ontwikkelingen in de serie 
was de homoseksuele relatie tussen 
Lucas en Edwin, begin 2011. De 
eerste kus van de twee mannen 
leidde tot een stroom aan negatieve 70 

berichten op Twitter. De ophef was zo 
groot, dat De Telegraaf in een poll op 
de website aan de lezers vroeg wat 
ze verwachten van een soap. Ruim 
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70 procent vond dat de soap een 75 

afspiegeling moet zijn van de 
maatschappij en was blij met de 
homoseksuele relatie in GTST.  

Door controversiële onderwerpen aan 
te snijden, draagt de serie bij aan de 80 

acceptatie ervan. (…)

 
naar: Elsevier (2011, 27 augustus). 
 
 

Opgave 3  Journalistiek in Afrika 
 

tekst 5 
 
Waar zijn de Afrikaanse journalisten? 
 
(…) En ineens waren ze daar weer: 
de foto’s van uitgemergelde Afrika-
nen, de overvolle vluchtelingen-
kampen, de kinderen met vliegen op 
hun ogen, de uitstekende ribben-5 

kasten. Journalisten van CNN, BBC, 
AP en Reuters staan zich te ver-
dringen om het meest schokkende 
beeld naar buiten te brengen, de 
schreeuw om hulp vast te leggen. 10 

Maar waar zijn eigenlijk de 
Afrikaanse journalisten? (…) 
 
“De meerwaarde van een Afrikaanse 
journalist, ten opzichte van een niet-
Afrikaanse, is er wel degelijk”, zegt 15 

Bertil van Vugt, directeur van Africa 
interactive. “In het nieuws over de 
hongersnood zetten wij journalisten 
uit ons netwerk in om te kijken hoe 
het eraan toegaat in de 20 

vluchtelingenkampen in Somalië.  
Dat land is voor een westerse 
correspondent lastig om in te reizen 
omdat het er zo gevaarlijk is. Hij 
moet zich om die reden vaak aan-25 

sluiten bij een hulporganisatie. Onze 
journalisten kennen de weg en 

blijven onafhankelijk. Zij kunnen 
beter dan hun westerse collega’s de 
verhalen van binnenuit brengen.” (…) 30 

 
De journalist Kingsley Kobo schreef 
tijdens en na de verkiezingen in 
Ivoorkust vorig jaar veel over de 
situatie in zijn land. (…)  
Dat het leven hem, als Afrikaanse 35 

journalist werkend in eigen land, een 
stuk moeilijker werd gemaakt dan zijn 
westerse collega’s, ondervond Kobo 
aan den lijve. Niet lang na de ver-
kiezingen merkte hij dat hij werd 40 

gevolgd door de geheime dienst en 
kreeg hij bedreigingen binnen van de 
toen nog gevestigde orde van 
president Gbagbo. Begin april moest 
hij halsoverkop vluchten. Kobo’s 45 

vrouw en twee kleine kinderen 
konden de journalist niet veel later 
volgen naar Accra in Ghana. Daar 
zitten ze nog steeds, bang voor de 
onvoorspelbaarheid van militante 50 

Gbagbo-aanhangers, de groep die na 
de arrestatie van de toenmalige 
president in april zijn verlies moest 
nemen. 

 
naar: Trouw (2011, 17 augustus). 
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Opgave 4  Zwevende kiezers 
 

tekst 6 
 
Kiezer is trouw aan eigen mening en wisselt daarom volop van partij 
 
De grillige kiezer bestaat niet. Veel 
kiezers zijn niet meer trouw aan één 
partij, maar wel aan hun eigen opvat-
tingen. Ze zweven tussen twee of 
drie verwante partijen, meestal 5 

binnen het linkse of rechtse blok. 

AMSTERDAM – Dat blijkt uit onder-
zoek van politicologen van de 
Universiteit van Amsterdam onder 
55000 deelnemers aan het Een-10 

Vandaag Opiniepanel. Volgens de 
onderzoekers worden de resultaten 
slechts in geringe mate vertekend 
door het feit dat de deelnemers zich 
zelf voor het panel hebben aan-15 

gemeld. (…) 
 
Sinds 1994 zijn de Nederlandse 
verkiezingen de grilligste van West-
Europa. Volgens politici en analisten 
zijn de kiezers op drift geraakt. (…)   20 

 
De kiezers blijken allerminst van hot 
naar her te springen. Rechtse kiezers 
maken doorgaans een keuze tussen 
VVD, PVV en CDA, linkse tussen 
PvdA, GroenLinks en SP. Van de 25 

respondenten was 55 procent ooit 
van partij gewisseld, maar slechts 12 
procent overgesprongen van het 
linkse naar het rechtse blok of om-
gekeerd. Alleen D66 is echt aantrek-30 

kelijk voor linkse én rechtse kiezers. 
Daarnaast is er ook een uitwisseling 
van kiezers tussen SP en PVV. 
 
Tot in de jaren tachtig waren veel 
mensen trouw aan de PvdA, de VVD 35 

of de confessionele partijen omdat die 
hun belangen vertegenwoordigden. 
Nu beslissen ze bij elke verkiezing 
opnieuw welke partij het best bij hun 
opvattingen past. “Uit democratisch 40 

oogpunt is deze ontwikkeling winst, 
omdat burgers echt een keuze 
maken. Uit bestuurlijk oogpunt zit een 
donker randje aan deze ontwikkeling”, 
zegt Tom van der Meer, docent 45 

politicologie aan de UvA. De 
geëmancipeerde burger wil iets te 
kiezen hebben. Daardoor zijn de oude 
machtsblokken versnipperd tot een 
flink aantal middelgrote partijen. “Het 50 

wordt steeds moeilijker een coalitie te 
vormen”, aldus Van der Meer. (…) 

 
naar: Giesen, P. (2012, 23 januari). De Volkskrant. 
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tabel 1 
 
Fictieve zetelverdelingen in de Tweede Kamer op basis van een peiling op  
3 november 2011 (kolom 1). 
De werkelijke zetelverdeling in de Tweede Kamer na de verkiezingen van 
september 2012 (kolom 2). 
De werkelijke zetelverdeling in de Eerste Kamer (kolom 3). 
 

 
 kolom 1 kolom 2 kolom 3 

Partijen 

 

Peiling 

3 november 2011 

Tweede Kamer 

17 september 2012 

Eerste Kamer 

7 juni 2011 

VVD 35 41 16 

PVV 24 15 10 

PvdA 23 38 14 

SP 21 15 8 

CDA 14 13 11 

D66 13 12 5 

GroenLinks 8 4 5 

ChristenUnie 5 5 2 

Partij voor de Dieren 4 2 1 

SGP 2 3 1 

50plus 1 2 1 

OSF - - 1 

 
 bron: Synovate. 
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tekst 7 
 
‘Kinderpardon roept nieuwe willekeur op’ 
 
Het plan van PvdA en ChristenUnie 
voor een nieuwe wortelingswet, die 
een ‘kinderpardon’ verleent aan 
kinderen die al jaren in Nederland 
geworteld zijn, stuit op principiële 5 

bezwaren van de Raad van State.  
De raad vreest nieuwe willekeur en 
de aanzuigende werking op nieuwe 
asielzoekers. 
 
DEN HAAG – PvdA en CU op hun 10 

beurt verwerpen de kritiek en dienen 
het plan deze week gewoon als wets-
voorstel in. De wortelingswet is de 
troef van de vrijwel voltallige oppositie 
tegen het asielbeleid van het kabinet-15 

Rutte, dat volgens critici te rigide is. 
De voorstanders van de wet hopen 
aan een meerderheid in de Kamer te 
komen met de steun van een deel van 
de CDA-parlementariërs. Vorig jaar 20 

drongen de CDA-leden aan op 
genade voor asielkinderen. Ook veel 
CDA-burgemeesters en wethouders 
steunen het wetsvoorstel. De Tweede 
Kamerfractie is echter ook gebonden 25 

aan de samenwerking met de PVV, 
fel tegenstander van een ruimhartiger 
asielbeleid. 
 
PvdA en ChristenUnie willen met de 
wet nieuwe pijnlijke debatten voor-30 

komen, zoals die de afgelopen jaren 
werden gevoerd over individuele 
jonge asielzoekers zoals het 
Afghaanse meisje Sahar en de 
Angolese jongen Mauro. Mauro kreeg 35 

na veel politiek rumoer een studie-
visum voor de komende jaren. Voor 
Sahar werd door minister Leers van 
Asiel een nieuwe uitzonderings-
categorie in de vreemdelingen-40 

wetgeving gecreëerd: minderjarige 
Afghaanse meisjes die hier al jaren 
wonen en daardoor aantoonbaar 
‘verwesterd’ zijn, mogen voortaan in 
Nederland blijven. 45 

 
PvdA en ChristenUnie willen die 
categorie uitbreiden naar een 
algemenere groep van honderden, 
mogelijk duizenden gevallen. (…)

 
naar: Hoedeman, J., Pré, R. du. (2012, 28 februari). De Volkskrant. 
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Opgave 5  Omroepfusies 

 
tekst 8 
 
Meer omroepen akkoord met fusieplannen 
 
Maandag 14 november 2011 
Dit weekend hebben weer een paar 
omroepen laten weten akkoord te 
gaan met de voorgenomen fusies.  
De verenigings- en ledenraden van 5 

de TROS (met de AVRO) en VARA 
(met BNN) hebben hun goedkeuring 
gegeven aan de plannen. De KRO gaf 
vorige week al goedkeuring voor de 
voorgenomen fusie met de NCRV. En 10 

de EO heeft aangegeven als zelf-
standige omroep door te willen gaan 
in het 3-3-2-model1). Als de achterban 
van elke publieke omroep instemt met 
dat model, gaat het plan op 15 no-15 

vember naar minister Van Bijsterveldt 
van OCW. Zij wil de kosten van de 
publieke omroep beperken door het 
omroepbestel terug te brengen van 
21 naar 8 omroepen. 20 

 
bron: http://www.villamedia.nl/nieuws/onderwerp/fusie/. 
 

 
 
 
 
 
 
 

einde  

noot 1 3-3-2-model: dit model is voorgesteld door de Raad van Bestuur van de Nederlandse  

 Publieke Omroep en bestaat uit drie gefuseerde omroepen, drie stand-alone’s en twee 

 taakomroepen. 
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Correctievoorschrift HAVO 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 74 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  Persoonsgerichte aanpak van hooligans 
 

 1 maximumscore 1 
De taak handhaven van de openbare orde. 
 

 2 maximumscore 4 
• De aanpak waarbij aangegeven wordt dat de hooligan in de gaten 

gehouden wordt (regels 75-83) past bij de sociale controletheorie 1 
• Het in de gaten houden is een vorm van sociale controle. De sociale 

controletheorie stelt dat crimineel gedrag wordt verhinderd door 
gevolgen van formele en informele sociale controle  1 

• De aanpak waarbij voor iedere overtreding een bekeuring 
uitgeschreven wordt past bij de rationele keuzetheorie 1 

• Die theorie stelt dat een criminele handeling het resultaat is van een 
afweging van baten en lasten. Het grote risico van een bekeuring 
maakt de criminele handeling onaantrekkelijk, omdat de lasten te hoog 
worden in vergelijking met de baten 1 

 
 3 maximumscore 4 

• Voorbeeld van een linkse visie op de oorzaak is te vinden in de regels 
27-34: “Het eerste doel is … zicht te krijgen op de sociale en 
economische omstandigheden van de hooligans. Te denken valt aan 
privésituatie, werk, inkomsten en andere factoren die stabiliteit kunnen 
bieden in het leven.” Hier staat dat informatie verzameld wordt over 
sociaal-economische achtergronden van hooligans. Dit is ‘links’ omdat 
er kennelijk van uitgegaan wordt dat omgevingsfactoren een rol van 
betekenis kunnen spelen bij het gedrag van mensen 2 

 
 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• Voorbeeld van een rechtse aanpak is te vinden in de regels 93 en 
verder: “Getracht wordt om bij deze hooligans een gedragsverandering 
af te dwingen door de hooligan dicht op de huid te zitten. Dit wordt ook 
wel een VIP-aanpak genoemd, waarbij VIP staat voor Very Irritating 
Police. De politie volgt de hooligan in en rondom het stadion, maar 
vooral ook in de eigen omgeving. De wijkpolitie en de directe 
hulpverlening (DHV) worden betrokken bij het ‘vippen’ en voor iedere 
overtreding wordt een bekeuring uitgeschreven.” In bovenstaand citaat 
wordt een repressieve aanpak beschreven. Een repressieve aanpak 
past meer bij ‘rechts’ 2 

 
 4 maximumscore 2 

• Kenmerk: Bij integraal veiligheidsbeleid wordt er door de overheid 
samengewerkt met maatschappelijke organisaties en burgers  1 

• Toelichting: Met de persoonsgerichte aanpak betrekt de overheid naast 
de buurtagent ook ouders en eventueel de hulpverlening erbij 1 

 

 5 maximumscore 2 
• Dat geldt tot 12 jaar 1 
• Jonge kinderen worden nog niet toerekeningsvatbaar geacht. Het kind 

wordt geacht nog niet wilsbekwaam te zijn  1 
 

 6 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De volgende doelen van straf zullen waarschijnlijk niet bereikt worden 

(twee van de volgende):  2 
– generale preventie 
– speciale preventie  
– beveiliging van de maatschappij 

 

• Geen van deze doelen zal met het stadionverbod bereikt worden 
omdat veel jonge hooligans geen binding hebben met een club. De 
straf zal daarom niet preventief werken 1 

• Deze jonge hooligans gaan voor de kick van het geweld. Die kick 
vinden ze ook buiten het stadion bijvoorbeeld bij het uitgaan waardoor 
het doel ‘beveiliging van de maatschappij’ met een stadionverbod niet 
bereikt zal worden. De hooligans zullen waarschijnlijk elders geweld 
plegen 1 

 

 7 maximumscore 4 
• Het dilemma van rechtsstaat houdt in dat de twee doelen van de 

rechtsstaat, rechtshandhaving en rechtsbescherming, niet tegelijkertijd 
gerealiseerd kunnen worden. Meer aandacht voor het ene doel gaat 
vaak ten koste van het andere 2 

• Langere straffen / strengere sancties zijn middelen ter versterking van 
de rechtshandhaving 1 

• Een lagere bewijslast betekent vermindering van de rechtsbescherming 
van een verdachte 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 2 
Drie van de volgende: 
− er ontstaat angst, geestelijke en emotionele schade; 
− er ontstaat morele verontwaardiging; 
− het rechtsgevoel wordt aangetast; 
− burgers voelen zich in hun bewegingsvrijheid beperkt (durven niet in de 

buurt van het stadion te komen); 
− de rechtsstaat wordt bedreigd: gevaar voor eigenrichting; 
− opvattingen over goed en kwaad kunnen veranderen; 
− het verlies aan vertrouwen in mensen, organisaties en de samenleving 

als geheel; 
− het ontstaan van negatieve beeldvorming ten aanzien van bepaalde 

groepen mensen. 
 
indien drie juist 2 
indien twee of één juist 1 
 
 

Opgave 2  Soap voor Nederland 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Het doel van een omroep zoals RTL is winst maken 1 
• De adverteerders, zo staat in regel 9, bleven weg, terwijl die nodig zijn 

voor het maken van winst. Daarom dreigde GTST van de buis gehaald 
te worden 1 

 
 10 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Referentiekader is het geheel van waarden, normen, opvattingen en 
ervaringen van mensen waardoor hun kijk op de werkelijkheid bepaald 
wordt. 
In de regels 33-34 staat dat in Australië het geven van een kusje al 
opwindend werd gevonden. Dat is in Nederland niet het geval. 
 
• voor het geven van een juiste uitleg 1 
• voor het geven van een juist voorbeeld uit de tekst 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 4 
Twee van de volgende: 
− De agendafunctie is te herkennen in de regels 68-71: “De eerste kus … 

berichten op Twitter.”  
De plotwending zorgde ervoor dat het onderwerp homoseksualiteit op 
de publieke agenda kwam te staan.  

− De opiniërende functie is te herkennen in de regels 68-71: “De eerste 
kus … berichten op Twitter.” / in de regels 71-78: “De ophef was… 
relatie in GTST.” / in de regels 74-78: “Ruim 70 procent … relatie in 
GTST.”   
De media dragen bij aan het publieke debat (het gaat om een 
veelbekeken programma dat verschillende reacties oproept waarover 
verschil van mening is ontstaan).  

− De socialiserende functie is te herkennen in de regels 79-81: “Door 
controversiële onderwerpen … de acceptatie ervan.”  
De media zorgen voor de overdracht van normen en waarden, zoals de 
acceptatie van homoseksualiteit.  

 
per juist antwoord 2 
 
 

Opgave 3  Journalistiek in Afrika 
 

 12 maximumscore 2 
• Bij framing vindt berichtgeving plaats vanuit een bepaald, vaak 

terugkerend perspectief / krijgt een bepaald soort gebeurtenissen 
telkens dezelfde betekenis terwijl andere betekenissen ook gegeven 
zouden kunnen worden 1 

• In het frame waarin over Afrika bericht wordt gaat het alleen maar over 
negatieve zaken zoals honger, oorlog, mislukte oogsten en dergelijke. 
Van positieve gebeurtenissen wordt door de media geen melding 
gemaakt. Al het nieuws over Afrika is dus eenzijdig gekleurd 1 

 
 13 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Hoor en wederhoor toepassen  1 
• Bronnen checken / meerdere bronnen raadplegen 1 
• Journalisten uit het land zelf kennen de weg, hebben een lokaal 

netwerk waardoor ze makkelijker informatie kunnen krijgen over de 
betrokkenen bij een conflict. Daardoor weten ze vaak ook beter wie 
geschikt is voor het leveren van commentaar. Dit is een voordeel bij 
het toepassen van hoor- en wederhoor 1 

• Journalisten uit het land zelf hoeven zich niet aan te sluiten bij 
bijvoorbeeld hulporganisaties. Zij kunnen beter de verhalen van 
binnenuit brengen en hebben daarmee toegang tot meer verschillende 
bronnen. Dat is een voordeel als je bronnen wilt checken 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 2 
• De informatiefunctie / controlefunctie / waakhondfunctie / opiniërende 

functie / agendafunctie / spreekbuisfunctie kan door de massamedia in 
Ivoorkust niet vervuld worden voor de oppositie 1 

• Dat komt omdat Ivoorkust geen rechtsstaat is / geen democratie is / 
geen vrijheid van meningsuiting kent. In een rechtsstaat / democratie / 
land met vrijheid van meningsuiting zoals Nederland, hebben 
journalisten rechtsbescherming en kunnen machthebbers hen minder 
zwaar onder druk zetten 1 

 
 

Opgave 4  Zwevende kiezers 
 

 15 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Personen die zichzelf aanmelden om deel te nemen aan een dergelijk 
onderzoek hebben waarschijnlijk een meer dan gemiddelde interesse in 
politiek. Het is mogelijk dat een groep mensen met een meer dan 
gemiddelde politieke interesse ook afwijkt van de gemiddelde Nederlander 
met betrekking tot de politieke voorkeur en dat is dus niet representatief. 
 

 16 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De kiezer die zweeft tussen VVD en CDA blijft trouw aan zijn opvatting 

dat de overheid niet al te veel bemoeienis met de economie moet 
hebben 1 

• De kiezer die zweeft tussen PvdA en GroenLinks blijft trouw aan zijn 
opvatting dat de overheid actief moet ingrijpen in de economie om 
gelijke kansen te bevorderen 1 

 
 17 maximumscore 2 

Pragmatisme houdt in dat partijen zoeken en streven naar praktisch 
haalbare oplossingen voor politieke vraagstukken, zonder rekening te 
houden met ideologische beginselen. Per situatie wordt nagegaan wat op 
dat moment de beste en meest haalbare aanpak is. Zowel rechtse als 
linkse ideeën worden niet bij voorbaat uitgesloten en daarom is D66 
aantrekkelijk voor zowel linkse als rechtse kiezers. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
Beide partijen waren 
− tegen meer marktwerking / hogere eigen bijdragen / meer 

bezuinigingen in de zorg 
− tegen verhoging van de pensioenleeftijd 
− tegen het uit handen geven van meer macht aan Europa  
− wantrouwend tegenover de elite 
− tegen steun aan de mediterrane landen om de euro in stand te houden 
− tegen aanpassing van het ontslagrecht 
 
per juiste overeenkomst 1 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeeld van een goed antwoord is: 
Een politieke partij moet het belang van regeringsdeelname afwegen tegen 
het belang van het vasthouden aan de eigen standpunten. Als een partij 
deelneemt aan de regering dan kan ze waarschijnlijk meer van haar ideeën 
realiseren maar als ze daarvoor te veel van haar standpunten moet 
loslaten dan loopt ze kans dat haar aanhang wegloopt.  
 

 20 maximumscore 5 
Voorbeeld van een goed antwoord is: 
Politieke socialisatie is het proces waarin waarden, normen, houdingen en 
gedragswijzen die een rol spelen bij het politieke functioneren van een 
individu worden overgedragen. 
Bij de politieke socialisatie spelen onder andere de media een rol. De 
media in de verzuilde samenleving waren voor de jaren 70 meer gericht op 
de leden van één bepaalde zuil. De informatie die ze gaven bevestigden 
de juistheid van de visie van die eigen zuil. Mensen kwamen daardoor 
minder in aanraking met andere ideeën en hun eigen gelijk werd telkens 
door de media bevestigd. Media droegen er op deze wijze aan bij dat 
mensen niet snel van politiek standpunt veranderden. 
Ook het onderwijs, dat voor de jaren 70 sterker verzuild was dan na die 
tijd, is belangrijk voor de politieke socialisatie. Zaken die al op jonge 
leeftijd worden aangeleerd, veranderen vaak niet meer. De politieke ideeën 
die bij een zuil hoorden werden vóór de jaren 70 tijdens de hele periode 
dat onderwijs gevolgd werd overgedragen. 
 
• voor het omschrijven van politieke socialisatie 1 
• voor het noemen van de socialiserende instituties (maximaal 2) 2 
• voor het goed uitleggen van de rol van de socialiserende instituties 2 
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 HA-1034-a-13-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− Politieke partij: nagaan of haar optreden aanslaat bij burgers en 

besluiten om op dezelfde voet door te gaan of haar standpunten en 
formuleringen te wijzigen / houding in debatten met andere partijen 
continueren of veranderen. 

− Regering: nagaan of haar beleid kan rekenen op voldoende steun van 
de bevolking. 

− Kiezer: kan zichzelf positioneren ten opzichte van medeburgers / kan 
bij verkiezingen besluiten om strategisch te gaan stemmen. 

− Politiek commentator: verwerkt deze informatie bij het bedenken van 
commentaren. 

 
per juist antwoord 1 
 

 22 maximumscore 2 
• Het gegeven dat een coalitie bestaande uit VVD en PvdA geen 

meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Dat kun je aflezen uit kolom 3  1 
• Ieder wetsvoorstel dat alleen maar de steun heeft van de 

coalitiepartijen zou in de Eerste Kamer tegengehouden kunnen worden 
/ De regering wordt bij de behandeling van haar plannen in de Eerste 
Kamer afhankelijk van de steun van niet-regeringspartijen 1 

 
 23 maximumscore 3 

Drie van de volgende kenmerken: 
− de situaties werden als ongewenst ervaren door een groot aantal / 

groepen mensen (al of niet georganiseerd) of door gezaghebbende 
instellingen en organisaties; 

− de negatief beoordeelde situatie riep hevige emoties op en kwam vaker 
voor; 

− de situatie werd als veranderbaar beschouwd; 
− de onderwerpen kregen volop aandacht in de media en kwamen langs 

de zogeheten poortwachters; 
− er was voldoende ruimte op de politieke agenda. 
 
per juist kenmerk 1 
 

 24 maximumscore 2 
• Het recht van initiatief 1 
• De wetgevende taak 1 
 

 25 maximumscore 2 
• De omzetting/conversie/beleidsbepaling 1 
• Het voorstel is al in behandeling. De agendavorming heeft al 

plaatsgevonden en het besluit moet nog genomen worden. Dit is dus 
de (beleidsbepaling in de) omzettingsfase 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 5  Omroepfusies 
 

 26 maximumscore 2 
Kranten hebben zich in Nederland altijd ontwikkeld als producten in een 
vrije markteconomie. De publieke omroep functioneert binnen een door de 
overheid gecreëerd wettelijk kader (mediawet). / De publieke omroep wordt 
voor een groot deel door de overheid gefinancierd. Daarom heeft de 
overheid veel te zeggen over een fusie bij de publieke omroep en weinig 
over fusies bij de kranten.  
 

 27 maximumscore 1 
Nee, die omroepen werken commercieel en krijgen geen geld van de 
Nederlandse overheid. Een eventuele fusie tussen deze twee omroepen 
zal daarom geen kostenbesparing bij de overheid opleveren. 
 

 28 maximumscore 2 
De publieke zenders moeten voldoen aan een programmavoorschrift en 
dat betekent dat ze ook programma’s moeten uitzenden die minder 
populair zijn. Commerciële omroepen kunnen zich helemaal richten op het 
uitzenden van programma’s waar zoveel mogelijk kijkers naar kijken en dat 
is een concurrentievoordeel. 
 

 29 maximumscore 2 
De publieke zenders krijgen een deel van hun inkomsten van de overheid 
en dat geeft zekerheid en ruimte om te experimenteren. Commerciële 
zenders missen die vaste inkomsten en staan daarom meer onder druk om 
altijd goed genoeg te scoren om adverteerders te interesseren. De 
publieke zenders hebben hiermee dus een concurrentievoordeel. 
 

 30 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Het uitgangspunt pluriformiteit zou in het gedrang kunnen komen  1 
• Minder zendgemachtigden zou kunnen betekenen dat er minder 

verschillende zienswijzen aan bod komen 1 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Vulpen, S. van (2011, oktober). Secondant. 
tekst 2 Persbericht. Geraadpleegd 31 augustus 2010 via rijksoverheid.nl 
tekst 3 nos.nl. Geraadpleegd 25 januari 2012. 
tekst 4 naar: Elsevier (2011, 27 augustus). 
tekst 5 naar: Trouw (2011, 17 augustus). 
tekst 6 naar: Giesen, P. (2012, 23 januari). De Volkskrant. 
tabel 1 naar: Synovate. 
tekst 8 naar: Hoedeman, J., Pré, R. du. (2012, 28 februari). De Volkskrant. 
tekst 9 http://www.villamedia.nl/nieuws/onderwerp/fusie/. 
 
 

einde  
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HA-1034-a-13-1-c-A*   

  

aanvulling op het correctievoorschrift 2013-1 
 

maatschappijwetenschappen 
 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo. 
 
Bij het centraal examen maatschappijwetenschappen: 
 
Op pagina 9 van het correctievoorschrift, vraag 18, moeten altijd 2 scorepunten worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
 
 
Toelichting: 
Deze vraag is niet gebaseerd op de syllabus maatschappijwetenschappen. 
 
 
NB 
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze 
aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede corrector. 
c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito 
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Het CvE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren maatschappijwetenschappen 
havo. 
 
 
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
 
 
drs H.W. Laan 
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HA-1034-f-13-1-o 

Examen HAVO 

2013 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei 

9.00 - 12.00 uur
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 HA-1034-f-13-1-o 2 / 8 lees verder ►►►

Opgave 1  Kansen op school en op de arbeidsmarkt 

 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2011 verscheen het boek ‘Tussen afkomst en toekomst’. In het boek 
worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de 
schoolloopbanen van jongeren tussen hun tiende en eenentwintigste jaar. 
In tekst 1 bespreekt een van de onderzoekers, Jan Terwel, een aantal 
resultaten van het onderzoek. 
 
Lees tekst 1. 
Samenlevingen zijn als meer open of gesloten te typeren. Nederland 
wordt in het algemeen als een open samenleving beschouwd. 

2p 1 Leg uit dat op grond van tekst 1 de Nederlandse samenleving op het 
gebied van onderwijskansen minder open lijkt dan vaak wordt 
verondersteld. Gebruik in je uitleg een verschil tussen meer gesloten en 
meer open samenlevingen. 
 

2p 2 Leg met behulp van tekst 1 uit dat zowel nature-factoren als nurture- 
factoren een rol spelen in de kansen op schoolsucces. 
 
Er zijn verschillende factoren die de kans op schoolsucces beïnvloeden. 
Positietoewijzing en positieverwerving spelen hierbij een rol. 
Hieronder staan twee voorbeelden. 
a voorschoolse opvang verplicht stellen voor kinderen met een 

taalachterstand  
b kennis en vaardigheden van ouders om kinderen op een hoog niveau 

van onderwijs geplaatst te krijgen 
2p 3 Leg voor ieder voorbeeld (a en b) uit of er sprake is van positietoewijzing 

of positieverwerving. 
 
Niet alleen tijdens de schoolloopbaan, maar ook op de arbeidsmarkt 
kunnen sociale verschillen een rol spelen bij het in stand houden van 
sociale ongelijkheid.  

2p 4 Leg uit hoe sociaal kapitaal kan bijdragen aan het in stand houden van 
sociale ongelijkheid op de arbeidsmarkt. 
 

Pagina: 833Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-f-13-1-o 3 / 8 lees verder ►►►

Opgave 2  De invoering van minimumstraffen 

 
Inleiding 
Het kabinet Rutte-Verhagen kwam in 2011 met een wetsvoorstel voor het 
invoeren van minimumstraffen bij recidive. Het betreft bepaalde zware 
misdrijven waarbij sprake is van een ernstige inbreuk op de lichamelijke 
integriteit van het slachtoffer, zoals zware mishandeling en verkrachting. 
Iedereen die eerder voor een bepaald zwaar misdrijf veroordeeld is en 
binnen tien jaar nadat de straf is uitgezeten opnieuw een bepaald zwaar 
misdrijf begaat, krijgt dan minimaal de helft van de maximumstraf 
opgelegd. Alleen bij zeer bijzondere gevallen kan de rechter hiervan 
afwijken. Het kabinet Rutte-Asscher heeft op 27 november 2012 de 
Tweede Kamer geïnformeerd over intrekking van het wetsvoorstel. 
 

2p 5 Leg uit dat minimumstraffen een preventieve functie kunnen hebben. 
 

2p 6 Leg uit dat aan de roep om invoering van minimumstraffen te zien is dat 
criminaliteit een relatief begrip is. 
 
In het strafrecht zijn twee scholen te herkennen die ieder een andere visie 
hebben op straffen: de klassieke school en de moderne school. De nadruk 
op generale preventie als doel van straffen is kenmerkend voor de 
klassieke school. 

4p 7 Geef twee andere opvattingen van de klassieke school die passen bij de 
invoering van minimumstraffen. Leg bij iedere opvatting uit waarom deze 
past bij de invoering van minimumstraffen. 
 
Het proces van politieke besluitvorming over de invoering van 
minimumstraffen kun je analyseren met behulp van het systeemmodel. 
Een van de onderdelen van het systeemmodel is de omgeving van het 
politieke systeem. 

2p 8 Geef een omgevingsfactor die van invloed kan zijn op de besluitvorming 
over de invoering van minimumstraffen. Leg uit hoe deze omgevingsfactor 
de besluitvorming kan beïnvloeden. 
 
De afgelopen decennia is de positie van het slachtoffer in het strafproces 
versterkt. 

2p 9 Geef twee voorbeelden van rechten van slachtoffers die hun positie in het 
strafproces hebben versterkt. 
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 HA-1034-f-13-1-o 4 / 8 lees verder ►►►

Opgave 3  The Urban Family 

 
Bij deze opgave hoort tekst 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Spangen is een wijk in Rotterdam waar een groep jongeren voor 
problemen zorgde. Ze veroorzaakten geluidsoverlast, waren betrokken bij 
vechtpartijen en gebruikten en dealden drugs. Zij stonden bekend als de 
Bellamy groep, genoemd naar het plein waar ze rondhingen. Thuis op 
Straat, een organisatie die zich inspant voor de leefbaarheid in moeilijke 
wijken, nam het initiatief om samen met de jongeren te zoeken naar een 
oplossing voor deze problemen. Dit resulteerde in de stichting  
The Urban Family. De stichting heeft als doel om de jeugd in de wijk te 
helpen met het ontwikkelen van hun talent. In tekst 2 staat een aantal 
passages uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut over deze 
stichting. 
 
Lees tekst 2. 
In deze vraag krijg je de opdracht om een advies op te stellen. 
Het voortbestaan van The Urban Family is mede afhankelijk van 
voortzetting van subsidie van de gemeente Rotterdam. Jij wordt als 
ambtenaar gevraagd om een advies aan het college van B en W op te 
stellen over voortzetting van deze subsidie. In je advies behandel je 
onderstaande punten: 

10p 10 – Welke bijdrage levert de stichting aan de gewenste socialisatie van 
 jongeren? Ondersteun je antwoord met twee voorbeelden uit tekst 2. 
– Welke rol speelt sociale controle in de werkwijze van de stichting? 
 Ondersteun je antwoord met twee voorbeelden uit tekst 2. 
– Welke gevolgen hebben de activiteiten van de stichting voor de 
 sociale cohesie in de wijk? Ondersteun je antwoord met twee 
 voorbeelden uit tekst 2. 
– In hoeverre is er op grond van tekst 2 sinds de oprichting van de 
 stichting sprake van een toename van de objectieve en subjectieve 
 veiligheid? 
– Moet de subsidie wel of niet worden voortgezet? Gebruik in je 
 conclusie de inzichten uit de voorgaande punten. 
 

3p 11 Leg uit dat de activiteiten van The Urban Family passen bij de 
socialistische/sociaaldemocratische opvattingen over het ontstaan van 
criminaliteit en de aanpak van criminaliteit door de overheid. Gebruik in je 
uitleg een socialistische/sociaaldemocratische opvatting over het ontstaan 
van criminaliteit en een socialistische/sociaaldemocratische opvatting over 
de aanpak van criminaliteit door de overheid. 
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Opgave 4  Hoe betrokken zijn Nederlanders? 

 
Bij deze opgave horen tabel 1 en tekst 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Lid zijn van een sportvereniging, actie voeren via sociale media of je 
buren helpen: in Nederland is er sprake van een relatief grote 
maatschappelijke betrokkenheid. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 
heeft de maatschappelijke en politieke betrokkenheid van burgers in kaart 
gebracht (tabel 1). Daarnaast heeft het SCP ook onderzoek gedaan naar 
meer informele groepen die maatschappelijk actief zijn (tekst 3). 
 
Tabel 1 laat de verschillen zien in maatschappelijke participatie en 
betrokkenheid tussen verschillende soorten bevolkingsgroepen. De 
bovenste rij is het landelijk gemiddelde van maatschappelijke participatie 
en betrokkenheid: zo biedt 24 procent van de Nederlanders kosteloze 
hulp aan bijvoorbeeld zieke familieleden (informele hulp). In de rijen 
daaronder staan voor de verschillende bevolkingsgroepen, zoals man of 
vrouw, vervolgens de verschillen ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde. Zo bieden mannen gemiddeld 4 procent minder informele 
hulp dan het landelijk gemiddelde (-4, dus 20 procent), terwijl vrouwen  
4 procent meer dan het landelijk gemiddelde informele hulp bieden  
(+4, dus 28 procent). 
 
Bekijk tabel 1. 
Uit tabel 1 blijkt dat er verschillen zijn in politieke betrokkenheid tussen 
groepen in de samenleving. 

3p 12 Leg met behulp van tabel 1 uit dat verschillen in cultureel kapitaal onder 
de bevolking gevolgen kunnen hebben voor de representativiteit van 
politieke besluiten. 
 
Over de wenselijkheid van politieke participatie wordt verschillend 
gedacht.  

2p 13 Leg het verschil uit tussen de ontwikkelingstheorie en de instrumentele 
theorie ten aanzien van de wenselijkheid van politieke participatie. 
 
Lees tekst 3. 
Tekst 3 geeft voorbeelden van informele groepen. Volgens het SCP 
passen informele groepen goed in een cultuur van individualisering. Vaak 
wordt gesteld dat individualisering leidt tot minder sociale cohesie in de 
samenleving. Het verschijnsel buurttuingroepen maakt echter duidelijk dat 
individualisering en sociale cohesie ook samen kunnen gaan. 

2p 14 Leg uit dat bij de buurttuingroepen uit tekst 3 een meer 
geïndividualiseerde samenleving en sociale cohesie beide te herkennen 
zijn. 
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Opgave 5  Schoon genoeg! 

 
Bij deze opgave hoort tekst 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2010 en 2012 vonden er langdurig stakingen plaats in de 
schoonmaakbranche. De staking in 2012 was volgens FNV Bondgenoten 
de langste staking sinds 1933. Na 105 dagen werd er uiteindelijk een 
akkoord over een nieuwe cao bereikt. In tekst 4 wordt de werkwijze van 
vakbond FNV Bondgenoten besproken en vergeleken met die van 
vakbond CNV Vakmensen. 
 

2p 15 Noem twee verschillende belangentegenstellingen tussen werknemers en 
werkgevers die bij het conflict in de schoonmaakbranche een rol gespeeld 
kunnen hebben. 
 
Lees tekst 4. 

2p 16 Leg uit op welke twee verschillende manieren FNV Bondgenoten op grond 
van tekst 4 macht heeft uitgeoefend. Gebruik in je uitleg de definitie van 
het kernconcept macht. 
 

2p 17 Leg uit dat in de werkwijze van FNV Bondgenoten het proces van 
democratisering te herkennen is. 
Leg vervolgens uit dat deze democratisering een positief effect kan 
hebben op de sociale cohesie binnen FNV Bondgenoten. 
 
Maak gebruik van regel 1 tot en met 41 van tekst 4. 
Volgens de tekst speelden de media een rol bij het conflict in de 
schoonmaakbranche. 

2p 18 Leg met behulp van de tekst uit hoe FNV Bondgenoten probeerde het 
mediaframe te beïnvloeden. 
 

2p 19 Beschrijf twee vormen van selectiviteit bij mensen die de invloed van het 
mediaframe over de stakingen op het publiek kunnen beperken. 
 
Maak gebruik van regel 42 tot en met 52 van tekst 4. 
In de verhouding tussen werkgevers en werknemers hanteren FNV 
Bondgenoten en CNV Vakmensen volgens de tekst een andere 
benadering, oftewel model. 

2p 20 Welk model is in regel 42 tot en met 52 te herkennen voor FNV 
Bondgenoten en welk model voor CNV Vakmensen? 
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Opgave 6  Sociaal vertrouwen en sociale zekerheid in Europa 

 
Bij deze opgave hoort figuur 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In figuur 1 is voor een aantal Europese landen de mate van sociale 
uitsluiting, de reikwijdte van de sociale zekerheid en het sociaal 
vertrouwen in kaart gebracht. Opvallend is de positie van Zweden, 
Denemarken en Finland. 
 
Bekijk figuur 1. 

5p 21 – Wat is de samenhang tussen de reikwijdte van de sociale zekerheid 
 en de mate van sociaal vertrouwen in figuur 1? 
– Geef een verklaring voor de samenhang tussen de reikwijdte van de 
 sociale zekerheid en het sociaal vertrouwen in Zweden, Denemarken 
 en Finland. Leg je verklaring uit en maak daarbij gebruik van de 
 kernconcepten sociale ongelijkheid en sociale cohesie. 
 
Om de mate van sociale uitsluiting te kunnen vaststellen, kan er naar 
verschillende componenten gekeken worden. Het SCP onderscheidt vier 
componenten van sociale uitsluiting, zoals beperkte toegang tot sociale 
grondrechten en onvoldoende sociale participatie. 

2p 22 Noem de twee andere componenten van sociale uitsluiting. 
 
 

Opgave 7  Kwajongens 

 
Bij deze opgave hoort tekst 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Jongens maken lawaai, bewegen te veel en zijn brutaal. Dat is volgens 
onderzoekster Angela Crott hoe opvoeders in Nederland tegenwoordig 
over jongens en hun gedrag denken. Vroeger werd datzelfde gedrag van 
jongens minder negatief gewaardeerd. In 2011 verscheen haar 
proefschrift over de opvoeding van jongens in de twintigste eeuw.  
Ze heeft daarin de opvoeding van jongens in historisch perspectief 
bestudeerd aan de hand van opvoedingsboeken voor en over jongens.  
In diverse media schreef Angela Crott over haar bevindingen en het 
leidde tot discussie. 
 

 
  Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Lees tekst 5. 
Angela Crott verklaart de verandering in de manier waarop we in 
Nederland naar jongensgedrag kijken onder andere door de ‘feminisering 
van de samenleving’. Nederland behoort volgens Hofstede tot de meer 
feminiene culturen. Je kunt op grond van tekst 5 stellen dat deze 
feminiene cultuur sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw nog sterker is 
geworden. 

3p 23 Leg uit dat jongens en meisjes in Nederland volgens de uitspraken van 
Crott sinds de jaren tachtig vooral binnen een feminiene samenleving 
(volgens de dimensie van Hofstede) opgroeien. Gebruik in je uitleg twee 
voorbeelden uit tekst 5 waaruit dit blijkt. 
 

2p 24 Leg uit van welke functie van socialisatie er op grond van tekst 5 sinds de 
jaren tachtig bij de opvoeding vooral sprake is. 
 
In het proefschrift wordt een aantal maatschappelijke ontwikkelingen 
besproken dat volgens Crott van invloed is geweest op de opvoeding van 
jongens. Twee van deze ontwikkelingen zijn een toename van het aantal 
echtscheidingen en een toename van het aantal werkende moeders. 

3p 25 Welk kenmerk van het moderniseringsproces is te herkennen in deze 
twee maatschappelijke ontwikkelingen? 
Leg voor iedere maatschappelijke ontwikkeling uit waarom deze past bij 
dit kenmerk van het moderniseringsproces. 
 
Volgens Crott is de aandacht voor jongens in het onderwijs toegenomen. 
Voor jongens en meisjes in het algemeen kan gesteld worden dat het 
onderwijs sinds het einde van de negentiende eeuw een steeds 
belangrijkere socialisatiefunctie heeft gekregen. 

2p 26 Geef twee argumenten ter onderbouwing van de stelling dat het onderwijs 
sinds het einde van de negentiende eeuw een steeds belangrijkere 
socialisatiefunctie heeft gekregen. 
 
Rolpatronen van mannen en vrouwen hangen samen met de sociale 
identiteit van deze groepen. 

3p 27 Leg met behulp van een voorbeeld uit de afgelopen vijftig jaar uit dat de 
sociale identiteit van mannen en vrouwen dynamisch van karakter is. 
Gebruik in je uitleg de begrippen cultuur en rolpatronen. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1 Persoonsgerichte aanpak van hooligans 
 

tekst 1 
 
Op huisbezoek bij de harde kern 
 
Huisbezoeken van de politie aan 
jonge hooligans maken diepe indruk, 
zo blijkt uit het Rotterdamse project 
Hand in Hand. De Voetbaleenheid 
(VBE) van de politie Rotterdam-5 

Rijnmond is eind 2009 van start 
gegaan met het project Hand in Hand, 
waarin voor 40 jonge hooligans een 
persoonsgerichte aanpak is ont-
wikkeld. 10 

Sinds de invoering van het project, 
anderhalf jaar geleden, heeft meer 
dan de helft van de jonge harde kern 
geen overlast meer veroorzaakt. De 
jongens hebben veel te verliezen, 15 

wanneer hun directe omgeving op de 
hoogte wordt gebracht van de over-
last die zij veroorzaken.  
(…) 
De Rotterdamse hooliganaanpak is 
gebaseerd op de methodiek 20 

Hooligans in Beeld, waarbij een 
verbeterde kennis- en informatie-
positie centraal staat. Bij de ont-
wikkeling van de persoonsgerichte 
aanpak is hier nadere invulling aan 25 

gegeven.  
Het eerste doel is om, naast de in-
formatie die er al vanuit de politie is, 
zicht te krijgen op de sociale en 
economische omstandigheden van de 30 

hooligans. Te denken valt aan privé-
situatie, werk, inkomsten en andere 
factoren die stabiliteit kunnen bieden 
in het leven. 
(…) 
Tegenover de politie verklaren de 35 

hooligans dat ze zich aansluiten bij 
rellen vanwege de kick en de 
spanning. (…) 

De binding die de hooligans hebben 
met het voetbal en de frequentie 40 

waarmee zij voetbalwedstrijden be-
zoeken, loopt uiteen. Waar de groep 
onderling ook sterk in verschilt, is het 
aantal geregistreerde politie-
contacten; variërend van 1 tot 55.  45 

Het merendeel van de jongens heeft 
tussen de 1 en 5 antecedenten. In de 
meeste gevallen gaat het om delicten 
als openlijke geweldpleging, mis-
handeling of vernieling. Zij plegen 50 

deze delicten rondom voetbal-
wedstrijden, maar bijvoorbeeld ook 
tijdens het uitgaan. 
 
Hooligangeweld is minder voorspel-
baar geworden: het vindt niet langer 55 

plaats op voor de hand liggende 
momenten, zoals de dag van een 
voetbalwedstrijd of de avond ervoor. 
De nieuwe generatie hooligans gaat 
met ieder willekeurig persoon de 60 

confrontatie aan. Dit veroorzaakt 
grote maatschappelijke onrust. 
Bij de hooligans die een persoons-
gerichte aanpak krijgen, wordt aller-
eerst getracht een vrijwillige gedrags-65 

verandering teweeg te brengen. 
Beïnvloedingsmogelijkheden liggen 
dan op het gebied van: uit de 
anonimiteit halen, ouders erbij betrek-
ken, de buurtagent inschakelen en 70 

eventueel hulpverlening. 
(…) 
Gedurende de persoonsgerichte 
aanpak wordt de hooligan met enige 
regelmaat thuis opgezocht. (…) 
Zij informeren dan of de hooligan 75 

voornemens is om een evenement te 
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bezoeken, met wie en wat de plannen 
zijn. Op die manier wordt ook het 
signaal afgegeven dat hij in de gaten 
wordt gehouden en dat anoniem 80 

meedoen aan relletjes schoppen en 
het plegen van vernielingen niet 
mogelijk is. 
Met name de hooligans die al langer 
tot de jonge harde kern behoren en 85 

een prominente rol hebben, zullen 
hun gedrag niet snel laten beïnvloe-
den door de huisbezoeken en waar-
schuwingen van de Voetbaleenheid.  
(…) 
Voor diegenen waarbij de preventieve 90 

aanpak niet afdoende is, kent de 
persoonsgerichte aanpak ook een 
repressieve kant. Getracht wordt om 
bij deze hooligans een gedrags-
verandering af te dwingen door de 95 

hooligan dicht op de huid te zitten.  
Dit wordt ook wel een VIP-aanpak 
genoemd, waarbij VIP staat voor  
Very Irritating Police. De politie volgt 
de hooligan in en rondom het stadion, 100 

maar vooral ook in de eigen om-

geving. De wijkpolitie en de directe 
hulpverlening (DHV) worden betrok-
ken bij het ‘vippen’ en voor iedere 
overtreding wordt een bekeuring 105 

uitgeschreven.  
(…) 
Duidelijk is dat de jonge hooligans het 
bijzonder vervelend vinden om op 
deze manier ‘lastiggevallen’ te 
worden door de politie, zeker wan-110 

neer mensen uit de directe omgeving 
er ook mee geconfronteerd worden. 
(…) 
Voor hooligans die zich in het geheel 
niet laten beïnvloeden door de 
persoonsgerichte aanpak, rest een 115 

strafrechtelijke aanpak. Inmiddels 
loopt het project Hand in Hand ander-
half jaar en zijn de eerste positieve 
resultaten geboekt. Van de 40 
hooligans hebben er 24 in de tussen-120 

tijd geen overlast meer veroorzaakt. 
Deze personen zijn van de lijst 
geschrapt, maar worden nog wel in 
de gaten gehouden door de politie.  
(…)

 
naar: Vulpen, S. van (2011, oktober). Secondant. 
    Saskia van Vulpen is werkzaam als strategisch analist bij de Regionale  
    Informatie Organisatie, politie Rotterdam-Rijnmond. 
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tekst 2 
 
Wet tegen voetbalvandalisme en ernstige overlast van kracht  
 
Sinds 1 september 2010 kunnen 
burgemeesters en officieren van 
justitie een langdurig gebiedsverbod 
of stadionverbod, een groepsverbod 
en een meldplicht opleggen. 5 

Officieren van justitie kunnen ook een 
contactverbod of begeleidingsplicht 
opleggen aan mensen die nog voor 
de rechter moeten komen. Ouders 
van jonge kinderen die voor overlast 10 

zorgen, kunnen het bevel krijgen hun 
kinderen niet onbegeleid ergens te 
laten rondhangen of na acht uur 

’s avonds niet onbegeleid buiten te 
laten zijn. 15 

De maatregelen zijn bedoeld voor 
mensen die eerder herhaaldelijk de 
openbare orde hebben verstoord en 
als er ernstige vrees is voor herha-
ling. De burgemeester of de officier 20 

van justitie moet dat wel kunnen 
aantonen aan de hand van een over-
zicht van eerdere incidenten. Ook 
moet iemand van tevoren te horen 
krijgen dat er een maatregel aankomt. 25 

 

bron: Persbericht. Geraadpleegd 31 augustus 2010 via rijksoverheid.nl 
 
tekst 3 
 
Kamer: Voetbalwet werkt niet  
 

Een meerderheid in de Tweede 
Kamer vindt dat de Voetbalwet niet 
naar behoren werkt en moet worden 
aangescherpt. Stadionverboden die 
door de overheid worden opgelegd 5 

moeten niet maximaal drie maanden 
duren, maar een jaar. 
 

De Voetbalwet is er nu anderhalf jaar 
en werd ingevoerd om hooligans 
sneller en langer te kunnen straffen. 10 

Nog steeds loopt het af en toe flink uit 
de hand zoals vorig jaar na een wed-
strijd van Feyenoord, toen supporters 
het Maasgebouw bestormden. Ook bij 
de wedstrijd Utrecht-Twente begin 15 

december ging het mis en raakte een 
aantal agenten gewond. 
 
 

Straffen 
Eerder deze week gaf de KNVB1) al 
aan de wet niet goed genoeg te 20 

vinden. De voetbalbond riep op tot 
langere straffen en een lagere bewijs-
last. 
De Kamer is het daarmee eens en 
vindt dat een stadionverbod minimaal 25 

één jaar door de overheid moet kun-
nen worden opgelegd. Ook zou het 
verbod niet beperkt moeten blijven tot 
één stadion of één gemeente maar 
voor alle stadions moeten gelden. 30 
 

Stadionverbod 
Een meerderheid van VVD, PvdA, 
PVV en CDA vindt ook dat er 
strengere sancties moeten komen op 
het negeren van het stadionverbod en 35 

dat burgemeesters beter moeten 
handhaven.

 

bron: nos.nl. Geraadpleegd 25 januari 2012.

 
noot 1 KNVB = Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

Pagina: 843Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-a-13-1-b 5 / 10 lees verder ►►►

Opgave 2  Soap voor Nederland 
 

tekst 4 
 
Een volwassen sprookje 
 
(…) 
Op 1 oktober 1990 zond RTL 4 de 
eerste aflevering van Goede Tijden 
Slechte Tijden uit. De kritieken waren 
vernietigend. Hoofdrolspelers die van 
de straat werden geplukt, wankele 5 

bordkartonnen decors die zo mogelijk 
nog ongeloofwaardiger waren dan de 
verhaallijnen. (…) Zorgwekkend was 
ook dat de adverteerders wegbleven, 
omdat ze niet wisten wat ze aan 10 

moesten met een soap. Al na vier 
weken dreigde GTST van de buis te 
worden gehaald. Maar de kijkers – die 
in leeftijd uiteenliepen van 8 tot 80 – 
trokken zich niets aan van de kritiek.  15 

(…) 
 
Het was niet vreemd dat GTST 
opstartproblemen had, want niemand 
in Nederland wist iets van het maken 
van soaps. Joop van den Ende be-
sloot dat Nederland net als andere 20 

landen een eigen soap moest 
hebben. Waarom geen remake 
maken van een buitenlandse soap die 
zijn succes al had bewezen? Het 
Australische The Restless Years werd 25 

in het Nederlands vertaald met Goede 
Tijden Slechte Tijden. (…) 
 
Uiteindelijk besloot hoofdschrijver en 
uitvoerend producent Olga Madsen 
het Australische script vrijwel hele-30 

maal in de prullenbak te gooien. De 
Australische cultuur verschilde te veel 
van de Nederlandse. “Als iemand een 
kusje gaf, was dat al opwinding”, zegt 
Madsen. Volgens Madsen ontbrak het 35 

GTST destijds aan een ‘eigen geur’. 

(…) Langzaam maar zeker vonden de 
schrijvers een bij Nederland 
passende stijl. (…) Een van de 
grootste bezwaren van Madsen tegen 40 

de Australische soap was dat vol-
wassenen het altijd beter denken te 
weten. “Ouders en leraren corrigeren 
de jeugd steeds, dat is stom-
vervelend. Ik heb het omgedraaid: de 45 

ouders doen nog veel meer verkeerd 
dan de kinderen. Scheiden is erger 
dan een appel stelen.” (…) 
 
Kennaard Bos is als uitvoerend 
producent verantwoordelijk voor het 50 

inhoudelijke en creatieve deel. De 
grens van wat wel en niet kan, is 
volgens hem moeilijk vast te stellen: 
“Op een gegeven moment pleegden 
vier vrouwen samen per ongeluk een 55 

moord. Dat is op zich een vrij absurd 
gegeven. Maar uiteindelijk was die 
moord bijzaak. Het ging erom wat het 
geheim van de moord deed met hun 
vriendschap en dat sprak veel 60 

vrouwen wel aan. Een soap is een 
dagelijks sprookje. Het hoeft niet echt 
te zijn, maar wel invoelbaar. Je moet 
je er iets bij kunnen voorstellen.” 
 
(…) Een van de opmerkelijkste 65 

recente ontwikkelingen in de serie 
was de homoseksuele relatie tussen 
Lucas en Edwin, begin 2011. De 
eerste kus van de twee mannen 
leidde tot een stroom aan negatieve 70 

berichten op Twitter. De ophef was zo 
groot, dat De Telegraaf in een poll op 
de website aan de lezers vroeg wat 
ze verwachten van een soap. Ruim 
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70 procent vond dat de soap een 75 

afspiegeling moet zijn van de 
maatschappij en was blij met de 
homoseksuele relatie in GTST.  

Door controversiële onderwerpen aan 
te snijden, draagt de serie bij aan de 80 

acceptatie ervan. (…)

 
naar: Elsevier (2011, 27 augustus). 
 
 

Opgave 3  Journalistiek in Afrika 
 

tekst 5 
 
Waar zijn de Afrikaanse journalisten? 
 
(…) En ineens waren ze daar weer: 
de foto’s van uitgemergelde Afrika-
nen, de overvolle vluchtelingen-
kampen, de kinderen met vliegen op 
hun ogen, de uitstekende ribben-5 

kasten. Journalisten van CNN, BBC, 
AP en Reuters staan zich te ver-
dringen om het meest schokkende 
beeld naar buiten te brengen, de 
schreeuw om hulp vast te leggen. 10 

Maar waar zijn eigenlijk de 
Afrikaanse journalisten? (…) 
 
“De meerwaarde van een Afrikaanse 
journalist, ten opzichte van een niet-
Afrikaanse, is er wel degelijk”, zegt 15 

Bertil van Vugt, directeur van Africa 
interactive. “In het nieuws over de 
hongersnood zetten wij journalisten 
uit ons netwerk in om te kijken hoe 
het eraan toegaat in de 20 

vluchtelingenkampen in Somalië.  
Dat land is voor een westerse 
correspondent lastig om in te reizen 
omdat het er zo gevaarlijk is. Hij 
moet zich om die reden vaak aan-25 

sluiten bij een hulporganisatie. Onze 
journalisten kennen de weg en 

blijven onafhankelijk. Zij kunnen 
beter dan hun westerse collega’s de 
verhalen van binnenuit brengen.” (…) 30 

 
De journalist Kingsley Kobo schreef 
tijdens en na de verkiezingen in 
Ivoorkust vorig jaar veel over de 
situatie in zijn land. (…)  
Dat het leven hem, als Afrikaanse 35 

journalist werkend in eigen land, een 
stuk moeilijker werd gemaakt dan zijn 
westerse collega’s, ondervond Kobo 
aan den lijve. Niet lang na de ver-
kiezingen merkte hij dat hij werd 40 

gevolgd door de geheime dienst en 
kreeg hij bedreigingen binnen van de 
toen nog gevestigde orde van 
president Gbagbo. Begin april moest 
hij halsoverkop vluchten. Kobo’s 45 

vrouw en twee kleine kinderen 
konden de journalist niet veel later 
volgen naar Accra in Ghana. Daar 
zitten ze nog steeds, bang voor de 
onvoorspelbaarheid van militante 50 

Gbagbo-aanhangers, de groep die na 
de arrestatie van de toenmalige 
president in april zijn verlies moest 
nemen. 

 
naar: Trouw (2011, 17 augustus). 
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Opgave 4  Zwevende kiezers 
 

tekst 6 
 
Kiezer is trouw aan eigen mening en wisselt daarom volop van partij 
 
De grillige kiezer bestaat niet. Veel 
kiezers zijn niet meer trouw aan één 
partij, maar wel aan hun eigen opvat-
tingen. Ze zweven tussen twee of 
drie verwante partijen, meestal 5 

binnen het linkse of rechtse blok. 

AMSTERDAM – Dat blijkt uit onder-
zoek van politicologen van de 
Universiteit van Amsterdam onder 
55000 deelnemers aan het Een-10 

Vandaag Opiniepanel. Volgens de 
onderzoekers worden de resultaten 
slechts in geringe mate vertekend 
door het feit dat de deelnemers zich 
zelf voor het panel hebben aan-15 

gemeld. (…) 
 
Sinds 1994 zijn de Nederlandse 
verkiezingen de grilligste van West-
Europa. Volgens politici en analisten 
zijn de kiezers op drift geraakt. (…)   20 

 
De kiezers blijken allerminst van hot 
naar her te springen. Rechtse kiezers 
maken doorgaans een keuze tussen 
VVD, PVV en CDA, linkse tussen 
PvdA, GroenLinks en SP. Van de 25 

respondenten was 55 procent ooit 
van partij gewisseld, maar slechts 12 
procent overgesprongen van het 
linkse naar het rechtse blok of om-
gekeerd. Alleen D66 is echt aantrek-30 

kelijk voor linkse én rechtse kiezers. 
Daarnaast is er ook een uitwisseling 
van kiezers tussen SP en PVV. 
 
Tot in de jaren tachtig waren veel 
mensen trouw aan de PvdA, de VVD 35 

of de confessionele partijen omdat die 
hun belangen vertegenwoordigden. 
Nu beslissen ze bij elke verkiezing 
opnieuw welke partij het best bij hun 
opvattingen past. “Uit democratisch 40 

oogpunt is deze ontwikkeling winst, 
omdat burgers echt een keuze 
maken. Uit bestuurlijk oogpunt zit een 
donker randje aan deze ontwikkeling”, 
zegt Tom van der Meer, docent 45 

politicologie aan de UvA. De 
geëmancipeerde burger wil iets te 
kiezen hebben. Daardoor zijn de oude 
machtsblokken versnipperd tot een 
flink aantal middelgrote partijen. “Het 50 

wordt steeds moeilijker een coalitie te 
vormen”, aldus Van der Meer. (…) 

 
naar: Giesen, P. (2012, 23 januari). De Volkskrant. 
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tabel 1 
 
Fictieve zetelverdelingen in de Tweede Kamer op basis van een peiling op  
3 november 2011 (kolom 1). 
De werkelijke zetelverdeling in de Tweede Kamer na de verkiezingen van 
september 2012 (kolom 2). 
De werkelijke zetelverdeling in de Eerste Kamer (kolom 3). 
 

 
 kolom 1 kolom 2 kolom 3 

Partijen 

 

Peiling 

3 november 2011 

Tweede Kamer 

17 september 2012 

Eerste Kamer 

7 juni 2011 

VVD 35 41 16 

PVV 24 15 10 

PvdA 23 38 14 

SP 21 15 8 

CDA 14 13 11 

D66 13 12 5 

GroenLinks 8 4 5 

ChristenUnie 5 5 2 

Partij voor de Dieren 4 2 1 

SGP 2 3 1 

50plus 1 2 1 

OSF - - 1 

 
 bron: Synovate. 
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tekst 7 
 
‘Kinderpardon roept nieuwe willekeur op’ 
 
Het plan van PvdA en ChristenUnie 
voor een nieuwe wortelingswet, die 
een ‘kinderpardon’ verleent aan 
kinderen die al jaren in Nederland 
geworteld zijn, stuit op principiële 5 

bezwaren van de Raad van State.  
De raad vreest nieuwe willekeur en 
de aanzuigende werking op nieuwe 
asielzoekers. 
 
DEN HAAG – PvdA en CU op hun 10 

beurt verwerpen de kritiek en dienen 
het plan deze week gewoon als wets-
voorstel in. De wortelingswet is de 
troef van de vrijwel voltallige oppositie 
tegen het asielbeleid van het kabinet-15 

Rutte, dat volgens critici te rigide is. 
De voorstanders van de wet hopen 
aan een meerderheid in de Kamer te 
komen met de steun van een deel van 
de CDA-parlementariërs. Vorig jaar 20 

drongen de CDA-leden aan op 
genade voor asielkinderen. Ook veel 
CDA-burgemeesters en wethouders 
steunen het wetsvoorstel. De Tweede 
Kamerfractie is echter ook gebonden 25 

aan de samenwerking met de PVV, 
fel tegenstander van een ruimhartiger 
asielbeleid. 
 
PvdA en ChristenUnie willen met de 
wet nieuwe pijnlijke debatten voor-30 

komen, zoals die de afgelopen jaren 
werden gevoerd over individuele 
jonge asielzoekers zoals het 
Afghaanse meisje Sahar en de 
Angolese jongen Mauro. Mauro kreeg 35 

na veel politiek rumoer een studie-
visum voor de komende jaren. Voor 
Sahar werd door minister Leers van 
Asiel een nieuwe uitzonderings-
categorie in de vreemdelingen-40 

wetgeving gecreëerd: minderjarige 
Afghaanse meisjes die hier al jaren 
wonen en daardoor aantoonbaar 
‘verwesterd’ zijn, mogen voortaan in 
Nederland blijven. 45 

 
PvdA en ChristenUnie willen die 
categorie uitbreiden naar een 
algemenere groep van honderden, 
mogelijk duizenden gevallen. (…)

 
naar: Hoedeman, J., Pré, R. du. (2012, 28 februari). De Volkskrant. 
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Opgave 5  Omroepfusies 

 
tekst 8 
 
Meer omroepen akkoord met fusieplannen 
 
Maandag 14 november 2011 
Dit weekend hebben weer een paar 
omroepen laten weten akkoord te 
gaan met de voorgenomen fusies.  
De verenigings- en ledenraden van 5 

de TROS (met de AVRO) en VARA 
(met BNN) hebben hun goedkeuring 
gegeven aan de plannen. De KRO gaf 
vorige week al goedkeuring voor de 
voorgenomen fusie met de NCRV. En 10 

de EO heeft aangegeven als zelf-
standige omroep door te willen gaan 
in het 3-3-2-model1). Als de achterban 
van elke publieke omroep instemt met 
dat model, gaat het plan op 15 no-15 

vember naar minister Van Bijsterveldt 
van OCW. Zij wil de kosten van de 
publieke omroep beperken door het 
omroepbestel terug te brengen van 
21 naar 8 omroepen. 20 

 
bron: http://www.villamedia.nl/nieuws/onderwerp/fusie/. 
 

 
 
 
 
 
 
 

einde  

noot 1 3-3-2-model: dit model is voorgesteld door de Raad van Bestuur van de Nederlandse  

 Publieke Omroep en bestaat uit drie gefuseerde omroepen, drie stand-alone’s en twee 

 taakomroepen. 
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Correctievoorschrift HAVO 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 72 scorepunten worden behaald. 
 

 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 

 
Opgave 1  Kansen op school en op de arbeidsmarkt 

 
 1 maximumscore 2 

• In een meer gesloten samenleving zijn afkomst en geërfd bezit 
belangrijk bij het bepalen van iemands positie op de maatschappelijke 
ladder, terwijl in een meer open samenleving er gelijke kansen zijn om 
op de maatschappelijke ladder te stijgen / sociaal mobiel te zijn 1 

• Uit tekst 1 blijkt dat afkomst een rol speelt bij schoolsucces: kinderen 
van hoogopgeleide ouders hebben meer kans op schoolsucces dan 
kinderen van laagopgeleide ouders 1 

 
 2 maximumscore 2 

• Nature-factoren spelen een rol omdat de kansen op schoolsucces 
volgens tekst 1 mede worden bepaald door aangeboren aanleg die een 
kind bij de geboorte van zijn ouders erft (regels 13-15) 1 

• Nurture-factoren spelen een rol omdat de kansen op schoolsucces 
volgens tekst 1 mede worden bepaald door omgevingsfactoren waarin 
het kind opgroeit, zoals de school (regels 18-26) / het gezin (regels 30-
36) 1 

 
 3 maximumscore 2 

− Voorbeeld a  
• Positietoewijzing:  

het verplicht stellen van opvang verwijst naar een maatschappelijke 
oorzaak die van buitenaf de positie van kinderen bepaalt 1 

 

− Voorbeeld b 
• Positieverwerving: 

kennis en vaardigheden verwijzen naar de eigen verdienste van de 
groep die de positie van kinderen bepaalt 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen het noemen van het juiste begrip of 
aan alleen een juiste uitleg.

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 2 
• Sociaal kapitaal zoals connecties en netwerken kunnen door groepen 

op de arbeidsmarkt gebruikt worden voor het vinden van een baan of 
voor het maken van promotie 1 

• Verschillen in sociaal kapitaal tussen groepen in de samenleving 
kunnen ervoor zorgen dat sommige groepen beter een goede positie 
op de arbeidsmarkt kunnen verkrijgen dan andere groepen. Hierdoor 
kunnen verschillen in bezit en/of status in stand worden gehouden 1 

 
 

Opgave 2  De invoering van minimumstraffen 
 

 5 maximumscore 2 
Minimumstraffen kunnen een preventieve functie hebben omdat het 
potentiële recidivisten kan afschrikken om opnieuw een ernstig misdrijf te 
begaan. 
 

 6 maximumscore 2 
• Opvattingen over wat een misdrijf is en hoe ernstig een misdrijf is (hoe 

zwaar het bestraft moet worden), zijn aan veranderingen in de tijd 
onderhevig 1 

• De invoering van minimumstraffen kan gezien worden als een 
verandering in de opvatting over de zwaarte van de huidige straffen die 
door rechters worden gegeven voor recidive bij bepaalde vormen van 
criminaliteit 1 

 
 7 maximumscore 4 

• (opvatting 1) De daad staat centraal / Er wordt uitgegaan van 
vaststaande sancties voor alle daders / In de eerste plaats wordt geen 
rekening gehouden met individuele kenmerken of achtergrond van de 
dader 1 

• (bijbehorende uitleg) Invoering van minimumstraffen past hierbij omdat 
de invoering beoogt dat (op uitzonderingen na) alle recidivisten voor 
dezelfde soort misdrijven dezelfde minimale straf krijgen 1 

 

•  (opvatting 2) Er wordt uitgegaan van een rationeel mensbeeld / 
Mensen calculeren gevolgen van gedrag van tevoren in 1 

• (bijbehorende uitleg) Invoering van minimumstraffen past bij de 
opvatting dat criminelen minder snel zullen recidiveren wanneer ze 
weten dat er een minimumstraf (zware straf) opgelegd zal worden. 
Deze opvatting gaat ervan uit dat potentiële recidivisten rekening 
zullen houden met de hoogte van de straf, ze calculeren de nadelige 
gevolgen van tevoren in 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 2 
• Voorbeelden van omgevingsfactoren (één van de volgende): 1 

− toename/afname van het aantal zware misdrijven 
− toename/afname van de subjectieve onveiligheid  
− afname/toename in het vertrouwen in de rechterlijke macht 
− afname/toename van de status van de rechterlijke macht 
− toenemende/afnemende aandacht in de media over criminaliteit 
− veranderingen in het politieke klimaat 
− toenemende/afnemende populariteit van het populisme 

 
• Voorbeeld van een juiste uitleg bij toename van het aantal zware 

misdrijven: 1 
Toename van het aantal zware misdrijven kan de steun in het 
parlement voor het wetsvoorstel vergroten. Het kabinet kan namelijk de 
noodzaak om het aantal zware misdrijven te verminderen hiermee bij 
het parlement benadrukken (door de generaal preventieve functie). 

 
 9 maximumscore 2 

Twee van de volgende: 
− spreekrecht voor bepaalde ernstige misdrijven 
− recht op informatie over het strafproces  
− beroep doen op een advocaat via de Wet op de rechtsbijstand 
− bijstand door een tolk 
− beroep doen op Schadefonds Geweldsmisdrijven door nabestaanden 
− bijstand door Bureau Slachtofferhulp 
− verkrijgen van een vergoeding voor geleden materiële of immateriële 

schade 
− uitkering van resterend schadebedrag door de staat (bij bepaalde 

misdrijven, in bepaalde gevallen) 
 
per juist antwoord  1 
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 HA-1034-f-13-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3  The Urban Family 
 

 10 maximumscore 10 
(bijdrage aan gewenste socialisatie) 
• De stichting draagt bij aan de gewenste socialisatie van de jongeren in 

de wijk omdat zij door de activiteiten en werkwijze van de stichting 
leren hoe zich te gedragen en wat belangrijk is om na te streven 
(normen en waarden). Zo blijkt dat (twee van de volgende 
voorbeelden): 2 
− jongeren door stageplaatsen of bijbaanprojecten verantwoordelijk-

heid leren nemen (regels 11-16) 
− de jongens binnen de groep een voortrekkersrol hebben (regels  

20-23) 
− jongeren zien en ervaren dat positief gedrag, hard werken en 

positief zijn, worden beloond (regels 23-26) 
− jongeren leren zich aan afspraken te houden, zoals op tijd komen 

of niet in aanraking komen met politie of justitie (regels 30-35) 
− jongeren stapsgewijs leren omgaan met de verantwoordelijkheden 

die bij een eigen stichting horen (regels 45-47) 
 

uitleg met twee bijpassende voorbeelden 2 
uitleg met één bijpassend voorbeeld 1 
alleen uitleg of alleen één of twee voorbeeld(en) 0 

 
(de rol van sociale controle) 
• Er is sprake van sociale controle omdat in de stichting door middel van 

sancties de jongeren ertoe worden gebracht om zich op een bepaalde 
manier te gedragen / zich aan bepaalde normen te houden. Zo blijkt 
dat: 
− jongeren uit het project worden gezet als ze zich niet gedragen 

(regels 42-44) 
− jongeren aangesproken worden als zij hun verantwoordelijkheden 

niet nakomen, zoals het niet beantwoorden van hun e-mail, het niet 
opnemen van de telefoon of het niet bijhouden van hun agenda 
(regels 47-51) 2 

 
uitleg met twee bijpassende voorbeelden 2 
uitleg met één bijpassend voorbeeld 1 
alleen uitleg of alleen één of twee voorbeeld(en) 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

(gevolgen voor de sociale cohesie) 
• De activiteiten van de stichting hebben positieve gevolgen voor de 

sociale cohesie omdat buurtbewoners zich meer verantwoordelijk 
voelen voor elkaars lot / voor de buurt en de bindingen tussen 
buurtbewoners toenemen. Zo blijkt dat (twee van de volgende 
voorbeelden): 2 
− jongeren ook andere kinderen en jongeren een beter 

toekomstperspectief bieden (regels 3-6) 
− jongeren door bijvoorbeeld stageplaatsen of bijbaanprojecten 

andere jongeren structureel proberen te helpen een beter bestaan 
op te bouwen (regels 8-13) 

− het aantal meldingen van overlast rondom het Bellamyplein met 
bijna honderd procent is gedaald (regels 54-59) 

− er een afname is van graffiti in de wijk (regels 62-65) 
− jongeren hun positieve kanten in de buurt laten zien door 

bijvoorbeeld de portiek goed schoon te maken of de tuin bij te 
werken (regels 93-96) 

− jongeren en bewoners elkaar leren kennen, elkaar serieus nemen 
en elkaar begroeten (regels 89-92, regels 96-99) 

− bewoners werk aanbieden aan de jongeren of een aanvraag doen 
voor het zakgeld- of bijbaanproject (regels 99-103) 

 
uitleg met twee bijpassende voorbeelden 2 
uitleg met één bijpassend voorbeeld 1 
alleen uitleg of alleen één of twee voorbeeld(en) 0 

 
(toename van de objectieve en subjectieve veiligheid) 
 
(uitleg over de toename van objectieve veiligheid) 
• Op grond van tekst 2 blijkt dat er enerzijds wel sprake is van een 

toename van de objectieve veiligheid: uit cijfers van de wijkagent blijkt 
dat sinds de oprichting van de stichting het aantal meldingen van 
overlast met bijna honderd procent is gedaald, van 41 naar 2 
meldingen van overlast rondom het Bellamyplein (regels 54-59) en er 
door zowel de wijkagent als de woningbouwvereniging een afname van 
graffiti in de wijk is genoteerd (regels 62-65) 1 

• Anderzijds blijkt op grond van tekst 2 dat het niet mogelijk is om te 
beoordelen of het Bellamyplein ook veiliger is geworden (regels 65-67) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

(uitleg over de toename van subjectieve veiligheid) 
• Ondanks dat enkele bewoners aangeven nergens last van te hebben, 

laten sommige buurtbewoners hun kinderen niet buitenspelen en 
voelen zich onveilig (regels 76-80). Aangezien er geen gegevens 
bekend zijn van veiligheidsgevoelens voordat de stichting werd 
opgericht, kunnen er geen conclusies worden getrokken over een 
toename van de subjectieve veiligheid. 1 

 

of 
 

• Uit cijfers van de wijkagent blijkt dat sinds de oprichting van de 
stichting het aantal meldingen van overlast met bijna honderd procent 
is gedaald, van 41 naar 2 meldingen van overlast rondom het 
Bellamyplein (regels 54-59). Dit kan als indicatie worden gezien van 
een toename van subjectieve veiligheid: buurtbewoners maken minder 
melding omdat ze zich veiliger voelen 1 

 
(conclusie over wel of niet voortzetten van subsidie) 
• Voorbeeld van een goede conclusie: 1 

Ik adviseer om de subsidie wel voort te zetten. Ondanks dat er geen 
toename van de subjectieve veiligheid aangetoond kan worden, is er 
wel een afname van het aantal meldingen van overlast. Daarnaast 
levert de stichting een positieve bijdrage aan de socialisatie van de 
jongeren, is er sprake van sociale controle en heeft het positieve 
gevolgen voor de sociale cohesie in de wijk. 
 
Opmerkingen 
– Geen scorepunt toekennen aan alleen een conclusie zonder 
 argumentatie op basis van de inzichten. 
– Het scorepunt ook toekennen aan een conclusie om de subsidie 
 niet voort te zetten als argumentatie op basis van de inzichten juist 
 is. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 3 
• De activiteiten van The Urban Family zijn gericht op het voorkomen dat 

jongeren in aanraking komen met de politie en het bieden van een 
beter toekomstperspectief voor jongeren 1 

• Dit past bij de socialistische/sociaaldemocratische opvatting over het 
ontstaan van criminaliteit om de nadruk te leggen op sociale 
ongelijkheid als oorzaak van criminaliteit 1 

• Dit past bij de socialistische/sociaaldemocratische opvatting over de 
aanpak van criminaliteit door de overheid om de nadruk te leggen op 
de mogelijkheden van preventief beleid / om door verbetering van de 
maatschappelijke positie criminaliteit proberen te voorkomen 1 

 

of 
 

• De activiteiten van The Urban Family zijn gericht op het bieden van 
een beter toekomstperspectief voor jongeren door activiteiten op 
wijk/buurtniveau 1 

• Dit past bij de socialistische/sociaaldemocratische opvatting over het 
ontstaan van criminaliteit om de nadruk te leggen op sociale 
ongelijkheid als oorzaak van criminaliteit 1 

• Dit past bij de socialistische/sociaaldemocratische opvatting over de 
aanpak van criminaliteit door de overheid om de nadruk te leggen op 
de aanpak van veiligheid in (achterstands)wijken 1 

 
 

Opgave 4  Hoe betrokken zijn Nederlanders? 
 

 12 maximumscore 3 
• Uit tabel 1 is bij de meeste soorten van maatschappelijke participatie 

en betrokkenheid af te lezen dat hoogopgeleiden (dus met relatief 
meer cultureel kapitaal) meer dan het landelijk gemiddelde 
maatschappelijk participeren en betrokken zijn en laagopgeleiden (dus 
met relatief minder cultureel kapitaal) minder dan het landelijk 
gemiddelde maatschappelijk participeren en betrokken zijn 1 

• Hoogopgeleiden zullen hierdoor beter hun eisen en belangen kenbaar 
kunnen maken bij politici dan laagopgeleiden 1 

• Dit kan ertoe leiden dat er bij politieke besluiten onvoldoende rekening 
wordt gehouden met de eisen en belangen van laagopgeleiden / dat 
laagopgeleiden zich niet herkennen in politieke besluiten. Er is dan 
sprake van een geringe representativiteit van politieke besluiten 1 

 
of 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• Uit tabel 1 is af te lezen dat hoogopgeleiden (dus met relatief meer 
cultureel kapitaal) meer dan het landelijk gemiddelde politiek 
geïnteresseerd zijn en laagopgeleiden (dus met relatief minder 
cultureel kapitaal) minder dan het landelijk gemiddelde politiek 
geïnteresseerd zijn 1 

• Meer politieke interesse bij hoogopgeleiden kan tot gevolg hebben dat 
er bij hoogopgeleiden meer electorale participatie (het stemmen bij 
verkiezingen) is dan bij laagopgeleiden. Dit kan ervoor zorgen dat de 
volksvertegenwoordiging geen goede representatie is van de bevolking 1 

• Een geringe representatie kan ertoe leiden dat er bij politieke besluiten 
onvoldoende rekening wordt gehouden met de eisen en belangen van 
laagopgeleiden / dat laagopgeleiden zich niet herkennen in politieke 
besluiten. Er is dan sprake van een geringe representativiteit van 
politieke besluiten 1 

 
 13 maximumscore 2 

Eén van de volgende: 
− Volgens de ontwikkelingstheorie is brede/directe politieke participatie 

wenselijk omdat besluiten zo berusten op de wil van de meerderheid 
van de bevolking. Volgens de instrumentele theorie is brede/directe 
politieke participatie juist onwenselijk omdat het een gevaar kan zijn 
voor de stabiliteit van het politieke systeem. 

− Volgens de ontwikkelingstheorie is politieke participatie naast een 
middel ook een doel op zich omdat burgers er veel van leren en hun 
zelfvertrouwen en bekwaamheid om te participeren toenemen 
(democratisch burgerschap). Volgens de instrumentele theorie is 
politieke participatie alleen een middel om tot besluiten te komen 
omdat door te stemmen mensen de gekozen politici een aanwijzing 
geven voor de inrichting van het beleid.  

− De ontwikkelingstheorie heeft veel vertrouwen in burgers om 
breed/direct politiek te participeren omdat burgers hiertoe in staat zijn. 
De instrumentele theorie heeft weinig vertrouwen in burgers om 
breed/direct politiek te participeren omdat burgers hiertoe onvoldoende 
in staat zijn. 

 
Opmerking 
Geen scorepunten toekennen aan alleen een juist kenmerk van de 
ontwikkelingstheorie of instrumentele theorie. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 2 
• Een meer geïndividualiseerde samenleving is te herkennen omdat 

volgens tekst 3 de deelnemers in de buurttuingroepen meer meedoen 
op basis van een persoonlijke keuze die makkelijker ongedaan 
gemaakt kan worden / op vrijwillige basis 1 

• Sociale cohesie is te herkennen omdat volgens tekst 3 de deelnemers 
het gevoel hebben dat ze een beroep op elkaar kunnen doen / 
onderdeel uitmaken van een groep of gemeenschap 1 

 
 

Opgave 5  Schoon genoeg! 
 

 15 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− goede arbeidsomstandigheden voor werknemers tegenover goedkope 

arbeid voor werkgevers 
− hoog loon/goede arbeidsvoorwaarden voor werknemers tegenover 

winst/rendement voor werkgevers 
− sociale zekerheid voor werknemers tegenover lage loonkosten voor 

werkgevers 
 
per juist antwoord  1 
 

 16 maximumscore 2 
• FNV Bondgenoten heeft volgens tekst 4 twee verschillende 

hulpbronnen (machtsbronnen) gemobiliseerd om hun doelstellingen 
zoals een gedragscode/nieuwe cao te bereiken. Daarmee wil FNV 
Bondgenoten de handelingsmogelijkheden van de 
opdrachtgevers/werkgevers beperken 1 

• Ze hebben namelijk (1) door middel van stakingen de achterban 
gemobiliseerd en (2) door deskundigheid/kennis (bijvoorbeeld ander 
taalgebruik) in te zetten aandacht in de media gekregen 1 

 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als beide manieren om macht uit te 
oefenen genoemd zijn. 

 
 17 maximumscore 2 

• Het proces van democratisering is te herkennen omdat door de 
werkwijze zoals het kiezen van een ‘president’ meer mensen betrokken 
worden bij het besluitvormingsproces / er een verschuiving plaatsvindt 
van macht van weinig naar steeds meer mensen 1 

• Deze grotere betrokkenheid van de leden kan het gevoel lid te zijn van 
een gemeenschap / de identiteit van de groep versterken en daarmee 
een positief effect hebben op de sociale cohesie 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 2 
• Door het gebruik van bepaalde woorden (bijvoorbeeld ‘opstand der 

onzichtbaren’) door FNV Bondgenoten 1 
• probeerde de vakbond invloed uit te oefenen op de manier waarop (de 

invalshoek) hun werkwijze/het conflict in de media werd 
uitgelegd/gepresenteerd 1 

 
 19 maximumscore 2 

Twee van de volgende: 
− Het publiek stelt zich niet aan alle berichtgeving over de stakingen 

bloot / Het publiek maakt keuzes uit het media-aanbod over de 
stakingen (selectieve blootstelling). 

− Het publiek neemt bij blootstelling alleen bepaalde 
gedeelten/onderdelen van de mediaberichtgeving over de stakingen 
waar (selectieve perceptie). 

− Het publiek onthoudt na de blootstelling alleen bepaalde 
gedeelten/onderdelen van de mediaberichtgeving over de stakingen 
(selectief geheugen). 

 
per juist antwoord  1 
 

 20 maximumscore 2 
• FNV Bondgenoten: conflictmodel 1 
• CNV Vakmensen: consensusmodel / harmoniemodel / poldermodel 1 
 
 

Opgave 6  Sociaal vertrouwen en sociale zekerheid in Europa 
 

 21 maximumscore 5 
(samenhang) 
• In figuur 1 is te zien dat voor veel landen geldt dat hoe groter de 

reikwijdte van de sociale zekerheid, hoe groter het sociaal vertrouwen / 
hoe kleiner de reikwijdte van de sociale zekerheid, hoe kleiner het 
sociaal vertrouwen. 1 

 

of 
 

• In figuur 1 is te zien dat voor veel landen geldt dat hoe groter het 
sociaal vertrouwen, hoe groter de reikwijdte van de sociale zekerheid / 
hoe kleiner het sociaal vertrouwen, hoe kleiner de reikwijdte van de 
sociale zekerheid 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

(verklaring) 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Een stelsel van sociale zekerheid met een grote reikwijdte zorgt voor 

een groter sociaal vertrouwen 1 
• Door een stelsel van sociale zekerheid met een grote reikwijdte is er 

relatief minder sociale ongelijkheid 1 
• Minder sociale ongelijkheid betekent dat mensen die bijvoorbeeld 

werkloos, gehandicapt of arbeidsongeschikt zijn, een redelijk 
bestaansminimum kunnen handhaven en daardoor kunnen blijven 
participeren in de samenleving 1 

• Maatschappelijke participatie kan de sociale cohesie tussen mensen in 
de samenleving bevorderen en daardoor het sociaal vertrouwen doen 
toenemen 1 

 

of 
 
• Een groot sociaal onderling vertrouwen tussen mensen zorgt voor 

meer draagvlak voor een stelsel van sociale zekerheid met een grote 
reikwijdte 1 

• Een groot onderling vertrouwen tussen mensen duidt op een sterke 
sociale cohesie in de samenleving 1 

• Een sterke sociale cohesie zorgt ervoor dat mensen minder bereid zijn 
om sociale ongelijkheid te accepteren 1 

• Mensen zijn dus meer bereid om financieel bij te dragen aan een 
stelsel van sociale zekerheid met een groot bereik (omdat mensen 
vertrouwen dat belastingen en premies die zij afdragen om het stelsel 
te bekostigen niet worden misbruikt door anderen) 1 

 
 22 maximumscore 2 

• beperkte/onvoldoende normatieve integratie 1 
• tekort aan materiële goederen / niet goed kunnen voorzien in 

elementaire levensbehoeften 1 
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Opgave 7  Kwajongens 
 

 23 maximumscore 3 
• Uit tekst 5 blijkt dat zowel mannen (jongens) als vrouwen (meisjes) 

zacht moeten zijn / gericht op emoties/gevoelens moeten zijn. Dit past 
bij een feminiene samenleving waarbij de emotionele sekserollen 
tussen mannen en vrouwen elkaar overlappen/gelijk zijn 1 

• Juiste voorbeelden uit de tekst (twee van de volgende): 2 
− De jongen moet zich zo gaan gedragen als een meisje en zijn 

patroon van jongensachtige activiteit laten varen (regels 8-11) 
− de code van ‘collectieve mannelijkheid’ moet worden afgeleerd 

(regels 12-17) 
− jongens moeten emotioneel weerbaar zijn (en niet agressief) 

(regels 17-21) 
− de moeder moet haar zoon leren dat hij zijn gevoelens niet moet 

wegdrukken (regels 26-28) 
− ook de vader moet emotioneel aanspreekbaar zijn (regels 28-30) 
 
per juist voorbeeld uit de tekst 1 

 
 24 maximumscore 2 

• Volgens de uitspraken van Crott in de tekst moet in de opvoeding 
typisch jongensgedrag worden afgeleerd / jongens geleerd worden zich 
meer als een meisje te gedragen 1 

• Er is dus sprake van een gedragsregulerende functie van socialisatie 1 
 

 25 maximumscore 3 
• Het kenmerk van het moderniseringsproces is het streven om los te 

komen van traditionele maatschappelijke verhoudingen 1 
• Een toename van het aantal echtscheidingen past bij dit kenmerk 

omdat het wijst op een afname van de stabiliteit van het huwelijk als 
traditionele verbintenis 1 

• Een toename van het aantal werkende vrouwen past bij dit kenmerk 
omdat er minder sprake is van een traditionele rolverdeling tussen 
mannen en vrouwen waarin de man kostwinner is en de vrouw het 
huishouden en de kinderen verzorgt 1 

 

of 
 

• Het kenmerk van het moderniseringsproces is individualisering 1 
• Een toename van het aantal echtscheidingen past bij dit kenmerk 

omdat individuen zich in toenemende mate vrij voelen om hun leven 
naar eigen inzicht vorm te geven 1 

• Een toename van het aantal werkende vrouwen past bij dit kenmerk 
omdat meer vrouwen zelfstandig voor hun inkomen kunnen zorgen 1 
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 26 maximumscore 2 
Twee van de volgende: 
− Sommige opvoedingstaken (sociale vaardigheden bijvoorbeeld) worden 

overgeheveld van het gezin naar het onderwijs. 
− Meer kinderen uit alle lagen van de bevolking volgen (langer) onderwijs 

(externe democratisering). 
− Door de Mammoetwet werd algemene vorming uitgebreid van 

basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. 
− Kinderen worden in het algemeen steeds vroeger en langer buiten de 

directe sfeer van het gezin in een regime van educatie en socialisatie 
geplaatst. 

− Door de leerplichtwet zijn kinderen verplicht naar school te gaan. 
 
per juist antwoord  1 
 

 27 maximumscore 3 
• Datgene wat de samenleving binnen een cultuur als kenmerkend voor 

‘de man’ en ‘de vrouw’ beschouwt / Het ideaalbeeld of de sociale 
definitie van wat binnen een cultuur ‘man’ en ‘vrouw’ is, is aan 
veranderingen onderhevig / is tijdgebonden 1 

• Veranderingen in de rolpatronen tussen mannen en vrouwen in de 
afgelopen vijftig jaar, zoals mannen die ook meer zorgtaken op zich 
nemen en toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, 1 

• hebben ervoor gezorgd dat de identiteit van de man minder ontleend 
wordt aan zijn rol als kostwinner / meer ontleend wordt aan zijn 
zorgtaken en die van de vrouw minder aan haar rol als verzorger van 
de kinderen / meer aan haar rol als deelnemer op de arbeidsmarkt 1 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Obbink, H. (2012, 21 januari). Wie heeft, zal nog meer krijgen. Trouw. 

Geraadpleegd december 2012 via www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/ 
 article/detail/3131907/2012/01/21/Wie-heeft-zal-nog-meer-krijgen.dhtml 
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tekst 2 bron: Gaag, R.S. van der, Boonstra, N. & Wonderen, R. van (2011). Streetwise 
professionals in Spangen. Gericht werken aan een goede toekomst voor overlastgevende 
jongeren. (p.7, p.9, p.11, pp.15-16). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Geraadpleegd 
december 2012 via www.verwey-jonker.nl/vitaliteit/ 

 publicaties/lokaal_sociaal_beleid/streetwise_professionals_in_spangen?term=urban 
family&p=1 

tabel 1 naar: Houwelingen, P. van, Hart, J. de & Dekker, P. (2011) Maatschappelijke en politieke 
participatie en betrokkenheid. In Bijl, R., Boelhouwer, J., Cloïn, M. & Pommer, E. (Red.), 
De sociale staat van Nederland 2011 (p.199: SCP (CV’10/’11) gewogen resultaten). Den 
Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd december 2012 via 
http://www.scp.nl/content.jsp?objectid=27981 

tekst 3 naar: Kullberg, J. (2011) Buurttuinen: seizoensgebonden banden in de publieke ruimte. In 
Berg, E. van den, Houwelingen, P. van & Hart J. de (Red.), Informele groepen. 
Verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie (pp.141-143). Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd december 2012 via 
www.scp.nl/content.jsp?objectid=26055 

tekst 4 naar: Stellinga, M. (2012, 4 januari) Eerst fiscalist, nu ‘geniale communicator’ van 
vakbond. NRC Handelsblad. Geraadpleegd december 2012 via 
archief.nrc.nl/index.php/2012/Januari/4/Overig/04/Eerst+fiscalist,+nu++geniale+communic
ator+van+vakbond/check=Y 

figuur 1 naar: Jehoel-Gijsbers, G. & Vrooman, C. (2008) Sociale uitsluiting in Nederland en 
Europa. In Berg, E. van den, Houwelingen, P. van & Hart J. de (Red.), Betrekkelijke 
betrokkenheid. Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008 (p.252: 
Soede et al. (2004); European Values study 2000; Eurostat (EU-SILC’06) SCP-
bewerking). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd december 2012 
via www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2008/Betrekkelijke_betrokkenheid 

tekst 5 naar: Crott, A. (2011). Van hoop des vaderlands naar ADHD’er. Het beeld van de jongen 
in opvoedingsliteratuur (1882-2005). (pp.325-326). Nijmegen: Radboud Universiteit 
Nijmegen. Geraadpleegd januari 2013 via 
repository.ubn.ru.nl/bitstream/2066/91316/1/91316.pdf 

 
 
 

einde  
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HA-1034-a-13-2-o 

Examen HAVO 

2013 
tijdvak 2 

dinsdag 18 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als 
er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

Pagina: 867Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-a-13-2-o 2 / 7 lees verder ►►►

Opgave 1  Geweld tegen hulpverleners 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De Stichting Ideële Reclame (SIRE) vestigde de publieke aandacht op 
geweld tegen hulpverleners. Ze gebruikte ‘een interpretatie’ van de cijfers 
in haar campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’. Een gevolg 
daarvan was dat in de media gediscussieerd werd over de vraag hoe 
omvangrijk deze vorm van geweld nu werkelijk was (tekst 2). Vragen over 
omvang, ernst en oorzaak gaan vaak vooraf aan het uiten van onvrede en 
het stellen van eisen aan de overheid om een probleem aan te pakken. 
 
Lees tekst 1. 
SIRE bedient zich van een techniek die in de reclame ‘normaal’ is om 
aandacht te trekken namelijk het uitvergroten en overdrijven van een 
gegeven. Campagneleider Hans Peters noemt dit uitvergroten en 
overdrijven “een interpretatie” (regels 24-26) en daarmee doet hij het 
voorkomen alsof het gaat om het uiten van een mening en dat is in 
Nederland een grondrecht. Grondrechten zijn er in soorten.  

1p 1 Tot welke soort grondrechten wordt ‘vrijheid van meningsuiting’ 
gerekend? 
 
De wet stelt grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. 

2p 2 Welke grenzen stelt de wet aan  de vrijheid van meningsuiting? Noem 
twee van die grenzen. 
 
Lees tekst 2. 
Het kabinet liet nader onderzoek doen om zo een beter beeld te krijgen 
van de aard en omvang van agressie en geweld tegen hulpverleners en 
functionarissen in de publieke sector. Het beeld dat uit de 
politiestatistieken blijkt, is kennelijk niet precies genoeg. 

2p 3 – Op welke gegevens zijn politiestatistieken gebaseerd?  
 Leg uit dat de cijfers in de politiestatistieken niet overeen hoeven te 

komen met de werkelijke omvang van het gepleegde geweld tegen 
hulpverleners en functionarissen in de publieke sector. 

 
Lees tekst 3. 
Sommige theorieën die crimineel gedrag verklaren geven verklaringen op 
macroniveau (de maatschappij als geheel), andere theorieën geven 
verklaringen op microniveau (het individu).  

3p 4 – Geef twee voorbeelden van verklaringen op individueel niveau  
 waarom sommige mensen geweld tegen hulpverleners gebruiken. 
 Geef een voorbeeld van een verklaring op maatschappelijk niveau 

waarom sommige mensen geweld tegen hulpverleners gebruiken. 
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Geweldscriminaliteit kan materiële en immateriële gevolgen hebben. 
3p 5 – Is er in de regels 14-20 sprake van materiële of van immateriële  

 gevolgen? 
 Geef ook twee voorbeelden van mogelijke gevolgen van geweld tegen 

hulpverleners uit de andere categorie. 
 
Lees tekst 4. 
In de regels 18-35 van tekst 4 staat een aantal voorstellen van de ACP. 
Maatregelen om criminaliteit te bestrijden kunnen passen in een meer 
preventief beleid of in een meer repressief beleid. 

2p 6 Leg met gebruikmaking van de voorstellen van de ACP uit wat een meer 
preventief en wat een meer repressief beleid is.  
 
Zie de regels 8 tot en met 10 van tekst 4. 
De ACP-voorzitter roept kabinet en Tweede Kamer op om met 
vervolgstappen te komen. Kabinet en Tweede Kamer hebben 
verschillende taken. 

4p 7 – Noem een taak van het kabinet en een vervolgstap die daarbij past. 
 Noem een taak van de Tweede Kamer en een vervolgstap die daarbij 

past.  
 
Lees tekst 5. 
Harte geeft in de regels 23-29 van tekst 5 twee overwegingen die een 
reden kunnen zijn voor justitie om psychiatrische patiënten niet te 
vervolgen. De eerste reden (de verdachte is al opgenomen) is te 
begrijpen vanwege de doelen die nagestreefd worden met het opleggen 
van straf. De tweede reden om ze niet te vervolgen (ze zijn niet 
toerekeningsvatbaar) is te begrijpen vanwege de juridische mogelijkheid 
voor het opleggen van een straf. 

2p 8 Leg aan de hand van twee doelen van straf uit dat iemand die al 
gedwongen is opgenomen in een psychiatrische kliniek vaak niet wordt 
vervolgd.  
 

1p 9 Op grond van welk beginsel uit het strafrecht zou de officier van justitie 
kunnen besluiten om niet over te gaan tot vervolging van een patiënt die 
gedwongen opgenomen is in een psychiatrische kliniek? 
 
Het Nederlandse strafrecht kent zowel elementen die passen bij 
daadrecht als bij daderrecht. Bij geweld tegen hulpverleners in de 
psychiatrie wordt slechts tien procent van de zaken die ter kennis komen 
van de politie, vervolgd. Dat is minder dan bij andere gevallen van 
geweldpleging.  

3p 10 – Geef een omschrijving van de begrippen daadrecht en daderrecht. 
 Past het meer bij daadrecht of bij daderrecht dat psychiatrische 

patiënten die geweld plegen minder vaak vervolgd worden dan andere 
geweldplegers?  

 
 

Pagina: 869Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-a-13-2-o 4 / 7 lees verder ►►►

Opgave 2  Massamedia 
 
Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit 
het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De media vervullen verschillende functies voor zowel het individu als voor 
de samenleving als geheel. Zo spelen zij onder andere een belangrijke rol 
bij het functioneren van de democratie.  
 
Lees de regels 1 tot en met 24 van tekst 6. 
Ontzuiling van de media betekende dat het belang van de traditionele 
ideologieën voor de inhoud van de programma’s en de programmering 
afnam of zelfs verdween. Daarvoor in de plaats kwam een ander criterium 
om te bepalen wat er uitgezonden zou worden. Als je de periode vóór 
1970 vergelijkt met die van ná de jaren ’80 dan kun je aan de 
programmering zien dat het criterium was veranderd. 

1p 11 Welk criterium om te bepalen wat wel en niet wordt uitgezonden is in de 
periode van de ontzuiling steeds belangrijker geworden voor de publieke 
omroepen? 

2p 12 Geef twee veranderingen in de programmering van de publieke 
televisiezenders waaraan je kunt zien dat het criterium veranderd is.  
 
Zie de regels 7 tot en met 24 van tekst 6. 
De media hebben een socialiserende en een bindende functie en die 
hadden ze ook al in de tijd van de verzuiling.  

4p 13 – Leg uit wat de socialiserende functie inhield in de tijd van de verzuiling 
 en in welke zin die functie veranderd is.  
 Doe hetzelfde met de bindende functie van de media. 
 
Lees de regels 25 tot en met 33 van tekst 6. 
De media zijn van belang voor de democratie. Dat blijkt ook uit de 
politieke functies van de media. In de regels 25-33 van tekst 6 zijn twee 
politieke functies te herkennen. 

4p 14 – Geef twee politieke functies van de media die zijn te herkennen. 
 Geef bij beide functies een passend citaat. 
 Leg aan de hand van die twee functies uit dat de media belangrijk zijn 

voor het goed functioneren van de democratie. 
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Bekijk figuur 1 en 2. 
De media spelen een belangrijke rol in de democratie maar zijn ze daarin 
ook sturend? De Nederlandse Nieuwsmonitor heeft onderzoek gedaan en 
gekeken of actualiteitenprogramma’s politiek te plaatsen zijn. De 
onderzoekers zijn uitgegaan van het model van kieskompas om politieke 
partijen te onderscheiden. Kieskompas plaatst politieke partijen in een 
kwadrantenmodel dat gevormd wordt door twee begrippenparen: links-
rechts en conservatief-progressief (figuur 1).  
Voor het plaatsen van de actualiteitenprogramma’s in het model van 
Kieskompas hebben de onderzoekers gekeken naar de inleidingen bij de 
items, de opmerkingen van de presentatoren en van de gasten. Ze 
hebben geturfd hoe vaak deze links, rechts, progressief of conservatief 
van toon of inhoud waren. De gemiddelde scores zijn weergegeven in 
figuur 1. 
In figuur 2 is de verdeling weergegeven van de aantallen linkse en rechtse 
politici die aan het woord waren in de actualiteitenprogramma’s.  

4p 15 Wat kun je op basis van figuur 1 en 2 concluderen over de externe 
pluriformiteit en de interne pluriformiteit van de genoemde 
actualiteitenprogramma’s? Leg je antwoord uit.  
 
Lees de regels 1 tot en met 24 van tekst 7. 
Niet alle gebeurtenissen verschijnen in de media. Het bepalen van de 
nieuwswaarde is een eerste filter in het selectieproces voordat het nieuws 
bij het publiek terechtkomt. 

3p 16 Geef drie redenen waarom de Elfstedentocht nieuwswaardig was.  
 
Lees de regels 19 tot en met 34 van tekst 7. 

2p 17 – Hoe wordt het verschijnsel dat te herkennen is in de regels 19-34 van  
 tekst 7 in de communicatiewetenschap genoemd?  
 Geef een omschrijving van dit begrip uit de communicatiewetenschap. 
 
Bekijk figuur 3. 
Op grond van de hoeveelheid aandacht die kranten besteden aan de 
verschillende onderwerpen kan je die kranten indelen in twee categorieën. 

5p 18 – Welke twee categorieën kranten zijn op grond van die aandacht voor  
 verschillende onderwerpen te herkennen in figuur 3? 
 Leg je antwoord uit en deel de kranten uit figuur 3 bij een van die twee 

categorieën in. 
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Opgave 3  Sleutelen aan de monarchie 
 
Bij deze opgave horen tekst 8, figuur 4 en tabel 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De positie van het staatshoofd is een onderwerp op de politieke agenda. 
In de Kamer zijn er verschillende partijen die voorstellen indienen om de 
rol van het staatshoofd aan te passen. 
 
Lees tekst 8.  

1p 19 Wat is de rol van de Raad van State bij het tot stand komen van 
wetgeving?  
 
De PVV wil – naast de voorstellen die in tekst 8 staan – ook af van de 
ministeriële verantwoordelijkheid. De ministeriële verantwoordelijkheid is 
in 1848 opgenomen in de grondwet. 

2p 20 – Wat houdt ministeriële verantwoordelijkheid in ten aanzien van het  
 doen en laten van de Koning(in)? 
 Met welk doel is die ministeriële verantwoordelijkheid opgenomen in 

de grondwet? 
 
De situatie in tekst 8 kan beschreven worden met behulp van het 
barrièremodel. 

2p 21 Leg uit wat de eerstvolgende barrière van het barrièremodel is die 
genomen moet worden alvorens de plannen van de PVV gerealiseerd 
kunnen worden.  
 
Bekijk figuur 4. 

1p 22 Welke rol van het staatshoofd is te herkennen in deze spotprent? 
 
Bekijk tabel 1 en lees de regels 26 tot en met 33 van tekst 8. 
In 2011 was er al een parlementaire meerderheid voor het afschaffen van 
de rol van het staatshoofd bij de kabinetsformatie (tekst 8, de regels 26-
33). Inmiddels is het voorstel aangenomen. 
In tabel 1 staat een peiling van de mening van de Nederlandse bevolking 
uit de tijd dat het onderwerp op de agenda stond. 

2p 23 Was het besluit van de Tweede Kamer om het staatshoofd geen rol meer 
te laten spelen in de kabinetsformatie representatief?  
Licht je antwoord toe. 
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Opgave 4  Gedoogmacht 
 
Bij deze opgave horen tabel 2 en tekst 9 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2011 werd de Eerste Kamer gekozen. De uitslag van die verkiezingen 
bracht het kabinet in lastig vaarwater. Het kabinet werd gevormd door 
VVD en CDA en had gedoogsteun van de PVV. 
 

1p 24 Op welke manier wordt de Eerste Kamer gekozen? 
 
Bekijk tabel 2 en lees tekst 9.  
De Eerste Kamer heeft, net als de Tweede Kamer, een 
(mede)wetgevende taak maar de Eerste Kamer beschikt daarvoor niet 
over dezelfde formele middelen. Ze wordt geacht die taak anders in te 
vullen dan de Tweede Kamer. 

4p 25 – Leg uit wat de Eerste Kamer geacht wordt anders te doen dan de  
 Tweede Kamer bij het uitoefenen van de (mede)wetgevende taak. 
 Leg ook uit dat het verschil in middelen past bij die andere invulling 

van de (mede)wetgevende taak.  
 
De SGP kreeg in de Eerste Kamer één zetel.  

3p 26 Leg aan de hand van het Nederlandse kiesstelsel uit hoe het mogelijk is 
dat een partij met één zetel soms meer invloed heeft dan een partij met 
een groter aantal zetels.  
 
Lees de regels 8 tot en met 44 van tekst 9. 
In de regels 28-30 van tekst 9 worden de keuzes van Rutte pragmatisch 
genoemd.  

3p 27 Leg uit dat die keuzes van Rutte pragmatisch genoemd kunnen worden en 
geef een voorbeeld waaruit dat blijkt. 
 
In het proces van politieke besluitvorming komt het regelmatig voor dat 
een fractie een standpunt inneemt dat afwijkt van de mening van haar 
electoraat. 

2p 28 Geef twee verklaringen voor dergelijke verschillen. 
 

3p 29 – Tot welke politieke stroming behoort de SGP? 
 Leg van een SGP-standpunt uit tekst 9 uit dat het overeenkomt met 

een ideologisch uitgangspunt van deze stroming. 
 

2p 30 Geef twee voorbeelden van politieke participatie uit tekst 9. 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Geweld tegen hulpverleners 

 
tekst 1 
 
“Zo’n 80 procent van de hulpverleners is in 2011 bedreigd of mishandeld” 
 
Vlak voor oud en nieuw lanceerde de 
Stichting voor Ideële Reclame (SIRE) 
de campagne ‘Handen af van onze 
hulpverleners’. In radio- en tv-
commercials, advertenties en posters 5 

wil SIRE geweld tegen hulpverleners 
aan de kaak stellen. Op de affiches 
staat dat “zo’n 80 procent van de 
ambulancemedewerkers, politie-
agenten en brandweermannen dit 10 

jaar [in 2011, red.] is bedreigd of 
mishandeld tijdens hun werk”. Ook in 
het radiospotje wordt dit percentage 
genoemd. De tv-spotjes tonen een 
verpleegster die aan haar haren 15 

wordt getrokken en een ambulance-
medewerker die belagers van zich af 
moet slaan. Lezeres Marjolein Deuk  

tipte de redactie (van NRC Next), 
omdat ze de commercial “nogal 20 

suggestief” vond – en ook lezer 
Jacco Broek schrijft dat de 80 
procent hem “wel erg veel” lijkt.  
(…) 
SIRE-campagneleider Hans Peters 
noemt de 80 procent desgevraagd 25 

“een interpretatie”. SIRE, zo ver-
duidelijkt hij, is “geen onderzoeks-
bureau, maar een initiatief vanuit de 
communicatiebranche”. De zestien 
reclame- en communicatiemensen in 30 

het bestuur van SIRE besloten in 
2011 om geweld tegen hulpverleners 
“aan de kaak te stellen”. Die 80 
procent is SIRE’s manier om “de 
aandacht te trekken”, aldus Peters.  35 

(…) 
 
bron: Berger, L. (2012, 6 februari). “Zo’n 80 procent van de hulpverleners  
    is in 2011 bedreigd of mishandeld”. NRC Next. Geraadpleegd  
    15 oktober 2012 via http://www.nrcnext.nl/blog/2012/02/06/next- 
    checkt-zon-80-procent-van-de-hulpverleners-is-in-2011-bedreigd-of- 
    mishandeld/.  
 

tekst 2 
 
Geweld tegen hulpverleners daalt al jaren 
 
Volgens de Stichting Ideële Reclame (SIRE) neemt het geweld tegen hulp-
verleners jaarlijks toe. Het is reden voor een grootschalige campagne, 
waarin SIRE het beeld schetst dat de onrust in ons land over het geweld 
groeit en dat cijfers van de overheid schrikbarend zijn. Dit lijkt echter niet 
helemaal overeen te komen met het rapport van de overheid over het 5 

geweld.  
 
In opdracht van het kabinet is er vorig jaar, net als in 2007 en 2009, landelijk 
onderzoek gedaan naar de aard en omvang van agressie en geweld binnen de 
publieke sector. Uit dit onderzoek blijkt dat het percentage slachtoffers is gedaald 
van 66 procent in 2007 en 65 procent in 2009 naar 59 procent in 2011. (…) 10 
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bron: Geweld tegen hulpverleners daalt al jaren (2012, 4 januari).  
    Geraadpleegd 15 oktober 2012 via http://www.ad.nl/ad/nl/1012/ 
    Binnenland/ article/detail/3104719/2012/01/04/Geweld-tegen- 
    hulpverleners-daalt-al-jaren.dhtml.  

 
tekst 3 
 
Al dat geweld, dat zijn géén incidenten 
 
Het aantal meldingen van geweld 
tegen hulpverleners rond de jaar-
wisseling neemt toe. “Niet ver-
bazend”, vindt psycholoog Heilwine 
Bakker. “We hebben te maken met 5 

een groot maatschappelijk pro-
bleem.” Bakker begeleidde de af-
gelopen vijftien jaar honderden 
hulpverleners die werden geschopt, 
geslagen of uitgescholden. (…) 10 

Wat is u het meest bijgebleven van 
de honderden gesprekken die u met 
hulpverleners heeft gevoerd? 
“Dat het bijna nooit om incidenten 
gaat. De hulpverleners die ik spreek 15 

werken vaak al járen in een gewelds-
klimaat. Daardoor is de schade ook 
zo groot: ze voelen zich eenzaam en 
beschaamd. Velen vragen zich af: 
waar doe ik dit nog voor?” 20 

 
naar: Al dat geweld, dat zijn géén incidenten. NRC Handelsblad  
    (2012, 2 januari). 
 

tekst 4 
 
Aanscherping maatregelen terugdringen geweld tegen politie 
 
De ACP1) is van mening dat een 
aanscherping van de maatregelen in 
het terugdringen van het toenemende 
geweld tegen politiemensen niet 
langer kan uitblijven. “De berichten 5 

over geweld tegen politiecollega’s uit 
de media, zijn helaas het topje van 
de ijsberg. Het kabinet en de Tweede 
Kamer moeten dan ook met vervolg-
stappen komen. Als ACP hebben wij 10 

een aantal voorstellen om dit diep-
liggende en hardnekkige probleem 
aan te pakken”, aldus ACP-voorzitter 
Gerrit van de Kamp.  
(…) 
Om bij te dragen aan oplossingen op 15 

korte termijn heeft de ACP de 
volgende voorstellen: 

• De strafmaat en hoogte van 
boetes zoals tijdens Oud & Nieuw 
permanent instellen. 20 

• Aanscherping van het lik-op-
stukbeleid. 
• Vereenvoudiging van het 
administratiesysteem bij bijvoorbeeld 
belediging. 25 

• Horeca aanpakken op overlast 
veroorzaakt door klanten. 
• Invoering verbod tot toegang 
horeca aan daders. 
• Minimumstraf invoeren, waarbij 30 

een taakstraf niet meer mogelijk is bij 
dit soort misdrijven. 
• Opgelopen lange termijnschade 
van politiemensen verhalen op de 
daders. (…) 35 
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naar: Aanscherping maatregelen terugdringen geweld tegen politie  
    (2012, 30 januari). Geraadpleegd 15 oktober 2012 via  
    http://www.acp.nl/de-acp/actueel/nieuws/single-item/artikel/  
    2012/01/30/aanscherping-maatregelen-terugdringen-geweld-tegen- 
    politie/. 

 
 

tekst 5 
 
Geweld tegen hulpverlener psychiatrie vaak onbestraft 
 
Geweld tegen hulpverleners in de 
psychiatrie leidt zelden tot een 
strafzaak. Van de ruim 2.600 
geweldsincidenten die door GGZ-
medewerkers werden gemeld in een 5 

onderzoek van de Vrije Universiteit 
Amsterdam, kwamen er 70 voor de 
rechter. (…) 
Dat veel geweld onbestraft blijft, komt 
deels doordat medewerkers in drie-10 

kwart van de gevallen geen aangifte 
doen. Ze vinden dat het incident niet 
ernstig genoeg is of dat het bij hun 
werk hoort. 
 
Van de 704 zaken die wel bij de  15 

politie kwamen, leidde slechts 10 
procent tot strafvervolging. Dat is 
volgens criminologe Joke Harte van 
de VU opmerkelijk: “Het zijn over-
zichtelijke zaken. Het is bekend waar 20 

de dader is en er zijn meestal ge-
tuigen.” 
Harte denkt dat justitie weinig 
prioriteit geeft aan geweld door 
psychiatrische patiënten, omdat zij 25 

vaak toch al zijn opgenomen. Ook 
wordt er wellicht te gemakkelijk van 
uitgegaan dat de dader ontoe-
rekeningsvatbaar is. “Onterecht, want 
ook iemand met een stoornis kan een 30 

geplande aanval doen.” (…)
 
bron: Stoffelen, A. (2012, 6 maart). Geweld tegen hulpverlener psychiatrie  
    vaak onbestraft. de Volkskrant. 
 
 

noot 1 De ACP is een politievakbond.
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Opgave 2  Massamedia  

 
tekst 6 
 
Diversiteit, pluriformiteit en kwaliteit in medialand 
 
(…)  
De omroepen, in de jaren twintig 
door de opkomst van de radio ont-
staan, werden door het Zendtijd-
besluit van 1930 een integraal onder-
deel van het verzuilde Nederlandse 5 

medialandschap. (…)  
De ontzuiling van de samenleving 
vanaf de jaren zestig heeft drastische 
gevolgen gehad voor de media. Aan 
de pluriformiteit van de omroepen lag 10 

niet langer een ideologische basis 
ten grondslag. De toelating van 
andere omroepen weerspiegelde niet 
langer een langs levens- of wereld-
beschouwelijke lijnen georganiseerde 15 

samenleving. Daarnaast werd het 
monopolie van de publieke omroepen 

in de jaren tachtig doorbroken door 
het toestaan van commerciële 
omroepen. Juist de opkomst van de 20 

commerciële televisie heeft de 
publieke omroep gedwongen na te 
denken over de eigen functie in de 
samenleving. (…) 
 
Media en politiek zijn met elkaar 25 

verweven. Media bieden politici een 
platform voor het debat over politiek 
relevante zaken en geven idealiter 
een indicatie van wat er onder de 
bevolking leeft. De actualiteiten-30 

programma’s zijn bij uitstek het 
podium waarop een politicus zich kan 
profileren. (…) 

 
bron: Nieuws en Actualiteiten 2011: Diversiteit & pluriformiteit in  
    Medialand? (2012, 20 maart, pp. 2 en 13). De Nederlandse  
    Nieuwsmonitor. Geraadpleegd via http://www.nieuwsmonitor.net/  
    news/list. 
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figuur 1   
 

Politieke oriëntatie van de partijen en programma’s  
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Legenda: 1V = EenVandaag; Pow = PowNews 
 
bron: Nieuws en Actualiteiten 2011: Diversiteit & pluriformiteit in  
    Medialand? (2012, 20 maart, p. 18). De Nederlandse  
    Nieuwsmonitor. Geraadpleegd via http://www.nieuwsmonitor.net/  
    news/list. 
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figuur 2   
 

Politici aan het woord in de items, verdeeld over links en rechts  
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bron: Nieuws en Actualiteiten 2011: Diversiteit & pluriformiteit in  
    Medialand? (2012, 20 maart, p. 16). De Nederlandse  
    Nieuwsmonitor. Geraadpleegd via http://www.nieuwsmonitor.net/  
    news/list. 
 
tekst 7 
 

Elfstedenkoorts in medialand 
 
De dooi is ingetreden en de droom 
op een Elfstedentocht is in rook op-
gegaan. (…) De afgelopen weken 
stonden de kranten en tv-
programma’s bol van de ‘Tocht der 5 

tochten’ en werd ieder detail erover 
besproken. De dagen na de beslis-
sing van de rayonhoofden om de 
tocht definitief niet door te laten gaan 
begon ook de kritiek op de media. In 10 

hoeverre was de journalistiek nou 
doorgeschoten? (…) Ging de aan-
dacht voor de Elfstedentocht en Ajax 
ten koste van het nieuws over Syrië 
of ging het ten koste van ander 15 

nieuws? 
(…) De media-aandacht voor de 
Elfstedentocht was groot en massaal. 
De aandacht voor de Elfstedenkoorts 
is een typisch voorbeeld hoe media 20 
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te werk gaan bij het selecteren van 
nieuws. 
(…) Een medium begint en andere 
media volgen en masse.  
(…) De temperatuur daalt, het E-25 

woord valt en media gaan specu-
leren. Iedereen bemoeit zich ermee. 
Media lopen achter elkaar aan om 
niets te missen. Media zijn actief op 
zoek naar nieuws of maken zelfs 30 

nieuws, door actief zelf poolshoogte 

te gaan nemen en meningen te ver-
zamelen die de geruchtenstroom 
doen toenemen.  
(…) Het nieuws over de Elfsteden-35 

tocht gaat in de dagbladen enigszins 
ten koste van de berichtgeving over 
de Nederlandse politiek, zo lijkt het, 
maar veel waarschijnlijker is dat het 
ten koste ging van andere kleine 40 

gebeurtenissen die nu geen nieuws 
zijn geworden. (…) 

 
bron: Elfstedenkoorts in medialand. Nederlandse Nieuwsmonitor  
    (2012, 13 februari, p. 2, 5, 6). Geraadpleegd via 
    http://nieuwsmonitor.net/n/129/Elfstedenkoorts_in_medialand. 
 
figuur 3  
 

Verdeling van de aandacht per dagblad  
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bron: Elfstedenkoorts in medialand. Nederlandse Nieuwsmonitor  
    (2012, 13 februari, p. 4). Geraadpleegd via 
    http://nieuwsmonitor.net/n/129/Elfstedenkoorts_in_medialand. 
 
 

Opgave 3 Sleutelen aan de monarchie 

 
tekst 8 
 
Wilders: Koning uit regering, Raad van State en zonder rol bij 
formatie 
 
Een zo klein mogelijke rol voor het 
staatshoofd: de PVV wil de rol van de 
Koning drastisch beperken. Dat blijkt 
uit een initiatiefwetsvoorstel dat PVV-
leider Geert Wilders vandaag open-5 

baar maakte. (…) 
De PVV vindt het ongewenst als 
Nederland zou veranderen in een 
republiek. Het doel van het wets-
voorstel is ‘de monarchie in stand te 10 

houden, maar de (schijn van) 
politieke invloed van de Koning te 
minimaliseren’.  
 
Wilders wil daarvoor de Koning uit de 
regering en uit de Raad van State 15 

zetten en de rol van het staatshoofd 
bij de kabinetsformatie geheel af-

schaffen. Maar het Koningschap, 
mits gemoderniseerd, moet wel 
blijven, vindt Wilders. “De Koning als 20 

staatshoofd staat namelijk voor de 
eenheid van het Koninkrijk.” 
 
Ook de PvdA wil dat de Koning geen 
deel meer uitmaakt van de Raad van 
State, zo maakte de partij vorige 25 

week bekend. Er is nu een parlemen-
taire meerderheid die de rol van het 
staatshoofd bij de formatie wil af-
schaffen. Daarvoor zijn ‘slechts’ 76 
stemmen nodig. Die is er met de 30 

PvdA, PVV, GroenLinks, D66, SP en 
Partij voor de Dieren (samen 91 
zetels).

 
bron: Timmermans, S. (2011, 1 september). de Volkskrant. 
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figuur 4  
 

 
 
bron: Collignon J. (2010, 30 oktober). de Volkskrant. 
 
Toelichting 
De tekst op het bord luidt: 
Beatrix & Zn 
your Social Cohesion, our Passion 
Knipt al uw linten 
Scheepsdoop 
Kersttoespraken 
Rampentroost 
Wuiverijen (algemeen) 
vraagt binnen naar onze billijke tarieven 
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tabel 1 
 
In onderstaande tabel staan resultaten van een opiniepeiling.  
‘De Koning krijgt geen enkele rol in kabinetsformaties’ (dat gaat dan via de 
Tweede Kamer). 
 

 
bron: www.peil.nl. 
 
 

Opgave 4  Gedoogmacht 

 
tabel 2 
 
partijen zetels 

Eerste Kamer
7 juni 2011

zetels
Tweede Kamer

ten tijde van het 
Kabinet Rutte I

VVD 16 31
PvdA 14 30
CDA 11 21
PVV 10 24
SP 8 15
D66 5 10
GroenLinks 5 10
ChristenUnie 2 5
SGP 1 2
Partij voor de Dieren 1 2
Onafhankelijke Senaatsfractie 1 -
50Plus 1 -

 
bron: http://www.parlement.com/.  
 

verticaal 
gepercenteerd 

naar 

 
 

allen 

stemgedrag Tweede Kamer 2010 
 

PVV VVD CDA D66
 

PvdA 
 

SP GrLnks
voor 47% 75% 46% 20% 68% 35% 57% 50%
tegen 49% 23% 49% 77% 27% 60% 40% 48%
weet niet / 
geen 
antwoord 

4% 2% 5% 3% 5% 5% 3% 2%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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tekst 9 
 
Tekst 9 gaat over de situatie in 2011 toen het kabinet VVD-CDA afhankelijk was 
van de gedoogsteun van de PVV. 
 

Kabinet kan door met gedoogsteun van SGP 
 
“De SGP is nu een factor van be-
tekenis”, zei CDA-fractievoorzitter 
Van Haersma Buma.  
De uitslag zal bij VVD, CDA en PVV 
met opluchting zijn begroet.1) (…) De 5 

SGP heeft altijd gezegd het kabinet 
constructief tegemoet te treden.  
 

De VVD zal echter wel een prijs 
moeten betalen voor de steun van de 
SGP. In de Tweede Kamer stelde de 10 

SGP als voorwaarde voor steun dat 
het kabinet de vrijheid van onderwijs 
handhaaft, de koopzondag niet uit-
breidt en op het gebied van medische 
ethiek een conservatieve koers vaart. 15 
 

De VVD houdt er in de coalitie de 
meest afwijkende ideeën op na. Zo is 
de liberale partij principieel voor zelf-
beschikking, ook bij het levenseinde. 
Het burgerinitiatief Uit Vrije Wil2) dat 20 

mensen boven de 70 hulp wil bieden 
bij beëindiging van hun leven, kan 

niet langer op steun van de VVD 
rekenen. Opmerkelijk aangezien een 
van de voormalige leiders van de 25 

partij, Frits Bolkestein, een van de 
initiatiefnemers is. 
 

Rutte liet eerder al zien vooral prag-
matisch met het liberale gedachte-
goed om te gaan. Zo trok hij zijn 30 

steun in voor uitbreiding van het 
aantal koopzondagen. Ook de PVV 
maakte deze draai. PVV-Kamerlid 
Dion Graus erkende dat steun van de 
SGP in de Eerste en Tweede Kamer 35 

de reden was van het stemgedrag.  
 

Daarnaast bleek afgelopen weekend 
tijdens het VVD-congres dat de 
liberalen zich niet achter het eigen 
initiatiefwetsvoorstel schaarden om 40 

het verbod op godslastering uit de 
grondwet te halen. VVD-Kamerlid Ard 
van der Steur zei het voorstel “breder 
te willen bekijken”. (…) 

 
bron: Trouw Redactie (2011, 23 mei).  
 

 
 
 
 

noot 1 Opluchting vanwege het bekend worden van de nieuwe zetelverdeling in de  

 Eerste Kamer. 

noot 2 Uit Vrije Wil is de naam van een initiatiefgroep die zich inzet voor de  

 stervenshulpverlening aan ouderen met een voltooid leven. Initiatiefgroep Uit Vrije Wil 

 heeft in mei 2010 116.871 handtekeningen aangeboden aan de commissie  

 Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer. 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 74 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  Geweld tegen hulpverleners 
 

 1 maximumscore 1 
Tot de klassieke grondrechten / politieke grondrechten. 
 

 2 maximumscore 2 
De wet stelt de volgende grenzen (twee van de volgende): 
− publicaties die aanzetten tot haat 
− publicaties die aanzetten tot discriminatie 
− publicaties die in strijd zijn met openbare zeden 
− publicaties die smaad bevatten 
− publicaties die laster bevatten 
− publicaties die beledigend zijn 
− publicaties die opruiend zijn 
− publicaties die een gevaar opleveren voor de openbare orde 
− publicaties die een gevaar opleveren voor de staatsveiligheid 
 

per juiste publicatie 1 
 

 3 maximumscore 2 
• In de statistieken worden aangiftes opgenomen en zaken die door de 

politie zelf geconstateerd worden 1 
• Die aantallen komen niet overeen met de werkelijke aantallen, omdat 

niet alle hulpverleners die slachtoffer zijn aangifte doen / omdat niet 
alles ter kennis komt van de politie 1 

 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 3 
• Voorbeelden van verklaringen op individueel niveau zijn (twee van de 

volgende): 2 
− De geweldpleger heeft een gewelddadig karakter. 
− De geweldpleger heeft een persoonlijkheidsstoornis. 
− De geweldpleger is ontremd door overmatig alcohol- of drugsgebruik. 
 
per juiste verklaring 1 
 
• Voorbeelden van verklaringen op maatschappelijk niveau zijn (één van 

de volgende): 1 
− Processen van sociale desintegratie kunnen leiden tot een 

verzwakking van de sociale samenhang. De hulpverleners worden 
bijvoorbeeld gezien als behorend bij ‘die anderen’ die zich te weinig 
voor jouw problemen inzetten terwijl ook jij daar wel recht op hebt. 
Frustratie leidt vervolgens tot agressief gedrag. 

− De geweldpleger komt uit een subcultuur waarbinnen agressief gedrag 
‘normaal’ is om dingen gedaan te krijgen / nodig is om positie te 
verwerven / te behouden.. 

 
 5 maximumscore 3 

• Dat slachtoffers zich eenzaam en beschaamd voelen valt onder 
immateriële gevolgen 1 

• Voorbeelden van materiële gevolgen zijn (twee van de volgende): 2 
− Ambulances en ander materiaal raakt beschadigd en moet gerepareerd 

of vervangen worden. 
− Verzekeringspremies gaan omhoog vanwege bovenstaande 

kostenstijging. 
− Vervangingskosten vanwege ziekmeldingen. 
− Hulpverleners moeten begeleid worden door beveiligers. Dit kost geld. 
 

per juist materieel gevolg 1 
 

 6 maximumscore 2 
• Van preventief beleid is sprake als beleidsinspanningen gericht zijn op 

de oorzaken en omstandigheden die criminaliteit bevorderen. Daarmee 
wordt geprobeerd criminaliteit te voorkomen zodat strafrechtelijk 
optreden niet nodig zal zijn 1 

• De voorgestelde maatregelen betreffen voornamelijk opsporing en 
strafrechtelijke vervolging en dat is kenmerkend voor repressief beleid 1 
(Voorstellen die gericht zijn op opsporing en strafrechtelijke vervolging 
kunnen in hun werking ook een preventief effect hebben.)  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 4 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een taak van het kabinet is: 
• de uitvoerende taak 1 
• Daarbij past bijvoorbeeld dat het lik-op-stukbeleid wordt uitgevoerd 1 
of 
− Een taak van het kabinet is: 
• de medewetgevende taak 1 
• Daarbij past bijvoorbeeld dat een wetsontwerp wordt voorbereid 

waarmee de horeca daders de toegang tot hun zaak mag ontzeggen / 
dat een wetsvoorstel wordt voorbereid om de strafmaat te verhogen 1 

 
− Een taak van de Tweede Kamer is: 
• een wetgevende taak 1 
• Daarbij past dat een (initiatief)wetsvoorstel wordt ingediend waarmee 

de horeca daders de toegang tot hun zaak mogen ontzeggen / dat een 
(initiatief)wetsvoorstel wordt ingediend om de strafmaat te verhogen / 
dat dergelijke wetsvoorstellen worden goedgekeurd 1 

of 
− Een taak van de Tweede Kamer is: 
• een controlerende taak 1 
• Daarbij past dat vragen aan de minister over zijn beleid worden gesteld 

/ dat moties worden ingediend waarin het kabinet aangespoord wordt 
om voorstellen van de ACP uit te voeren 1 

 
 8 maximumscore 2 

twee van de volgende: 
− Met psychiatrische patiënten die gedwongen zijn opgenomen wordt al 

gewerkt aan gedragsverandering. Dit is te vergelijken met het doel 
‘heropvoeden’. 

− Het doel ‘beveiligen van de samenleving’ is al bereikt vanwege het feit 
dat ze al opgenomen zijn en dus vastzitten. 

− Aan het doel ‘speciale preventie’ wordt al gewerkt met de therapie. 
 

per juist doel 1 
 

 9 maximumscore 1 
Het opportuniteitsbeginsel.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 3 
• Bij daderrecht wordt rekening gehouden met de persoon en de 

omstandigheden van de verdachte bij de beslissing om een verdachte 
wel of niet te vervolgen 1 

• Bij daadrecht ligt de nadruk op het gepleegde delict. Het delict 
rechtvaardigt het opleggen van een straf, ongeacht de persoon van de 
dader  1 

• Psychiatrische patiënten worden minder vaak vervolgd dan andere 
geweldplegers. Dat duidt erop dat rekening gehouden wordt met de 
persoon of de persoonlijke situatie van de delictpleger en past dus 
meer bij daderrecht  1 

 
 

Opgave 2  Massamedia 
 

 11 maximumscore 1 
Het criterium dat er een (zo) groot (mogelijk) publiek moet worden bereikt. 
 

 12 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− een vergrote aandacht voor amusement en het gevaar dat niet alle 

soorten programma’s en informatie aan bod komen: verschraling van 
het aanbod 

− mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van de informatie: minder 
betrouwbare en diepgaande achtergrondinformatie, minder ‘moeilijke’ 
onderwerpen en minder programma’s voor kleine doelgroepen (zoals 
programma’s over ontwikkelingslanden, wetenschap, voor en over 
bejaarden, etnische groepen en jongerenculturen) 

− toenemende integratie van informatie en amusement (infotainment en 
entertainment-education) 

 
per juist voorbeeld 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
In de tijd van de verzuiling had elke zuil haar eigen omroepvereniging, 
haar kranten en tijdschriften die bijdroegen aan het binden van de mensen 
binnen de eigen zuil. Elites speelden een grote rol en wilden via de media 
de achterban verheffen zodat de socialiserende functie inhield dat de 
normen en waarden van de eigen zuil binnen die zuil verspreid en 
bekrachtigd werden. 
Nu is de druk om een groot publiek te bereiken zo groot geworden dat de 
media meer uitgaan van de vraag van het publiek, zodat de waarden en 
normen van het grote publiek via de media worden bevestigd en 
overgedragen. De bindende functie is sterk afgenomen / is veranderd: de 
rol van de omroep met betrekking tot het binden van de eigen achterban 
aan de hele zuil (het cement dat politieke partij, vakbonden, kranten, 
onderwijs, verenigingen etc. bijeen hield) heeft plaatsgemaakt voor het 
proberen te binden van een zo groot mogelijk aantal kijkers (en leden) aan 
de omroep zelf. Misschien kun je zeggen dat bij evenementen die van 
nationaal belang zijn (Koninginnedag, schaatswedstrijden en Sinterklaas) 
de band van de Nederlanders onderling nog versterkt wordt. 
 
• voor een juiste uitleg van de socialiserende functie ten tijde van de 

verzuiling 1 
• voor een juiste uitleg van de bindende functie ten tijde van de 

verzuiling  1 
• voor een juiste uitleg van de verandering van de socialiserende functie 1 
• voor een juiste uitleg van de verandering van de bindende functie 1 
 

 14 maximumscore 4 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− informatiefunctie/communicatiefunctie 

Citaat regels 26-30: “Media bieden politici een platform voor het debat 
over politiek relevante zaken en geven idealiter een indicatie van wat 
er onder de bevolking leeft.” 
Uitleg: Massamedia bieden enerzijds een platform aan politici, 
anderzijds geven ze informatie over wat er onder de bevolking leeft. 
Op deze wijze wordt in twee richtingen informatie overgedragen. 
Politiek en kiezers blijven op deze wijze met elkaar in contact.  

− spreekbuisfunctie 
Citaat regels 30-33: “De actualiteitenprogramma’s zijn bij uitstek het 
podium waarop een politicus zich kan profileren.” 
Uitleg: Politici kunnen bijvoorbeeld in actualiteitenprogramma’s hun 
opvattingen kenbaar maken aan de burgers. Burgers kunnen met die 
informatie hun keus bepalen. 

− agendafunctie/poortwachtersfunctie 
Citaat regels 28-30: “… en geven idealiter een indicatie van wat er 
onder de bevolking leeft.”  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Uitleg: De media geven informatie over maatschappelijke eisen en 
wensen zodat deze op de politieke agenda komen. De politici weten 
dan wat er in de samenleving aan de hand is en kunnen beleid maken 
dat relevant is. 

 
per juiste functie met bijbehorend citaat 1 
per juiste bijbehorende uitleg 1 
 

 15 maximumscore 4 
• De actualiteitenprogramma’s bevinden zich in figuur 1 vooral rond het 

politieke midden. / Geen van de actualiteitenprogramma’s is 
uitgesproken links, rechts, progressief of conservatief 1 

• Dat houdt in dat de externe pluriformiteit gering is 1 
• Uit de gegevens van figuur 2 blijkt dat alle actualiteitenprogramma’s 

politici van zowel linkse als rechtse politieke partijen aan de orde laten 
komen 1 

• Dat betekent dat er sprake is van interne pluriformiteit 1 
 

 16 maximumscore 3 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (drie van de volgende): 
− De vraag of de Elfstedentocht gereden zou worden was actueel op het 

moment dat het flink vroor.  
− De gebeurtenis was uitzonderlijk. (De Elfstedentocht kan niet ieder jaar 

worden gereden.) 
− De gebeurtenis was geografisch dichtbij. (De Elfstedentocht is een 

gebeurtenis met een sterk nationaal karakter, het is traditie.) 
− De (berichtgeving over de) Elfstedentocht kent een zekere mate van 

continuïteit. (Iedere winter speelt de vraag of de tocht dit jaar verreden 
kan worden.)  

− De gebeurtenis had een human-interestkarakter / wordt door veel 
mensen leuk gevonden. (De Elfstedentocht staat garant voor veel 
drama en heldhaftige prestaties.) 

 

per juiste reden 1 
 

 17 maximumscore 2 
• hype(vorming)  1 
• Bij hypes worden continu nieuwe berichten gepubliceerd over een 

bepaald onderwerp zonder dat zich nieuwe feiten voordoen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 5 
• De categorieën populaire kranten en kwaliteitskranten. De populaire 

kranten besteden meer aandacht aan de Elfstedentocht en Ajax en de 
kwaliteitskranten meer aan Syrië en de politiek 2 

• Toedeling van de abonneekranten: 3 
− Kranten die behoren tot de kwaliteitskranten zijn:  

de Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw en NRC Next 
− Kranten die behoren tot de populaire kranten zijn: 

De Telegraaf en AD 
 
indien één krant fout is geplaatst 2 
indien twee kranten fout zijn geplaatst 1 
indien drie kranten of meer fout zijn geplaatst 0 
 
 

Opgave 3  Sleutelen aan de monarchie 
 

 19 maximumscore 1 
De Raad van State heeft een adviserende rol.  
 

 20 maximumscore 2 
• De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat de ministers door de 

Staten-Generaal ter verantwoording kunnen worden geroepen voor het 
doen en laten van de Koning(in) 1 

• Deze ministeriële verantwoordelijkheid is opgenomen in de grondwet 
om de macht van de Koning(in) in te perken 1 

 
 21 maximumscore 2 

• De beslissing/besluitvorming/barrière 3 1 
• Het wetsvoorstel is ingediend, de tweede barrière is daarmee 

genomen. De volgende barrière bestaat er uit dat het parlement de 
gewenste beslissing zal nemen 1 

 
 22 maximumscore 1 

De ceremoniële rol. 
 

 23 maximumscore 2 
De Kamer was voor het afschaffen van de rol van het staatshoofd bij de 
kabinetsformatie terwijl voor dat standpunt volgens deze peiling onder de 
burgers geen meerderheid bestond. Een beslissing van de Kamer is 
representatief als deze beslissing overeenkomt met de opvatting van de 
burgers. Het antwoord is dus nee. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4  Gedoogmacht 
 

 24 maximumscore 1 
De Eerste Kamer wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten. 
 

 25 maximumscore 4 
De Eerste Kamer wordt geacht (zonder dat zulks grondwettelijk is 
vastgelegd) wetsvoorstellen niet zozeer inhoudelijk, als wel op hun 
verhouding tot bestaande wetten en de grondwet te beoordelen. 
Het recht van initiatief en het recht van amendement zijn middelen 
waarmee de inhoud van wetgeving bepaald kan worden. Die middelen zijn 
niet van belang bij de taak die de Eerste Kamer geacht wordt te vervullen, 
namelijk het beoordelen of een nieuwe wet wel past bij bestaande 
wetgeving. 
 

 26 maximumscore 3 
Het Nederlandse kiesstelsel heeft nog nooit een uitslag opgeleverd waarbij 
één partij de meerderheid had. Er moest altijd een coalitie gevormd 
worden om een regering van voldoende steun van de Kamer te 
verzekeren. In dit geval kwam de regering één zetel tekort in de Eerste 
Kamer. De SGP had één zetel en was het op een aantal punten eens met 
de regering. In ruil voor steun aan het regeringsbeleid sprak de SGP met 
de regering af dat ook een aantal van haar eigen wensen gerealiseerd 
zouden worden. Die ene zetel van de SGP was op deze wijze effectiever 
voor het realiseren van haar programmapunten dan een groter aantal 
zetels van een oppositiepartij die geen steun aan de regering beloofde. 
 

 27 maximumscore 3 
Pragmatisme houdt in dat gestreefd wordt naar haalbare oplossingen voor 
politieke vraagstukken ook als dit niet overeenkomt met ideologische 
beginselen. 
Hoofddoel van de VVD is het voortbestaan van de coalitie om zo een 
aantal  belangrijke doelstellingen van de partij gerealiseerd te krijgen. Dat 
kan alleen met de steun van de SGP. Die steun zou ingetrokken worden 
als de VVD vast zou houden aan haar eigen standpunten ten aanzien van 
onder andere zelfbeschikking bij levensbeëindiging, koopzondagen en 
godslastering. Enkele ideologisch beginselen van de VVD moeten dus 
even wijken om andere, belangrijker geachte zaken, wel te kunnen 
verwezenlijken. 
 
• voor een goed voorbeeld  1 
• voor een goede uitleg 2 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− Een partij kan in de regering zitten en voor het regeerakkoord 

afspraken over stemgedrag hebben gemaakt. 
− Burgers stemmen op een politieke partij die staat voor een pakket met 

maatregelen. Niet iedereen is het op alle punten met die partij eens. 
− In de tijd die verloopt tussen verkiezingen en stemming in de Kamer 

kunnen nieuwe gegevens een rol spelen waardoor de mening van de 
fractie of die van haar electoraat gewijzigd is. 

− De politieke verhoudingen kunnen aanleiding geven tot strategisch 
stemgedrag in de Kamer. 

− Rond de verkiezingen speelde het onderwerp niet waardoor het 
standpunt van de partij nog niet bedacht/bekend was. 

 
per juiste verklaring 1 
 

 29 maximumscore 3 
• confessionalisme 1 
• Een uitgangspunt van het confessionalisme is dat vanuit religieuze 

waarden maatschappelijke normen gesteld worden 1 
• De SGP wil dat het kabinet de vrijheid van onderwijs handhaaft, wat 

inhoudt dat onderwijs op christelijke grondslag mogelijk blijft / dat de 
koopzondag niet uitgebreid wordt, wat betekent dat meer mensen de 
zondagsrust kunnen handhaven / dat op het gebied van medische 
ethiek een conservatieve koers gevaren wordt wat betekent dat in 
vragen over leven en dood niet de mens maar God beslist 1 

 
Opmerking 
Het antwoord “christendemocratie” moet fout gerekend worden. 
“Theocratisch” moet goed gerekend worden (volgens de eigen website van 
de SGP). 
 

 30 maximumscore 2 
• partijlidmaatschap / stemmen tijdens het VVD-congres  1 
• een burgerinitiatief opzetten / pressiegroep steunen 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 21 juni naar Cito. 
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HA-1034-f-13-2-o 

Examen HAVO 

2013 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 18 juni 

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1  Opvoeden en media 
 
Bij deze opgave horen tekst 1 en tekst 2 uit het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 1. 

2p 1 Geef een omschrijving van het begrip cultuur en leg vervolgens aan de 
hand van tekst 1 uit wat bedoeld wordt met de uitspraak dat culturen 
relatief zijn. 
 
Bij de socialisatie van kinderen is de rol van de verschillende 
socialiserende instituties veranderd in de afgelopen vijftig jaar, mede door 
toenemende individualisering. 

6p 2 – Welke drie socialiserende instituties zijn te herkennen in tekst 1? 
– Leg uit welke socialiserende instituties belangrijker en welke minder 

belangrijk zijn geworden. Gebruik in je antwoord de begrippen 
individualisering, identiteit en binding. 

 
Koops uit zijn bezorgdheid over het verdwijnen van de controle van 
ouders en leraren. Hij noemt daarbij de beelden op het terrein van seks 
en geweld. 

2p 3 Leg uit welke gevolgen volgens de cultivatiehypothese van Gerbner te 
verwachten zijn als kinderen ongecontroleerd beelden van seks en 
geweld zien. 
 
Lees tekst 2. 
Peter Nikken doet drie aanbevelingen aan ouders die hun kinderen willen 
beschermen tegen de negatieve invloeden van blootstelling aan 
mediageweld.  

2p 4 Geef twee kenmerken van het moderne gezin die te herkennen zijn in 
deze aanbevelingen. Leg je antwoord uit. 
 
 

Opgave 2  Religie en integratie 
 
Bij deze opgave horen tekst 3 en figuur 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Zijn Islamieten die geïntegreerd zijn minder religieus? Is integreren 
moeilijker als iemand Islamitisch is? Fleischmann zocht bij de tweede 
generatie Turken en Marokkanen naar het verband tussen integratie en 
Islamitische religiositeit. 
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Lees van tekst 3 de regels 1 tot en met 7. 
Modernisering zal volgens de seculariseringstheorie tot gevolg hebben 
dat religiositeit afneemt. Het afnemen van de religiositeit kan gevolgen 
hebben voor de sociale cohesie binnen verschillende groepen. 

2p 5 Leg uit welk effect modernisering volgens de seculariseringstheorie kan 
hebben op de sociale cohesie binnen een geloofsgemeenschap. 
 
Lees van tekst 3 de regels 25 tot en met 41. 

2p 6 Leg uit wat volgens Fleischmann het verband is tussen sociale cohesie en 
de mate van religiositeit bij islamitische Turken en Marokkanen. Maak in 
je uitleg gebruik van het begrip socialisatie. 
 
Lees van tekst 3 de regels 58 tot en met 68 en bekijk figuur 1 en 2. 
Fleischmann geeft in dit tekstgedeelte een verklaring voor 
onderwijsachterstanden. 
In figuur 1 en 2 is te zien dat periodes waarin leerlingen hun prestaties 
verbeterden worden afgewisseld met periodes waarin weinig verbetering 
(en soms zelfs verslechtering) plaatsvindt. In de periodes met minder 
verbetering zaten de lange schoolvakanties. 

3p 7 Leg uit of de gegevens in figuur 1 en 2 deze verklaring van Fleischmann 
ondersteunen. Verwerk in je uitleg de lange schoolvakanties en 
verschillen in cultureel kapitaal. 
 
Zie tekst 3 de regels 58 tot en met 68. 

2p 8 Leg uit of onderwijsachterstanden volgens Fleischmann meer worden 
veroorzaakt door nature- of nurture-factoren. 
 

3p 9 – Leg uit of het een voorbeeld is van acculturatie als Turkse en 
 Marokkaanse jongeren van de tweede generatie, net als hun ouders, 
 islamitisch worden. 
– Geef ook twee socialiserende instituties uit tekst 3 die betrokken 
 zijn bij de overdracht van religiositeit. 
 
Lees van tekst 3 de regels 69 tot en met 75. 

3p 10 Leg uit of assimilatie noodzakelijk is voor structurele integratie. Maak in je 
antwoord gebruik van de definitie van assimilatie en van het begrip 
structurele integratie zoals dat omschreven staat in tekst 3.  
 

2p 11 Leg uit of uit het onderzoek van Fleischmann geconcludeerd kan worden 
dat religiositeit bij tweede generatie (moslim-)Turken en Marokkanen 
gevolgen heeft voor hun sociale mobiliteit. 
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Opgave 3  Gezondheid en opleidingsniveau 
 
Bij deze opgave horen tabel 1 en tekst 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Gezondheid hangt onder andere samen met opleidingsniveau. In tabel 1 
staan gegevens die weergeven wat de levensverwachting is van mensen 
met verschillende opleidingen. Ook staat weergegeven hoe lang mensen 
in goede gezondheid leven. Veel mensen bezoeken in de laatste fase van 
hun leven vaker een dokter vanwege gezondheidsklachten. Tabel 1 geeft 
voor mannen en vrouwen apart de gemiddelden voor de verschillende 
opleidingscategorieën weer. 
Opleidingsniveau betekent hier: de hoogst genoten opleiding. 
 
Bekijk tabel 1. 

2p 12 – Welke twee verschillen tussen hoog- en laagopgeleide vrouwen zijn af 
 te leiden uit tabel 1? 
– Welke twee verschillen tussen mannen en vrouwen zijn af te leiden uit 
 tabel 1? 
 
Mensen verschillen in vele opzichten van elkaar. Niet alle verschillen zijn 
een vorm of uiting van sociale ongelijkheid. 

2p 13 – Geef een omschrijving van het begrip sociale ongelijkheid. 
– Leg uit of je op grond van de gegevens in tabel 1 kan zeggen dat 
 verschil in opleidingsniveau kan leiden tot sociale ongelijkheid. 
 
Lees tekst 4. 

2p 14 Leg aan de hand van tekst 4 uit dat het vraagstuk van 
gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden als een 
maatschappelijk en politiek vraagstuk gezien kan worden. Ondersteun je 
antwoord met een citaat (met regelnummers) uit tekst 4. 
 
Lees van tekst 4 de regels 28 tot en met 44. 
Er zijn in Nederland drie grote ideologische stromingen: 
sociaaldemocratie, liberalisme en christendemocratie. 

2p 15 – Welke van die stromingen zal op grond van haar ideologische 
 uitgangspunten het meeste moeite hebben met 
 gezondheidbevorderend beleid zoals Meijerink dat wil?  
– Noem ook het ideologische uitgangspunt waarop die houding is 
 gebaseerd. 
 
De andere twee grote ideologische stromingen hebben minder bezwaar 
tegen dit soort overheidsbemoeienis. 

2p 16 Geef voor elk van deze ideologieën het uitgangspunt op grond waarvan zij 
overheidsbemoeienis gerechtvaardigd zouden achten.  
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Opgave 4  Europeanisering en individualisering 
 
Bij deze opgave hoort tekst 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De wereldwijde economische crisis komt ook in Europa hard aan. Al vóór 
de crisis had de Europese Unie een ‘sociale agenda’ met een streven om 
armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Eurostat, het statistische 
bureau van de EU, brengt de omvang van het probleem in kaart. In tekst 5 
staan enkele bevindingen.  
De Europese Unie maakt werkgelegenheidsbeleid en de omvang van de 
werkgelegenheid is van invloed op de omvang van de sociale uitsluiting 
en armoede. Sociale uitsluiting en armoede kunnen negatieve gevolgen 
hebben voor het draagvlak van de Europese Unie. En gebrek aan draag-
vlak kan het weer moeilijker maken om een goed werkgelegenheidsbeleid 
te voeren. 
Het vraagstuk van armoede en sociale uitsluiting heeft veel te maken met 
maatschappelijke ontwikkelingen maar wordt toch vaak vooral als een 
probleem van individuen gezien. Die blikrichting past bij het proces van 
individualisering. Diezelfde individualisering heeft weer gevolgen voor het 
werk van vakbonden, organisaties die zich van oudsher inzetten om 
armoede en uitsluiting te voorkomen. 
 
Lees tekst 5. 
Sociale uitsluiting heeft ernstige gevolgen voor individuen maar kan ook 
gevolgen hebben voor het draagvlak van de Europese samenwerking.  

4p 17 Leg aan de hand van twee kenmerken van sociale uitsluiting uit welke 
negatieve gevolgen sociale uitsluiting kan hebben voor het draagvlak van 
de Europese samenwerking.  
 
De werkgelegenheid in Nederland verandert. Nederland ontwikkelt zich 
naar een postindustriële samenleving. Dat betekent dat Nederland voor 
sommige bedrijven aantrekkelijker wordt en voor andere bedrijven juist 
minder. Europeanisering speelt hierbij een rol. 

2p 18 Leg uit welke rol europeanisering speelt bij de verschuiving in soorten 
werkgelegenheid in Nederland. Gebruik in je antwoord het begrip 
postindustriële samenleving. 
 

3p 19 Leg uit welk effect individualisering heeft op de macht van vakbonden bij 
cao-onderhandelingen.  
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Opgave 5  Rotterdam: veilig of onveilig? 
 
Bij deze opgave horen tabel 2 en tekst 6 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Jaarlijks maakt het Algemeen Dagblad een ranglijst van (on)veilige 
gemeenten: de AD Misdaadmeter. Veiligheid is de veiligheid die met 
misdaad verbonden is. Alle gemeenten in Nederland krijgen een score op 
die AD Misdaadmeter. 
Tabel 2 toont het bovenste en het onderste deel van de rangorde. 
De publicatie van de AD Misdaadmeter is voor een aantal overheden 
aanleiding voor een extra beleidsinspanning. De vraag is daarbij hoe je 
veiligheid kunt vergroten; veiligheid is een probleem waar niet alleen 
feiten maar ook belevingen een rol bij spelen. Het terugdringen van het 
aantal delicten leidt niet vanzelf tot een groter gevoel van veiligheid. 
 
Bekijk tabel 2. 
De tien delicten die meegewogen worden in de AD Misdaadmeter zijn 
misdrijven en geen overtredingen.  
Veel misdrijven, waaronder moord en doodslag, worden in deze weging 
niet meegenomen. 

2p 20 – Geef een reden voor het niet meewegen in de AD Misdaadmeter van 
 overtredingen. 
– Geef ook een reden voor het niet meewegen van de misdrijven moord 
 en doodslag. 
 
Vergelijk van tabel 2 de eerste twintig gemeenten met de laatste dertien 
gemeenten. 
Onderzoek heeft al vaak aangetoond dat criminaliteit niet in alle 
gemeenten evenveel voorkomt. Gemeenten waar veel criminaliteit 
gepleegd wordt (positie 1 tot en met 20) hebben een gemeenschappelijk 
kenmerk waarin ze verschillen van gemeenten waarin weinig criminaliteit 
gepleegd wordt (positie 401 tot en met 413). 

3p 21 – Geef een kenmerkend verschil tussen gemeenten met veel en met 
 weinig criminaliteit. 
– Geef twee verklaringen voor het verschil in criminaliteit in beide 
 soorten gemeenten. 
 
Op internet kun je de AD Misdaadmeter raadplegen en via de gemeenten 
zelfs doorklikken naar wijkniveau. Op deze wijze zou je kunnen zien in 
welke wijken criminaliteit het meest voorkomt. 

4p 22 Leg uit, met behulp van twee factoren die de kans op slachtofferschap 
bepalen, in welke wijken relatief meer criminaliteit voorkomt: in wijken 
waarin vooral mensen met lage inkomens wonen of in wijken waarin 
vooral mensen met hoge inkomens wonen. 
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Lees van tekst 6 de regels 1 tot en met 33. 
In dit tekstgedeelte worden de begrippen objectieve veiligheid en 
subjectieve veiligheid gebruikt. 

4p 23 – Leg uit wat objectieve veiligheid en wat subjectieve veiligheid is. 
– Geef een vraag die in een enquête onder bewoners gebruikt kan 
 worden om objectieve veiligheid te meten en een vraag om 
 subjectieve veiligheid te meten. 
 
Lees van tekst 6 de regels 34 tot en met 52. 
Het gevoel van onveiligheid blijft bij veel mensen voortbestaan terwijl de 
objectieve veiligheid verbetert. Onderzoek heeft uitgewezen (regels 48 tot 
en met 52) dat onder andere de reactie van andere mensen in de buurt 
daarbij van belang is. Sociale controle en conformisme onder de 
bewoners die zelf geen overlast veroorzaken, kunnen daarbij een rol 
spelen. 

2p 24 Leg uit hoe sociale controle en conformisme kunnen bijdragen aan het in 
stand houden van het gevoel van onveiligheid, terwijl de objectieve 
veiligheidssituatie verbeterd is. 
 
Ook de AD Misdaadmeter speelt een rol bij de beeldvorming rondom 
criminaliteit. 

2p 25 Leg uit op welke wijze de AD Misdaadmeter kan bijdragen aan het 
voortbestaan van de subjectieve veiligheid. Gebruik in je antwoord de rol 
van de media bij de beeldvorming rondom criminaliteit. 
 
Voor het goed functioneren van de rechtsstaat is het nodig dat burgers 
voldoende vertrouwen hebben in die rechtsstaat. De media dragen door 
hun beeldvorming daar niet altijd aan bij. In een dictatuur zal de overheid 
ingrijpen zodra media gegevens publiceren die haar beleid dwarsbomen. 
In een rechtsstaat grijpt de overheid niet in. 

2p 26 Leg uit dat de overheid in een rechtstaat niet zomaar de media aan 
banden kan leggen. Gebruik in je antwoord een artikel uit de Grondwet en 
de kern van de rechtsstaatgedachte. 
 
Wat in deze opgave ‘onveiligheid’ genoemd wordt, bestaat uit 
bedreigingen van sociale aard. Er zijn andere soorten bedreigingen die 
ook het gevolg zijn van menselijk handelen en die niet van sociale aard 
zijn maar van technologische aard. Enkele daarvan hangen samen met 
globalisering. 

4p 27 Leg van twee bedreigingen van technologische aard uit dat ze 
samenhangen met de globalisering. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Opvoeden en media 

 
tekst 1 
 

Internet en tv doen het klassieke kind verdwijnen 
 
Het is hoog tijd voor een nieuwe om-
gang met kinderen, vindt de Utrecht-
se hoogleraar ontwikkelings-
psychologie Willem Koops. Internet 
en tv dwingen ons daartoe. 5 

Sinds de opkomst van de elektroni-
sche media, zoals televisie en inter-
net, is het klassieke begrip kind aan 
het verdwijnen. Kinderen werden in 
de middeleeuwen als kleine volwas-10 

senen beschouwd, en die tijd keert 
terug.  
“Kinderen zijn weer volwassenen in 
zakformaat geworden”, zegt profes-
sor Willem Koops. Vandaag zal hij 15 

tijdens zijn toespraak als universi-

teitshoogleraar te Utrecht pleiten 
voor een nieuwe, realistische om-
gang met de kinderen van deze mo-
derne wereld.  20 

In de traditionele visie op opvoeding 
wordt het kind apart van de volwas-
sen wereld gezet en stapsgewijs, 
langzaam en voorzichtig de volwas-
sen wereld binnengeleid, legt Koops 25 

uit. “Maar televisie en internet, met 
hun beeldtaal, maken dat dit niet 
meer gaat. Ouders en leraren zijn de 
controle over het gedoseerd geven 
van informatie, bijvoorbeeld op de 30 

terreinen seks en geweld, kwijt.” 

 
naar: Harriët Salm (2008). www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/ 
1242198/2008/04/18/Opvoeding-Internet-en-tv-doen-het-klassieke-kind-
verdwijnen.dhtml, website geraadpleegd op 20 december 2012  

 
 
tekst 2 
 
In het algemeen kunnen ouders drie 
strategieën toepassen om het media-
gedrag van hun kinderen te begelei-
den: restricties opleggen en afspra-
ken maken over hoe lang en welke 5 

mediaproducties geoorloofd zijn, met 

kinderen praten over ‘normen en 
waarden’ en helpen media-inhouden 
te begrijpen en, tot slot, gezamenlijk 
met kinderen mediaproducties bele-10 

ven (samen kijken of samen spelen). 

 
bron: Peter Nikken (2007). Mediageweld en kinderen, uitgeverij SWP 
Amsterdam (p.197) 
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Opgave 2  Religie en integratie 

 
tekst 3 
 

Doctorandus maar ook haji1) 
 
Wie doorleert, zou minder gelovig 
worden. Tenminste, volgens de secu-
lariseringstheorie. Die stelt dat naar-
mate een samenleving moderniseert 
en daarmee voorrang geeft aan ratio-5 

nele overwegingen, religiositeit af-
neemt. 
Het lijkt logisch, maar het klopt niet 
altijd. (…) 
 
Fleischmann onderzocht of er een 10 

verband is tussen de integratie van 
Turken en Marokkanen van de 
tweede generatie en hun religiositeit. 
Ze maakte daarvoor gebruik van 
surveys2) onder leden van die tweede 15 

generatie, tussen de 18 en 35 jaar, in 
zes Europese steden: Rotterdam, 
Amsterdam, Antwerpen, Brussel, 
Berlijn en Stockholm. Integratie mat 
ze aan de hand van opleidingsresul-20 

taten en succes op de arbeidsmarkt. 
In de surveys waaruit Fleischmann 
haar gegevens haalt, werd een hele 
reeks vragen gesteld over religie. 
(…) 
Religiositeit blijkt vooral beïnvloed te 25 

worden door de opvoeding. “We heb-
ben gekeken hoe religieus de ouders 
zijn, hoe vaak die naar de moskee 
gaan en of ze hun kinderen naar een 
Koranschool hebben gestuurd. Dat 30 

blijkt een wat sterker effect te hebben 
op de religiositeit van Turkse jonge-
ren. Bij Marokkanen werkt die reli-
gieuze overdracht ook, maar iets 
minder sterk. Ik zie dat als een aan-35 

wijzing voor een hechtere gemeen-
schap bij de Turken. Die gemeen-

schap heeft wat meer instellingen 
waardoor het cultuurbehoud beter 
werkt over generaties heen dan in de 40 

Marokkaanse gemeenschap.” (…)  
 
Eén van de belangrijkste conclusies 
uit Fleischmanns onderzoek is (…) 
dat islamitische religiositeit onder de 
tweede generatie Turken en Marok-45 

kanen in Europa niet minder is naar-
mate ze hoger zijn opgeleid. Het is 
dus niet zo dat kansarmen en laag-
opgeleiden het meest religieus zijn. 
“Die samenhang zie ik niet in de 50 

data. Maar ik zeg niet dat de onder-
wijsresultaten van de tweede 
generatie gunstig zijn. Er is een 
groep die doorstoot naar de univer-
siteit en afstudeert, maar over het 55 

algemeen zijn er grote achterstan-
den.” (…) 
Onderwijsachterstanden komen vol-
gens haar door ‘gebrek aan bronnen 
voor schoolsucces in de woonomge-60 

ving’. “De voornaamste factor is de 
sociale achtergrond van de ouders. 
Men heeft met de gastarbeiders een 
laaggeschoolde groep hierheen ge-
haald. En we weten allemaal dat kin-65 

deren van laaggeschoolde ouders 
het zelf ook niet zo goed doen op 
school.” 
Volgens Fleischmann heeft religiosi-
teit geen negatieve invloed op wat zij 70 

‘structurele integratie’ noemt: succes 
op school en op de arbeidsmarkt. En 
omgekeerd: mensen met diploma’s 
en een goede baan worden niet min-
der gelovig. 75 
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naar: Dirk Vlasblom, NRC Handelsblad van 5 februari 2011 

 
 

noot 1 haji: titel voor een persoon die de islamitische pelgrimstocht naar Mekka volbracht 

 heeft 

noot 2 survey: enquête, grootschalig en diepgaand onderzoek, waarbij vooral de 

 betrouwbaarheid van de uitkomsten voorop staat 
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Toelichting bij figuur 1 en 2 
SES betekent Sociaal Economische Status. 
Gedurende vijf jaar (horizontale as) werden met tussenpozen van een half jaar, 
metingen verricht naar leesvaardigheid en wiskundevaardigheid van scholieren in 
het voortgezet onderwijs. 
 

De figuren presenteren data uit: Cooper, Harris, Barbara Nye, Kelly Charlton, 
James Lindsay and Scott Greathouse, “The Effects of Summer Vacation on 
Achievement Test Scores: A Narrative and Meta-Analytic Review,” Review of 
Educational Research, Vol. 66, No. 3, Fall 1996 (pp.227-268) 

 
 

figuur 1  Leesvaardigheid 
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      figuur 2  Wiskundevaardigheid 
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Opgave 3  Gezondheid en opleidingsniveau 

 
tabel 1  Levensverwachting en opleidingsniveau, periode 2005-2008 
 

opleidings-
niveau 

mannen vrouwen 

 levens-
verwachting

in jaren

waarvan 
ervaren

in goede
gezondheid

levens-
verwachting 

in jaren 

waarvan 
ervaren

in goede
gezondheid

hbo/universiteit 81,4 72,3 85,3 72,8
mbo/havo/vwo 78,5 65,1 84,9 66,9
vmbo 76,5 60,1 82,6 60,9
basisonderwijs 74,1 53,1 78,9 52,2

 
naar: Thijs Balder (2011). www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-
Gezondheid/article/detail/ 3074261/2011/12/13/Laagopgeleide-steeds-
ongezonder.dhtml, website geraadpleegd op 6 september 2012 

 
 
tekst 4 
 

Laagopgeleide steeds ongezonder 
 
De gezondheidsverschillen tussen 
hoog- en laagopgeleiden worden 
steeds groter. De vooruitzichten op 
een gezond leven verslechteren voor 
laagopgeleiden terwijl die voor hoog-5 

opgeleiden stijgen. 
(…) De overheid moet ingrijpen door 
ongezonde voeding duurder te ma-
ken en een preventief gezondheids-
beleid te ontwikkelen. 10 

Dit zegt de Raad voor Volksgezond-
heid en Zorg (RVZ) in het rapport 
Preventie van welvaartsziekten dat 
vandaag wordt gepresenteerd. (…) 
De RVZ pleit voor een vettaks, een 15 

speciale accijns op slechte grond-
stoffen in voedsel. Ook wil de raad 
dat over voeding het hoge btw-tarief 
wordt geheven in plaats van het lage 
tarief dat nu geldt. Daardoor zou eten 20 

duurder worden. Dat ontmoedigt vol-
gens RVZ-voorzitter Rien Meijerink 
overmatig eten. 

(…) Ook gemeenten moeten zich ac-
tiever opstellen. Zij krijgen een 25 

steeds grotere rol in de zorg voor hun 
inwoners. 
(…) Meijerink verwijt de politiek ge-
zondheidbevorderend beleid niet op 
de agenda te zetten omdat het als te 30 

‘betuttelend’ wordt beschouwd. De 
belangrijkste tegenkrachten zijn vol-
gens Meijerink ideologisch van aard 
en die bestaan uit de opvatting dat je 
de mensen zou betuttelen als je hun 35 

leefstijl beïnvloedt. Dat wordt pater-
nalistisch en bevoogdend gevonden. 
“Misschien is het daarom verkeerd 
als we het over preventief beleid 
hebben en over leefstijlbeïnvloeding. 40 

Maar we moeten de gezondheids-
bescherming wel invullen, zeker voor 
de jeugd. Vanuit moreel opzicht 
moeten we juist wel ingrijpen.” 
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naar: Thijs Balder (2011). www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-
Gezondheid/article/detail/ 3074261/2011/12/13/Laagopgeleide-steeds-
ongezonder.dhtml, website geraadpleegd op 6 september 2012 

 
 
Opgave 4  Europeanisering en individualisering 

 
tekst 5 
 

Armoede in Europa stijgt door crisis 
 
Het percentage inwoners van de 
Europese Unie dat armoede of so-
ciale uitsluiting riskeert, is vorig jaar 
gegroeid naar bijna een kwart. Dat 
meldt Eurostat, het statistische 5 

bureau van de EU. In 2010 was dit 
23,5 procent; in 2011 steeg het naar 
24,2 procent, ofwel 119,6 miljoen 
mensen. Het jaarlijkse Eurostat-
onderzoek is gebaseerd op gegevens 10 

uit de 27 EU-lidstaten. 

Met enige vertraging dringen de so-
ciale gevolgen van de crisis in Euro-
pa door in de statistieken. (…) 
Omdat armoede moeilijk objectief te 15 

meten is en omdat onderzoekers 
verschillende definities hanteren, 
gaat het Eurostat-onderzoek over het 
‘risico’ op armoede en sociale 
uitsluiting. 20 

 
naar: NRC Handelsblad van 4 december 2012 
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Opgave 5  Rotterdam: veilig of onveilig? 

 
tabel 2  De AD Misdaadmeter, misdaadscore 2011 
 

positie gemeente totaalscore 
1 Amsterdam 39.20 
2 Rotterdam 37.23 
3 Maastricht 36.63 
4 ‘s-Gravenhage 35.49 
5 Heerlen 35.06 
6 Eindhoven 34.25 
7 Arnhem 34.19 
8 Tiel 31.98 
9 Utrecht 31.41 

10 Groningen 30.84 
11 Nijmegen 30.52 
12 Leeuwarden 29.80 
13 Roermond 29.57 
14 Tilburg 29.42 
15 ‘s-Hertogenbosch 29.04 
16 Alkmaar 29.02 
17 Gouda 28.80 
18 Breda 28.80 
19 Zandvoort 28.34 
20 Helmond 27.50 

(…)   
401 Kollumerland en Nieuwkruisland 7.39 
402 Aalten 7.35 
403 Dalfsen 7.17 
404 Montfoort 7.03 
405 Winsum 6.98 
406 Giessenlanden 6.95 
407 Bergambacht 6.49 
408 Ferwerderadiel 6.43 
409 Urk 6.08 
410 Mill en Sint Hubert 6.06 
411 Tubbergen 5.62 
412 Dantumadiel 4.92 
413 Littenseradiel 4.36 

 
Toelichting bij tabel 2 
Voor de ranglijst van (on)veilige gemeenten wordt gekeken naar de aangiftes van 
tien delicten (…). Deze delicten zijn: woninginbraak, diefstal van een auto/motor, 
bedreiging, mishandeling, straatroof, overval, vernieling, diefstal uit 
garage/schuur, diefstal uit een auto en zakkenrollen. Het samenstellen van de 
ranglijst van 2011 vond plaats met een verbeterde en aangepaste methode. Het 
aantal delicten wordt afgezet naar inwoneraantal van een gemeente én er is 
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gekeken naar de impact van de delicten op de slachtoffers – via onderzoek van 
de politie en het Sociaal Cultureel Planbureau. Hoe groter de impact, hoe 
zwaarder een delict meetelt in de score. Zodoende telt woninginbraak zwaarder 
mee dan inbraak in een auto; en een mishandeling telt zwaarder dan vernieling. 
 

bron: www.ad.nl/ad/nl/1401/home/integration/nmc/frameset/ 
nieuws/misdaadmeter.dhtml, website geraadpleegd op 11 september 2012 

 
 
tekst 6 
 

Werken aan de veiligheidsbeleving in Rotterdam 
 
Rotterdam heeft de afgelopen jaren 
zichtbare resultaten geboekt op het 
gebied van objectieve veiligheid. 
Het aantal meldingen en aangiften 
is gedaald. (…) Tegelijkertijd blijft 5 

het veiligheidsgevoel gelijk of loopt 
zelfs terug. Hoe is dit te verklaren? 
Maar vooral: hoe kun je het veilig-
heidsgevoel wél verbeteren? De 
gemeente gaat hier de komende tijd 10 

actief mee aan de slag. 
 
Op 18 april 2011 vond in Rotterdam 
de werkconferentie Hoe beïnvloed 
je het veiligheidsgevoel? plaats. 
Daarmee werd de aftrap gegeven 15 

voor een nieuwe aanpak van de 
veiligheidsbeleving in de gemeente. 
Deze bijdrage beschrijft de belang-
rijkste lessen uit de conferentie en 
de Rotterdamse agenda voor de 20 

toekomst. Zowel in Rotterdam als in 
de rest van het land laten politie-
cijfers, in de vorm van aangiften en 
meldingen, een dalende trend zien. 
De Rotterdamse Veiligheidsindex 25 

laat tegelijkertijd zien dat bewoners 
niet zonder meer positiever zijn 
gaan oordelen over de veiligheid in 

hun eigen wijk. Met name op het 
gebied van overlast en verloedering 30 

is er sprake van een verschil in 
waarneming van objectieve en sub-
jectieve veiligheid.  
Wat maakt nu dat mensen zich on-
veilig voelen? Het gevoel van veilig-35 

heid is vaak niet alleen een gevolg 
van feitelijke verschijnselen van 
criminaliteit of overlast. Belangrijk is 
ook de omgeving waarin mensen 
zich bevinden. Eysink Smeets, 40 

Moors en Baetens hebben dit jaar 
in een onderzoek op een rij gezet 
welke factoren de betreffende per-
cepties vooral beïnvloeden. De 
onderzoekers geven aan dat per-45 

soonlijke factoren een rol spelen en 
ook de sociale omgeving, waarin 
mensen zich bevinden. Daarnaast 
is ook de reactie van andere men-
sen en (overheids-)instituties op 50 

verschijnselen in de buurt van in-
vloed op het veiligheidsgevoel. Met 
al deze factoren moet dus rekening 
gehouden worden om het veilig-
heidsniveau in Rotterdam de ko-55 

mende jaren op een hoger peil te 
brengen. 

 
bron: Arjen Littooij en Peter Groeneveld (oktober 2011). Secondant, 
Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 

Pagina: 915Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-f-13-2-c 2 lees verder ►►► 
 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 71 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  Opvoeden en media 
 

 1 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Cultuur is het geheel van voorstellingen, uitdrukkingsvormen, 

opvattingen, waarden en normen die mensen als lid van een groep of 
samenleving hebben verworven 1 

• ‘Culturen zijn relatief’ betekent dat culturen naar plaats en tijd 
verschillen. In tekst 1 staat dat in de loop van de tijd de betekenis van 
het ‘kind zijn’ veranderd is. De verandering van waarden en normen 
komt tot uitdrukking in de manier waarop naar kinderen gekeken wordt. 
Dat is een voorbeeld van een verandering van de cultuur en dus een 
voorbeeld van de relativiteit van een cultuur 1 

 
 2 maximumscore 6 

• Socialiserende instituties zijn: 2 
− ouders 
− leraren 
− media/televisie/internet 

 
 indien drie goed 2 
 indien twee of één goed 1 
 
• Toenemende individualisering leidt tot een verandering van bindingen 

waar mensen mee te maken krijgen. Individualisering houdt in dat 
mensen in toenemende mate zelf bepalen welke bindingen ze aangaan 
en dat ze hun identiteit meer zien als een persoonlijk project en minder 
als een opgelegd gegeven. De media krijgen in dat proces een 
belangrijker plaats en ouders en leraren boeten aan belang in 4 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

voor het correct gebruiken van de drie begrippen 2 
voor het correct gebruiken van twee begrippen 1 
voor het correct uitleggen dat het belang van de media is toegenomen 
en het belang van ouders en leraren is afgenomen 2 

 
 3 maximumscore 2 

Volgens de cultivatiehypothese verandert het beeld van de werkelijkheid 
van mensen die te veel naar bepaalde soorten programma’s kijken.  
De beelden van seks en geweld in de media komen niet overeen met hoe 
in de samenleving met seks en geweld omgegaan wordt.  
Als kinderen te veel van die beelden zien zouden ze daar een vertekend 
beeld van kunnen krijgen. Ze interpreteren de alledaagse realiteit dan 
vanuit het referentiekader van de mediawerkelijkheid. 
 

 4 maximumscore 2 
• Een kenmerk van het moderne gezin is dat het een 

onderhandelingshuishouding is. Dat is te herkennen in de eerste 
aanbeveling waarin staat dat het goed is om afspraken te maken 1 

• Een tweede kenmerk is het opvoedingsideaal waarbij de ontplooiing 
van het kind centraal staat, waarin hij leert om voor een eigen mening 
uit te komen en zich leert te ontwikkelen naar een zelfstandig 
handelende persoon. Dit kenmerk is te herkennen in de tweede 
aanbeveling die inhoudt dat met kinderen gepraat wordt over normen 
en waarden en dat kinderen geholpen moeten worden om media-
inhoud te begrijpen. De normen en waarden worden niet opgelegd 
maar het kind wordt geholpen om deze te ontwikkelen. Het helpen 
begrijpen van de media-inhoud helpt het kind om zijn eigen mening te 
vormen 1 

 
 

Opgave 2  Religie en integratie 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
De seculariseringstheorie stelt dat door modernisering de religiositeit 
afneemt. Dat kan tot gevolg hebben dat de sociale cohesie binnen een 
geloofsgemeenschap minder wordt omdat het bindende element, de 
gemeenschappelijke religie, minder belangrijk wordt. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 2 
Fleischmann ziet bij Turken een hechtere gemeenschap, dus een grotere 
sociale cohesie, dan bij Marokkanen. Daardoor zou de socialisatie op 
religieus gebied bij de tweede generatie Turken effectiever zijn dan bij de 
Marokkanen. Een grotere sociale cohesie helpt dus bij het in stand houden 
van religiositeit. 
 

 7 maximumscore 3 
• Ja, de gegevens in figuur 1 en 2 ondersteunen de verklaring van 

Fleischmann 1 
• Volgens Fleischmann zijn de bronnen voor schoolsucces in de 

woonomgeving, met als belangrijkste factor de sociale achtergrond van 
ouders, belangrijk voor schoolsucces. Figuur 1 en 2 laten zien dat 
scholieren met ouders met een hoge sociaal economische status hoger 
scoren dan scholieren met ouders met een lage sociaal economische 
status. En dat die verschillen vooral optreden in de periodes waarin de 
lange schoolvakanties vallen 1 

• De vakanties zijn de perioden waarin de verschillen in cultureel 
kapitaal het sterkst effect hebben op de verschillen in schoolprestaties. 
Cultureel kapitaal is de taalvaardigheid, de rekenvaardigheid  en 
andere culturele bagage van de ouders die zij meegegeven aan hun 
kinderen. De culturele bagage (cultureel kapitaal) van ouders met een 
hoge sociaal economische status sluit beter aan bij de eisen die het 
onderwijs stelt. Deze ouders geven hun kinderen houdingen en 
vaardigheden (o.a. taal en rekenen) mee waardoor deze beter kunnen 
presteren op school. 
Kinderen van ouders met een lage sociaal economische status lopen 
meer kans achter te blijven op het gebied van taal en rekenen in de 
vakantieperioden, omdat ze op het gebied van taal en rekenen minder 
gestimuleerd worden door hun ouders. Door dat verschil in cultureel 
kapitaal lopen ze in de loop van de jaren een achterstand op, waardoor 
ze minder kansen hebben in het onderwijs 1 

 
 8 maximumscore 2 

Volgens Fleischmann worden onderwijsachterstanden meer veroorzaakt 
door nurture-factoren. Zij noemt bronnen in de woonomgeving. Dat zijn 
sociale en materiële (nurture) factoren en die hebben niets met erfelijkheid 
(nature) te maken. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 3 
• Dit islamitisch worden is geen voorbeeld van acculturatie. De islam 

maakt deel uit van de oorspronkelijke cultuur van deze groepen en van 
acculturatie is sprake als iemand socialiseert in een cultuur die niet zijn 
oorspronkelijke cultuur is 2 
 

• Socialiserende instituties die in tekst 3 genoemd worden (twee van de 
volgende): 1 
− gezin 
− Koranschool 
− moskee 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als er twee genoemd zijn. 

 
 10 maximumscore 3 

• Assimilatie houdt in dat de oorspronkelijke cultuur wordt losgelaten en 
dat de nieuwe cultuur wordt overgenomen 1 

• Structurele integratie betekent dat een goede opleiding is afgemaakt 
en dat een goede baan is gevonden. Voor het afmaken van een goede 
opleiding en voor het vinden van een goede baan is het niet altijd nodig 
dat de oorspronkelijke cultuur losgelaten wordt 1 

• Voor structurele integratie is assimilatie dus niet noodzakelijk 1 
 

 11 maximumscore 2 
In de regels 69-72 staat te lezen dat succes op school en arbeidsmarkt niet 
negatief beïnvloed worden door religiositeit. Succes op school en 
arbeidsmarkt zijn van belang voor het stijgen of dalen op de 
maatschappelijke ladder. De conclusie is dus dat volgens het onderzoek 
van Fleischmann religiositeit niet van invloed is op de sociale mobiliteit. 
 
 

Opgave 3  Gezondheid en opleidingsniveau 
 

 12 maximumscore 2 
• Hoogopgeleide vrouwen leven gemiddeld langer dan laagopgeleide 

vrouwen. 
Hoogopgeleide vrouwen leven gemiddeld langer in goede gezondheid 
dan laagopgeleide vrouwen 1 

• Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen. 
Vrouwen leven gemiddeld langer in goede gezondheid dan mannen 1 

 
Opmerking 
Elk scorepunt alleen toekennen als beide verschillen genoemd zijn. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is sprake van sociale ongelijkheid als een verschil tussen mensen 

gevolgen heeft voor de verdeling van schaarse en hooggewaardeerde 
zaken en leidt tot een ongelijke waardering en behandeling 1 

• Het verschil in opleiding is in onze maatschappij een vorm van sociale 
ongelijkheid want hoogopgeleide mensen hebben doorgaans meer 
kans op een langer leven dan laagopgeleide mensen en dat is een 
hooggewaardeerde zaak 1 

 
 14 maximumscore 2 

Het groter worden van gezondheidsverschillen is een maatschappelijk en 
politiek vraagstuk omdat het een situatie betreft die als ongewenst wordt 
beschouwd / waarvan mensen vinden dat het door de overheid aangepakt 
moet worden / die hoog op de publieke agenda staat / die wordt gerekend 
tot de basisfuncties van de staat. 
Voorbeelden van juiste citaten: 
− “De overheid moet ingrijpen door ongezonde voeding duurder te 

maken en een preventief gezondheidsbeleid te ontwikkelen.” (regels 7-
10) 

− “Ook gemeenten moeten zich actiever opstellen. Zij krijgen een steeds 
grotere rol in de zorg voor hun inwoners.” (regels 24-27) 

− “Maar we moeten de gezondheidsbescherming wel invullen, zeker voor 
de jeugd. Vanuit moreel opzicht moeten we juist wel ingrijpen.” (regels 
41-44) 

 
Opmerking 
De twee scorepunten alleen toekennen voor een juiste uitleg met een juist 
citaat. 
 

 15 maximumscore 2 
• De ideologische stroming is het liberalisme 1 
• Het ideologische uitgangspunt is ‘eigen verantwoordelijkheid’ / de 

overheid bemoeit zich niet met privéaangelegenheden 1 
 

 16 maximumscore 2 
• sociaaldemocratie: solidariteit met de zwakkeren 1 
• christendemocratie: zorgzame/verantwoordelijke samenleving met, 

omdat het hier nodig is, een aanvullende rol van de overheid 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4  Europeanisering en individualisering 
 

 17 maximumscore 4 
• Kenmerken van sociale uitsluiting zijn (twee van de volgende): 2 

− onvoldoende sociale en politieke participatie (zoals politieke 
desinteresse, sociaal isolement) 

− onvoldoende normatieve integratie (onvoldoende naleving van de 
gangbare waarden en normen in de samenleving) 

− niet goed kunnen voorzien in elementaire levensbehoeften, een 
tekort aan materiële goederen 

− onvoldoende toegang tot sociale grondrechten (onderwijs, 
huisvesting, gezondheidszorg, veiligheid, enz.) 

 
per juist kenmerk 1 

 
• Voorbeelden van een juiste uitleg (twee van de volgende): 2 

− Draagvlak blijkt onder andere uit deelname aan bijvoorbeeld 
Europese verkiezingen. Het eerstgenoemde kenmerk van sociale 
uitsluiting houdt in dat er onvoldoende politieke participatie is en 
dat betekent dus onvoldoende draagvlak. 

− Een kenmerk van sociale uitsluiting is onvoldoende normatieve 
integratie. Als mensen het idee hebben dat door de Europese 
samenwerking er meer migranten komen die zich niet gedragen 
overeenkomstig de heersende waarden en normen (zodat er 
sprake is van gebrekkige normatieve integratie) dan kan dat als 
gevolg hebben dat het draagvlak voor Europese samenwerking 
vermindert. 

− De laatste twee kenmerken kunnen ertoe leiden dat mensen een 
zondebok gaan zoeken. Dat zou bijvoorbeeld de Europese Unie 
kunnen zijn die dan gezien wordt als de instantie die er 
verantwoordelijk voor is dat Nederlands geld naar landen zoals 
Griekenland gaat en niet in eigen land aan armoedebestrijding 
besteed wordt. 

 
per juiste uitleg  1 

 
 18 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord: 
• Europeanisering kan tot gevolg hebben dat werkgelegenheid (door 

relatief hoge loonkosten hier) naar het buitenland verdwijnt 1 
• De ontwikkeling naar een postindustriële samenleving maakt dat een 

bepaald soort werkgelegenheid, met name werk waarvoor minder 
opleiding vereist is, uit een land als Nederland verdwijnt: 
uitbreiding van de dienstensector maakt dat het belang van een hogere 
opleiding voor het vinden van werk toeneemt 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een gevolg van individualisering is dat mensen zich minder binden aan 

organisaties waaronder de vakbonden. / De organisatiegraad van de 
vakbonden neemt af 1 

• De vakbonden vertegenwoordigen nu minder leden terwijl dat hun 
belangrijkste machtsbron is 1 

• Conclusie: ze staan daardoor minder sterk tegenover de werkgevers 
en hebben dus minder mogelijkheden om de belangen van werknemers 
te behartigen 1 

 
 

Opgave 5  Rotterdam: veilig of onveilig? 
 

 20 maximumscore 2 
• De meeste overtredingen hebben, in vergelijking met misdrijven, 

minder invloed op de veiligheidsbeleving van mensen 1 
• Moord en doodslag komen zo weinig voor dat ze statistisch niet 

bruikbaar zijn voor het bepalen van de mate van veiligheid. Een 
‘incidentele’ moord zou een wijk zeer onveilig maken 1 

 
 21 maximumscore 3 

• Criminaliteit komt meer voor in grote steden. De lijst wordt aangevoerd 
door gemeenten met overwegend grotere steden en afgesloten door 
gemeenten met kleinere steden 1 

 
• Voorbeelden van juiste verklaringen zijn (twee van de volgende): 2 

− in de grote steden is meer gelegenheid voor criminaliteit 
− in de grote steden is minder sociale controle 
− in grote steden zijn relatief meer jongeren 
− in grote steden is minder sociale cohesie 
− in grote steden is de pakkans kleiner 

 
per juiste verklaring 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 4 
• Criminaliteit komt meer voor in wijken waarin vooral mensen met lage 

inkomens wonen 1 
 
• De kans op slachtofferschap is onder andere afhankelijk van de 

volgende factoren (bijvoorbeeld twee van de volgende): 2 
− de personen met wie iemand omgaat 
− de plek waar iemand woont 
− omgevingsfactoren 
− inkomen 
 
per juiste factor 1 

 
• Voorbeelden van een juiste uitleg: 1 

− In wijken waarin vooral mensen met lage inkomens wonen, spelen 
heel andere problemen dan in wijken waarin de hogere inkomens 
wonen. Er is vaak geringe sociale cohesie vanwege grotere 
doorstroming, er is vaak minder deelname aan verenigingsleven, 
minder sociale organisatie en minder contact met bestuurders 
zodat problemen in de wijk minder snel aangepakt worden. Mensen 
met persoonlijke problemen zoals een verslaving, onaangepast 
gedrag, agressiviteit en dergelijke en mensen die anderszins 
ontspoord zijn, zijn in deze wijken oververtegenwoordigd omdat ze 
geen hogere huur kunnen betalen. Deze en andere kenmerken van 
deze wijken zorgen voor een concentratie van problemen die onder 
andere zichtbaar is in hogere criminaliteitscijfers. Wie daar woont 
heeft daarom ook meer kans om slachtoffer te worden. 

− In die wijken wonen meer mensen die met justitie in aanraking 
komen. Het wonen in de buurt van delictplegers maakt de kans op 
slachtofferschap groter. 

 
 23 maximumscore 4 

• Objectieve veiligheid verwijst naar het aantal delicten dat werkelijk 
gepleegd is 1 

• Subjectieve veiligheid verwijst naar de veiligheidsbeleving, hierbij gaat 
het om gevoelens die met veiligheid te maken hebben 1 

• Een voorbeeld van een vraag om objectieve veiligheid te meten is: 
bent u het afgelopen jaar slachtoffer van een delict geweest? 1 

• Een voorbeeld van een vraag om subjectieve veiligheid te meten is: 
voelt u zich veilig als u ’s avonds over straat loopt? 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Sociale controle kan ertoe leiden dat mensen met andere dan de 
dominante opvattingen buitengesloten worden. 
Conformisme is de neiging van mensen om zich aan te passen aan 
anderen. Door zich te conformeren voorkomen mensen dat ze 
buitengesloten worden. 
Beide sociale processen hebben het effect dat ideeën die binnen een 
groep leven in stand gehouden worden. Als de heersende opvatting 
inhoudt dat de situatie onveilig is, dan zorgen deze twee sociale processen 
ervoor dat die opvatting niet snel zal veranderen. Wie een afwijkende 
opvatting verkondigt, loopt immers het risico buitengesloten te worden. 
 
• voor een juiste uitleg van de bijdrage door sociale controle 1 
• voor een juiste uitleg van de bijdrage door conformisme 1 
 

 25 maximumscore 2 
Berichtgeving in de media is van invloed op de beeldvorming. De AD 
Misdaadmeter krijgt veel ruimte in de krant en op de website. Daarmee kan 
het referentiekader van de lezer beïnvloed worden. Deze neemt daardoor 
bijvoorbeeld scherper de zaken waar die wijzen op onveiligheid en minder 
scherp de zaken die een teken zijn van veiligheid (selectieve perceptie). 
Zo kan het subjectieve gevoel van onveiligheid blijven voortbestaan, ook 
als de situatie objectief verbeterd is. 
 

 26 maximumscore 2 
In de Grondwet van Nederland is persvrijheid geregeld en dat houdt in dat 
de beslissing over wat er gepubliceerd wordt bij de pers en niet bij de 
overheid ligt. De kern van de rechtsstaatgedachte houdt in dat de burgers 
beschermd worden tegen te grote overheidsmacht. De overheid moet zich 
daarom ook aan de wet houden en moet de persvrijheid daarom 
respecteren. De wet bepaalt dus de mogelijkheden van de overheid. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− Bedreigingen die te maken hebben met de voedselveiligheid. Productie 

van voedsel voor de wereldmarkt heeft geleid tot schaalvergroting. 
Daardoor kan een probleem in de productie op één plaats gevolgen 
hebben die wereldwijd optreden. 

− Bedreigingen die te maken hebben met de verspreiding van ziektes. 
De omvang van het gebied waarin ziektes zich kunnen verspreiden en 
de snelheid waarmee dat gebeurt heeft te maken met de toegenomen 
mobiliteit en de intensivering van het aantal contacten tussen 
gemeenschappen. 

− Bedreigingen die te maken hebben met de eindigheid van de voorraad 
natuurlijke grondstoffen en energiebronnen. Het bestaan van een 
wereldmarkt die uitgaat van groei waardoor er in een steeds hoger 
tempo beslag op natuurlijke grondstoffen en eindige energiebronnen 
wordt gelegd. Dit leidt tot schaarste- en milieuproblemen die 
grensoverschrijdend zijn. 

− Bedreigingen die te maken hebben met de grootschaligheid van 
moderne landbouwproductie. Internationale concurrentie dwingt tot het 
gebruik van de meest productieve gewassen waardoor monoculturen 
ontstaan. Treedt een ziekte of ander probleem op dan zijn de gevolgen 
meteen zeer groot. 

− Bedreigingen die te maken hebben met onze afhankelijkheid van 
technologische systemen. De afhankelijkheid van technologische 
systemen die niet alleen binnen de eigen landsgrenzen bediend 
worden, maakt een land gevoelig voor problemen elders. 

 
per juiste bedreiging met juiste uitleg 2 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 21 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Harriët Salm (2008). www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1242198/ 
 2008/04/18/Opvoeding-Internet-en-tv-doen-het-klassieke-kind-verdwijnen.dhtml, website 
 geraadpleegd op 20 december 2012 
tekst 2 Peter Nikken (2007). Mediageweld en kinderen, uitgeverij SWP Amsterdam (p.197) 
tekst 3 naar: Dirk Vlasblom, NRC Handelsblad van 5 februari 2011 
figuur 1 en 2 De figuren presenteren data uit: Cooper, Harris, Barbara Nye, Kelly Charlton, James 

Lindsay and Scott Greathouse, “The Effects of Summer Vacation on Achievement Test 
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Scores: A Narrative and Meta-Analytic Review,” Review of Educational Research, Vol. 66, 
No. 3, Fall 1996 (pp.227-268) 

tabel 1, tekst 4 naar: Thijs Balder (2011). www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/ 
 detail/3074261/2011/12/13/Laagopgeleide-steeds-ongezonder.dhtml, website 
 geraadpleegd op 6 september 2012 
tekst 5 naar: NRC Handelsblad van 4 december 2012 
tabel 2 www.ad.nl/ad/nl/1401/home/integration/nmc/frameset/nieuws/misdaadmeter.dhtml, 
 website geraadpleegd op 11 september 2012 
tekst 6 Arjen Littooij en Peter Groeneveld (oktober 2011). Secondant, Tijdschrift van het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie 
 
 
 
 
 

einde  
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HA-1034-a-12-1-o 

Examen HAVO 

2012 
tijdvak 1 

donderdag 24 mei 
9.00 - 12.00 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal 
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, dan worden 
alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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 HA-1034-a-12-1-o 2 lees verder ►►►

Opgave 1  Kunst in de knel? 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 en tabel 1 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Na de formatie volgend op de parlementsverkiezingen van 2010 kondigde de 
regering flinke bezuinigingen aan. Omstreden waren de plannen voor de kunst- 
en cultuursector: bezuinigen op subsidies en verhoging van de btw op 
toegangskaartjes. In tekst 1 licht staatssecretaris van cultuur Zijlstra deze keuze 
van het kabinet toe. De voorgenomen plannen zorgden voor veel commotie in de 
samenleving (tekst 2 en 3). De meerderheid van de Tweede Kamer stemde in 
met de btw-verhoging. De Eerste Kamer maakte aanvankelijk bezwaar maar 
ging uiteindelijk toch akkoord toen de invoering van de maatregel een half jaar 
werd uitgesteld (tekst 4). 
 
Lees tekst 1. 
In het kabinet-Rutte vormt het CDA samen met de VVD een coalitie. In tekst 1 
verwoordt staatssecretaris Zijlstra het kabinetsstandpunt op het gebied van 
kunst en cultuur. Dit standpunt komt voort uit de afspraken die gemaakt zijn in 
het regeerakkoord. Staatssecretaris van cultuur Zijlstra is in het kabinet één van 
de bewindslieden van de VVD. 

2p 1 Geef twee kenmerken van de liberale ideologie die te herkennen zijn in tekst 1. 
Geef bij elk kenmerk een citaat met regelnummers.  
 
Lees tekst 2. 
Tekst 2 gaat over een brief van de top van het bedrijfsleven, bestuurlijk 
Nederland en de kunstsector die gericht is aan de onderhandelaars aan de 
formatietafel. Tijdens een kabinetsformatie krijgen de onderhandelaars veel 
brieven en verzoeken. 

2p 2 Leg uit dat juist in de periode waarin een nieuwe regering wordt geformeerd 
pressiegroepen proberen invloed uit te oefenen. Betrek in je antwoord de 
begrippen coalitie en regeerakkoord. 
 
De briefschrijvers roepen de regering op om niet te veel te bezuinigen op kunst 
en cultuur. Volgens de briefschrijvers kun je kunst en cultuur beschouwen als 
collectieve goederen. 

2p 3 Geef twee kenmerken van collectieve goederen. 
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 HA-1034-a-12-1-o 3 lees verder ►►►

De briefschrijvers die bezuinigingen op de kunstensector willen beperken, zullen 
van de PVV weinig steun krijgen want in haar verkiezingsprogramma staat dat 
de PVV de subsidies op kunsten af wil schaffen, uitgezonderd de subsidies voor 
musea, bibliotheken en nationaal erfgoed. Wat de uitzonderingen zijn wordt 
verduidelijkt in de verkiezingsprogramma’s voor de provinciale staten van 2011. 
In haar verkiezingsprogramma voor de provinciale staten van Overijssel staat 
dat de PVV subsidies op kunsten “waar Henk en Ingrid geen enkel belang bij 
hebben, maar wel voor betalen” af wil schaffen. En in het programma van Zuid-
Holland staat: “Enkel musea die door alle lagen van de bevolking op waarde 
worden geschat kunnen financieel worden ondersteund.” Subsidies voor 
bibliotheken en cultureel nationaal erfgoed (onder andere “oude binnensteden 
van de prachtige gemeenten en dorpjes”) wil de PVV handhaven. 
In het bovenstaande valt te herkennen dat de PVV zegt te spreken namens het 
volk en daarom wordt ze een populistische partij genoemd. Populisme heeft 
echter meer kenmerken. 

2p 4 Welke andere kenmerken van populisme zijn af te leiden uit bovenstaand 
standpunt van de PVV over kunst en cultuur? Noem twee kenmerken en licht je 
antwoord toe.  
 
Lees tekst 3. 
In de regels 16-20 van tekst 3 wordt een praktijk beschreven die door 
pressiegroepen veel wordt toegepast.  

1p 5 Met welk begrip wordt het achter de schermen beïnvloeden van politici buiten 
het parlement om aangeduid? 
 
Zie tekst 3. 
In de Nederlandse Grondwet staan rechten geformuleerd. Door die rechten 
ontstaat voor burgers ruimte om acties te voeren zoals in tekst 3 aan de orde 
zijn. 

2p 6 Door welke rechten uit de Grondwet ontstaat ruimte voor acties? Noem er twee 
en geef van elk recht een voorbeeld van een actie uit tekst 3. 
 
Zie de regels 1 tot en met 11 van tekst 3. 
Parlementariër Klijnsma van de PvdA was ook aanwezig bij deze demonstratie. 
Als lid van de Tweede Kamer kan zij, samen met andere Kamerleden, 
gebruikmaken van een aantal formele middelen om het kabinetsbeleid te 
beïnvloeden. 

2p 7 Noem twee formele middelen van de Tweede Kamer waarmee Kamerleden het 
beleid kunnen beïnvloeden. Licht je antwoord toe  
 
Ook de massamedia spelen een rol in het proces van politieke besluitvorming. 

2p 8 Welke functie vervult Trouw met de publicatie van tekst 3? Licht je antwoord toe. 
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Lees tekst 4. 
Een wetsvoorstel ter verhoging van de btw-tarieven behoort naast de 
bezuinigingen tot de maatregelen die het kabinet voor de kunstsector wil 
doorvoeren. De btw-verhoging is onderdeel van het Belastingplan.  
In de Eerste Kamer gebeurde iets bijzonders want onder druk van de Eerste 
Kamer heeft staatssecretaris Weekers zijn plan aangepast. 

1p 9 Van welk parlementair recht had de Eerste Kamer gebruik kunnen maken als de 
staatssecretaris zijn plan niet had aangepast? 
 
Bekijk tabel 1.  
Op 9 juni 2010 vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats met de 
uitslag van tabel 1 als resultaat.  

4p 10 Noem twee kenmerken van het Nederlandse kiesstelsel die te herleiden zijn uit 
tabel 1. Licht je antwoord toe.  
 
Zie tabel 1. 

3p 11 Leg uit, aan de hand van tabel 1, dat het kabinet-Rutte (VVD en CDA) een 
bijzondere staatsrechtelijke relatie heeft met de Tweede Kamer en geef aan wat 
voor gevolgen die bijzondere staatsrechtelijke relatie heeft voor de 
besluitvorming.  
 
 

Opgave 2  ‘Infotainment: draaien de media door?’ 
 
Bij deze opgave horen de teksten 5 en 6 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2010 bestond het televisieprogramma De Wereld Draait Door (DWDD) vijf 
jaar. Het programma van de VARA is een mengeling van cultuur, nieuws en 
entertainment. Met gemiddeld meer dan een miljoen kijkers was DWDD het 
populairste programma op Nederland 3. 
Het format van DWDD wordt door critici besproken als voorbeeld van de 
toename van infotainment, een belangrijke ontwikkeling die negatieve 
maatschappelijke gevolgen kan hebben (tekst 5). 
Een positief maatschappelijk gevolg wordt gezien door mediahistoricus Huub 
Wijfjes. Hij is van mening dat juist door de aandacht voor politiek in 
programma’s als DWDD de politiek toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek 
(tekst 6). 
 
Lees tekst 5. 
De auteur stelt in de regels 36-38 van tekst 5 dat DWDD onze blik op de wereld 
stuurt en hij suggereert daarmee dat media veel macht hebben. Deze visie kan 
genuanceerd worden. 

2p 12 Welke theorie over de invloed van de media zegt dat die invloed beperkt is? 
Licht je antwoord toe. 
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Een discussie als in tekst 5 speelde ook al in de jaren zestig van de vorige 
eeuw. Toen werd na de komst van de TROS in het omroepbestel de term 
vertrossing geïntroduceerd. 

4p 13  Geef een omschrijving van ‘vertrossing’. 
 Welke verandering in de Nederlandse cultuur hangt samen met de 

vertrossing in de jaren zestig en zeventig? Licht je antwoord toe. 
 
Zie tekst 5. 
Massamedia vervullen verschillende functies, zowel voor het individu als voor de 
samenleving. Twee van die functies zijn de sociale functie en de socialiserende 
functie. Niet alle programma’s vervullen alle functies, sommige programma’s 
vervullen er meer dan andere. 

4p 14 Leg aan de hand van tekst 5 uit dat er een verschil is tussen de sociale functie 
en de socialiserende functie van de massamedia. Verwerk in je antwoord bij elk 
van de functies een bijpassend citaat uit tekst 5. 
 
Maatschappijwetenschappen onderzoekt maatschappelijke verschijnselen vanuit 
verschillende benaderingswijzen die ook wel invalshoeken worden genoemd. 
Het succes van DWDD kan vanuit verschillende benaderingswijzen onderzocht 
worden. 

4p 15 Formuleer twee onderzoeksvragen over het succes van DWDD. Een vanuit de 
sociaal-economische benaderingswijze en een vanuit de sociaal-culturele 
benaderingswijze. 
 

2p 16 Beredeneer dat de ontwikkeling zoals die geschetst wordt in tekst 5, negatieve 
gevolgen zou kunnen hebben voor de kwaliteit van het publieke debat. Gebruik 
in je antwoord het begrip pluriformiteit. 
 
Lees tekst 6. 
In de regels 25-27 van tekst 6 staat dat ernaar gestreefd wordt om het meest 
besproken programma te worden. Een van de redenen voor dat streven is dat 
het uitzenden van een veelbesproken programma veel geld op kan leveren. 

2p 17 Leg uit op welke wijze televisiezenders geld kunnen verdienen met het 
uitzenden van een veelbesproken programma. 
 
Voor zendgemachtigden in het publieke deel van het bestel gelden bepaalde 
criteria om te kunnen blijven uitzenden. Die criteria voor de ledengebonden 
omroepen zijn anders dan voor de niet-ledengebonden omroepen. 

3p 18 Aan welke drie criteria moet een ledengebonden omroep voldoen om te mogen 
blijven uitzenden binnen het publieke bestel? 
 
Lees de regels 22 tot en met 38 van tekst 6. 
De situaties waar in dit tekstdeel naar verwezen wordt, krijgen vrijwel altijd veel 
publiciteit. Ze voldoen aan meerdere criteria die gehanteerd worden bij de 
selectie van ‘nieuws’. 

2p 19 Geef vier selectiecriteria voor nieuws die van toepassing zijn op deze situaties 
of gebeurtenissen.  
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Opgave 3  Van kwaad tot erger? 
 
Bij deze opgave horen de teksten 7 tot en met 10 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Of de criminaliteit nou toe- of afneemt, het zoeken naar een geschikte aanpak 
blijft de gemoederen bezighouden. De cijfers van de geregistreerde criminaliteit 
vertonen geen opzienbarende ontwikkelingen. Desondanks blijft de gemeente 
Utrecht zoeken naar een betere aanpak van de overlast in de wijk Zuilen. Zij 
probeert dat met een gevarieerd beleid waar niet alle bewoners vertrouwen in 
hebben (tekst 7). De beleidskeuze in Amsterdam voor preventief fouilleren in het 
stadsdeel West (tekst 8) wekt de bezorgdheid van GroenLinks en D66, vanwege 
de inbreuk die het maakt op de vrijheid van het individu (tekst 9). Aandacht voor 
het individu stond ook al onder druk toen de regering een maand daarvoor met 
een omstreden plan kwam om een einde te maken aan de speelruimte die 
rechters hebben om met individuele verschillen van zware wetsovertreders 
rekening te houden (tekst 10). 
 
In 2009 registreerde de politie ruim een miljoen misdrijven. De geregistreerde 
criminaliteit was daarmee even hoog als in het voorafgaande jaar. 

2p 20 Leg uit wat ‘geregistreerde criminaliteit’ is. 
 
Het beeld dat de meeste mensen hebben van de criminaliteit in Nederland komt 
niet overeen met de cijfers. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat er veel meer 
zware criminaliteit gepleegd wordt dan in feite het geval is. 

1p 21 Leg uit, aan de hand van de rol van de media, dat de meeste mensen een ander 
beeld van de criminaliteit hebben dan het beeld dat de cijfers geven. 
 
Lees tekst 7. 
De politie wordt ingezet bij het bestrijden van de problemen in de Utrechtse wijk 
Zuilen. De politie wordt alleen maar ingezet voor problemen die vallen binnen 
haar taakomschrijving. 

2p 22 Leg uit, en verwijs met regelnummers naar tekst 7, dat de problemen in de wijk 
Zuilen een politiek probleem genoemd kunnen worden. Verwerk in je antwoord 
twee kenmerken van een politiek probleem. 
 

3p 23 Leg uit hoe de politie drie van haar taken zou kunnen uitvoeren om de 
problemen in de wijk Zuilen aan te pakken. 
 
Er bestaan verschillende theorieën die proberen crimineel gedrag te verklaren 
en vanuit zo’n verklaring kun je kiezen voor een bepaalde aanpak. Een deel van 
de aanpak die in Utrecht wordt toegepast sluit aan bij de sociale controletheorie. 

2p 24 Welke maatregel uit tekst 7 past bij de sociale controletheorie? Verklaar je 
antwoord. 
 

4p 25 Als je uitgaat van de bindingstheorie welke twee beleidsmaatregelen zou een 
gemeente dan kunnen treffen om crimineel gedrag van jongeren (zoals in 
Zuilen) te verminderen. Leg je antwoord uit. 
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Lees tekst 8 en 9. 
Preventief fouilleren is een opsporingshandeling die de politie alleen maar mag 
uitvoeren na een speciale opdracht van de officier van justitie in een gebied dat 
door de burgemeester is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. 
Andere opsporingshandelingen zoals staande houden, aanhouden en 
meenemen naar het bureau, mag de politie wel op eigen gelegenheid uitvoeren 
maar niet zomaar bij willekeurige voorbijgangers. 

1p 26 Aan welke voorwaarde moet voldaan zijn opdat de politie iemand mag 
aanhouden? 
 
De overheid heeft in een rechtsstaat twee taken die regelmatig leiden tot een 
dilemma.  

3p 27 Leg met voorbeelden uit de teksten 8 en 9 het dilemma van de rechtsstaat uit. 
 
Zie de regels 1 tot en met 3 van tekst 10. 
Veel landen in Europa maken deel uit van de Europese Unie en binnen de 
Europese Unie wordt ook gesproken over het bestrijden van criminaliteit.  
De besluitvormingsprocedure in de Europese Unie is soms 
intergouvernementeel en soms supranationaal. 

3p 28 Verloopt besluitvorming over criminaliteitsbestrijding binnen de EU volgens de 
intergouvernementele of volgens de supranationale procedure? Vermeld ook wat 
beide procedures inhouden. 
 
Lees tekst 10. 
De overheid kan in haar criminaliteitsbeleid kiezen voor preventie, voor 
repressie of voor een mix van beide. 

3p 29 Leg uit of het invoeren van minimumstraffen voor moord en doodslag zoals dat 
door Eerdmans wordt bepleit (tekst 10, regel 26-29), gezien kan worden als 
preventief beleid, als repressief beleid of als een mix van beide. Licht je 
antwoord toe. 
 
Regels in het strafrecht kunnen uitgaan van daderstrafrecht of van 
daadstrafrecht. 

2p 30 Is het vaststellen van minimumstraffen een voorbeeld van daderstrafrecht of van 
daadstrafrecht? Licht je antwoord toe. 
 
Met het opleggen van een straf worden één of meer doelen nagestreefd.  

3p 31 Welke van die doelen van straffen worden nagestreefd door minimumstraffen in 
te voeren? Noem er drie. 
 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  einde  
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Opgave 1  Kunst in de knel?  

 
tekst 1 
 

Onvoldoende publiek: geen cultuursubsidie 
 
Culturele instellingen die te weinig 
publiek trekken, krijgen geen subsidie 
meer. Dat is een voorwaarde die staats-
secretaris Halbe Zijlstra van Cultuur 
voortaan stelt bij het verstrekken van 5 

cultuursubsidies, liet hij maandag 
weten in een brief aan de Tweede 
Kamer.  
Een sterke cultuursector moet zo min 
mogelijk afhankelijk zijn van de over-10 

heid, schrijft Zijlstra. “De afgelopen 
decennia heeft de overheid het particu-
lier initiatief in de cultuursector niet 

zozeer aangevuld, maar overgenomen. 
Dat is niet gezond. Het is tijd voor een 15 

cultuuromslag, een herijking.” 
 
Alleen artistieke kwaliteit is volgens 
Zijlstra niet genoeg. Instellingen moeten 
ook voldoende bezoekers trekken, 
ondernemend zijn, voldoende toe-20 

gankelijk zijn voor kinderen en jongeren 
en de collectie of het aanbod moet van 
(inter)nationale betekenis zijn om in 
aanmerking te komen voor geld van de 
overheid.25 

 
bron: de Volkskrant van 6 december 2010 
 

 
tekst 2 
 
Amsterdam, 24 september 2010 
Top bedrijfsleven en kunstensector: 
Bezuinig niet onevenredig op cultuur 
 
In een brief aan de CDA-, VVD- en 
PVV-onderhandelaars over het regeer-5 

akkoord roept een aantal vertegen-
woordigers van bedrijfsleven, vertegen-
woordigers van bestuurlijk Nederland 
en directeuren van grote kunst-
instellingen op om niet onevenredig te 10 

bezuinigen op kunst en cultuur.  
 
De briefschrijvers, waaronder oud-
politici als Jaap de Hoop Scheffer en 

Frans Weisglas en topondernemers als 
Jos Nijhuis (Schiphol) en Hans Wijers 15 

(Akzo Nobel), wijzen erop dat de 
cultuursector veel meer waard is dan 
alleen de investering van de overheid: 
internationale ondernemers kiezen voor 
steden en regio’s met een bloeiend 20 

cultureel klimaat. Voor menselijke, 
maatschappelijke en economische 
ontwikkeling zijn kunst en cultuur 
essentieel. Niet voor niets is de crea-
tieve industrie uitgeroepen tot een 25 

sleutelterrein van de Nederlandse 
economie. 
(…) 

 
naar: http://www.directorsguild.nl 
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tekst 3 
 

Kunstwereld bundelt verzet op Malieveld 
 
Bijna drieduizend studenten van het 
Haags conservatorium en andere 
betrokkenen demonstreerden gisteren 
op het Malieveld tegen de voor-
genomen bezuinigingen op kunst en 5 

cultuur. Ze kregen steun van oppositie-
partijen. PvdA-parlementariër Jetta 
Klijnsma zei namens SP, D66 en haar 
eigen partij, alles in het werk te stellen 
om het korten op kunst en cultuur te 10 

stoppen. 
„Wij hopen dat niet iedere instantie voor 
zich gaat actievoeren, maar dat we 

zoveel mogelijk samen kunnen optrek-
ken. Op dit moment smeden we daar de 15 

plannen voor. De pogingen om de be-
zuinigingen van tafel te krijgen, spelen 
zich voor en achter de schermen af.  
We gaan proberen om buiten het 
parlement om politici te beïnvloeden, 20 

maar acties zullen er zeker ook komen”, 
zegt Ad ’s Gravesande, voorzitter van 
Kunsten ’92, de belangenvereniging 
van kunstinstellingen.  
Her en der zijn wel relatief kleine acties 25 

waar te nemen (…). 
 
naar: Trouw van 9 oktober 2010 
 
 

tekst 4 
 

Kabinet-Rutte buigt voor Eerste Kamer 
 
Het kabinet heeft dinsdag op het laatste 
moment een frontale aanvaring met de 
Eerste Kamer voorkomen. Vlak voor de 
senaat zich zou uitspreken over het 
Belastingplan, bood staatssecretaris 5 

Weekers van Financiën (VVD) aan de 
btw-verhoging op theaterkaartjes met 
een half jaar uit te stellen.  
(…) 
Eerder op de dag had Weekers grote 
ergernis in de Eerste Kamer gewekt, 10 

omdat hij volhield dat het echt on-
mogelijk was nog iets te doen aan de 
btw-verhoging. Een motie van PvdA-
fractievoorzitter Han Noten had het 
kabinet daar vorige week toe op-15 

geroepen.  
Maar Weekers stelde dat er niets aan te 
doen viel, omdat in de Tweede Kamer 

geen meerderheid te vinden was. Lees: 
omdat de PVV van Geert Wilders, die 20 

de minderheidscoalitie van VVD en 
CDA steunt, voor een aanpassing bleef 
liggen. Wilders moet instemmen met 
elke wijziging van het regeerakkoord 
die financiële consequenties heeft. (…)  25 

De senatoren voelden zich duidelijk 
geschoffeerd door het kabinet. “Als 
Weekers voet bij stuk had gehouden, 
was het Belastingplan in zwaar weer 
terechtgekomen”, analyseerde Kox 30 

achteraf. VVD en CDA hebben in de 
Eerste Kamer geen meerderheid. (…) 
Toen VVD en CDA nog eens onder-
streepten dat ook zij niet stonden te 
juichen bij de btw-verhoging, besloot 35 

het kabinet eieren voor zijn geld te 
kiezen. (…)

 
naar: de Volkskrant van 22 december 2010 
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Opgave 2  ‘Infotainment: draaien de media door?’ 

 
tekst 5 
 

Het moet vooral leuk zijn 

 
De Wereld draait door (DWDD) is de 
afgelopen jaren uitgegroeid tot hét 
publieke podium waar columnisten, 
politici, journalisten of gewoonweg 
‘Bekende Nederlanders’ hun mening 5 

komen geven, ongeacht hun expertise 
over het onderwerp. Je kunt gerust 
stellen dat DWDD niet alleen is uit-
gegroeid tot de graadmeter van het 
culturele en politieke leven, maar ook 10 

dat nergens anders het publieke debat 
zo scherp vorm krijgt. Niet alleen 
worden de discussies continu aan-
gehaald in andere media, het DWDD-
format lijkt de toekomst van discussie 15 

op televisie te zijn, met 1,2 à 1,3 
miljoen kijkers per dag (volgens kijk-
cijferrapporten van Stichting Kijk 
Onderzoek). Duidelijk is dat de ver-
schillende meer intellectuele discussie-20 

programma's, waar de gasten door-
gaans aanzienlijk beter gekwalificeerd 
zijn, het verloren terrein op DWDD niet 
zullen terugpakken. Welke invloed heeft 
dat op het publieke debat? 25 

 
Wat opvalt wanneer je alle gasten in 
DWDD turft, is dat je steeds bij dezelfde 
namen uitkomt, een harde kern van pak 
’m beet vijftien vaste gasten die het 
debat bepalen. Steeds meer begint het 30 

programma een gesloten gemeenschap 
te worden van mensen die het met 
elkaar eens zijn. Wie onwelluidend 
kritisch of ongezellig is, is per definitie 
een outsider. Wezenlijk kritisch zijn 35 

wordt niet op prijs gesteld. Zo biedt 
DWDD geen venster op de wereld, 
maar stuurt het onze blik op de wereld. 

 
naar: Joost de Vries, De Groene Amsterdammer van 20 mei 2010 
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tekst 6 
 

Televisie bederft de democratie niet, maar helpt die juist een 
handje 
 
De televisie heeft zich veel beter aan-
gepast aan veranderende cultuur-
patronen dan de politiek. 
Dat wil niet zeggen dat er geen vuiltje 
aan de lucht is. Er zijn duidelijke trends 5 

in de televisieverslaggeving van de 
politiek die vragen oproepen. De groei 
van het aantal televisiezenders leidt 
bijvoorbeeld tot inflatie in de bericht-
geving. (…) 10 

Journalisten waren tijdens de laatste 
verkiezingscampagnes erg goed in wat 
ze zo’n dertig jaar geleden zijn gaan 
beschouwen als hun belangrijkste taak: 
het analyseren en duiden van het poli-15 

tieke spel. Dat gaat nog maar ten dele 
om inhoudelijke analyses, het gaat 
vooral om de hardheid van breekpunten 
en de karaktervastheid van lijsttrekkers. 
De televisiejournalistiek toonde sowieso 20 

weinig neiging een eigen inhoudelijke 
agenda te volgen. Vrijwel ieder pro-
gramma vertrouwde erop dat uit de 
confrontatie van de grootste tegen-
standers vanzelf het beoogde effect zou 25 

resulteren om het meest besproken 
programma te worden. En als dat niet 
vanzelf lukte, dan werden de dames en 
heren politici in zogenaamd spontane 
situaties gebracht waar ze zichzelf als 30 

ludiek en authentiek konden tonen. Of 
waarin ze onderuit gingen, misschien 
nog leuker. 
De weken van de verkiezings-
campagnes waren weken vol met 35 

brutale en emotionele confrontaties die 
geregisseerd zijn om tegenstellingen 
tussen personen uit te lichten. Vooral 
de verliezers van deze meedogenloze 
horse race hebben de mond vol van de 40 

teloorgang van de democratie als 
gevolg van de televisie. Ze krijgen 
steun van tal van wetenschappers en 
filosofen. Maar ik vind het veel te 
eenzijdig om in dit verband te spreken 45 

over een verval van de democratie. Het 
miskent langetermijneffecten die duiden 
op een grotere toegang tot informatie 
en debat voor een omvangrijk deel van 
de bevolking.  50 

(…)  
Een overgroot deel van de bevolking in 
het negentiende-eeuwse Europa had 
vrijwel geen informatie en participeerde 
nauwelijks in het openbare debat. 
De dagelijkse actualiteitenrubrieken en 55 

talkshows op televisie zijn wel wezenlijk 
voor de betrokkenheid van miljoenen 
mensen bij delen van het openbare 
debat.  

 
naar: Huub Wijfjes, NRC Handelsblad van 12 juni 2010 
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Opgave 3  Van kwaad tot erger? 

 
tekst 7 
 

Straatoverlast Zuilen blijft een probleem 
 
De stad Utrecht heeft – na Amsterdam 
– de meeste problematische jeugd-
groepen van Nederland: 49. De stad 
kampt met 25 hinderlijke groepen, 14 
overlast gevende straatbendes en 10 5 

criminele jeugdbendes, blijkt uit een 
inventarisatie van EenVandaag. Al 
langer is bekend dat Utrechtse pro-
bleemwijken als Kanaleneiland, 
Hoograven en Zuilen te maken hebben 10 

met dit probleem en enkele straten 
worden geterroriseerd. Diverse keren 
zijn mensen weggepest, wijken krijgen 
te maken met scooterovervallen, 
loverboys etc. Politie, justitie en de 15 

burgemeester van Utrecht hebben het 
fenomeen nu bovenaan de lijst staan, 
maakten ze vorige maand bekend. 
 

Een nieuwe aanpak, meer recher-
cheurs, meer toezicht. Ze willen de 20 

jeugdbendes ‘ontmantelen’ en ‘ont-
moedigen’. En ook in de politiek is het 
debat losgebarsten: verschillende 
partijen richten hun campagne op dit 
thema. 25 
 

De wijk Zuilen-Oost heeft al langer te 
maken met onveiligheid op straat. Een 
harde kern van 50 jongeren verziekt de 
sfeer op straat en pleegt kleine en 

grotere misdrijven. Regelmatig worden 30 

bewoners lastiggevallen of zelfs weg-
gepest. Zoals in 2008 en 2009, toen 
een lesbisch stel en een transseksueel 
de wijk ontvluchtten na intimidatie en 
treiterijen. Zuilen is ook het werkterrein 35 

van criminele (jeugd)groepen die zich 
hebben toegelegd op drugshandel, 
heling en mensenhandel. Jongens met 
grote auto’s hebben aantrekkingskracht 
op jonge jochies die in kwetsbare 40 

gezinnen leven. Voor de politie een kat-
en-muisspel om de zaak onder controle 
te houden. 
 

Zuilen is een van de 40 door het 
kabinet aangewezen probleemwijken/ 45 

prachtwijken/Vogelaarwijken. Er gaat 
veel extra geld en aandacht naartoe, 
vooral ook vanuit de lokale overheid. 
Met sloop/opknappen van flatblokken 
en sociale maatregelen moet het tij 50 

worden gekeerd. Cameratoezicht en 
samenscholingsverboden moeten de 
overlast verminderen. Er worden resul-
taten geboekt, maar de straatoverlast 
blijft een nijpend probleem. De buurt 55 

ervaart de voortgang heel verschillend: 
de een is bang en wil zo snel mogelijk 
weg, de ander is tevreden in Zuilen. 

 

naar: www.eenvandaag.nl – 27 februari 2010 
 

tekst 8 
 

Raad wil fouilleren in Amsterdam-West 
 
AMSTERDAM (ANP) – De gemeente-
raad van Amsterdam heeft er woens-
dagavond mee ingestemd dat de politie 
voortaan ook in het stadsdeel West 

preventief mag fouilleren. 5 

Burgemeester Eberhard van der Laan 
wil dat graag, maar GroenLinks diende 
een motie in om een stokje voor dit plan 
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te steken. Die haalde echter geen 
meerderheid. (...) Van der Laan wil met 10 

preventief fouilleren het wapenbezit en 
-gebruik in West terugdringen. Daar 

vinden onder meer veel overvallen 
plaats. Eerder deze maand werd er nog 
een juwelier doodgeschoten bij een 15 

overval.
 

naar: Trouw van 20 oktober 2010 
 

 

tekst 9 
 

 
 

(...) Het lijkt erop dat de burgemeester 
zich meer heeft laten leiden door de 
roep om maatregelen dan door de 
feiten. Preventief fouilleren is een 
zwaar instrument: waar het is toege-5 

staan kan iedere willekeurige Amster-
dammer door de politie staande worden 
gehouden en vervolgens in een rij 
gezet. Doorlopen mag pas wanneer hij 
of zij grondig gefouilleerd is en de 10 

politie concludeert dat de gefouilleerde 
onschuldig is. Er kan verschillend 
gedacht worden over de vraag of dit 
instrument toch in bepaalde situaties 
moet worden ingezet. D66 en Groen-15 

Links vinden het hoe dan ook zorgwek-
kend met welk gemak preventief 
fouilleren de laatste jaren over de stad 
is uitgerold naar steeds meer stads-
delen. (...) 20 

 

naar: http://amsterdam.groenlinks.nl, geplaatst op vrijdag 22 oktober 2010,  
door Marieke van Doorninck, fractievoorzitter van GroenLinks 
 

 
tekst 10 
 

Minimumstraffen op komst voor zware delicten 
 

Nederland zal als één van de laatste 
landen in Europa waarschijnlijk mini-
mumstraffen invoeren. De onder-
handelaars van CDA, VVD en PVV 
hebben een akkoord bereikt over het 5 

vaststellen van strafminima voor zware 
delicten, bleek donderdagavond.  
 
De meeste juristen zien niets in mini-
mumstraffen. “Ik ben echt geschokt”, 
zegt Theo de Roos, hoogleraar straf-10 

recht en raadsheer-plaatsvervanger bij 
het gerechtshof Den Bosch. “Dit is een 
rampzalig concept. Je moet rechters 
niet de vrijheid ontnemen alles mee te 
wegen wat in een zaak van belang is. 15 

Dat het CDA hiermee akkoord gaat, 
toont aan hoe ver deze partij wil gaan 
om te regeren.” 

Het is de PVV al jaren een doorn in het 
oog dat rechters alle ruimte hebben om 20 

de hoogte van een straf vast te stellen, 
mits ze de wettelijke maxima niet over-
schrijden. Met name zware misdaden 
worden volgens de partij van Wilders 
structureel te mild beoordeeld. 25 

Voorzitter Joost Eerdmans van het 
Burgercomité tegen Onrecht schreef in 
2006 een wetsvoorstel waarin hij pleitte 
voor minimumstraffen. “Ik ben blij dat 
het er eindelijk van komt. De straffen 30 

stijgen de laatste jaren wel, maar ze 
zijn nog steeds veel te laag. Dit is de 
enige manier om daartegen echt iets te 
doen.” 
Eerdmans wil dat moord en doodslag 35 

worden bestraft met minimaal 15 
respectievelijk 10 jaar. 

 

naar: Menno van Dongen, de Volkskrant van 17 september 2010 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 75 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  Kunst in de knel? 
 

 1 maximumscore 2 
Twee van de volgende antwoorden: 
− Vrijemarktwerking / eigen verantwoordelijkheid 

“Culturele instellingen die te weinig publiek trekken, krijgen geen 
subsidie meer.” (Hiermee wordt het voortbestaan van culturele 
instellingen meer aan de markt overgelaten.) (regels 1-3) 

− Terughoudende overheid 
“Een sterke cultuursector moet zo min mogelijk afhankelijk zijn van de 
overheid” (regels 9-11) 

− Particulier initiatief / terughoudende overheid 
“De afgelopen decennia heeft de overheid het particulier initiatief in de 
cultuursector niet zozeer aangevuld, maar overgenomen. Dat is niet 
gezond.” (regels 11-15) 

− Eigen verantwoordelijkheid / terughoudende overheid / vrije 
marktwerking 
“Instellingen moeten ook voldoende bezoekers trekken, ondernemend 
zijn, voldoende toegankelijk zijn voor kinderen en jongeren en de 
collectie of het aanbod moet van (inter)nationale betekenis zijn om in 
aanmerking te komen voor geld van de overheid.” (regels 18-25) 

 

per juiste koppeling van een passend tekstelement en ideologisch kenmerk 1 
 

 2 maximumscore 2 
Tijdens de formatie wordt een regeerakkoord opgesteld met daarin het 
beleid dat de regering wil uitvoeren en dat kan rekenen op steun van de 
coalitie (regeringspartijen). Tijdens de formatie willen partijen soms nog 
wel compromissen sluiten of concessies doen dus is dat het moment om te 
proberen invloed uit te oefenen. Eenmaal vastgelegd in een regeerakkoord 
is het beleid moeilijk te veranderen want de coalitiepartijen achten zich 
eraan gebonden. Als het lukt om een wens in het regeerakkoord 
opgenomen te krijgen, is de kans groter dat die wens ook uitgevoerd zal 
worden. 
 

 3 maximumscore 2 
Twee van de volgende kenmerken van collectieve goederen:  
− Collectieve goederen worden van algemeen belang geacht. 
− De overheid is nodig voor het ontwikkelen en in stand houden van 

collectieve goederen / ze zijn moeilijk via de markt te realiseren. 
− Collectieve goederen zijn in principe voor iedereen beschikbaar / 

mensen kunnen niet van het gebruik uitgesloten worden. 
 

per juist kenmerk 1

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Populisme is anti-elitair / anti-establishment. Kunst die alleen de 

aandacht trekt van een kleine groep en niet van de massa is elitair en 
hoeft daarom niet gesubsidieerd te worden  1 

• Populisme is gericht op eenheid van de eigen groep. Dat het nationaal 
erfgoed wel gesubsidieerd moet worden past daarbij 1 

 
 5 maximumscore 1 

lobbyen 
 

 6 maximumscore 2 
Twee van de volgende: 
− Vrijheid van meningsuiting / artikel 7: het uiten van opvattingen die 

strijdig zijn met het voorgenomen regeringsbeleid (hele artikel)  
− Vrijheid van vereniging / artikel 8: de belangenvereniging Kunsten ’92 
− Recht op betoging en vrijheid van vergadering / artikel 9: demonstratie 

op het Malieveld 
 
per juist recht met juist voorbeeld 1 
 

 7 maximumscore 2 
Twee van de volgende: 
− Het budgetrecht: de Kamer kan tegen een begroting stemmen waarin 

de bezuinigingsplannen zijn opgenomen. 
− Het vragenrecht: de Kamer kan kritische vragen aan de betreffende 

minister stellen over de invulling van de bezuinigingen. 
− Het recht van interpellatie: de Kamer kan in een interpellatie of 

spoeddebat de betreffende minister verantwoording af laten leggen 
voor het geplande beleid. 

− Het motie-recht: de Kamer kan een motie indienen om haar afkeuring 
jegens het beleid uit te spreken of het vertrouwen in de betreffende 
minister op te zeggen.  

− Het recht van amendement: als er een wet voorgesteld wordt dan kan 
de Tweede Kamer gebruikmaken van het recht om die wet te 
amenderen. 

− Als er een wet nodig zou zijn om het beleid vast te stellen dan kan de 
Kamer gebruikmaken van het recht om tegen dit wetsvoorstel te 
stemmen. 

 
per juist middel met juiste toelichting 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 2 
• De informatiefunctie 1 
• In dit artikel geeft Trouw informatie over de weerstand onder de 

bevolking tegen het voorgenomen beleid ten aanzien van kunst en 
cultuur 1 

 

ook goed 
 

• De agendafunctie 1 
• Met dit artikel kan Trouw eraan bijdragen dat het onderwerp hoger op 

de politieke en/of publieke agenda komt of blijft 1 
 
Opmerking 
De toelichting bij ‘De agendafunctie’ moet fout gerekend worden als deze 
inhoudt dat door het artikel het onderwerp op de politieke/publieke agenda 
is gekomen. Daar stond het al. 
 

 9 maximumscore 1 
Het recht om tegen het wetsvoorstel te stemmen. 
 

 10 maximumscore 4 
Twee van de volgende kenmerken met toelichting: 
− Kenmerk: Het aantal zetels dat een partij behaalt is evenredig met het 

landelijk op die partij uitgebrachte aantal stemmen. 
− Toelichting: Je kunt dat in de tabel zien als je partijen met elkaar 

vergelijkt. Zo heeft bijvoorbeeld de PvdA het dubbele percentage van 
de stemmen en ook het dubbele aantal zetels in vergelijking met de 
SP. 

 
− Kenmerk: Kleine partijen maken een goede kans op het veroveren van 

een of meer zetels in de volksvertegenwoordiging / er is geen 
kiesdrempel / de kiesdeler is de kiesdrempel. 

− Toelichting: Uit de tabel blijkt dat ook kleine partijen zoals de PvdD en 
de SGP zetels hebben in de Kamer. 

 
− Kenmerk: Het meerpartijenstelsel maakt vrijwel altijd coalitievorming 

nodig. 
− Toelichting: Uit de tabel kun je opmaken dat geen enkele partij de 

meerderheid heeft. 
 
per juist kenmerk 1 
per juiste toelichting 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 3 
• Uit tabel 1 blijkt dat VVD en CDA samen beschikken over 52 zetels en 

dat is minder dan de helft. Het kabinet-Rutte is daarmee een 
minderheidskabinet  1 

• Een minderheidskabinet heeft een bijzondere relatie met de Tweede 
Kamer omdat het niet kan rekenen op voldoende steun van de Kamer. 
Een meerderheid van de Kamer heeft het regeerakkoord niet 
ondertekend en dat betekent dat dit kabinet bij elk van zijn plannen een 
meerderheid moet zoeken. (De PVV heeft door middel van een 
gedoogakkoord haar steun bij een aantal plannen toegezegd, bij de 
overige plannen is het op voorhand onzeker of een meerderheid 
gevonden zal kunnen worden en tegen welke prijs) 2 

 
Opmerking 
Het woord gedoogsteun in het antwoord mag niet gezien worden als teken 
dat de kandidaat het gevraagde begrepen heeft. Pas als ‘gedoogsteun’ op 
correcte wijze vergezeld gaat van het woord ‘meerderheid’ of ‘minderheid’ 
kan het als uitleg goed gerekend worden. 
 
 

Opgave 2  ‘Infotainment: draaien de media door?’ 
 

 12 maximumscore 2 
• De selectieve perceptietheorie 1 
• De selectieve perceptietheorie stelt dat mensen bewust en onbewust 

keuzes maken uit de aangeboden informatie en dat ze deze op 
verschillende manieren kunnen interpreteren. Hun referentiekader is 
daarbij bepalend. De informatie die kijkers van DWDD krijgen, hoeft 
dus volgens deze theorie niet hun kijk op de wereld te veranderen 1 

 

of 
 

• De agendatheorie  1 
• Volgens de agendatheorie hebben de media wel invloed op de 

onderwerpen waarover we denken, maar niet op onze mening over die 
onderwerpen. Dat is een beperkte invloed 1 
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 HA-1034-a-12-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Vertrossing is de tendens om meer programma’s uit te zenden die een 

groot publiek zullen aanspreken en die met dat doel vooral bestaan uit 
oppervlakkig amusement en verstrooiing 1 

• De verandering in de cultuur is de ontzuiling  1 
• Door de beschikbaarheid van televisie kwamen mensen meer in 

contact met andere opvattingen en dat had grote invloed op het proces 
van ontzuiling, wat inhield dat mensen zich minder verbonden voelden 
met een zuil en de daarbij horende omroep. Men veranderde dus 
makkelijker van omroepvereniging. Bij de keus voor een andere 
omroepvereniging bleek de hoeveelheid amusement en verstrooiing, 
zoals de Tros die bracht, belangrijk. De Tros groeide zeer snel en de 
andere omroepverenigingen zagen hun ledenaantal slinken. Door de 
formule van de Tros te kopiëren kon leegloop worden tegengegaan. 
Ontzuiling hangt aldus samen met toegenomen concurrentie tussen de 
omroepverenigingen waardoor er meer amusement en verstrooiing op 
de tv kwam. En dat is vertrossing  2 

 

 14 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− De sociale functie houdt in dat mensen ‘mee kunnen praten’ en dat ze 

het gevoel hebben bij een groep te horen. DWDD heeft veel kijkers 
(citaat regel 16 en 17: “met 1,2 à 1,3 miljoen kijkers per dag”) en is 
spraakmakend. Derhalve zal over of naar aanleiding van het 
programma door veel mensen van gedachten gewisseld worden. 

− De socialiserende functie houdt in dat cultuurelementen (waarden, 
normen, opvattingen, gedragswijzen, visies, etc.) worden 
overgedragen.  

– Citaat regels 2-6: “het publieke podium … komen geven”.  
Het programma DWDD wordt een “publiek podium” voor meningen 
genoemd. Een podium is bedoeld om veel mensen te bereiken. 
Hier gaat het om overdracht van meningen en die zijn normatief  
– Citaat regels 14-16: “het DWDD-format lijkt de toekomst van 
discussie op televisie te zijn.” Tekst 5 gaat in op de invloed van 
DWDD op onder andere de wijze waarop het publieke debat op tv 
gevoerd gaat worden. Dat gaat over een gedragswijze en dat is 
een cultuurelement. 
– Citaat regels 36-38: “Zo biedt DWDD geen venster op de wereld, 
maar stuurt het onze blik op de wereld.”  Een derde voorbeeld van 
de socialiserende functie van DWDD is de invloed van het 
programma op de wijze waarop we de wereld waarnemen.  

 

voor een juiste uitleg van de sociale functie 1 
voor het juist verwerken van een bijpassend citaat 1 
voor een juiste uitleg van de socialiserende functie 1 
voor het juist verwerken van een bijpassend citaat 1 
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 HA-1034-a-12-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Vanuit de sociaal-economische benaderingswijze: Wat zijn de 

gevolgen van het succes voor de advertentietarieven rond DWDD? 2 
• Vanuit de sociaal-culturele benaderingswijze: Wat zijn de gevolgen van 

het succes van DWDD voor de pluriformiteit van het publieke debat? 2 
 

Opmerking 
Criteria waaraan de onderzoeksvragen moeten voldoen: 
− Het moet een te beantwoorden vraag zijn (met vraagteken). 
− DWDD moet worden genoemd. 
− Er moet een sociaal-economische respectievelijk een sociaal-culturele 

variabele in verwerkt zijn. 
 

 16 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Het publieke debat wordt voor een belangrijk deel gevoerd in en naar 
aanleiding van televisieprogramma’s. Uit tekst 5 kun je opmaken dat de 
pluriformiteit op tv afneemt. Andere televisieprogramma’s verliezen terrein 
op DWDD waardoor het aanbod eenzijdiger wordt en er treden steeds 
dezelfde mensen op in DWDD waardoor er weinig variatie in meningen te 
horen is. 
Omdat minder opvattingen meegewogen worden kun je zeggen dat de 
kwaliteit van het publieke debat afneemt. 
 

 17 maximumscore 2 
Met het uitzenden van een veelbesproken programma kan veel geld 
verdiend worden aan de reclamezendtijd rond dat programma, omdat 
verwacht wordt dat veel mensen zullen kijken. 
 

 18 maximumscore 3 
• voldoende leden hebben 1 
• een eigen identiteit hebben 1 
• een bijdrage leveren aan het totaalprogramma van de Publiek Omroep 1 
 

 19 maximumscore 2 
Vier van de volgende: 
− De gebeurtenis heeft een human-interest karakter.  
− Het betreft prominente personen. 
− Het is opvallend / onverwacht. 
− Het is actueel. 
− Het gebeurt nabij. 
− Het is ondubbelzinnig en begrijpelijk. 
 
indien vier selectiecriteria goed 2 
indien drie of twee selectiecriteria goed 1 
indien één selectiecriterium goed 0
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 HA-1034-a-12-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3  Van kwaad tot erger? 
 

 20 maximumscore 2 
Geregistreerde criminaliteit zijn de misdrijven en overtredingen/delicten die 
ter kennis zijn gekomen van de politie. 
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Van belang is de rol van de media die de beeldvorming beïnvloeden. De 
media schenken meer aandacht aan zware dan aan andere vormen van 
criminaliteit en vertekenen zo het beeld. 
 

 22 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Kenmerken van een politiek probleem (twee van de volgende): 
− handhaven van de openbare orde en het verschaffen van veiligheid 

zijn basisfuncties van de staat 
− het staat op de politieke agenda  
− het wordt gezien als een bedreiging van de rechtsorde 
− politieke partijen verschillen over dit onderwerp van mening 
 

Uitleg: 
− er is sprake van een openbare orde- en veiligheidsprobleem (regels 

12-15) 
− politieke partijen bemoeien zich ermee (regels 22-25) 
 

Opmerking 
Alleen voor een antwoord met een juiste uitleg met twee juiste kenmerken 
mag 2 scorepunten worden gegeven. 
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 HA-1034-a-12-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 3 
Drie van de volgende taken van de politie met uitleg: 
− de opsporing van strafbare feiten: met deze taak kan zij proberen de 

criminaliteit in de wijk Zuilen terug te dringen. 
− handhaving van de openbare orde / bescherming veiligheid burgers en 

preventie: zij kan proberen te voorkomen dat jongeren de fout in gaan 
door in de wijk Zuilen aanwezig te zijn en bijvoorbeeld contact met de 
jongeren te onderhouden (preventie). 

− hulpverlening: jongeren vertonen vaak overlast gevend gedrag omdat 
ze in de problemen zitten. Door jongeren in de wijk Zuilen de weg te 
wijzen naar instanties kan een oorzaak van overlast weggenomen 
worden. 

− toezicht in het publieke domein: door bijvoorbeeld de camerabeelden 
die in Zuilen gemaakt worden goed te bekijken en daar adequaat op te 
reageren kan overlast tegengegaan worden. 

− signalering en advisering op het gebied van veiligheid en 
veiligheidsbeleid: de politie kan haar ervaring inbrengen bij de 
beleidsmakers in Utrecht. 

 
per juiste taak met juiste uitleg 1 
 

 24 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Meer rechercheurs en cameratoezicht passen bij de sociale 
controletheorie. Het gaat hier om uitbreiding van de (formele) controle en 
door de gevolgen daarvan zou crimineel gedrag verhinderd worden. 
 

 25 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− De gemeente zou in de wijk Zuilen een gezinsondersteunend bureau 

kunnen vestigen om ouders te helpen bij opvoedingsondersteuning. 
Kinderen worden zo meer gebonden aan hun gezin waardoor 
criminaliteit wordt tegengegaan. 

− Extra aandacht voor voortijdige schoolverlaters bijvoorbeeld door het 
organiseren van studiehulp zoals huiswerkbegeleiding. Met een 
diploma is de kans op een vervolgopleiding of werk dat bij je past 
groter en dit zijn bindingen met de samenleving waardoor criminaliteit 
wordt tegengegaan. 

− Projecten om werkloze jongeren snel aan een baan te helpen. Met 
werk heeft iemand een binding met de samenleving en een reden om 
geen crimineel gedrag te vertonen omdat hij daarmee zijn baan op het 
spel zet. 

 
per juist voorbeeld met juiste uitleg 2 
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 HA-1034-a-12-1-c 12 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 1 
(Aanhouden is een opsporingshandeling en opsporingshandelingen mogen 
in het algemeen alleen worden verricht) als het objectieve, redelijke 
vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd. 
 

 27 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• In tekst 8 staat dat preventief fouilleren ingevoerd moet worden om 

criminaliteit zoals wapenbezit en -gebruik terug te dringen. Dit is 
rechtshandhaving 1 

• In tekst 9 staat beschreven hoe preventief fouilleren ten koste gaat van 
de vrijheid van burgers die staande kunnen worden gehouden ook als 
ze nergens van verdacht worden. Dit gaat over rechtsbescherming  1 

• Richt de overheid zich op haar ene taak dan kan dat ten koste gaan 
van de andere en dat is wat het dilemma van de rechtsstaat inhoudt. 
Rechtshandhaving gaat hier ten koste van rechtsbescherming 1 

 
 28 maximumscore 3 

• Volgens de intergouvernementele procedure 1 
• Intergouvernementeel houdt in dat soevereine staten hun eigen 

autonomie behouden en dat besluitvorming alleen tot stand komt als 
de deelnemende staten ermee instemmen 1 

• Supranationaal houdt in dat een bovenstatelijk orgaan een besluit kan 
opleggen aan de deelnemende staten, ook als ze het er niet mee eens 
zijn. Bij de supranationale procedure wordt een deel van de autonomie 
uit handen gegeven 1 

 
 29 maximumscore 3 

Minimumstraffen passen bij een beleid dat bestaat uit een mix van 
preventief en repressief beleid. Een minimumstraf wordt immers achteraf 
opgelegd (repressie) en heeft tevens als doel om potentiële daders af te 
schrikken (preventie). 
 

Opmerking 
Een toelichting kan alleen punten opleveren als het juiste beleid (de mix) 
door de kandidaat genoemd is. Dus een kandidaat die als antwoord 
preventief beleid of repressief beleid geeft en daarbij in de toelichting de 
begrippen repressief en preventief correct uitlegt, krijgt geen punt. 
 

 30 maximumscore 2 
Het is een voorbeeld van daadstrafrecht. 
Kenmerkend voor daadstrafrecht is dat er voornamelijk wordt gekeken 
naar het delict en dat er minder tot geen aandacht is voor de persoon van 
de dader. 
 

Pagina: 955Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-12-1-c 13 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 31 maximumscore 3 
Drie van de volgende: 
− vergelding (opzettelijke, gerechtvaardigde leedtoevoeging)  
− speciale preventie (voorkomen van recidive) 
− generale preventie (door een voorbeeld te stellen worden anderen 

afgeschrikt) 
− beveiliging van de maatschappij en burgers 
− voorkomen van eigenrichting 
− genoegdoening aan het slachtoffer 
 

per juist doel 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 de Volkskrant, 6 december 2010 
tekst 2 naar: http://www.directorsguild.nl//uploads/pdf/brief_lijst_digitaleversie.pdf 
tekst 3 naar: Trouw, 9 oktober 2010 
 http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3244786.ece/Kunstwereld_bundelt_verzet_op

__Malieveld__.html 
tekst 4 de Volkskrant, 22 december 2010 
tabel 1 Verkiezingsuitslagen.nl, de website van de Kiesraad 
tekst 5 naar: Joost de Vries, De Groene Amsterdammer, 20 mei 2010 
tekst 6 naar: Huub Wijfjes, NRC Handelsblad, 12 juni 2010 
tekst 7 naar: www.eenvandaag.nl/criminaliteit/35686/straatoverlast_zuilen_blijft_een_probleem 

van 27 februari 2010 
tekst 8 naar: Trouw, 20 oktober 2010 
tekst 9 naar: http://amsterdam.groenlinks.nl/node/55066, geplaatst op vrijdag 22 oktober 2010, 

door Marieke van Doorninck, fractievoorzitster van GroenLinks 
tekst 10 naar: Menno van Dongen, de Volkskrant, 17 september 2010 
 

einde  
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HA-1034-a-12-1-c-A*   

  

aanvulling op het correctievoorschrift 2012-1 
 

Maatschappijwetenschappen havo 
  

Centraal examen havo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo 
 
Bij het centraal examen Maatschappijwetenschappen havo: 
 
Op pagina 12 van het correctievoorschrift, bij vraag 29 moeten altijd 3 punten worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
 
Toelichting: 
Er ontstaat verwarring omdat het in de vraag gaat om de combinatie van preventief en 
repressief beleid bij minimumstraffen voor moord én doodslag. Bij hogere straffen voor 
doodslag kan geen sprake zijn van een mix van preventie en repressie. 
 
 
Opmerking bij vraag 28: 
Er komt geen aanvulling op het correctievoorschrift bij deze vraag. De syllabus geeft 
genoeg houvast voor de begrippen intergouvernementeel en supranationaal (syllabus 
havo pagina 24, 5.13). 
 
 
NB 
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 

van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het 
correctievoorschrift toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede 
corrector.  

c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito 
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 

 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Maatschappijwetenschappen 
havo. 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
drs H.W. Laan 
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HA-1034-a-12-2-o 

Examen HAVO 

2012 
tijdvak 2 

woensdag 20 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal 
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, dan worden 
alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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 HA-1034-a-12-2-o 2 lees verder ►►►

Opgave 1  Invoering OV-chipkaart 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3. 
 
Inleiding 
Overheidsbeleid is gericht op de invoering van één landelijk betaalsysteem voor 
het openbaar vervoer (OV) dat alle andere betaalsystemen moet gaan 
vervangen. Dit streven ontmoet veel problemen waardoor Kamerleden (tekst 1) 
en belangengroepen (tekst 1 en 2) aan de bel trekken. Ook blijkt het nieuw in te 
voeren systeem fraudegevoelig (tekst 3). 
 
Lees tekst 1, regels 1 tot en met 25. 
Een collectief goed kan vaak niet alleen maar aan de markt overgelaten worden. 
Het openbaar vervoer is een collectief goed dat grotendeels door private 
ondernemingen geëxploiteerd wordt en waarbij de overheid bijvoorbeeld 
voorschrijft dat de private onderneming minstens een bepaald aantal ritten op 
een bepaald aantal lijnen moet verzorgen. Dat de overheid zich op enigerlei 
wijze met collectieve goederen bemoeit is één van de kenmerken van collectieve 
goederen.  

2p 1 Aan welk ander kenmerk van een collectief goed wordt niet meer voldaan als de 
overheid geen voorwaarden zou stellen? Leg je antwoord uit.  
 
Zorg voor ouderen past bij veel politieke partijen. Dat de PvdA de zorg voor 
ouderen inbrengt in het debat past ook bij de politieke uitgangspunten van de 
PvdA. 

4p 2 Leg uit dat de aandacht in het debat voor de zorg voor ouderen past bij de 
PvdA. Verwerk in je antwoord de naam en een uitgangspunt van de politieke 
stroming waartoe de PvdA behoort.  
 
Lees tekst 1, regels 26 tot en met 67. 
Bij de invoering van de OV-chipkaart spelen zowel politieke partijen als 
pressiegroepen een rol. Elk op hun eigen wijze. 

4p 3 Leg uit op welke wijze een politieke partij probeert de besluitvorming te 
beïnvloeden en leg uit op welke wijze een pressiegroep dat doet.  
Maak daarbij het verschil in werkwijze van politieke partij en pressiegroep 
duidelijk. 
 
De kwestie dat ouderen goed geïnformeerd moeten worden over de invoering 
van de OV-chipkaart staat op de politieke agenda. Een kwestie kan op de 
politieke agenda komen als zij een aantal kenmerken heeft. Er moet 
bijvoorbeeld voldoende ruimte zijn op de politieke agenda en zij moet heftige 
emoties oproepen. 

4p 4 Welke twee andere kenmerken heeft de kwestie waardoor zij op de politieke 
agenda kon komen?  
Licht je antwoord toe met verwijzingen naar tekst 1 (met regelnummers). 
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 HA-1034-a-12-2-o 3 lees verder ►►►

Het barrièremodel beschrijft het proces van politieke besluitvorming. 
1p 5 Welke barrière is in tekst 1 aan de orde? 

 
2p 6 Op welke actor moet een belangengroep zich richten bij de barrière die in  

tekst 1 aan de orde is? Kies uit media, politieke partijen en afzonderlijke 
Kamerleden en leg de rol van die actor uit. 
 
Lees tekst 2. 
Rover is een van de pressiegroepen die probeert de besluitvorming rond de 
invoering van de OV-chipkaart te beïnvloeden. Of Rover en de andere betrokken 
pressiegroepen er in slagen om de politieke besluitvorming daadwerkelijk te 
beïnvloeden, hangt af van een aantal factoren. Een daarvan is de 
sociaaleconomische situatie.  

4p 7 Noem twee andere factoren die een rol spelen in de mogelijkheden die Rover 
heeft om de politieke besluitvorming te beïnvloeden. Geef bij elke factor een 
bijpassend voorbeeld met regelnummers uit tekst 2. 
 
Lees tekst 3. 
De NOS liet zien dat het saldo op de OV-chipkaart redelijk makkelijk te 
manipuleren is. De NOS vervult met deze mededeling de informatiefunctie. 

2p 8 Welke andere politieke functie van de massamedia vervult de NOS nog meer 
met het bericht over het kraken van de OV-chipkaart? Licht je antwoord toe. 
 
Alle Kamerleden kunnen gratis reizen. Ze kunnen een OV-jaarkaart van hun 
werk krijgen. 

3p 9 Is de actie van de SP-Kamerleden om enkele weken gratis te reizen met een 
gekraakte OV-chipkaart een voorbeeld van burgerlijke ongehoorzaamheid? Ga 
voor de drie kenmerken van burgerlijke ongehoorzaamheid na of de actie van de 
SP daaraan voldoet.  
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Opgave 2  Massamedia 
 
Bij deze opgave horen de teksten 4 en 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding (bij tekst 4) 
Met de komst van het programma Big Brother maakte Nederland kennis met een 
heel nieuw soort programma, de realitysoap, waarin een groep mensen 24 uur 
per dag werd gevolgd door camera’s. Dit nieuwe concept baarde wereldwijd veel 
opzien. Sindsdien zijn er veel vergelijkbare programma’s te zien op 
verschillende zenders.  
 
Lees de regels 1 tot en met 35 van tekst 4.  
Net 5 ging ervan uit dat minimaal 300.000 mensen naar het programma Secret 
Story zouden gaan kijken. Waarschijnlijk zou de zender met dat aantal kijkers uit 
de kosten zijn. 

1p 10 Leg uit op welke manier een omroep als Net 5 meer geld verdient als er meer 
kijkers zijn. 
 
Dagelijks kijken ongeveer 200.000 mensen naar Secret Story en dat is in dit 
geval niet genoeg. 

2p 11 Leg met behulp van het begrip ‘marktsegmentering’ uit in welk geval het aantal 
van 200.000 kijkers wel commercieel aantrekkelijk zou zijn. 
 
Commerciële omroepen verwijderen programma’s uit hun programmering als ze 
kleine aantallen kijkers trekken, terwijl de publieke omroep diverse programma’s 
waar maar weinig mensen naar kijken blijft uitzenden. 

4p 12 Leg aan de hand van twee uitgangspunten van het mediabeleid uit dat de 
publieke omroep ook programma’s uitzendt waar maar weinig mensen naar 
kijken. 
 
De wijze waarop reclame uitgezonden mag worden is aan regels gebonden. 

2p 13 Wie ziet toe op de naleving van reclameregels en waar staan die reclameregels 
geformuleerd?  
 
Lees de regels 36 tot en met 73 van tekst 4. 
Het leven van mensen in Nederland is niet helemaal meer uitgetekend, hun 
levensloop ligt niet helemaal meer vast (regels 38-42 van tekst 4). 

3p 14 Met welk begrip kun je de sociaal-culturele ontwikkeling waar Reesink op wijst, 
benoemen? Licht je antwoord toe. 
 

2p 15 Over welke maatschappelijke functie van massamedia gaan de regels 48 tot en 
met 65 van tekst 4? Licht je antwoord toe. 
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Inleiding (bij tekst 5) 
In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte werden flinke bezuinigingen op de 
publieke omroep aangekondigd. Zowel de politiek als de omroepen houden zich 
bezig met de vraag hoe ze de terugloop in inkomsten op kunnen vangen en hoe 
ze de kwaliteit van de programmering kunnen handhaven. Zo wordt de 
mogelijkheid genoemd om een tv-net te schrappen en ook wordt de optie om 
verschillende omroepen te laten fuseren door de betrokkenen bekeken.  
 
Lees de regels 1 tot en met 15 van tekst 5. 
In de regels 13, 14 en 15 van tekst 5 worden verschillende soorten omroepen 
genoemd. 

3p 16 a Geef één voorbeeld van een ledengebonden omroep. 
b Geef één voorbeeld van een taakgebonden omroep. 
c Geef één voorbeeld van een levensbeschouwelijke omroep zonder leden. 
 
Lees de regels 20 tot en met 35 van tekst 5. 
Hilversum wil voorkomen dat één van de drie netten sneuvelt. De huidige 
netprofilering zou in dat geval herzien moeten worden terwijl deze met veel pijn 
en moeite tot stand is gekomen.  

4p 17 Leg uit wat netprofilering inhoudt. 
Leg uit dat netprofilering van de publieke omroep een reactie was op het succes 
van de commerciële omroep. 
 
In de periode vóór de netprofilering moest iedere omroepvereniging afzonderlijk 
voldoen aan alle eisen van een totaalprogramma. Nu moeten de 
omroepverenigingen samen zorgen voor een totaalprogramma. 

2p 18 Geef een voordeel en een nadeel van de veranderde taakverdeling met 
betrekking tot de eis van het verzorgen van een totaalprogramma. 
 
De schrijver van tekst 5 maakt zich zorgen over de nieuwsvoorziening bij de 
publieke omroep als er te veel bezuinigd gaat worden. Hij is zelfs bang voor de 
kwaliteit van de democratie (zie de regels 53-55). Het nieuws zou ook verzorgd 
kunnen worden door een van de omroepverenigingen. 

3p 19 Welk kwaliteitsvoordeel worden nieuwsuitzendingen van de NOS verondersteld 
te hebben in vergelijking met nieuwsuitzendingen van een omroepvereniging? 
Leg je antwoord uit. 
 
Marc Chavannes gebruikt in regel 75 van tekst 5 het woord ‘kunstheupen’ als 
grappige variant op de uitdrukking ‘het op de heupen krijgen’ (de uitdrukking 
betekent: met een aanval van buitengewone ijver iets doen). 

1p 20 Leg uit waarom een woordgrapje als ‘kunstheupen’ juist gebruikt wordt bij de 
omroep MAX. 
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Opgave 3  Criminaliteit begrenzen 
 
Bij deze opgave horen de teksten 6 tot en met 9 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De nieuwste hits van je favoriete artiest of de laatste aflevering van een 
televisieserie even downloaden. Anno 2010 is het gemakkelijk en kost het niets. 
Ondertussen zien producenten en distributeurs hun inkomsten afnemen. 
Een downloadverbod lijkt de oplossing maar heeft pas zin als er gehandhaafd 
wordt. En dat levert problemen op. Problemen met de privacy van 
internetgebruikers. Om te handhaven moet er immers gecontroleerd worden. 
Wat is wijsheid? Het is aan de politiek om een oplossing te bedenken. 
De virtuele wereld is bijna grenzeloos en schept mogelijkheden voor nieuwe 
vormen van grensoverschrijdende criminaliteit. Overheden worden bij het 
zoeken naar oplossingen door staatsgrenzen beperkt. 
 
Lees tekst 6. 

2p 21 Leg met een verwijzing naar tekst 6 uit dat datgene wat als criminaliteit wordt 
beschouwd relatief is.  
 

2p 22 Leg uit dat de opvatting van Tim Kuik over het downloadverbod zoals die staat in 
de regels 42-49 van tekst 6, past bij de rationele keuzetheorie. 
 

4p 23 Leg uit dat de discussie over invoering van een downloadverbod te maken heeft 
met het dilemma van de rechtsstaat. Geef bij je uitleg twee citaten uit tekst 6 
waaruit het dilemma blijkt. 
 
Lees tekst 7. 

2p 24 Leg uit wat de soevereiniteit van staten (zie regel 4 van tekst 7) te maken heeft 
met de mogelijkheden van de politie om grensoverschrijdende criminaliteit tegen 
te gaan. 
 
Andere beperkingen van de mogelijkheden van de politie om internetcriminaliteit 
op te sporen hebben te maken met de rechtsstaat. 

2p 25 Geef een voorbeeld van een beperking van de mogelijkheden van de politie bij 
de opsporing van internetcriminaliteit die te maken heeft met de rechtsstaat. 
 
Lees tekst 8. 
Europese regelgeving kan de aanpak van internetcriminaliteit vergemakkelijken. 
De Europese Commissie heeft een taak bij het tot stand komen van Europese 
regels.  

2p 26 Wat is de taak van de Europese Commissie bij het tot stand komen van 
Europese regelgeving? 
 
 
 
 

Pagina: 963Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-a-12-2-o 7 lees verder ►►►

Grensoverschrijdende criminaliteit, waaronder internetcriminaliteit, heeft 
speciale aandacht binnen de Europese Unie en de aanpak vraagt om nieuwe 
regelgeving. Europese regelgeving komt zowel intergouvernementeel als 
supranationaal tot stand.  

2p 27 Leg uit welk voordeel intergouvernementele besluitvorming heeft voor een 
individuele lidstaat en leg met het probleem van de collectieve actie uit dat 
supranationale besluitvorming vaak wenselijker is.  
 
Lees tekst 9. 
Een andere vorm van grensoverschrijdende criminaliteit is mensenhandel. 
Linkse en rechtse politici hebben globaal gesproken verschillende opvattingen 
over de vraag wat de beste aanpak is van criminaliteit. Dat heeft te maken met 
hun verschillende opvattingen over wat de belangrijkste oorzaak is van 
criminaliteit. 

4p 28 Past het dreigen met zeer zware straffen meer bij een links georiënteerde of bij 
een rechts georiënteerde aanpak van criminaliteit? Leg je antwoord uit en 
verwerk daarin de opvattingen van links en rechts over de belangrijkste 
oorzaken van criminaliteit. 
 
Mensenhandel is vaak grensoverschrijdend en wordt tot de zeer ernstige 
delicten gerekend. De overheid heeft verschillende manieren tot haar 
beschikking om criminaliteit tegen te gaan: ze kan kiezen voor een aanpassing 
van  
a het opsporingsbeleid,  
b het vervolgingsbeleid,  
c de wetgeving,  
d en ze kan andere preventieve maatregelen nemen. 

3p 29 – Waarbij hoort het verhogen van de strafmaat van 18 naar 30 jaar? Kies één  
 van de letters a tot en met d.  
– Geef bij twee andere letters een bijpassend concreet voorbeeld waarmee 

mensenhandel kan worden tegengegaan. 
 
Met het opleggen van straf kunnen verschillende doelen nagestreefd worden. 

2p 30 Welk doel van straffen zal zeker wel gerealiseerd worden als een 
mensenhandelaar 30 jaar gevangenisstraf krijgt? Licht je antwoord toe. 
 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Invoering OV-chipkaart 

 
tekst 1 
 

Kamer kritisch over afschaffing strippenkaart 
 
Staatssecretaris Huizinga (Verkeer, 
ChristenUnie) gaat controleren of 
Rotterdam aan alle criteria voldoet om 
de strippenkaart op 11 februari defini-
tief te vervangen door de ov-chipkaart. 5 

Zo niet, dan wordt de strippenkaart niet 
afgeschaft. Dat zei Huizinga van-
ochtend in een debat met de Tweede 
Kamer. 
 

Een Kamermeerderheid dreigde eerder 10 

in het debat het afschaffen van de 
strippenkaart te blokkeren wegens 
aanhoudende problemen met de ov-
chipkaart. Onder meer over de tarieven 
zijn twijfels. De partijen zijn bang dat 15 

veel reizigers straks duurder uit zijn.  
Ook vraagt de Kamer zich af of het 
Rotterdamse vervoersbedrijf RET 
voldoende rekening heeft gehouden 
met ouderen. Volgens PvdA-Kamerlid 20 

Lia Roefs zien veel ouderen “als een 
berg op” tegen het verplichte gebruik 
van de ov-chipkaart. Ze wilde weten of 
er voldoende aandacht is voor de 
informatievoorziening aan ouderen.  25 
 

Meerdere partijen in de Kamer vroegen 
om met het Rotterdamse vervoers-
bedrijf contact op te nemen over de 
prijsverhoging van de chipkaart voor 
blinden en gehandicapten. Deze kaart 30 

kost straks het dubbele, 10 in plaats 
van 5 euro. Huizinga kreeg de opdracht 
ervoor te zorgen dat de prijsverhoging 
ongedaan wordt gemaakt.  

De koepel van ouderenorganisaties 35 

CSO, reizigersorganisatie Rover, het 
cliëntenplatform CG-Raad (chronisch 
zieken en gehandicapten) en de 
ouderenomroep MAX zijn een online-
petitie begonnen om de strippenkaart 40 

voorlopig te behouden.  
 

De Kamer was vanochtend zeer kritisch 
over de problemen rondom de chip-
kaart. (…) Volgens Roefs was het debat 
“te kort om alle problemen één voor één 45 

te benoemen. En de problemen worden 
er met de invoering niet minder op.” 
(…) Huizinga beloofde uiterlijk 1 
februari met een brief te komen waarin 
ze ingaat op 38 ‘zorgpunten’ die 50 

reizigersorganisatie Rover over de ov-
chipkaart heeft.  
 

Ook studenten hebben grote problemen 
met het activeren van hun ov-chipkaart. 
Dat moet voor 1 februari gebeuren, 55 

maar ruim 400.000 van de 650.000 
studenten hebben dat nog niet gedaan. 
Volgens studentenorganisaties zijn er 
klachten over defecte oplaadautomaten 
en lange rijen. Huizinga zei daarover 60 

nog een gesprek te hebben met de top 
van Trans Link Systems (TLS), de 
organisatie achter de ov-chipkaart.  
De Kamer eiste verder uiterlijk volgen-
de week dinsdag een brief van minister 65 

Plasterk (Onderwijs, PvdA) over de 
problemen. 

 
bron: www.nrc.nl, 21 januari 2010 
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tekst 2 
 
Wie zijn wij? 
ROVER is een vereniging van ov-
reizigers, voor ov-reizigers. Als 
reizigers kennen wij de dagelijkse 
praktijk in de ov-wereld als geen ander. 5 

Als consumentenorganisatie zetten wij 
ons daarom in voor de belangen van 
alle reizigers in bus, trein, tram, metro 
en andere vormen van openbaar ver-
voer. In Nederland zijn dat dagelijks 10 

drie miljoen mensen. 
In verschillende overlegvormen ver-
tegenwoordigen wij de reiziger. We 
zorgen dat de ervaringen van ov-
reizigers worden gebruikt om vervoers-15 

bedrijven en overheden te adviseren. 
Daarnaast voeren we actie voor ver-
beteringen in het openbaar vervoer.  
(…) 
Wat wil Rover? 
Rover pleit ervoor dat reizigers een 20 

goed product krijgen aangeboden: dat 
bus en trein op tijd rijden, tegen een  

aantrekkelijke prijs, en dat klachten van 
reizigers serieus worden genomen. De 
kwaliteit van het openbaar vervoer staat 25 

of valt met een goede dienstregeling. 
Daarnaast willen we goede informatie-
voorziening, toegankelijkheid en veilig-
heid. Rover wil dat het openbaar ver-
voer een goed alternatief blijft voor de 30 

auto. Niet alleen in de steden, maar ook 
op het platteland. Meer informatie 
hierover vindt u in het beleidsplan. 
Rover, opgericht in 1971, is een 
vereniging met afdelingen in veel plaat-35 

sen in Nederland. Deze afdelingen zijn 
op lokaal en regionaal niveau actief. 
Verder kent Rover gespecialiseerde 
werkgroepen, die het landelijk bestuur 
ondersteunen op specifieke onder-40 

werpen. 
Rover geeft zes keer per jaar het tijd-
schrift ‘De Reiziger’ uit. Dit blad bevat 
verenigingsnieuws, commentaren, tips 
en artikelen over ontwikkelingen in het 45 

openbaar vervoer. 
 

bron: www.rover.nl/ 
 

 
tekst 3 
 

Kraken OV-chipkaart kinderspel 
 
Het saldo op de OV-chipkaart is met 
een eenvoudig Windows-programma en 
een kaartlezer van dertig euro te mani-
puleren en geen conducteur of contro-
leur die het merkt. Dat demonstreren 5 

IT-onderzoeksjournalist Brenno de 
Winter en de NOS. Al wekenlang wordt 
er met gemanipuleerde kaarten gereisd. 
(…) 
Een van de kaarten waarmee ge-10 

fraudeerd is, is in handen van de SP 
Tweede Kamerfractie. Partijleden 
reizen er al twee weken probleemloos 
mee. De partij is geschrokken van de 

eenvoud van de fraude en van het feit 15 

dat die amper wordt opgemerkt en gaat 
een spoeddebat aanvragen. Ze willen 
dat deze OV-chipkaart niet verder wordt 
ingevoerd, zoals bijvoorbeeld in Den 
Haag waar op 3 februari de strippen-20 

kaart wordt afgeschaft. 
Volgens de SP moet deze chip worden 
vervangen door een veiliger exemplaar. 
Daar zijn al plannen voor, maar on-
duidelijk is op welke termijn er een 25 

andere kaart wordt ingevoerd. En ook is 
onbekend wat dat precies gaat kosten. 
En wie dat moet betalen.

 
bron: www.nieuwsuur.nl, 25 januari 2011 
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Opgave 2  Massamedia 

 
tekst 4 
 

De realitysoap is dood, lang leve reality-tv 
 
We kijken graag naar echte mensen op 
tv. Ze leren ons hoe te leven in een 
complexe wereld. 
‘Secret Story’ had een nieuw succes à 
la ‘Big Brother’ moeten worden. Dat is 5 

het niet, de kijkcijfers vallen tegen. 
Toch blijft reality-tv met zijn ‘echte’ 
mensen geliefd. Onder voorwaarden.  
(…) 
Secret Story is de duurste Net 5-
productie ooit, en één van de duurste 10 

programma’s die SBS ooit heeft ge-
maakt. Volgens netmanager Alphons 
Martens kost het project meerdere 
miljoenen. Gemiddeld kijken er onge-
veer 200.000 mensen per dag, 100.000 15 

minder dan het door Net 5 zelf gestelde 
minimum.  
Het programma is vorige week aan-
gepast, sindsdien krabbelen de kijk-
cijfers langzaam op. Stoppen is geen 20 

optie. Dat is langzaamaan nog duurder 
dan doorgaan, zegt Martens. We 
hebben mensen onder contract. Die 
moeten worden doorbetaald. En we 
moeten ook weer iets anders op die 25 

plek neerzetten.  
Reality-tv leent zich goed voor ver-
borgen reclame in het programma, zo-
genoemde ‘product placement’. Zo is 
het Secret Story-huis onder meer inge-30 

richt met meubels en keukenattributen 
van de merken Stadler Form, OXO en 
Oliver Hemming. 
Omroepen hebben door bezuinigingen 
minder geld te besteden.  35 

Daarnaast willen wij, televisiepubliek,  

volgens de kenners, graag steeds meer 
échte mensen zien. De wereld wordt 
complexer, zegt televisiewetenschapper 
Maarten Reesink van de Universiteit 40 

van Amsterdam. Een leven is niet meer 
van wieg tot graf uitgetekend. Op 
zondag ga je eerst naar Ajax, en dan 
naar een concert van Vivaldi. We 
rennen de hele dag door verschillende 45 

levensstijlen heen. We willen leren hoe 
met verschillende mensen uit deze 
levensstijlen om te gaan. Daar is 
realitytelevisie een hulpmiddel bij.  
En zo helpt reality-tv, in de woorden 50 

van hoogleraar Journalistiek Irene 
Costera Meijer, bij het krijgen van grip 
op ons leven. (…) 
Wat leren we dan precies van reality-
tv? Een aantal voorbeelden: van 55 

Temptation Island leren we over trouw, 
of ontrouw. Boer zoekt vrouw geeft ons 
inzicht in hoe intimiteit werkt. Oh, Oh 
Tirol gaat over opvoeding, vriendschap 
en volwassen worden. En zelfs aan de 60 

real life soap van Frans Bauer hadden 
we nog iets: hoe om te gaan met de 
alledaagse frustraties van het op-
hangen van een schilderijtje, dat maar 
niet recht wil hangen. (…)  65 

En dat willen we: televisiepersonages 
leren kennen. Ons referentiekader in de 
echte wereld, buren, familie en kerk-
gangers, verdwijnt. We werken langer, 
zitten meer binnen, zegt Costera 70 

Meijer. Televisiepersonages zijn onze 
nieuwe kennissen. Realitytelevisie is 
echt niet meer weg te denken. 
(…)  

 
naar: Stijn Bronzwaer, NRC handelsblad, 15 maart 2011  
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tekst 5 
 

Coalitie gooit de beuk in het eens pluriforme 
omroepbestel 
 
Nederland heeft een publiek omroep-
bestel als een zeldzame vlinder-
collectie. Vroeger werd de ether gevuld 
door levensbeschouwelijke zuilen. Nu 
steeds meer door verenigingen die via 5 

een marketingcampagne een levens-
gevoel in de omroepmarkt zetten. Jong 
en brutaal, oud en kwiek, rechts en 
wakker, roept u maar. De hele collectie 
staat op het spel. 10 

De verzameling is zo toegankelijk dat er 
nu ongeveer 21 omroepen in zitten. 
Ledengebonden, taakgebonden en 
levensbeschouwelijke omroepen zonder 
leden. Zoals voorzitter Hagoort van de 15 

overkoepelende NPO ooit zei: de 
voordeur staat wijd open, wordt het 
geen tijd dat de achterdeur ook gaat 
functioneren?(…) 
Het VVD-CDA-PVV-regeerakkoord 20 

kondigde bezuinigingen van 200 
miljoen aan, een kwart van de omroep-
begroting. (…) Als de kwaliteit te veel 
lijdt onder zo’n forse ingreep, dan gaat 
het derde tv-net dicht, zegt de coalitie.  25 

Dat laatste wil Hilversum voorkomen. 
De drie publieke tv-zenders trekken 
heel wat kijkers en adverteerders sinds 
zij geprofileerd zijn als ‘breed’, ‘ver-
diepend’ en ‘jong’. Sluit je Nederland 3, 30 

dan mis je een deel van het publiek en 
de bijbehorende reclame-inkomsten. 
Hilversum zegt dat er best wat geld kan 
worden gewonnen door fusies, maar 
niet zo veel als nodig.  35 

Bij evenredig snoeien van ieders 
begroting gaat de nieuwsvoorziening 
van de NOS onevenredig lijden. Die 
heeft geen contributiepotje van de 

leden. Ook als de NOS het Champions 40 

League voetbal aan de commerciëlen 
laat, wordt de nieuwsvoorziening zwaar 
getroffen want dát is waar de NOS voor 
is. Andere omroepen kunnen hun be-
zuiniging over allerlei soorten Lingo-45 

programma’s uitsmeren. 
Nu de commerciële dagbladsector in de 
gemeentes is weggevaagd, in provin-
cies noodlijdend is en landelijk ook 
vecht voor een serieus bestaan, is de 50 

verantwoordelijkheid van de landelijke 
elektronische nieuwsvoorziening van 
NOS Nieuws des te groter. Als ook daar 
scherp in wordt gesneden, lijdt de 
democratie. Minder redacteuren be-55 

tekent dat de journaals minder afweten 
van ingewikkelde onderwerpen en 
landen, en dus meer dreigen na te 
praten wat bedrijven en andere belang-
hebbenden voorkauwen. 60 

De minister zou graag willen zien dat er 
na fusies maar acht omroepen over-
bleven. De afgelopen maanden hebben 
verschillende omroepen aan 
speeddating gedaan. Dat levert zielen-65 

strijd op. De Avro zou op het gebied 
van kunst en cultuur best met de Vpro 
willen, maar de oude achterban voelt 
zich qua gezelligheid meer thuis bij de 
Tros. (…) 70 

KRO en Tros zouden op grond van de 
laatste ledentelling bij de top-6 horen. 
De EO wil sowieso niet versmelten met 
een ander. En Omroep MAX heeft het 
opeens ook op z’n kunstheupen ge-75 

kregen: zie de campagne ‘MAX blijft 
MAX!’ – word lid voor € 5,72 en kies een 
dvd ter waarde van € 15. (…) 

 
naar: Marc Chavannes, NRC Handelsblad, 2 april 2011
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Opgave 3  Criminaliteit begrenzen 

 
tekst 6 
 

Wie maakt een einde aan de piraterij? 
 
Hoezo is het doodnormaal om muziek 
en films te downloaden zonder ervoor 
te betalen? Advocaten hekelen de 
slepende ‘crisis in het auteursrecht’.  
(…) 
Het probleem is schijnbaar onoplos-5 

baar. Aan de ene kant staan de 
artiesten. Hun recht op zeggenschap 
over hun werk wordt stelselmatig 
geschonden. Hun platen, films en 
televisieseries worden, zonder dat zij 10 

daar toestemming voor hebben ge-
geven, illegaal verspreid via internet en 
komen op die manier bij miljoenen 
mensen terecht zonder dat zij daar een 
cent aan verdienen. 15 

Volgens cijfers van de International 
Federation of the Phonographic 
Industry is de omzet in de branche in 
negen jaar tijd wereldwijd teruggelopen 
van 27 miljard dollar (19,7 miljard euro) 20 

naar 17 miljard dollar. En dat is alleen 
nog de muziekindustrie. (…) 
Aan de andere kant staan de down-
loaders. Zij laten hun computers vol-
lopen met al dat illegaal aangeboden 25 

materiaal. Omdat het kan, omdat het 
eenvoudig is en gratis, omdat ze vinden 
dat muzikanten en hun bazen wel 
genoeg verdienen, omdat de pakkans 
minimaal is of omdat – in sommige 30 

landen, zoals in Nederland – er geen  

expliciet downloadverbod is. (…) 
Dirk Visser, auteursrechtadvocaat bij 
advocatenbureau KMVS, stelt zonder 
omhaal van woorden dat er sprake is 35 

van een crisis in het auteursrecht. (…) 
“De rechten van rechthebbenden 
worden steeds vaker geschonden. Het 
is diefstal, waar grof geld in omgaat en 
iedereen begrijpt dat.”  40 

(…) Ook een downloadverbod is 
volgens Tim Kuik nodig. “Dan kun je, 
net zoals dat nu in Frankrijk gebeurt, 
mensen die toch blijven downloaden, 
waarschuwen dat dat niet mag. Als ze 45 

na nog een waarschuwing hardnekkig 
doorgaan, kun je ze in het uiterste ge-
val tijdelijk afsluiten van internet. Pas 
als er sancties zijn, werkt zo’n verbod.” 
Het Franse model is omstreden. 50 

Partijen als Xs4all, Bits of Freedom, 
maar ook verscheidene politieke par-
tijen, waaronder D66 en GroenLinks, 
verzetten zich er heftig tegen. 
GroenLinks Europarlementariër Judith 55 

Sargentini formuleert het grote bezwaar 
van velen: “Zonder tussenkomst van de 
rechter mensen afsluiten van internet 
gaat tegen de beginselen van de 
rechtsstaat in. Bovendien kun je niet op 60 

individueel niveau vaststellen dat 
iemand iets doet wat niet mag, zonder 
zijn privacy te schenden.” (…) 

 
naar: Wouter Keuning, de Volkskrant, 13 november 2010  
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tekst 7 
 

High Tech Crime 
 
Het internet is grenzeloos terwijl 
opsporingsdiensten te maken hebben 
met beperkte mogelijkheden en het 
soevereiniteitsbeginsel. Hightech-
criminelen uit land A benadelen bij 5 

voorkeur slachtoffers in land B en 

maken hierbij gebruik van infrastructuur 
in land C, met als doel de opsporing te 
belemmeren. Nederland staat dankzij 
zijn sterke infrastructuur in de top van 10 

herkomstlanden van cyberaanvallen. 

 
bron: KLPD – Dienst Nationale Recherche – Overall-beeld Aandachtsgebieden, 
juli 2010 
 
 

tekst 8 
 

EU versterkt strijd tegen cybercrime na aanvallen  
 
AMSTERDAM – De Europese 
Commissie gaat sneller nieuwe samen-
werkingen en technieken ontwikkelen 
om cybercrime aan te pakken. De stap-
pen volgen na diverse aanvallen op 5 

Europese overheden en de Commissie 
zelf.  
In een toespraak roept Cecilia 
Malmström, Eurocommissaris voor 
Binnenlandse Zaken, de EU-lidstaten 10 

op tot samenwerking. “Ik kan u ver-

zekeren dat cybercriminelen samen-
werken, dus laten wij dat ook doen.” 
Eind maart werd de Europese Commis-
sie het slachtoffer van een serieuze en 15 

omvangrijke cyberaanval. De aanval 
vond plaats vlak voor belangrijke over-
leggen over militair ingrijpen in Libië, de 
Eurocrisis en nucleaire veiligheid. 
Twee weken daarvoor werd het Franse 20 

ministerie van Financiën ook al aan-
gevallen.

 
bron: www.nu.nl, 13 april 2011 
 
 

tekst 9 
 

Kamermeerderheid wil hogere straffen mensenhandel 
 
 
Straffen voor mensenhandel moeten 
als het aan de Kamerleden van VVD, 
CDA en PVV ligt, fors omhoog. Om het 
signaal af te geven dat mensenhandel 
en uitbuiting tot de zwaarste delicten 5 

behoren, moet de maximumstraf 
worden verhoogd naar dertig jaar. 
De Kamerleden pleiten hier dinsdag 
voor bij minister Ivo Opstelten (VVD, 
Veiligheid en Justitie)10 

 
bron: www.elsevier.nl, 1 februari 2011 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 78 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  Invoering OV-chipkaart 
 

 1 maximumscore 2 
• Het kenmerk dat een collectief goed voor iedereen beschikbaar moet 

zijn  1 
• Als er minder ritten zijn in een bepaald gebied dan zal het openbaar 

vervoer niet meer beschikbaar zijn voor mensen die zich binnen dat 
gebied willen verplaatsen 1 

 
 2 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De PvdA is een sociaaldemocratische partij. Een uitgangspunt van de 
sociaaldemocratie is dat ze opkomt onder andere voor mensen die minder 
goed in staat zijn om zelf aan te sluiten bij de samenleving. Onder de 
groep ouderen zijn er velen die moeite hebben om veranderingen bij te 
benen en daarom is een goede informatievoorziening voor ouderen nodig 
om ze bij de samenleving te houden. Opkomen voor ouderen past dus bij 
de PvdA als sociaaldemocratische partij.  
 
• voor de naam van de stroming 1 
• voor een juist kenmerk 1 
• voor een juiste uitleg 2 
 

 3 maximumscore 4 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
• Een politieke partij probeert haar doelen te bereiken vooral door 

plaatsen te bezetten waar de macht wordt uitgeoefend. Ze probeert 
zelf deel uit te maken van de groep die de politieke beslissingen neemt 2 

of 
• Een politieke partij probeert haar doelen te bereiken met formele 

middelen zoals het indienen van een motie of een amendement, of met 
een informeel middel zoals lobbyen  2 

 
• Een pressiegroep probeert meestal de beslissers te beïnvloeden. De 

pressiegroep kan zich daartoe direct op de beslissers richten maar ze 
kan dat ook doen via de publieke opinie 2 

 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 4 
Twee van de volgende voorbeelden van juiste kenmerken met juiste 
verwijzing: 
− De kwestie wordt als ongewenst ervaren door een groot aantal 

mensen. Uit de tekst blijkt dat verschillende belangenorganisaties, 
zoals CSO en Rover, zich bezighouden met het probleem. (regel 35 
e.v.) 

− De kwestie wordt als veranderbaar beschouwd. Uit de tekst blijkt dat 
de belangenorganisaties het probleem willen oplossen door de 
strippenkaart nog te behouden. (regels 40 en 41) 

− De kwestie is langs de poortwachters gekomen. Uit de tekst blijkt dat 
de media erover berichten (de publicatie van tekst 1) en dat 
belangenorganisaties zoals CSO en Rover en politieke partijen zich 
ermee bezighouden. (onder andere regel 36 en regels 8-9) 

 

per juist kenmerk  1 
per juiste regelverwijzing 1 
 

Opmerking 
Voor een verwijzing naar de tekst alleen een scorepunt toekennen als deze 
op een juiste wijze gekoppeld is aan een kenmerk. 
 

 5 maximumscore 1 
De barrière die in tekst 1 aan de orde is, dat is de barrière dat er een 
beslissing genomen moet worden over een beleidsmatige oplossing. 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Een belangengroep kan zich in deze fase richten op individuele 

Kamerleden omdat die bij deze barrière deel kunnen nemen aan het 
debat en een stem gaan uitbrengen. 

− Een belangengroep kan zich in deze fase richten op de media omdat 
de wijze waarop de media verslag doen van het probleem en de 
discussie daarover, invloed heeft op de Kamerleden die straks gaan 
stemmen. 

 

Opmerking 
Het antwoord ‘politieke partij’ moet soms fout gerekend worden. Het is niet 
zinvol om je te richten op een politieke partij als organisatie. In deze fase 
van de besluitvorming zal geen congres meer gehouden worden waarin 
een partijstandpunt geformuleerd gaat worden. 
Noemt een kandidaat als antwoord ‘politieke partij’ en geeft hij daarbij de 
volgende invulling van de rol van de politiek partij dan moet het antwoord 
goed gerekend worden: 
Het kan wel zinvol zijn om één of enkele invloedrijke mensen binnen de 
partij te benaderen. Het moeten dan personen zijn die direct invloed 
hebben op de Kamerleden. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 4 
• Een factor bestaat uit de eigen machtsmiddelen van een groep zoals 

omvang en financiële middelen 1 
• Eén van de volgende voorbeelden uit de tekst: 1 
− De organisatie vertegenwoordigt drie miljoen reizigers. (regel 11) 
− De organisatie bestaat al lang (1971) en heeft dus veel ervaring. (regel 

34) 
 

• Factoren die samenhangen met de verhoudingen binnen de 
pressiegroep zelf zoals de mate van eensgezindheid en de afstand 
tussen de leiding en de leden 1 

• Eén van de volgende voorbeelden uit de tekst: 1 
− Ervaringen van reizigers worden gebruikt om overheden te adviseren. 

(regels 13-16)  
− De doelen van de organisatie zijn helder. (regels 19-33) 
− De organisatie bestaat al lang (1971) en heeft een duidelijke structuur 

(regels 34-46) 
 

 8 maximumscore 2 
• De controle- of waakhondfunctie 1 
• De betrokken journalist stelt samen met de NOS het tekortkomen in het 

functioneren van de OV-chipkaart vast en plaatst het hiermee op de 
politieke agenda 1 

 
 9 maximumscore 3 

De actie is een voorbeeld van burgerlijke ongehoorzaamheid want het 
voldoet aan de volgende drie kenmerken: 
• openlijk de wet overtreden: de SP-er reist met een gekraakte OV-

chipkaart, dat mag niet volgens de wet en hij komt daar openlijk voor 
uit 1 

• op een geweldloze manier: bij het kraken en illegaal reizen wordt geen 
geweld gebruikt 1 

• met het doel om een wet/regeling ter discussie te stellen en niet 
vanwege eigenbelang: de SP vraagt een spoeddebat over de kwestie 1 

 
 

Opgave 2  Massamedia 
 

 10 maximumscore 1 
Als er meer kijkers zijn dan kan de zender meer geld vragen voor de 
reclamezendtijd bij het programma. 
 

 11 maximumscore 2 
Marktsegmentering is het opdelen van de markt in doelgroepen. Als een 
programma zo gemaakt is dat het voldoende kijkers trekt die een 
koopkrachtige doelgroep vormen van een voldoende groot aantal 
adverteerders, dan kan een duur programma met weinig kijkers toch 
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 HA-1034-a-12-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

commercieel aantrekkelijk zijn voor een commerciële zender. Er kunnen 
dan namelijk genoeg adverteerders bij dat programma gevonden worden 
om winst te maken. 
 

 12 maximumscore 4 
Uitgangspunten van het mediabeleid zijn (twee van de volgende): 
− uitingsvrijheid;  
− pluriforme informatievoorziening;  
− van hoogwaardige kwaliteit;  
− een evenwichtige programmering die aansluit bij de democratische, 

sociale en culturele behoeften van de samenleving.  
Voorbeelden van een uitleg zijn: 
− Grote aantallen kijkers trek je vooral met sensationeel en oppervlakkig 

amusement en dat is niet altijd te combineren met het leveren van 
hoogwaardige kwaliteit.  

− Het uitgangspunt uitingsvrijheid betekent dat ook opvattingen die 
minder populair zijn, en dus minder kijkers trekken, aan bod moeten 
komen. 

− Ook al streeft de publieke omroep ook naar het trekken van veel 
kijkers, het uitvoeren van de opdracht om de uitgangspunten van het 
mediabeleid te realiseren maakt dat niet altijd mogelijk.  

 
per juist uitgangspunt 1 
per juiste uitleg   1 
 

 13 maximumscore 2 
Het Commissariaat voor de Media ziet toe op naleving van de 
reclameregels die in de Mediawet staan. 
 

 14 maximumscore 3 
• Met het begrip individualisering 1 
• Individualisering is de ontwikkeling waarin een individu zich in 

toenemende mate vrij voelt om zelf zijn leven in te richten. Dat mensen 
kiezen uit en wisselen tussen een groot aantal levensstijlen, is daar 
een uiting van  2 

 
 15 maximumscore 2 

• Socialisatiefunctie 1 
• Realitytelevisie leert hoe om te gaan met andere mensen. Dat is 

overdracht van waarden normen en gedragswijzen en dat is precies 
wat socialisatie inhoudt 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 3 
• a  één van: AVRO, BNN, EO, KRO, VARA, VPRO, NCRV, TROS, MAX,  

    PowNed, WNL 1 
• b  één van: NOS, NTR, STER, Socutera  1 
• c  één van: IKON, RKK, JO, HUM, OHM, BOS, ZvK 1 
 

 17 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Netprofilering houdt in dat een net (bijvoorbeeld Nederland 1) een 

herkenbaar ‘gezicht’ heeft waardoor kijkers met een bepaalde 
belangstelling aangetrokken worden 2 

• Met de komst van de commerciële zenders werd concurrentie 
belangrijker. Commerciële zenders spelen in op behoeften van 
specifieke groepen kijkers waardoor ze interessant waren voor 
adverteerders die zich op die groep wilden richten. Door veel vermaak 
in hun programmering te stoppen, wisten ze bovendien grote groepen 
kijkers te trekken.  
Ook de publieke omroep moet voldoende kijkers trekken vanwege twee 
redenen: zonder kijkers heeft de publieke omroep geen bestaansreden 
en bovendien moet ze een deel van haar inkomsten halen uit 
advertentieopbrengsten (STER). Door een duidelijker gezicht te geven 
aan de netten, wordt een groter publiek aangetrokken dat bovendien 
per net gegroepeerd is met specifieke interesses. Dit trekt 
adverteerders aan 2 

 
 18 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Een voordeel is dat omroepverenigingen hun aandacht minder 

versnipperen zodat ze elk een hogere kwaliteit op onderdelen van het 
totaalprogramma realiseren 1 

• Een nadeel is dat omroepverenigingen hun oorspronkelijke 
herkenbaarheid verliezen waardoor leden afhaken. Ze moeten nieuwe 
manieren zien te vinden om leden aan zich te binden 1 

 
 19 maximumscore 3 

• Van de NOS wordt een grotere mate van objectiviteit verwacht 1 
• Ledengebonden omroepverenigingen zijn niet onafhankelijk (ze kleuren 

het nieuws vanuit hun levensbeschouwing en moeten hun leden zien te 
behouden). Dat kan ten koste gaan van de objectiviteit van het nieuws 2 

 
 20 maximumscore 1 

Omroep MAX richt zich op ouderen en daar komen kunstheupen meer 
voor. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3  Criminaliteit begrenzen 
 

 21 maximumscore 2 
Dat criminaliteit relatief is, houdt in dat niet altijd en overal dezelfde 
gedragingen strafbaar worden gesteld. In tekst 6 staat dat in Nederland 
downloaden van muziek niet wettelijk strafbaar is gesteld terwijl dit in 
Frankrijk wel het geval is. 
 

 22 maximumscore 2 
Tim Kuik is van mening dat een downloadverbod pas zin heeft als er ook 
sancties op staan. De rationele keuzetheorie stelt dat mensen, als ze een 
wet willen overtreden, een afweging maken tussen baten en lasten. Een 
zware sanctie zal hen ervan weerhouden om het downloadverbod te 
schenden. Dat is wat Kuik wil en dat past dus bij de rationele keuzetheorie. 
 

 23 maximumscore 4 
• De discussie gaat bij dit vraagstuk over enerzijds de 

rechtsbescherming van de burger die door een downloadverbod in het 
geding is omdat controle zijn privacy zou aantasten en anderzijds het 
handhaven van de rechtsorde om het auteursrecht van artiesten te 
beschermen. Het dilemma van de rechtsstaat verwijst naar het met 
elkaar in conflict komen van de eis van rechtsbescherming met de eis 
van rechtshandhaving 2 

 
• Eén van de volgende citaten bij rechtsbescherming: 1 
− “Zonder tussenkomst van de rechter mensen afsluiten van internet 

gaat tegen de beginselen van de rechtsstaat in.” (regels 57-59) 
− “Bovendien kun je niet op individueel niveau vaststellen dat iemand 

iets doet wat niet mag, zonder zijn privacy te schenden.” (regels 60-63) 
 
• Eén van de volgende citaten bij het ontbreken van rechtshandhaving / 

handhaving van de rechtsorde: 1 
− “Hun recht op zeggenschap over hun werk wordt stelselmatig 

geschonden.” (regels 7-9) 
− “Hun platen, films en televisieseries worden, zonder dat zij daar 

toestemming voor hebben gegeven, illegaal verspreid via internet en 
komen op die manier bij miljoenen mensen terecht zonder dat zij daar 
een cent aan verdienen.” (regels 9-15) 

− “De rechten van rechthebbenden worden steeds vaker geschonden.” 
(regels 37-38) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 2 
Soevereiniteit van staten houdt in dat binnen de grenzen van een staat 
alleen de eigen wetten gelden en niet de wetten van een andere staat.  
Een politieagent ontleent zijn speciale opsporingsbevoegdheden aan de 
wet die geldt binnen een bepaalde staat. Buiten het grensgebied van die 
staat heeft een politieagent niet meer bevoegdheden dan ieder ander.  
Een politieagent die een wetsovertreder volgt die de grens overgaat, kan 
aan de andere kant van de grens bijvoorbeeld die wetsovertreder niet 
arresteren. De mogelijkheden van een politieagent worden dus beperkt 
door de soevereiniteit van de andere staat. 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
De politie mag niet zomaar de bestanden van iemands computer bekijken 
omdat ze daarvoor een bevel voor huiszoeking van de officier van justitie 
moet hebben. 
 

 26 maximumscore 2 
De Europese Commissie neemt initiatief bij regelgeving. 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De intergouvernementele procedure geeft de individuele lidstaat meer 
greep op de uitkomst in die zin dat er nooit een besluit zal komen zonder 
de instemming van elk van de lidstaten. Het probleem van de collectieve 
actie maakt duidelijk dat lidstaten vaak de neiging zullen hebben om voor 
korte termijn eigenbelang te kiezen zodat suboptimale oplossingen voor 
algemene belangen het resultaat zullen zijn. Bij supranationale 
besluitvorming zal het algemeen belang eerder doorslaggevend zijn.   
 

 28 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Meer bij politiek rechts 1 
• Linkse politici denken bij de oorzaken van criminaliteit vaker aan 

maatschappelijke omstandigheden en rechtse politici vaker aan 
persoonlijke keuzes en een verkeerd normbesef  2 

• Maatschappelijke omstandigheden kun je met zwaardere straffen niet 
beïnvloeden en persoonlijke keuzes misschien wel 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 3 
• Het verhogen van de strafmaat is een aanpassing van c de wetgeving 1 
• Voorbeelden van juiste andere soorten beleid (twee van de volgende): 2 
− Opsporingsbeleid. De overheid kan het aantal opsporingsactiviteiten 

dat gericht is op mensenhandel, verder uitbreiden. 
− Vervolgingsbeleid. De overheid kan bijvoorbeeld standaard de hoogste 

prioriteit geven aan het vervolgen van mensenhandelaren/de strafeis 
maximaliseren/zoveel mogelijk verdiensten en gebruikte 
vervoersmiddelen proberen te confisqueren/extra aandacht richten op 
het veroordelen van zo veel mogelijk betrokkenen bij de organisatie en 
uitvoering van mensenhandel. 

− Preventieve maatregel. De overheid kan in landen waar slachtoffers 
van mensenhandel vandaan komen voorlichting geven aan mogelijke 
slachtoffers/proberen het toekomstperspectief van deze mensen in hun 
eigen land te verbeteren. 

 
 30 maximumscore 2 

Beveiliging van de maatschappij zal gedurende die dertig jaar wel 
gerealiseerd worden want de veroordeelde kan vanuit de gevangenis niet 
veel uitrichten. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2464417.ece/Controle_Rotterdam 

_op_afschaffing_strippenkaart - www.nrc.nl, 21 januari 2010 
tekst 2 http://www.rover.nl/info/info.php 
tekst 3 www.nieuwsuur.nl, 25 januari 2011 - http://nieuwsuur.nl/onderwerp/214123-kraken-

ovchipkaart-kinderspel.html 
tekst 4 naar: Stijn Bronzwaer, NRC handelsblad, 15 maart 2011 
tekst 5 naar: Marc Chavannes, NRC Handelsblad, 2 april 2011 
tekst 6 naar: Wouter Keuning, de Volkskrant, 13 november 2010 
tekst 7 KLPD – Dienst Nationale Recherche – Overall-beeld Aandachtsgebieden, juli 2010 - 

pagina 21 
tekst 8 www.nu.nl, 13 april 2011, 18:05 uur 
tekst 9 http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/288123/Kamermeerderheid-wil-hogere-

straffen-mensenhandel.htm, 1 februari 2011, 07:22 
 

einde  
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HA-1034-a-12-2-c-A*   

  

aanvulling op het correctievoorschrift 2012-2 
 

Maatschappijwetenschappen havo 
  

Centraal examen havo  
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo 
 
Bij het centraal examen maatschappijwetenschappen havo: 
 
Op pagina 10 van het correctievoorschrift, bij vraag 27 moeten altijd 2 punten worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord.  
 
Toelichting: 
Het begrip ‘probleem van collectieve actie’ is wel opgenomen in de syllabus voor vwo, 
maar niet in de syllabus voor havo. 
 
 
NB 
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 

van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het 
correctievoorschrift toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede 
corrector.  

c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito 
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 

 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Maatschappijwetenschappen 
havo. 
 
 
 
 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
drs H.W. Laan 
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HA-1034-a-11-1-o 

Examen HAVO 

2011 
tijdvak 1 

donderdag 26 mei 
9.00 - 12.00 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal 
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, dan worden 
alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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 HA-1034-a-11-1-o 2 lees verder ►►►

Opgave 1  Onderwijsvrijheid en onderwijskansen 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Al sinds de jaren tachtig staat het vraagstuk van ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen op de 
publieke en politieke agenda. In elf steden nemen gemeentebesturen proeven 
om scholen meer te mengen. Nijmegen gaat hierin het verst (zie tekst 1). 
Volgens critici zijn deze maatregelen in strijd met de grondwettelijke vrijheid van 
onderwijs (tekst 2). In de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap is begin 2010 uitgebreid gesproken over onderwijs-
gelijkheid en onderwijskansen (tekst 3). Veel sprekers stelden dat het niet alleen 
maar ging om ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen, maar dat bij segregatie met name 
verschillen spelen tussen kansarm en kansrijk. In dit debat werd regelmatig een 
artikel in NRC Handelsblad aangehaald (tekst 4). Ook ouders zelf nemen 
initiatieven om te zorgen voor een meer gemengde populatie van leerlingen 
(tekst 5). 
 
Lees de regels 1 tot en met 31 van tekst 1. 

2p 1 Leg uit dat het in Nijmegen bij de problematiek rond de scholen gaat om een 
politiek probleem. Gebruik in je toelichting twee gegevens uit tekst 1. 
 
Zie de regels 19 tot en met 31 van tekst 1. 
Het proces van politieke besluitvorming in de gemeente Nijmegen kan 
beschreven worden volgens het systeemmodel van politieke besluitvorming.  

2p 2 In welke fase van het model is het besluitvormingsproces gekomen gezien  
tekst 1? Licht je antwoord toe. 
 
Sommigen spreken in de discussie over ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen van een 
scheiding tussen scholen met kansarme en kansrijke leerlingen, anderen 
spreken van segregatie naar etnische afkomst.  
In Nederland werd het onderwijs lange tijd getypeerd door een (zekere mate 
van) segregatie naar levensbeschouwing. 

2p 3 Op welk voor Nederland kenmerkend sociaal-cultureel verschijnsel wordt hier 
gedoeld? 
Leg uit hoe dit verschijnsel in het onderwijs tot uitdrukking komt. 
 
Lees tekst 2.  
De confessionele partijen hebben in het verleden gestreden voor het beginsel 
van onderwijsvrijheid en voor de financiële gelijkstelling van openbaar onderwijs 
en bijzonder onderwijs. Het resultaat van deze ‘schoolstrijd’ is neergelegd in 
artikel 23 van de Grondwet. Hierin kun je ook het confessionele idee van de 
gespreide verantwoordelijkheid herkennen. 

3p 4 Wat houdt het idee van gespreide verantwoordelijkheid in? Laat met behulp van 
twee zinsneden uit artikel 23 zien hoe het idee van de gespreide 
verantwoordelijkheid in artikel 23 tot uitdrukking komt. 
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 HA-1034-a-11-1-o 3 lees verder ►►►

Zie tekst 2. 
(Openbaar) onderwijs is een (semi-)collectief goed.  

2p 5 Welk kenmerk van dit collectief goed herken je in tekst 2? 
Geef nog een ander kenmerk van een collectief goed dat van toepassing is op 
onderwijs. 
 
Lees fragment 1 van tekst 3. 
De toenmalige staatssecretaris Dijksma (Onderwijs Cultuur en Wetenschap), 
vond het verstandig dat Nijmegen ook het huisvestingsbeleid bij het 
onderwijsbeleid betrekt.  

2p 6 Leg in dit verband het begrip ‘verkokering’ uit. 
 
Lees fragment 2 van tekst 3. 

3p 7 Leg met behulp van fragment 2 uit dat de opvatting dat ‘zwarte scholen slechte 
scholen zijn’ te beschouwen is als een vooroordeel. Geef eerst twee kenmerken 
van een vooroordeel. 
 
Lees de standpunten A, B en C in tekst 3. 
Enkele sprekers merkten op dat de discussie liep volgens de vanouds bekende 
ideologische lijnen. In de standpunten A, B en C zijn de meningen samengevat 
van partijen die drie verschillende stromingen vertegenwoordigen. Er is één 
christendemocratisch, één liberaal en één sociaaldemocratisch standpunt. 

3p 8 Welke stroming hoort bij welk standpunt? 
Geef bij elk van de drie standpunten aan welk kenmerkend uitgangspunt van de 
gekozen stroming te herkennen is.  
 
De Tweede Kamer doet haar werk ook in vaste commissies. Het parlement heeft 
een aantal hoofdtaken, waaronder de beleidsbepalende taak. 

2p 9 Welke twee andere hoofdtaken heeft de Tweede Kamer? 
 
Lees tekst 4. 
Vijf sprekers (van verschillende politieke kleur) haalden tijdens het debat een 
artikel van Vink aan ter ondersteuning van hun standpunten. Het artikel (tekst 4) 
werd een aantal dagen voor het debat in NRC Handelsblad gepubliceerd. 
Massamedia hebben een aantal functies in het proces van politieke 
besluitvorming.  

2p 10 Welke twee functies herken je in tekst 4?  
Geef voor elk van beide functies een voorbeeld uit de tekst. 
 
Lees tekst 5. 
Naast de politiek nemen ook burgers initiatieven om het probleem van ‘zwarte’ 
en ‘witte’ scholen aan te pakken. Tekst 5 gaat over de Stichting Kleurrijke 
Scholen, een stichting van ouders die zich inzetten voor een meer gemengde 
populatie van leerlingen. Deze stichting is te beschouwen als een pressiegroep.  

2p 11 Welke twee kenmerken van een pressiegroep zijn te herkennen in de tekst? 
Noem bij elk kenmerk een voorbeeld uit de tekst. 
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Zie tekst 5. 
De Stichting Kleurrijke Scholen heeft haar doel om meer gemengde scholen in 
Nederland te krijgen, nog niet bereikt. In het barrièremodel wordt het proces 
beschreven of en hoe een maatschappelijk probleem leidt tot overheidsbeleid. 
Uit tekst 5 kun je afleiden dat de eerste twee barrières blijkbaar door de stichting 
met succes genomen zijn.  

4p 12 Leg uit welke twee barrières de stichting met (gedeeltelijk) succes heeft 
genomen. 
Ondersteun je antwoorden met behulp van de tekst. 
 
 

Opgave 2  Crisis in krantenland? 
 
Bij deze opgave horen tabel 1 en grafiek 1 en de teksten 6 tot en met 8 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De oplages van de gratis en betaalde dagbladen blijven dalen (tabel 1 en  
grafiek 1). Ook radio- en tv-zenders staan onder financiële druk. Wat zijn de 
oorzaken en wat de gevolgen van de crisis in deze branche? (tekst 6).  
De commissie-Brinkman adviseerde de minister over de wijze waarop de 
overheid uitgeverijen kan helpen bij het innoveren van kranten en deed een 
aantal aanbevelingen (tekst 7). Ten slotte komt de vraag aan de orde: is er met 
de komst van internet nog wel behoefte aan (kwaliteits)journalistiek? (tekst 8). 
 
Bekijk tabel 1. 
In tabel 1 zijn de landelijke dagbladen opgenomen. Je kunt dagbladen op 
verschillende manieren indelen, bijvoorbeeld in massakranten en kaderkranten. 

3p 13 Deel de negen landelijke betaalde dagbladen uit tabel 1 in volgens de indeling 
‘kaderkrant’ of ‘populaire massakrant’. 
 
Bekijk tabel 1. 

2p 14 Geef van elk van de twee onderstaande beweringen aan of deze juist is of 
onjuist. Gebruik gegevens uit tabel 1 om je keuzes toe te lichten. 
1 Alle landelijke dagbladen met een liberale kleur zien hun oplage dalen. 
2 Alle landelijke dagbladen van orthodox-christelijke signatuur zien hun oplage 

dalen. 
 
Lees de regels 1 tot en met 41 van tekst 6. 
Het verlies van lezers kan leiden tot een lagere oplage (regels 15-17).  

2p 15 Beschrijf de volgende twee stappen in de ‘neerwaartse oplagespiraal’ en betrek 
bij elke stap een of meer regels uit de tekst. 
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De commissie-Brinkman stelt in haar eindrapport: “De Tijdelijke Commissie 
Innovatie en Toekomst Pers heeft ervaren dat de perssector er in Nederland in 
economische zin slecht voorstaat, en maakt zich zorgen over de toekomst van 
de journalistiek. Deze is essentieel voor de goede werking van een democratie, 
terwijl de ‘nieuwe media’ (…) nog onvoldoende (…) voorzien in de essentiële 
functies.”  

2p 16 Geef twee redenen waarom ‘pluriforme, betrouwbare en kwalitatief goede 
informatievoorziening’ van wezenlijk belang is voor een democratische 
samenleving. 
 
Lees tekst 7. 
De commissie-Brinkman deed een aantal aanbevelingen hoe media te 
innoveren. Critici van aanbeveling 1 vinden dat de internetgebruiker niet hoeft te 
betalen voor de financiële nood van de krant. Al eerder (met het instellen van 
het Stimuleringsfonds voor de Pers) vochten voor- en tegenstanders een 
principieel debat uit over de rol van de overheid op het terrein van de pers. 

2p 17 Geef een argument vóór en een argument tegen het steunen van de pers door 
de overheid. 
 
Lees de regels 42 tot en met 57 van tekst 6. 
De economische crisis van 2008 gaat ook aan andere takken van journalistiek 
niet voorbij. Ook journaaldiensten bij radio en televisie ontkomen niet aan 
bezuinigingen. RTL Nieuws blijkt het het moeilijkst te hebben. 

2p 18 Geef een reden waarom RTL (Nieuws) gevoeliger is voor een economische 
crisis dan NOS (Nieuws).  
 
De programmawisseling van BNR (regel 60) past binnen de kritiek van  
J. Blokker en anderen op de Nederlandse journalistiek. Zij vragen zich af of de 
actuele dagbladcrisis niet beter een ‘crisis van de journalistiek’ genoemd kan 
worden. Kwaliteitsjournalistiek moet steeds voldoen aan een aantal 
journalistieke normen, bijvoorbeeld aan de norm ‘het scheiden van feiten en 
meningen’. 

2p 19 Noem twee andere journalistieke normen waaraan kwaliteitsjournalistiek moet 
voldoen. 
 
Lees de regels 1 tot en met 14 van tekst 8. 
De vraag is of burgers met de komst van internet nog wel kwaliteitsjournalistiek 
nodig hebben. Zij kunnen zelf hun krant samenstellen uit al het nieuws dat 
internet hun biedt. Maar Van Groesen wijst daarbij op het gevaar van “het 
versmalde venster van zijn favoriete nieuws”. 

2p 20 Bij welk begrip uit de communicatiewetenschap sluit de bovenstaande 
opmerking van Van Groesen het beste aan? 
Licht dit begrip toe en betrek daarbij ook het begrip referentiekader. 
 
Lees de regels 24 tot en met 42 van tekst 8. 
Van Groesen constateert dat de dagbladsector te marktgericht is geworden.  

2p 21 Welke twee gevolgen van de marktgerichtheid herken je in de regels 24-42? 
Licht elk van beide antwoorden toe met een citaat. 
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Opgave 3  Nederland tegen terrorisme 
 
Bij deze opgave hoort tekst 9 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Naar aanleiding van de aanslagen in New York (2001), Madrid (2004) en Londen 
(2005) is ook in Nederland terrorisme uitgegroeid tot één van de belangrijkste 
onderwerpen op de veiligheidsagenda en zijn verschillende maatregelen 
genomen om Nederland beter te beveiligen tegen een terroristische aanslag.  
Met de moord op de filmmaker Theo van Gogh op 2 november 2004 kreeg 
Nederland voor het eerst zelf te maken met een terroristische aanslag, 
geïnspireerd door de ‘gewelddadige jihad’. Naast de massale blijken van 
afschuw over de moord, leidde deze gebeurtenis ook tot angst voor een 
verscherping van de binnenlandse verhoudingen. 
Volgens een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2009) maakt 
meer dan veertig procent van de Nederlanders zich zorgen over een 
terroristische aanslag in het eigen land (dat is boven het Europese 
landengemiddelde).  
In een interview (tekst 9) gaat Rik Coolsaet, hoogleraar Internationale 
Betrekkingen aan de universiteit van Gent, in op deze angst voor terrorisme en 
bepleit terrorisme in een perspectief te plaatsen. 
 
Lees de regels 1 tot en met 29 van tekst 9. 
Terrorisme beoogt angst onder de bevolking te zaaien.  

2p 22 Noem twee andere voorbeelden van immateriële ‘schade’ waartoe 
(internationaal) terrorisme kan leiden.  
 
Media willen mensen informeren over belangrijke maatschappelijke 
verschijnselen zoals terrorisme. 

2p 23 Welk ander belang kunnen media hebben naast een journalistiek belang bij 
berichtgeving over terrorisme en criminaliteit? Licht je antwoord toe. 
 
Lees de regels 30 tot en met 52 van tekst 9. 
Coolsaet constateert: de publieke opinie associeert terrorisme met moslims, 
terwijl de feitelijke cijfers van terrorisme in Europa dat niet rechtvaardigen.  

2p 24 Geef een mogelijke verklaring voor deze beeldvorming in de publieke opinie 
vanuit het begrip ‘mediaframe’.  
 
Lees de regels 53 tot en met 63 van tekst 9. 
Om terrorisme beter te kunnen bestrijden, werd de wetgeving aangepast.  
(Zo is er nu de Wet Terroristische Misdrijven met daarin een verbod op het 
samenspannen ter voorbereiding op een terreuraanslag en een verbod op het 
werven van mensen voor een gewapende strijd in het buitenland.)  
Nieuwe wetgeving is noodzakelijk op grond van het legaliteitsbeginsel.  

2p 25 Leg uit wat het legaliteitsbeginsel inhoudt. 
Leg vervolgens uit dat het legaliteitsbeginsel een noodzakelijk beginsel is voor 
de rechtsstaat(gedachte). 
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Coolsaet vindt dat inlichtingen- en politiediensten de mogelijkheid moet worden 
gegeven om terreuraanslagen te verhinderen. In Nederland zijn bijzondere 
opsporingsbevoegdheden ingevoerd op basis waarvan aan ‘vroegsporing’ kan 
worden gedaan. Een voorbeeld daarvan is het inzetten van politie-infiltranten of 
andere opsporingsambtenaren, die in het criminele circuit binnendringen zonder 
dat (er al) sprake is van formele verdachten. 

2p 26 Noem nog twee andere voorbeelden van bijzondere opsporingsbevoegdheden 
om terrorisme te bestrijden. 
 
Opsporingsbevoegdheden mogen alleen worden ingezet wanneer er formeel 
sprake is van een verdachte. 
Bijzondere opsporingsbevoegdheden kunnen worden ingezet voordat er formeel 
sprake is van een verdachte. 

2p 27 Geef een omschrijving van het begrip ‘verdachte’ zoals in het algemeen wordt 
gehanteerd. 
Leg aan de hand van een voorbeeld uit dat bij de bestrijding van terrorisme het 
begrip ‘verdachte’ verruimd is. 
 
In hetzelfde interview (niet in tekst 9 opgenomen) stelt Coolsaet:  
“Ik constateer dat in Nederland juristen veel uitgesproken kritiek hebben op een 
mogelijke ‘big brother-staat’ door de antiterrorisme-wetgeving.” Hij doelt op het 
maatschappelijk debat dat in Nederland ontstond naar aanleiding van de 
verscherpte antiterrorisme-wetgeving. 

2p 28 Welk dilemma van de rechtsstaat heeft centraal gestaan in dit maatschappelijke 
debat?  
Licht dit dilemma vervolgens toe met behulp van een voorbeeld van een nieuwe 
opsporingsbevoegdheid bij terrorismebestrijding.  
 
Lees de regels 64 tot en met 77 van tekst 9. 
De interviewer stelt dat het antiterrorismebeleid averechts zou kunnen werken. 

2p 29 Met welke theorie over de oorzaak van criminaliteit kan je dit standpunt 
ondersteunen? Licht je antwoord toe.  
 
Lees de regels 78 tot en met 100 van tekst 9. 

2p 30 Welke theorie over oorzaken van criminaliteit herken je in de conclusies van de 
AIVD? Licht je antwoord toe.  
 
Lees de regels 101 tot en met 130 van tekst 9. 
Om ervoor te zorgen dat een verdachte daadwerkelijk kan worden bestraft, moet 
de tenlastelegging heel zorgvuldig worden opgesteld. 

3p 31 Welke actor heeft in het strafproces de taak om te zorgen voor de omschrijving 
van het delict in de tenlastelegging? 
Noem ook twee andere taken van deze actor binnen de opsporingstaak of de 
vervolgingstaak tijdens het strafrechtelijk (voor)onderzoek. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Zie de regels 101 tot en met 124 van tekst 9. 
Als niet alle bestanddelen uit de delictomschrijving zijn bewezen, moet bij 
gebrek aan bewijs vrijspraak volgen. 
Of op bepaald gedrag een straf volgt, hangt af van nog meer factoren. 

2p 32 Noem twee andere voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat een straf 
kan worden opgelegd. 
 
Lees de regels 131 tot en met 154 van tekst 9. 
Bij de bestrijding van criminaliteit kunnen twee vormen van overheidsbeleid 
worden onderscheiden: een repressieve en een preventieve aanpak. In de 
regels 145-149 stelt Rik Coolsaet dat een eenzijdige repressieve aanpak te 
weinig oplevert. 

2p 33 Geef twee andere citaten waaruit blijkt dat hij een meer preventieve aanpak van 
terrorisme voorstaat. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Onderwijsvrijheid en onderwijskansen 
 

tekst 1 
 
Tussen dwang en recht 
 
De gemeente Nijmegen wil zwarte en 
witte scholen mengen. Dit is in strijd 
met de grondwettelijke vrijheid van 
onderwijs, zeggen critici.  
 
De gemeente Nijmegen wil, in samen-5 
spraak met de basisscholen zelf, tegen-
gaan dat de stad vol zwarte en witte 
basisscholen staat. Die situatie is een 
ongewenst bijeffect van de vrijheid van 
ouders om zelf een school te kiezen 10 
voor hun kinderen. Vooral witte ouders 
fietsen graag de halve stad door om 
hun kind naar die ene, juiste school te 
brengen. Bij de overgebleven scholen 
blijven kinderen van witte ouders weg 15 
en die scholen worden dan al gauw 
alleen nog bevolkt door kinderen van 
allochtone ouders. 
Daarom heeft de gemeente in samen-
spraak met de schoolbesturen besloten 20 

vanaf het schooljaar 2010/2011 een 
centraal aanmeldpunt in te voeren. 
Ouders mogen een lijstje opstellen, met 
drie tot zes voorkeursscholen. Een 
centraal aanmeldsysteem bepaalt aan 25 
de hand van een aantal criteria ver-
volgens welke school het wordt. Een 
doelstelling van het beleid is een 
verdeling per school van 70 procent 
kansrijke en 30 procent kansarme 30 
kinderen1). 
 
Het Nijmeegse beleid is niet in strijd 
met de vrijheid van onderwijs, zegt de 
gemeente. Immers: uit artikel 23 blijkt 
dat ouders de vrijheid hebben om de 35 
richting van een school te kiezen – de 
levensbeschouwelijke of onderwijs-
kundige grondslag. De vrijheid om een 
specifieke school uit te zoeken, staat 
niet in de wet. 40 

 
 naar: Derk Walters - NRC Handelsblad van 4 april 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Volgens de definitie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt de  
 categorie (kansarm of kansrijk) bepaald aan de hand van het opleidingsniveau van de  
 ouders, de verzorgers of de voogden. 

Pagina: 993Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-a-11-1-b 3 lees verder ►►►

tekst 2 
 
Artikel 23 van de Grondwet 
 

 
1. De regering zorgt voor het onderwijs.  
 
2. Iedereen mag onderwijs geven. Maar de overheid houdt toezicht op de kwaliteit van 
het onderwijs en onderwijsgevenden. 
 
3. De overheid zorgt voor openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs is voor iedereen. 
Ook voor mensen met een godsdienst of een bepaalde levensovertuiging. In de wet 
staat hoe de overheid zorgt voor het openbaar onderwijs. 
 
4. (…) 
 
5. In de wet staan de eisen die de overheid moet stellen aan de kwaliteit van het 
openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs2). Het bijzonder onderwijs bepaalt zelf 
hoe het onderwijs eruit ziet. 
 
6. De eisen voor de kwaliteit van het basisonderwijs zijn zo opgeschreven, dat de 
kwaliteit van het bijzonder en het openbaar onderwijs hetzelfde kan zijn. Het bijzonder 
onderwijs mag wel zelf bepalen welke boeken en welke andere leermiddelen het 
gebruikt. Ook mag het bijzonder onderwijs zelf bepalen welke onderwijzers lesgeven. 
 
7. Bijzondere basisscholen krijgen van de overheid evenveel geld als openbare 
basisscholen. In de wet staat hoeveel geld het bijzonder voortgezet onderwijs van de 
overheid krijgt. 
 
 
 naar: K. Heij & W. Visser: De Grondwet in eenvoudig Nederlands (2007), pagina 61 
 

 
 

 

noot 2 Bijzondere scholen zijn, in tegenstelling tot openbare scholen, opgericht door particuliere  
 instellingen zoals verenigingen of kerkgenootschappen, maar worden wel bekostigd door de  
 overheid. 
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tekst 3 
 
Hieronder volgen twee losse fragmenten uit het overleg dat de vaste Tweede Kamer-
commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap op 20 januari en 10 februari 2010 
voerde met drie bewindslieden over SEGREGATIE IN HET ONDERWIJS. Daarna volgt 
de samenvatting van standpunten van partijen uit verschillende politieke stromingen. 
 
FRAGMENT 1 
Staatssecretaris Dijksma: 
(…) Inmiddels zijn wij in elf gemeenten 
met pilots begonnen om na te gaan 
welke maatregelen werken: de vaste 5 
aanmeldmomenten, het werken met 
dubbele wachtlijsten, voorlichting aan 
ouders en gemeenten die met scholen 
afspraken maken over bijvoorbeeld 
plafonds aan de groei van scholen. Als 10 
je verstandig bent, betrek je bij dit 
schoolspreidingsbeleid ook het 
huisvestingsbeleid. Dat doet men in 
Nijmegen (...) In Nijmegen en Deventer 
vinden de meest vergaande projecten 15 
plaats, waarbij men echt de leerlingen-
stromen naar scholen aan het 
beïnvloeden is, maar wel binnen de 
marges van keuzevrijheid voor ouders.  
 

FRAGMENT 2 20 
Staatssecretaris Van Bijsterveldt-
Vliegenthart: (…) 
Nee, Ik vind het belangrijk dat álle  

ouders gebruik kunnen maken van de 
vrije schoolkeuze (…) Ik geef ook aan 25 
dat Nederland het echt niet slecht doet 
als je de leerprestaties van de Neder-
landse allochtone leerlingen in Neder-
land vergelijkt, bijvoorbeeld via het 
PISAonderzoek3), met die bij andere 30 
nationaliteiten. Sterker, wij doen het 
beter dan landen waar sprake is van 
een vergelijkbare samenstelling van de 
allochtone bevolking. De instroom-
percentages van allochtone leerlingen 35 
in het hoger onderwijs zijn de afgelopen 
jaren spectaculair gestegen (…) Je ziet 
dat het percentage van de autochtonen 
steeds meer wordt benaderd (…) Van 
de inspectie krijgen wij door dat er 40 
volgens de inspectienormen heel veel 
goede zwarte scholen zijn. (…) Anders 
ontstaat een enorm negatief beeld; wij 
moeten opletten dat wij het beeld niet 
cultiveren en juist een witte vlucht 45 
veroorzaken (…)

 

 
   
 
STANDPUNT A 
Gemeenten moeten per wet gedwongen worden om een tweedeling in het onderwijs 
tegen te gaan. Er moet nog dit jaar een wet komen waardoor gemeenten naar eigen 
inzicht maatregelen kunnen nemen waar scholen zich niet meer aan kunnen onttrekken. 
Dan gaat het om dubbele wachtlijsten, een loting- of postcodebeleid, een vast 
aanmeldpunt en vast aanmeldmoment, zodat alle leerlingen op hetzelfde moment 
kunnen worden ingeschreven. Op die manier moeten de zwakke leerlingen verdeeld 
kunnen worden over de scholen. 
 

noot 3 Sinds 2000 wordt om de drie jaar in een groot aantal landen een representatieve steekproef  
 getrokken van 4.500 - 10.000 15-jarige scholieren die uitgebreid getoetst worden op hun kennis 
 en vaardigheid op het gebied van moedertaal, wiskunde en natuurwetenschappen. 
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STANDPUNT B 
De regering moet de kwaliteit van de scholen bevorderen, inspelen op initiatieven van 
onderop door deze te stimuleren en te steunen. Er zijn initiatieven van veel scholen en 
stichtingen. Dat is een buitengewoon goede zaak. Van wettelijk afgedwongen mengen 
mag echter geen sprake zijn. 
 
 
 
STANDPUNT C 
Het realiseren van gemengde scholen moet van onderaf komen en de persoonlijke 
keuzevrijheid van ouders dient gewaarborgd te blijven. Ingrijpen van de overheid werkt 
averechts. 
 
 
tekst 4 
 
De scheiding arme en niet-arme leerlingen houdt dit land dom 
 
De oorzaak voor het falen van ‘zwarte’ 
scholen is niet de kleur, het geloof, de 
taal of de cultuur van de leerlingen, 
maar de achterstand en de armoede die 
dominant zijn op deze scholen. Maar 5 
hardnekkig blijven we deze nieuwe 
scholen voor de armen ‘zwarte’ scholen 
noemen. Met deze term vegen we de 
vraag onder het tapijt of een fatsoen-
lijke maatschappij zich het wel kan 10 
veroorloven dat we in de 21ste eeuw 
scholen voor de armen hebben.  
 
Natuurlijk: bij onderwijssegregatie is er 
een overlap tussen achterstand en 
kleur. Nederland heeft een van de 15 
meest gesegregeerde schoolsystemen 
van alle westerse landen: in dit land is 
14 procent van de basisschool-
leerlingen van niet-westerse afkomst, 
en op liefst 12 procent van de basis-20 
scholen is de meerderheid van de 
leerlingen van niet-westerse afkomst. In 
de vier grote steden zit 80 procent van 
de niet-westerse leerlingen bij elkaar op 
school. Dat percentage ontstijgt de 25 
Verenigde Staten, waar in vergelijkbare 
steden de helft van een school uit 
zwarte leerlingen of ‘hispanics’ bestaat.  
 

Maar dat onderscheid in kleur miskent 
het bestaan van blanke achterstands-30 
leerlingen. Liefst 20 procent van de 1,5 
miljoen leerlingen in het Nederlandse 
basisonderwijs is een achterstands-
leerling. Bijna evenveel gekleurd als 
niet-gekleurd. Uit recent onderzoek 35 
blijken de arme blanke leerlingen in 
Zuid-Limburg net zo gesegregeerd op 
de basisschool zitten als hun gekleurde 
lotgenoten in Rotterdam. De midden-
klasse mijdt ook deze blanke scholen. 40 
Uit Engels onderzoek uit 2007 in op-
dracht van de OESO, blijkt dat Neder-
land een hogere scheiding van arme en 
niet-arme leerlingen in het voortgezet 
onderwijs heeft dan Engeland – toch 45 
het klassenland bij uitstek. Deze 
segregatie heeft uiteindelijk tot gevolg 
dat maar 5 procent achterstands-
leerlingen terechtkomt in hbo of hoger. 
(…) Mijn ontdekkingsreis door onder-50 
wijsland leidde me uiteindelijk naar de 
Verenigde Staten, het land dat meer  
dan vijftig jaar wisselende ervaring 
heeft in de strijd tegen de school-
segregatie. Ongemerkt is daar de 55 
afgelopen acht jaar in rap tempo een 
nieuwe vorm van kleurenblinde school 
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integratie ontstaan: men kijkt niet meer 
naar ras, maar naar inkomen. Meer dan 
vier miljoen van de zestig miljoen 60 
Amerikaanse leerlingen gaan naar 
‘public schools’ in steden als New York 
en Cambridge, waar een maximum 
wordt gesteld aan het aantal achter-
standsleerlingen: maximaal 30 tot 40 65 
procent. Uit onderzoek blijkt dat de 
prestaties van arme leerlingen vooruit-
gaan en misschien nog wel belang-
rijker: de prestaties van de midden 

klasseleerlingen lopen geen schade op. 70 
(…) 
Welk belang hebben Nederlandse 
ouders en hun kinderen uit de midden-
klasse bij een soortgelijk systeem in 
Nederland? (…) een land met een 
onderwijssysteem dat een grote groep 75 
leerlingen niet weet op te leiden voor 
een zogenoemde kennismaatschappij 
waar een groot tekort is aan goed 
gekwalificeerd personeel, snijdt zich 
lelijk in de eigen vingers. 80 

 
naar: Anja Vink in NRC Handelsblad van 16 januari 2010 (sterk ingekort) 
(Anja Vink is freelance onderwijsjournalist)

 
tekst 5 
 
‘Ouderinitiatieven zijn een belangrijk middel om scholen mooier te kleuren’ 
 
“Dat je kind op een gemengde school 
zit, is goed voor het kind zelf, maar ook 
voor de ouders en uiteindelijk voor de 
samenleving. Daarom zetten vanaf 
1995 ouders uit het hele land zich in 5 
voor het mengen van scholen. Ze 
maken reclame om het naar school 
gaan in de eigen buurt te promoten. 
Verder lobbyen ze bij politici, woning-
corporaties en andere organisaties in 10 
de wijk om met hen samen te werken 
aan gemengde scholen in de buurt. 
Want bij een gemengde buurt hoort ook 
een gemengde school.”  
 

Aan het woord is Lonneke Sondorp, 15 
directeur en oprichter van de Stichting 
Kleurrijke Scholen. Met een start-
subsidie van het ministerie van 
Onderwijs richtte Sondorp de Stichting 
Kleurrijke Scholen op. Deze stichting 20 
zet zich samen met ouders ervoor in 
om segregatie in het onderwijs tegen te 

gaan en ondersteunt zo’n 100 ouder-
initiatieven gericht op een toename van 
gemengde scholen.  25 
Bovendien zorgt de stichting ervoor dat 
ouders mee kunnen praten over sprei-
dingsbeleid en over de manier waarop 
in een gemeente aan gemengde 
scholen wordt gewerkt. De stichting 30 
bestaat nu twee en een half jaar en 
vertegenwoordigt al meer dan 100 
ouderinitiatieven in tien steden.  
“De ouders organiseren voorlichtings-
avonden, timmeren aan de kwaliteit van 35 
de school en ze organiseren leuke 
evenementen in en om de school.” 
 

Sondorp vertelt over het succes van het 
lobbywerk door ouders. Hoewel 
gemeenten en schoolbesturen eerst 40 
nogal terughoudend waren om iets aan 
onderwijssegregatie te doen, staan ze 
er nu een stuk meer voor open (…)  

 
naar: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, 10 juni 2009 
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Opgave 2  Crisis in krantenland? 
 

tabel 1 
 

Totaal verspreide oplage dagbladen (3e kwartaal 2008)  

 Oplage Oplage
Titels 3e kw 2008

bron HOI
index tov 

3e kw 2007 
Betaalde dagbladen 
AD 460.288 95,8
Het Financieele Dagblad 63.348 99,3
Nederlands Dagblad 32.128 102,1
NRC Handelsblad 211.317 94,8
NRC.Next 80.413 101,4
Reformatorisch Dagblad 55.592 98,0
De Telegraaf 718.833 97,5
Trouw 103.797 98,5
de Volkskrant 258.569 96,1
 
Het Parool* 88.356 100,0
Totaal betaalde regionale dagbladen 1.520.448
Totaal betaalde dagbladen 3.593089 97,6
 

* Het Parool wordt niet tot de landelijke bladen gerekend 
 

Totaal verspreide oplage dagbladen (3e kwartaal 2008)  

Gratis dagbladen 
DAG 355.234 104,1
Dagblad De Pers 301.827 65,5
Metro 487.736 101,8
Sp!ts 362.353 100,7
Totaal gratis dagbladen 1.507.150 91,8
Nederlandse Staatscourant 4.678 90,4
Totaal dagbladen 5.104.917 95,8
 
Zondagbladen 
De Telegraaf op zondag 674.727 98,1
De Twentsche Courant Tubantia op 
zondag 46.922 100,8
Totaal zondagbladen 721.649 98,2
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grafiek 1 
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Legenda:
Oplage dagbladen
Huishoudens met dagbladabonnement  

 

 www.hoi-online.nl 
 
 
tekst 6 
 
“Er zit nauwelijks nog vet op” 
 
Morgen presenteert de commissie-
Brinkman haar advies voor versterking 
van de journalistiek. Wat merken de 
lezer, luisteraar en kijker van de crisis 
in deze branche? 5 
De Volkskrant kijkt dit jaar nog tegen 
twintig ontslagen aan en het nood-
lijdende AD stuurt 124 van de 421 
redacteuren de straat op. Ook Trouw 
ontkomt niet aan bezuinigingen en laat 10 
alle mensen met een tijdelijk contract 
gaan.  
 
De kwaliteitsjournalistiek in de 
geschreven pers staat al langer 
structureel onder druk; steeds minder 15 
mensen, vooral jongeren, lezen een 
krant. Teruglopende advertentie-
inkomsten en het aanbod van gratis 
nieuws op internet maken het kranten, 
maar ook de televisie en radio moeilijk. 20 
Niet voor niets gaf minister Plasterk 
(media) daarom de commissie-
Brinkman opdracht om te onderzoeken 
hoe de media kunnen innoveren en 
welke maatregelen kunnen helpen een 25 
pluriforme pers te behouden. 

 
De economische crisis komt daar nu 
bovenop. Kwaliteitsmedia moeten goed-
koper en door minder mensen worden 
gemaakt. Wat merkt de lezer, kijker of 30 
luisteraar daar uiteindelijk van?  
 
Nu al springt in het oog dat journalis-
tieke producten dunner worden, of 
worden samengevoegd tot goedkopere 
varianten. “Je moet korten waar het 35 
geen pijn doet”, zegt hoofdredacteur 
Pieter Broertjes van de Volkskrant. 
“Goedkoper produceren scheelt me 
anderhalf miljoen euro per jaar. Dat doe 
ik liever dan veertig [redacteuren] ont-40 
slaan.” 
 
Het aantal geschrapte pagina’s in 
kranten valt nog mee en de minuten 
nieuws op radio en tv blijven ongeveer 
hetzelfde, maar hoe nieuws vorm-45 
gegeven wordt, is aan het veranderen.  
NOS Nieuws voelt nu geen probleem, 
omdat het binnen de publieke omroep 
het hele jaar een vast budget heeft, 
maar het commerciële RTL Nieuws 50 
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draait nu al elke euro om. “We maken 
steeds de afweging of ergens een 
cameraploeg heen moet, of dat een 
interview kan via een telefoon-
verbinding. Er zit nauwelijks nog vet 55 
op”, zegt hoofdredacteur Harm 
Taselaar.  
De inhoudelijke verandering blijkt al 
sterk bij de zakelijke nieuwszender 

BNR Nieuwsradio. Zo is het journalis-60 
tieke reportageprogramma ‘De Front-
linie’ vervangen door een discussie-
programma met mensen aan de tele-
foon. “De duiding heeft ingeleverd, er is 
minder journalistiek en meer info-65 
tainment”, geeft hoofdredacteur Van 
Gessel toe. (…)

 
naar: Trouw, 22 juni 2009 

 
 
tekst 7 
 
Enkele aanbevelingen van de commissie-Brinkman: 
 
1 Een heffing van enkele euro’s per jaar op internetabonnementen.  

Zo kunnen innovaties van dagbladen gefinancierd worden. Voor de consument 
wordt het duidelijk dat nieuws en nieuwsgaring niet gratis zijn. 

2 Programmagegevens moeten openbaar beschikbaar worden, zodat niet alleen 
omroepen maar ook andere media hier wat mee kunnen doen. 

3 Versoepeling van de bepalingen rondom persconcentratie.  
Dit biedt de mogelijkheid voor dagbladen om de distributie gezamenlijk te regelen. 

4 Samenwerking tussen dag-, opinie- en nieuwsbladen en de publieke omroep om 
samen innovaties te bewerkstelligen, zoals gezamenlijke internetdiensten. 

 
naar: www.commissie-brinkman.nl/rapport/de-volgende-editie/ 
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tekst 8 
 
De juiste vraag is: wat is nieuws? 
 
Via internet hebben burgers toegang tot 
alle informatie die zij wensen om iedere 
dag zelf hun eigen, persoonlijke krant 
samen te stellen. Deze toename van 
het aantal nieuwsbronnen kent echter 5 
een keerzijde. Volgens sociologen kan 
een dergelijke ‘Daily Me’ een gevaar 
inhouden voor de democratie, omdat de 
mens geneigd is slechts het versmalde 
‘venster’ van zijn favoriete nieuws te 10 
openen en zich af te sluiten voor 
andere opinies. Dit kan leiden tot 
gebrek aan begrip, miscommunicatie 
en uiteindelijk tot intolerantie.  
 
Vergeefs zoeken wij bij ‘Brinkman’ een 15 
pleidooi voor kwaliteitsjournalistiek. Het 
woord komt in het rapport niet voor. De 
commissie komt niet verder dan de 
mening dat de krant “de binding met de 
lezers kan versterken door bijvoorbeeld 20 
binnen bepaalde thema’s diensten 
(symposia, themareizen) en producten 
(wijn, dvd’s) aan te bieden.”  

Wat is nieuws, is de vraag die zich 
opdringt. De dagbladsector achtte de 25 
opkomst van de digitale media zo 
bedreigend dat men te gemakkelijk is 
meegegaan in de rage van entertain-
ment, sensatie waardoor veel vertrouw-
de lezers zijn afgehaakt en nieuwe 30 
lezers wegblijven. Aandacht voor het 
serieuze nieuws is deels al ingewisseld 
voor kopieergedrag van weetjes die 
meer met roddels dan met nieuws te 
maken hebben.  35 
De stiekeme zoen van Wesley en 
Yolanthe wordt massaal door de media 
rondgepompt, zowel door de gedrukte, 
de audiovisuele als de digitale media, 
en staat ver af van de verantwoordelijke 40 
rol die de media in een democratische 
samenleving moeten spelen.  
 
Het is pijnlijk om in het rapport-
Brinkman een verwijzing naar de on-
afhankelijkheid van de journalistiek te 45 
moeten missen (…) 

 
naar: een artikel door Jan van Groesen namens de Stichting Media-ombudsman 
Nederland; bron: de Volkskrant, 28 september 2009 (sterk ingekort)
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Opgave 3  Nederland tegen terrorisme 
 

tekst 9 
 
Rik Coolsaet: “Plaats terrorisme in perspectief” 
 
In dit sterk ingekorte artikel wordt Rik Coolsaet, docent internationale politiek aan de 
universiteit van Gent, geïnterviewd door Hans van Scharen.  
 
U schreef dat de impact van het 
internationaal terrorisme na 9/11 
werd overdreven. Ziet u die over-
drijving nog steeds? 
“Jazeker. Er vinden wereldwijd pakweg 5 
een paar honderd aanslagen plaats die 
te maken hebben met internationaal 
terrorisme. Het is niet juist om inter-
nationaal terrorisme te beschouwen als 
een fundamentele bedreiging voor 10 
samenlevingen.”  
 

Sommige politici of opiniemakers 
zullen vinden dat je met zo’n uit-
spraak de angst van ‘de mensen’ 
bagatelliseert1). 15 
“Nee, ik zeg alleen dat de angst niet in 
overeenstemming is met de werkelijk-
heid. Ik wil deze angst niet bagatelli-
seren. Want dat de angst bestaat en 
reëel is, is precies de reden waarom ik 20 
erover schrijf. De vraag is hoe je die 
angst beantwoordt: neem je een hele-
boel maatregelen of probeer je de angst 
van mensen te relativeren door middel 
van rationele argumenten? Die laatste 25 
weg is sinds 2001 de mijne: plaats 
terrorisme in perspectief, opdat mensen 
minder bang zijn. Plaats de spiegel van 
de werkelijkheid tegenover de angst.  
(…)  
En als je bijvoorbeeld kijkt naar het 30 
laatste rapport over terrorisme in de EU 
van Europol, met het overzicht van 
2007, dan zie je dat het aantal aan-
slagen in Europa wel is verhoogd ten 
opzichte van 2006. Maar ruim negentig 35 
procent van de aanslagen bestaat uit 
heel kleinschalige acties als brand-
stichtingen van de Baskische ETA2). 

Het heeft dus niets te maken met 
catastrofaal terrorisme door jihadi’s3).  40 
Wat we moeten doen is het terrorisme 
in perspectief plaatsen en het plaatsen 
naast andere risico’s die het leven 
kent.”  
 

Uit dat Europol-rapport blijkt ook dat 45 
van de honderden aanslagen in 2007 
er slechts vier gerelateerd zijn aan 
‘islamisme’. 
“Maar de publieke opinie associeert 
terrorisme nog steeds met moslims. Dit 50 
beeld komt dus niet overeen met de 
cijfers. 
Aan de andere kant wil dat niet zeggen 
dat sommige moslimextremisten niet uit 
zijn op zo grootschalig mogelijke 55 
terreurdaden. Daarvoor moet je 
inlichtingen- en politiediensten de 
mogelijkheid geven om die te verhinde-
ren. Waar ze tot nu toe goed in ge-
slaagd zijn in Nederland en België. 60 
Maar nogmaals, het is geen kwestie 
van onderschatten, maar ook niet van 
overschatten.” 
 

Deskundigen vrezen een selffulfilling 
prophecy: als je je beleid te veel 65 
richt op één specifieke groep − lees 
moslims − dan loop je het risico het 
tegenovergestelde te bereiken van 
wat je wil, dus verdere radicalisering 
van individuen of kleine groepen. 70 
“Pure repressie werkt contraproductief. 
Het gevolg is dat je de samenleving 
opsplitst in moslims en niet-moslims, 
precies zoals de neoradicalen willen. 
Linkse, rechtse of islamitische haat-75 
zaaiers moeten op dezelfde manier 
worden bestreden.” (…) 
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[Een groep deskundigen] zegt dat 
het altijd individuen in een groep 
zijn, die ervoor zorgen dat radica-80 
lisme doorschiet naar geweld. 
“Ja, religie of ideologie worden gebruikt 
om terreurdaden te rechtvaardigen, 
maar zijn op zichzelf niet de bron ervan. 
Bij alle mensen die radicaliseren  85 
− religieus of politiek − zie je hetzelfde 
vertrekpunt: een gevoel dat een relatief 
grote groep onrechtvaardig behandeld 
wordt. Een heel kleine groep gaat 
proberen om via terreur iets aan die on-90 
gelijkheid te doen.” Rik Coolsaet ver-
wijst naar de zeer recente conclusies 
van de Nederlandse geheime dienst, de 
AIVD, die jarenlang twintig jihadisten 
volgde, die de strijd nu hebben op-95 
gegeven. “Dat komt niet door de dure 
overheidsprogramma’s tegen radicali-
sering, integendeel. Wel omdat ze nu 
een job hebben, een huwelijk of 
kinderen.” 100 
 

In Nederland zie je, als je dat ver-
gelijkt met België, aan de lopende 
band vrijspraken. Blijkbaar is de 
rechterlijke macht lang niet altijd 
overtuigd van het feit dat er straf-105 
rechtelijke overtredingen worden 
gepleegd door radicale moslims. 
“Ik zie dat het aantal vrijspraken in 
België relatief klein is. De verdachten 
die naar een rechtbank worden door-110 
gestuurd, worden op basis van het 
politiedossier ook bijna allemaal ver-
oordeeld. In Nederland, de Verenigde 
Staten en Groot-Brittannië is dat niet  
het geval. Verdachten komen daar in 115 
meerderheid vrij omdat er niets straf-

baars kan worden bewezen. (…) In 
België is de tenlastelegging veel 
strakker en duidelijker omschreven, op 
basis van de vraag of een verdachte nu 120 
wel of niet een misdrijf heeft gepleegd. 
In de Hofstadzaak werden verdachten 
en getuigen uitvoerig ondervraagd door 
de rechter over de rol van de islam. In 
België was dat nooit het geval bij 125 
terrorismeprocessen. De politiek- 
ideologische en religieuze kant van de 
zaak heeft bij terrorismeprocessen in 
België nooit zo’n rol gespeeld als in 
Nederland.”  130 
 

Tot slot. U schreef eerder dat we niet 
op de goede weg zijn als het gaat om 
de bestrijding van terrorisme. Hoe 
staan we er nu voor? 
“Wat er verandert, is dat men niet 135 
langer vermijdt om over de grond-
oorzaken van terrorisme te spreken, 
ook niet in de Verenigde Staten. Ook 
daar beseft men dat het terrorisme-
verhaal niet eindigt door de kopstukken 140 
van een terroristisch netwerk gevangen 
te nemen. Men beseft daar nu lang-
zamerhand ook dat je terrorisme alleen 
kunt overwinnen via een gemeenschap. 
De handreiking4) die de Amerikanen nu 145 
doen naar de moslimgemeenschap, 
toont aan dat men leert van de tot on-
voldoende resultaten leidende repres-
sieve aanpak van de laatste jaren. Als 
terrorisme mede voortvloeit uit een 150 
gevoel van onrechtvaardigheid, dan 
moet je ook iets doen aan de onrecht-
vaardigheid waaraan die kleine groep 
extremisten zijn hele verhaal ophangt.” 

 
bron: naar Crimelink, 16 juni 2008 (en Knack, april 2010) 
Crimelink is een tijdschrift en een website over criminaliteit en veiligheid. 
Knack is een Belgisch actualiteitenmagazine, opinietijdschrift en weekblad. 
 

noot 1 bagatelliseren = als onbelangrijk voorstellen 
noot 2 ETA: een terroristische organisatie die aanslagen pleegt in de hoop dat de Spaanse regering 
 een onafhankelijk Baskenland zal erkennen. 
noot 3 jihadi: deze term verwijst meestal naar iemand die zich bezighoudt met islamitisch terrorisme. 
noot 4 Deze handreiking slaat op het nieuwe beleid van president Obama. 

einde  einde  HA-1034-a-11-1-b* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 

1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 

2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 

3 Vakspecifieke regel 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 73 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  Onderwijsvrijheid en onderwijskansen 
 

 1 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende): 
 
(De problematiek rond de scholen voldoet aan twee kenmerken die een 
probleem tot een politiek probleem maken:)  
• De situatie van lange wachtlijsten voor sommige scholen in combinatie 

met de eenzijdige samenstelling van de overgebleven scholen wordt 
als ongewenst verschijnsel/bijeffect van onderwijsvrijheid beschouwd 1 

• In Nijmegen wordt met de invoering van een centraal aanmeldsysteem 
een oplossing gezocht door (nieuw gemeentelijk) overheidsbeleid / 
omdat het een probleem is waarmee de (Nijmeegse) overheid zich 
bemoeit  1 

 
of 
 
• Er is sprake van tegenstrijdige belangen waarbij overheidsbeleid 

nodig is om het probleem op te lossen. Hier botst het belang van de 
zeggenschap/keuzevrijheid van de ouders met het belang van eerlijker 
onderwijskansen. De gemeente Nijmegen voert een aanmeldsysteem 
in om deze strijd op te lossen 2 

 
of 
 
• Er is sprake van met elkaar botsende waarden, namelijk de waarde 

van vrijheid van onderwijs en de waarde gelijkheid (van kansen).  
De overheid beslist welke waarde in welke mate voorrang krijgt: de 
gemeente Nijmegen voert een aanmeldsysteem in om hierin meer 
evenwicht te brengen 2 

 
 2 maximumscore 2 

• Uitvoer/output 1 
• Het besluit van de gemeente om een centraal aanmeldpunt in te 

voeren is genomen 1 
 
Opmerking 
Het antwoord conversie/omzetting/beleidsbepaling mag niet goed 
gerekend worden. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 3 maximumscore 2 
• Het verschijnsel van de verzuiling 1 
Voorbeeld van een goede uitleg: 
• Tijdens de verzuiling had iedere zuil op basis van levensbeschouwing 

haar eigen organisaties op alle terreinen van het maatschappelijk 
leven. Iedere zuil kende zo ook haar eigen scholen / katholieke 
kinderen zaten op katholieke scholen, kinderen van protestants-
christelijke huize op protestants-christelijke scholen, liberalen of niet-
religieuzen op openbare scholen 1 

 
 4 maximumscore 3 

• Bij gespreide verantwoordelijkheid zijn naast de overheid ook 
maatschappelijke organisaties verantwoordelijk voor de inrichting van 
de samenleving  1 

• Enerzijds heeft de regering een zorgplicht voor het onderwijs (lid 1) / 
zorgt de overheid voor openbaar onderwijs (lid 3) / staan in de wet de 
kwaliteitseisen die de overheid stelt (lid 2 en 5) / verschaft de overheid 
voldoende financiële middelen (lid 7) 1 

• Anderzijds bepaalt het bijzonder onderwijs zelf hoe het onderwijs 
eruitziet (lid 5) / mag het bijzonder onderwijs zelf bepalen welke 
boeken en andere leermiddelen het gebruikt (lid 6) / mag het bijzonder 
onderwijs zelf bepalen welke onderwijzers lesgeven (lid 6) 1 

 
 5 maximumscore 2 

• Onderwijs moet voor iedereen beschikbaar zijn / openbaar onderwijs is 
voor iedereen  1 

• Voorbeelden van een juist ander kenmerk zijn (één van de volgende): 1 
− Onderwijs behoort tot de zaken die van algemeen belang geacht 

worden, maar die moeilijk via de markt kunnen worden aangeboden. 
− Iedere burger draagt bij aan de bekostiging van het onderwijs via de 

belastingen / Onderwijs wordt merendeels betaald uit de algemene 
middelen. 

 
 6 maximumscore 2 

Het is niet effectief/doelmatig dat het onderwijsbeleid beoogt scholen in 
een wijk te mengen, terwijl door het huisvestigingsbeleid de wijk verkleurt. 
Dat duidt op verkokering: het langs elkaar heen werken van verschillende 
overheidsdiensten / een gebrekkige coördinatie en eenheid van beleid.  
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Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 3 
• Een vooroordeel is een opvatting die niet − of onvoldoende − op feiten 

berust, maar op enkele ervaringen / op ‘horen zeggen’ 1 
• Een vooroordeel drukt een verwachting uit die veelal negatief is 1 
• In het citaat staat dat er volgens de inspectie heel veel goede zwarte 

scholen zijn / dat uit onderzoek blijkt dat de instroompercentages van 
allochtone leerlingen in het hoger onderwijs spectaculair zijn gestegen 
/ dat uit vergelijkend onderzoek blijkt dat de schoolprestaties van de 
allochtone leerling in Nederland in vergelijking met andere landen goed 
zijn 1 
(De opvatting dat ‘zwarte scholen slechte scholen zijn’, is dus 
onvoldoende feitelijk en een vooroordeel.) 

 
 8 maximumscore 3 

• Standpunt A: sociaaldemocratische stroming: meer gelijke kansen 
(gelijkheid) / actieve rol overheid / opkomen voor sociaal zwakkeren 1 

• Standpunt B: christendemocratische stroming: gespreide 
verantwoordelijkheid 1 

• Standpunt C: liberale stroming: individuele vrijheid / terughoudende 
overheid 1 

 
Opmerking 
Alleen aan een juiste stroming met een juist uitgangspunt, 1 scorepunt 
toekennen. 
 

 9 maximumscore 2 
• medewetgevende taak 1 
• controlerende taak 1 
 

 10 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste functie (twee van de volgende): 
− commentaarfunctie/opiniefunctie: 

Vink geeft haar commentaar op de ongewenste effecten van de 
Nederlandse schoolsituatie, bijvoorbeeld wanneer zij stelt dat er 
minder moet worden gekeken naar segregatie op basis van etniciteit 
en meer naar segregatie op basis van sociaaleconomische 
achtergronden / dat er een overlap bestaat tussen sociaaleconomische 
achterstand en etnische afkomst / dat het ongewenst is voor een 
kennismaatschappij dat veel talenten onvoldoende worden opgeleid. 

− controlefunctie/waakhondfunctie:  
Door te stellen dat Nederland een van de meest gesegregeerde 
schoolsystemen van alle westerse landen heeft / dat er veel talent in 
Nederland (onder alle bevolkingsgroepen) miskend wordt, legt zij de 
vinger op een zere plek bij de beoordeling van het Nederlandse beleid. 
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Vraag Antwoord Scores

− onderzoeksfunctie: 
Vink heeft het leerlingenbestand van Nederlandse scholen vergeleken 
met die van andere westerse landen op afkomst en op de verdeling 
van achterstandsleerlingen / Vink doet als onderwijsjournalist 
onderzoek naar de Nederlandse situatie en naar de effecten van beleid 
in landen als Engeland en de Verenigde Staten.  

 
per juiste functie met een bijpassend voorbeeld uit de tekst 1 
 

 11 maximumscore 2 
Twee van de volgende kenmerken met voorbeeld: 
− De stichting probeert het overheidsbeleid te beïnvloeden. 

“Verder lobbyen ze bij politici” (regel 9) / “Sondorp vertelt over het 
succes van het lobbywerk door ouders … staan ze er nu een stuk meer 
voor open” (regels 38-43) 

− De stichting vormt een intermediair tussen burgers en overheid. 
“Bovendien zorgt de stichting ervoor dat ouders mee kunnen praten 
over spreidingsbeleid en over de manier waarop in een gemeente aan 
gemengde scholen wordt gewerkt.” (regels 26-30) / “Deze stichting zet 
zich … en ondersteunt zo’n 100 ouderinitiatieven” (regels 20-24) / “… 
gemeenten … staan … er nu een stuk meer voor open” (regels 40-43) 

− De stichting richt zich op één specifiek terrein. 
“Deze stichting zet zich samen met ouders ervoor in om segregatie in 
het onderwijs tegen te gaan” (regels 20-23) 

 
per juiste reden met bijpassend voorbeeld  1 
 

 12 maximumscore 4 
• De eerste barrière is het erkend krijgen van problemen als politieke 

problemen 1 
• De tekst spreekt van ouders uit het hele land die vanaf 1995 zich 

inzetten voor het mengen van scholen. De stichting ondersteunt 100 
ouderinitiatieven 1 

• De tweede barrière is het gehoor krijgen bij politieke partijen en bij de 
overheid. Deze moeten de politieke wens zo belangrijk vinden dat deze 
op de politieke agenda komt 1 

• Het probleem van segregatie in het onderwijs is erkend als politiek 
probleem omdat het de aandacht heeft van de overheid. In de tekst 
wordt gesteld dat gemeenten er een stuk meer open voor staan om iets 
tegen onderwijssegregatie te doen / De startsubsidie van het ministerie 
is een belangrijke indicatie voor het nemen van de tweede barrière op 
landelijk niveau 1 

 

Pagina: 1010Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 HA-1034-a-11-1-c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

Opgave 2  Crisis in krantenland? 
 

 13 maximumscore 3 
− ‘Kaderkrant’: de Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, NRC.Next, het 

Financieele Dagblad, Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad 
− ‘Populaire massakrant’: AD en de Telegraaf 
 
indien negen of acht juist ingedeeld 3 
indien zeven of zes juist ingedeeld 2 
indien vijf juist ingedeeld 1 
indien minder dan vijf juist ingedeeld 0 
 

 14 maximumscore 2 
• Bewering 1 is onjuist: de oplage van NRC.Next is gestegen 1 
• Bewering 2 is onjuist: de oplage van het Nederlands Dagblad is 

gestegen 1 
 
Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen wanneer een juiste beoordeling gevolgd 
wordt door een juiste toelichting. 
 

 15 maximumscore 2 
• Stap 1: een krant met een lagere oplage is minder aantrekkelijk voor 

adverteerders en leidt dus tot teruglopende advertentie-inkomsten 
(regels 17-18) 1 

• Stap 2: door teruglopende advertentie-inkomsten en dalende 
inkomsten uit abonnementen / uit losse verkoop is er minder geld om 
te investeren in een goed journalistiek product: dunnere journalistieke 
producten / goedkopere varianten (regels 32-35) 1 
 
(Een verminderde kwaliteit/aantrekkelijkheid van het product kan leiden 
tot minder lezers etc.) 

 
 16 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste redenen zijn (twee van de volgende): 
− Burgers in een democratie dienen goed geïnformeerd te zijn over 

maatschappelijke en politieke problemen en de verschillende visies 
daarop, omdat ze pas dan in staat zijn om gefundeerde keuzes te 
maken. 

− Massamedia bevorderen de communicatie en de uitwisseling van 
opinies. Als het publieke debat goed verloopt dan werkt dat 
verhelderend en kunnen mensen beter een keus maken. 

 
 
− Door aandacht te geven aan de problemen van burgers in de 

samenleving, brengen de media deze problemen onder de aandacht 
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Vraag Antwoord Scores

van de politieke vertegenwoordigers en het bestuur. De politiek kan 
dan de aandacht richten op die zaken die om politiek handelen vragen. 

− Goede informatie over andere groepen of minderheden kan bijdragen 
aan begrip en wederzijdse verdraagzaamheid, voorwaarden voor een 
democratische samenleving. 

− Door het signaleren van tekortkomingen in beleid en fouten van 
bestuurders, dragen de media ertoe bij dat gekozenen (bestuurders) 
verantwoording afleggen tegenover hun kiezers (burgers). 

 
per juiste reden   1 
 

 17 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist argument voor het steunen van de pers: 
− Het behouden van de pluriformiteit in de pers (gegeven de 

maatschappelijke functies daarvan). / Als er geen steun is voor 
kleinere kranten (of opiniebladen) verdwijnen belangrijke opinies uit het 
informatieaanbod.  

 
Voorbeelden van juiste argumenten tegen het steunen van de pers  
(één van de volgende): 
− Steun kan leiden tot concurrentievervalsing en aantasting van het 

marktprincipe. / Er is blijkbaar onvoldoende vraag naar. 
− Steun kan een bedreiging vormen voor de onafhankelijkheid van de 

media ten opzichte van de overheid. 
 
per juist argument  1 
 

 18 maximumscore 2 
De commerciële omroepen (waaronder RTL) krijgen geen 
overheidssubsidie. Ze zijn veel afhankelijker van reclameopbrengsten. In 
een economische crisis hebben adverteerders minder geld voor reclame. 
(Voor de publieke omroep, waarbinnen de NOS opereert, is de 
rijksbijdrage uit de algemene middelen een belangrijke bron van 
inkomsten; daarom zal deze minder direct kwetsbaar zijn − hoewel een 
bezuinigende overheid ook de rijksbijdrage aan de publieke omroep niet 
ongemoeid zal laten). 
 

 19 maximumscore 2 
• Het controleren van bronnen / het gebruikmaken van meerdere 

informatiebronnen / het checken van de gevonden feiten 1 
• Het onderzoeken van meerdere kanten van de zaak / toepassen van 

hoor en wederhoor 1 
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Vraag Antwoord Scores

 20 maximumscore 2 
• Selectieve perceptie: 1 
• Mensen stellen zich open voor informatie die in hun referentiekader 

past, wat aansluit bij hun al gevormde mening/voorkeur / normen en 
waarden of bij hun al aanwezige kennis/ervaring en sluiten zich af voor 
wat daar niet in past 1 

 
 21 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste gevolgen zijn (twee van de volgende): 
− Een te grote aandacht voor amusement: “... dat men te gemakkelijk is 

meegegaan in de rage van entertainment, sensatie” (regels 27-29) / 
“... ingewisseld voor kopieergedrag van weetjes die meer met roddels 
dan met nieuws te maken hebben.” (regels 32-35) 

− Er ontstaan hypes (dat wil zeggen, nieuws dat zichzelf versterkt zonder 
dat zich nieuwe feiten voordoen): “De stiekeme zoen van Wesley … 
wordt massaal door de media rondgepompt” (regels 36-38) 

− Verschraling van het aanbod: “... staat ver af van de verantwoordelijke 
rol die de media in een democratische samenleving moeten spelen.” 
(regels 40-42) 

 
per juist gevolg met bijpassend citaat 1 
 

Opgave 3  Nederland tegen terrorisme 
 

 22 maximumscore 2 
Voorbeelden van schade op immaterieel vlak (twee van de volgende): 
− inperking privacy door veiligheidsmaatregelen 
− morele verontwaardiging 
− aantasting rechtsgevoel 
− het ontstaan van negatieve beeldvorming over bepaalde groepen 

mensen 
− het verlies aan vertrouwen in mensen en/of de samenleving als geheel 
− hinder of ongemak op bepaalde plekken (op vliegvelden of stations) 
 
per juist voorbeeld  1 
 

 23 maximumscore 2 
• De media zijn in het algemeen erop uit om het marktaandeel te 

vergroten / de concurrentiepositie te verstevigen / Kranten en 
commerciële omroepen willen hun winstgevendheid versterken 1 

• Deze marktgerichtheid houdt in dat met het aanbod rekening gehouden 
wordt met de interesses of behoeften van het publiek. Berichtgeving 
over terrorisme en criminaliteit blijkt lezers of kijkers te trekken / Een 
sensationeel onderwerp als terrorisme voldoet aan nieuwscriteria als 
sensatie/drama/emotie / gevolgen voor een grote groep en trekt 
daarmee extra lezers of kijkers  1 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De publieke opinie wordt gevoed door de media. We spreken van een 
mediaframe, als een onderwerp door de media steeds op dezelfde manier 
wordt ingekleurd. Als door de berichtgeving in de media terrorismedreiging 
telkens in verband wordt gebracht met moslimterrorisme, zullen mensen 
terrorisme interpreteren als moslimterrorisme. 
 

 25 maximumscore 2 
• Volgens het legaliteitsbeginsel kan men alleen veroordeeld worden 

voor gedrag dat strafbaar is gesteld (door nieuwe wetgeving kunnen 
verdachten ook voor samenspanning en werving door de rechter 
veroordeeld worden) 1 
(De hoofdgedachte van de rechtsstaat is de bescherming van burgers 
tegenover willekeurig overheidsoptreden.) 

• Wetten beschermen burgers tegen willekeur van de overheid doordat 
in wetten is vastgelegd wanneer (en hoe) de overheid mag optreden / 
wetten stellen grenzen aan de macht van de overheid 1 

 
 26 maximumscore 2 

Twee van de volgende bijzondere opsporingsbevoegdheden: 
− de stelselmatige observatie  
− het stelselmatig inwinnen van informatie 
− het opnemen van vertrouwelijke communicatie met technische 

hulpmiddelen 
− het onderzoek van telecommunicatie 
− pseudo-koop of pseudo-dienstverlening 
 
per juiste opsporingsbevoegdheid 1 
 

 27 maximumscore 2 
• Op grond van een objectief/redelijk vermoeden van het begaan hebben 

van een strafbaar feit 1 
• Het begrip verdachte is verruimd om het nu ook mogelijk te maken 

(bijzondere) opsporingsmethoden in te zetten:  
wanneer het personen of groepen betreft die terroristische misdrijven 
voorbereiden / wanneer het personen betreft die afspreken om 
terroristische misdrijven te willen plegen / op grond van min of meer 
vage vermoedens dat personen wellicht overwegen een terroristisch 
misdrijf te begaan 1 
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Vraag Antwoord Scores

 28 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
• Aan de ene kant dient de staat de veiligheid van burgers te handhaven 

/ de burger te beschermen tegen aanslagen (bescherming door de 
overheid), aan de andere kant dient de burger door wettelijke regels 
beschermd te worden tegen machtsmisbruik / tegen willekeurig 
optreden door de overheid (rechtsbescherming tegen de overheid) 1 

• Opsporings- en inlichtingendiensten moeten voldoende middelen 
hebben om in een vroeg stadium mogelijke terroristen op het spoor te 
komen en aanslagen te voorkomen. Het stelselmatig afluisteren en 
volgen van (nog niet verdachte) personen zijn daarvoor efficiënte 
middelen (rechtshandhaving). Maar politie- en inlichtingendiensten 
dringen hiermee ingrijpend door in de persoonlijke levenssfeer van de 
burger (rechtsbescherming) 1 

 
 29 maximumscore 2 

• Etiketteringtheorie / Labelingtheorie / Stigmatiseringtheorie 1 
• Oorzaken van crimineel gedrag moeten gezocht worden in reacties van 

de maatschappij en in overheidsbeleid. Hier zouden de leden van de 
groep waarop het terrorismebeleid zich zou richten (in casu moslims) 
het stempel van potentiële terroristen opgedrukt krijgen en door 
gevoelde achterstelling zich in overeenstemming met de verwachting 
gaan gedragen (selffulfilling prophecy). 
(Het gevolg is een radicalisering, terwijl de bedoeling van het beleid 
juist is om het aantal radicalen te verminderen) 1 

 

 30 maximumscore 2 
• De bindingstheorie: deze theorie stelt dat mensen weerhouden worden 

van crimineel gedrag door het hebben van bindingen  1 
• Als mensen een baan hebben of een partner, willen ze die bindingen 

niet op het spel zetten/verliezen door crimineel gedrag: mensen gaan 
zich ‘maatschappelijk gedragen’ door bindingen 1 

 
 31 maximumscore 3 

• De officier van justitie / Het Openbaar Ministerie 1 
 

• Voorbeelden van juiste andere taken binnen de opsporings- of 
vervolgingstaak (twee van de volgende): 2 

− de verantwoordelijkheid voor het rechtmatig handelen van politie / het 
beslissen over inzetten dwangmiddelen (zoals huiszoeking, 
inverzekeringstelling) / het toestemming vragen hiervoor aan de 
rechter / het leiding geven aan het opsporingsonderzoek 

− het doen verzamelen van voldoende bewijsmateriaal 
− de verantwoordelijkheid dat geen bewijsmateriaal dat wijst op de 

onschuld van de verdachte verdwijnt 
− het uiteindelijk beslissen over al dan niet vervolgen / seponeren 
− beslissen om een transactie aan te bieden 
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Vraag Antwoord Scores

 32 maximumscore 2 
Strafbaarheid van gedrag hangt af van de volgende voorwaarden (twee 
van de volgende): 
− Het gedrag moet in strijd zijn met het recht. (Dat is niet het geval als er 

sprake is van een rechtvaardigheidsgrond (dan volgt ontslag van 
rechtsvervolging) bijvoorbeeld bij noodweer/overmacht.)  

− Het feit moet aan de schuld van de dader te wijten zijn. (Dat is niet het 
geval als hij een beroep kan doen op schulduitsluitingsgronden. Ook 
dan volgt ontslag van rechtsvervolging bijvoorbeeld 
ontoerekenbaarheid/ontoerekeningsvatbaarheid/noodweerexces.) 

− Het moet ook werkelijk om een menselijke gedraging gaan. (Dus een 
voornemen of een voorkeur of het hebben van een bepaalde 
huidskleur is geen gedrag.)  

 
per juiste voorwaarde 1 
 

 33 maximumscore 2 
• regels 142-144: “Men beseft daar nu langzamerhand ook dat je 

terrorisme alleen kunt overwinnen via een gemeenschap” 1 
• regels 149-154: “Als terrorisme mede voortvloeit uit een gevoel van 

onrechtvaardigheid, dan moet je ook iets doen aan de 
onrechtvaardigheid (waaraan die kleine groep extremisten zijn hele 
verhaal ophangt)” 1 

 
Opmerking 
Het citaat uit de regels 135-137: “dat men niet langer vermijdt om over de 
grondoorzaken van terrorisme te spreken”, mag goed gerekend worden. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 

6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Derk Walters, NRC Handelsblad, 4 april 2009 

tekst 2 naar: K. Heij & W. Visser, De Grondwet in eenvoudig Nederlands, 2007, p. 61 

tekst 3 naar: fragmenten uit het overleg van de vaste Tweede Kamercommissie voor OC&W,  

20 januari en 10 februari 2010 

tekst 4 naar: Anja Vink, NRC Handelsblad, 16 januari 2010 

tekst 5 naar: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, 10 juni 2009  

http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/publicaties/2009/ouderinitiatieven-zijn-een-

belangrijk-middel-om-scholen-mooier-te-kleuren/?type=98 

tabel 1 en 

grafiek 1 naar: CBS, Cebuco 

http://www.hoi-online.nl 

tekst 6 naar: Trouw, 22 juni 2009 

http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2793691.ece/_rsquo_Er_zit_nauwelijks_nog_

vet_op_rsquo_.html 

tekst 7 naar: www.commissie-brinkman.nl/rapport/de-volgende-editie/ 

tekst 8 naar: Jan van Groesen namens de Stichting Media-ombudsman Nederland,  

de Volkskrant, 28 september 2009 

tekst 9 naar: Hans van Scharen, Crimelink, 16 juni 2008 en Knack, april 2010 

 

 

 

 

einde  HA-1034-a-11-1-c* 
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HA-1034-a-11-2-o 

Examen HAVO 

2011 
tijdvak 2 

woensdag 22 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal 
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, dan worden 
alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave  1  Vlees onder vuur 

 
 

Bij deze opgaven horen de teksten 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Sinds de jaren negentig wordt er veel gediscussieerd over de intensieve 
veehouderij. Beelden van ruimingen van koeien, varkens en geiten na het 
uitbreken van dierziektes zoals BSE (gekkekoeienziekte), varkenspest en mond- 
en klauwzeer, maken veel emoties los bij burgers. Volgens sommigen zouden 
mensen daardoor zelfs minder vlees gaan eten (tekst 1). Eind 2009 laaide de 
discussie over de veehouderij opnieuw op, nu na de uitbraak van Q-koorts onder 
geiten. De vraag daarbij was ook of bij de aanpak de economische belangen 
zwaarder hebben gewogen dan de volksgezondheid (tekst 2). Verschillende 
belangengroepen en de Partij voor de Dieren proberen het dierenwelzijn op de 
politieke agenda te zetten, met wisselend succes (tekst 1 en 3). 
 
 
Lees de regels 1 tot en met 34 van tekst 1. 
Voorheen kwam de intensieve veehouderij en de vleesproductie vrijwel alleen 
positief in het nieuws: het ging dan bijvoorbeeld over de modernisering van het 
agrarische bedrijf, bedrijfsuitbreidingen en exportgroei. Tegenwoordig wordt 
telkens ingezoomd op de negatieve aspecten van vlees en veehouderij: de 
gevolgen voor het milieu, dierenwelzijn en de volksgezondheid. Hier is niet 
alleen sprake van ‘selectieve perceptie’ door sommige media, er is sprake van 
een algemeen veranderde kijk door de media. 

1p 1 Van welk begrip uit de communicatiewetenschappen is ‘het vanuit een ander 
perspectief berichten over vlees en de veehouderij door de media’ een 
voorbeeld?  
 
Lees de regels 35 tot en met 69 van tekst 1. 
De auteur vraagt zich af welke invloed de dierenrechtenbeweging gehad heeft 
op de trendbreuk in de vleesconsumptie en de aandacht voor dierenwelzijn in de 
politiek. Erno Eskens maakt daarbij een onderscheid tussen radicale activisten 
en organisaties als ‘Varkens in Nood’. 

2p 2  Op welke machtsbron is de strategie van de radicale activisten gebaseerd? 
Geef bij deze machtsbron een bijpassend citaat uit de tekst.  

 Op welke machtsbron is de strategie van Varkens in Nood gebaseerd? 
 Geef bij deze machtsbron een bijpassend citaat uit de tekst.  
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Lees de regels 70 tot en met 78 van tekst 1. 
Het Europees grondwettelijk verdrag bevat een bepaling over de rechten van het 
dier. De dierenrechtenbeweging hoopt dat dit het begin is van meer 
diervriendelijke regels door de Europese Unie, ook op het gebied van het vee in 
de bio-industrie. Alle lidstaten zijn immers op een aantal beleidsterreinen 
verplicht hun wetten aan te passen aan de Europese regels. Ook de bio-
industrie valt hieronder.  

2p 3 Op grond van welke hoofdtaak van de Europese Unie is het vaststellen van 
regels of richtlijnen op het gebied van vee in de bio-industrie in handen van de 
Europese Unie gelegd? Licht je antwoord toe. 
 
Het wetsontwerp om de nertsenhouderij te verbieden “wacht nog steeds op 
goedkeuring van de Eerste Kamer”. 

1p 4 Welke rechten bij de mede-wetgevende taak heeft de Tweede Kamer wel en de 
Eerste Kamer niet? Kies uit één van de volgende antwoorden: 
A recht van amendement en recht van initiatief 
B recht van amendement en recht van interpellatie 
C recht van initiatief en recht van interpellatie 
D recht van motie en recht van interpellatie 
 
Om een wetsontwerp aanvaard te krijgen, is de toestemming van beide kamers 
nodig. Waar de Tweede kamer vooral oordeelt over de politieke inhoud, wordt 
de Eerste Kamer geacht ook op een aantal andere punten te letten. 

1p 5 Noem één punt waarop met name de Eerste Kamer een wetsontwerp 
beoordeelt. 
 
Lees de regels 79 tot en met 97 van tekst 1. 
In de tekst wordt de rol van de Partij voor de Dieren genoemd bij het onder de 
aandacht brengen van dierenwelzijn. Zelf gaf Marianne Thieme in een interview 
met de Volkskrant (december 2009) aan dat de Partij voor de Dieren geen 
single-issue partij is. “Maar ja, we waren niet in de Kamer gekomen, als we 
Partij voor de Duurzaamheid hadden geheten”, aldus Thieme. 

3p 6  Bij welke politieke stroming is de Partij voor de Dieren in te delen? 
 Geef een uitgangspunt van deze stroming  
 Ondersteun je keuze met een gegeven uit tekst 1. 
 
Dierenwelzijn staat volgens de journalist hoog op de politieke agenda. Er is een 
aantal factoren dat ervoor kan zorgen dat een maatschappelijk probleem op de 
politieke agenda komt. 

2p 7 Noem twee factoren die ervoor hebben gezorgd dat dierenwelzijn hoog op de 
politieke agenda staat. 
Koppel elk van beide factoren aan een gegeven uit tekst 1. 
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In 2007 verspreidde de Q-koorts zich in Nederland. Het leidde eind 2009 tot het 
ruimen van geiten en schapen en verplicht vaccineren van dieren. Door de 
ziekte zouden in 2009 zes mensen overleden zijn en werden bijna 2300 mensen 
ziek.  
 

Lees tekst 2. 
De Q-koorts heeft geleid tot veel maatschappelijke deining en het instellen van 
een onafhankelijk onderzoek naar het beleid dat is gevoerd door de betrokken 
ministeries bij de aanpak van Q-koorts. 
Het politieke besluitvormingsproces kan beschreven worden met het politieke-
systeemmodel. Het onderzoek naar het Q-koortsbeleid kun je indelen in één van 
de fasen van dit model. 

2p 8 Binnen welke fase van het politieke-systeemmodel zal het in de tekst genoemde 
onafhankelijke onderzoek naar Q-koortsbeleid zich afspelen? Licht je antwoord 
toe. 
 

Zie de regels 14 tot en met 35 van tekst 2. 
In een situatie waarin een besmettelijke dierziekte een gevaar oplevert voor de 
volksgezondheid – wat het geval is bij Q-koorts − kan sprake geweest zijn van 
het bestuurlijke probleem van ‘verkokering’. 

2p 9  Geef eerst de betekenis van het begrip ‘verkokering van beleid’. 
 Geef een citaat uit tekst 2 dat zou kunnen wijzen op het bestuurlijk knelpunt 

van ‘verkokering’. 
 

2p 10 Welke twee hoofdtaken van de overheid staan in het vraagstuk over Q-koorts op 
gespannen voet met elkaar? Licht je antwoord toe. 
 

Lees tekst 3. 
In 2006 is het burgerinitiatief ingevoerd. Met een burgerinitiatief kan iedere 
burger met behulp van minimaal 40.000 steunbetuigingen, de Tweede Kamer 
verzoeken om een voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen.  
Met het burgerinitiatief van Milieudefensie kwam voor het eerst in de 
parlementaire geschiedenis een voorstel vanuit de samenleving direct op de 
politieke agenda. 

2p 11  Wat is representativiteit? 
 Leg uit dat het burgerinitiatief van Milieudefensie kan worden beschouwd als 

een signaal van een gebrek aan representativiteit.  
 

Zie tekst 3. 
In toenemende mate vervullen pressiegroepen zoals Milieudefensie, functies die 
voorheen vrijwel alleen door politieke partijen vervuld werden. 

4p 12 Welke twee politieke functies vervult Milieudefensie met het burgerinitiatief? 
Geef per functie het betreffende citaat uit tekst 3. 
 
Het CDA behoort als christendemocratische partij tot de confessionele stroming. 
Hoewel het CDA uiteindelijk een andere keuze maakt, passen de hervormings-
voorstellen van Milieudefensie bij een van de uitgangspunten van deze 
stroming. 

2p 13  Welk uitgangspunt van het CDA wordt bedoeld? 
 Leg uit dat de hervormingsvoorstellen van Milieudefensie passen bij dit 

uitgangspunt.
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Zie de teksten 1 tot en met 3. 
Het vraagstuk van de intensieve veehouderij en dierenwelzijn is een politiek 
probleem en staat op de politieke agenda. De omgeving van het Nederlandse 
politieke systeem beïnvloedt de politieke besluitvorming. In de teksten is een 
aantal van deze omgevingsfactoren te herkennen.  

2p 14 Noem twee omgevingsfactoren die van invloed zijn op de politieke 
besluitvorming over ‘bio-industrie en dierenwelzijn’.  
 

 

Opgave 2  Tegen de trend in: toename overvalcriminaliteit 
 

Bij deze opgave horen figuur 1 en 2 en de teksten 4 tot en met 7 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Vanaf 2002 is er een constante afname te zien van de criminaliteit in Nederland. 
Het betreft hier een algemene daling (“Hoe het ons verging”, SCP, januari 2010). 
De recente forse stijging in het aantal overvallen (in 2009 21 procent toename 
ten opzichte van 2008) gaat tegen deze trend in en is hiermee onderwerp van 
maatschappelijke en politieke discussie. Verschillende vragen werpen zich op 
zoals: Door wie worden de overvallen veelal gepleegd? En: Hoe kan dit aantal 
overvallen weer worden teruggedrongen? 
 
Politiecijfers geven niet voor elk type delict een even betrouwbaar zicht op hoe 
vaak zo’n delict in werkelijkheid voorkomt. In het geval van overvalcriminaliteit 
zijn politiestatistieken wel tamelijk betrouwbaar te noemen. 

2p 15 Geef twee redenen waarom politiecijfers een betrouwbaar beeld geven van de 
werkelijke omvang van het aantal overvallen. 
 
Bekijk figuur 1 en 2.  

3p 16  Geef een beschrijving van de rationele keuzetheorie. 
 Leg uit aan de hand van de rationele keuzetheorie en met gebruikmaking 

van een gegeven uit figuur 1 of 2 dat overvallers een voorkeur hebben voor 
bepaalde dagen of tijdstippen. 

 
Lees de regels 1 tot en met 13 van tekst 4. 
Door het gebruikte geweld is de impact van overvalcriminaliteit op de 
samenleving groot. De gevolgen blijven niet alleen beperkt tot de directe 
slachtoffers (winkeliers, bank- of horecapersoneel, chauffeurs geldauto’s). 

4p 17 Geef twee voorbeelden van materiële gevolgen en twee voorbeelden van 
immateriële gevolgen van de (toegenomen) overvalcriminaliteit voor de 
maatschappij (als geheel). 
 
Lees de regels 14 tot en met 48 van tekst 4. 
De forse toename van het aantal overvallen is een maatschappelijk probleem. 

2p 18 Leg aan de hand van een citaat of regelverwijzing uit dat de stijging van het 
aantal overvallen ook een politiek probleem is. 

Pagina: 1022Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-a-11-2-o 6 lees verder ►►►

Zie de regels 20 tot en met 38 van tekst 4. 
Er wordt bij het bestrijden van criminaliteit onderscheid gemaakt tussen twee 
typen maatregelen: repressieve en preventieve. 

3p 19  Leg eerst het verschil tussen een repressieve en preventieve aanpak uit. 
 Leg met behulp van de regels 20 tot en met 38 uit dat Heeres beide typen  

maatregelen voorstaat.  
 
Zie de regels 20 tot en met 48 van tekst 4. 
Sinds 1985 komt de term ‘integraal veiligheidsbeleid’ bij de aanpak van 
criminaliteit steeds meer naar voren. 

2p 20 Welk kenmerk van een ‘integraal veiligheidsbeleid’ herken je in deze tekst? 
Licht je antwoord toe. 
 
Lees tekst 5. 
In tekst 5 spreekt de burgemeester van Amsterdam zich uit voor een uitbreiding 
van de ‘pluk ze’-wetgeving: ook jonge overvallers moet de bezittingen kunnen 
worden afgepakt. ‘Pluk ze’ is een populaire benaming voor de maatregel die 
ervoor zorgt dat de veroordeelde het financiële voordeel wordt afgenomen dat 
verkregen is door het plegen van een strafbaar feit. 
Hoewel de ‘pluk ze’-maatregel formeel gezien geen straf is, is een aantal doelen 
die met straffen beoogd worden, ook van toepassing op deze maatregel. 

2p 21 Noem twee functies van strafrechtelijke sancties die de ‘pluk ze’-maatregel 
beoogt te vervullen. Licht je antwoord toe. 
 

3p 22 Welke hoofdtaak bij het bestrijden van overvallen heeft de burgemeester en 
welke twee hoofdtaken heeft justitie? 
 
Lees de regels 1 tot en met 14 van tekst 6. 
Om (jonge) overvallers onder de ‘pluk ze’-wet te laten vallen is een wetswijziging 
nodig.  

2p 23 Leg uit volgens welk beginsel een wetswijziging noodzakelijk is. 
 
Lees de regels 21 tot en met 24 van tekst 6. 
Personen die worden verdacht van een misdrijf en eigenaar zijn van 
bijvoorbeeld dure auto’s, huizen of jachten, zouden moeten kunnen aantonen 
dat deze rechtmatig zijn verkregen. Kunnen de verdachten dat niet, dan mogen 
de goederen door justitie worden afgepakt.  

2p 24 Welk principe uit de rechtspraak wordt hier omgekeerd? Licht je antwoord toe. 
 
De Regionale Informatie Organisatie van politie Rotterdam-Rijnmond heeft 
onderzoek gedaan naar de 80 verdachten die in de periode december 2007 tot 
mei 2008 zijn aangehouden in verband met 42 van de in totaal 227 gepleegde 
overvallen in de regio in deze periode. Door analyse van de achtergrond van de 
plegers van overvallen zijn verschillende daderprofielen opgesteld waarmee 
men hoopt een specifieke aanpak mogelijk te maken.
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Lees tekst 7. 
Er bestaan verschillende theorieën om crimineel gedrag te verklaren, waaronder 
de bindingstheorie.  

2p 25  Geef eerst een beschrijving van de bindingstheorie. 
 Leg vervolgens uit dat je met behulp van de bindingstheorie (een deel van) 

de overvalcriminaliteit kunt verklaren en maak daarbij gebruik van een 
tekstgedeelte. 

 

 

Opgave 3  Beeldvorming 

 
Bij deze opgave horen de teksten 8 tot en met 10 en tabel 1 uit het 
bronnenboekje. 
 

Inleiding 
De populaire televisieserie ‘Ushi en Dushi’1) van Wendy van Dijk werd in het 
najaar van 2009 uitgezonden door RTL4. Vooral het ‘typetje’ Lucretia 
(aangeduid met het koosnaampje Dushi) uit het programma bleek niet bij 
iedereen in goede aarde te vallen. De nieuwe site: www.Wereldjournalisten.nl 
plaatste een kritische opinie over ‘Ushi en Dushi’ van de hand van de in 
Suriname geboren schrijver Djehuti Ankh Kheru. Het ‘Antilliaanse’ personage in 
het tv-programma zou leiden tot negatieve beeldvorming met alle negatieve 
gevolgen van dien. Het artikel past binnen de doelstelling van 
‘Wereldjournalisten’, “het bieden van een on-Nederlandse kijk op het nieuws”. 
 

 
 

De negen afleveringen in 2009 van ‘Ushi en Dushi’ trokken gemiddeld meer dan 
twee miljoen kijkers en werden uitgezonden door RTL4.  

3p 26 Leg uit hoe een programma als ‘Ushi en Dushi’ een bijdrage levert aan de 
doelstelling van een commerciële omroep als RTL.  
 
Lees de regels 23 tot en met 81 van tekst 9. 
Bij (massa)communicatie kan een boodschap anders overkomen dan de zender 
bedoelde. De bedoeling van de programmamakers is om met deze serie een 
grappig amusementsprogramma te maken. Dat komt bij de schrijver van tekst 9 
heel anders over. 

3p 27  Geef eerst een algemene omschrijving van het begrip referentiekader. 
 Leg het verschil in interpretatie uit vanuit de verschillende referentiekaders  

van programmamaker en schrijver. 
 

Zie de regels 23 tot en met 81 van tekst 9. 
3p 28  Geef twee kenmerken van het begrip stereotypering. 

 Geef het citaat waarin het verband tussen (racistische) stereotypering en 
discriminatie door de schrijver gelegd wordt.  

 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

noot 1 Tekst 8 geeft een contextbeschrijving van het programma ‘Ushi en Dushi’; over tekst 8 worden  

 geen vragen gesteld. Dit geldt ook voor eerste deel van tekst 9. 
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Door een verband te leggen tussen stereotypering in televisieprogramma’s en 
discriminatie in de samenleving schrijft de schrijver aan de media een grote 
invloed toe. Dit wordt in de wetenschap in twijfel getrokken. Met name één 
wetenschappelijke theorie stelt expliciet dat zo’n vermeende directe invloed in 
zijn algemeenheid helemaal niet opgaat. 

3p 29 Leg uit met welke beïnvloedingstheorie je de stelling kunt weerleggen dat 
stereotypering in programma’s als ‘Ushi en Dushi’ leidt tot negatieve 
beeldvorming ten aanzien van mensen met een donkere huidskleur. 
 
Lees de regels 82 tot en met 94 van tekst 9. 
‘Raymann is Laat’ (uitgezonden door de NPS) is een informeel programma dat 
multicultureel Nederland (op een luchtige manier) belicht. Dit programma past in 
het mediabeleid. 

1p 30 Welk uitgangspunt van het omroepbeleid leidt ertoe dat de publieke omroep 
programma’s maakt voor en door minderheden? 
 
Zie tekst 9. 
Het artikel van Djehuti Ankh Kheru is geplaatst op Wereldjournalisten.nl. 
Massamedia hebben maatschappelijke functies. Binnen de (brede) ‘informatieve 
functie’ kunnen we een aantal functies onderscheiden.  

2p 31 Welke twee functies kan ‘Wereldjournalisten’ met het plaatsen van het artikel 
over ‘Ushi&Dushi’ vervullen? Licht je antwoord toe. 
 
Lees tekst 10. 
In tekst 10 wordt de achtergrond van de site Wereldjournalisten.nl geschetst. 
De site Wereldjournalisten is tot stand gekomen met financiële steun van het 
Ministerie van OCW en het Stimuleringsfonds voor de Pers. Over de 
subsidiëring van initiatieven op dit terrein verschillen de grote politieke 
stromingen van mening.  

3p 32 Welke visies hebben achtereenvolgens de liberalen, confessionelen en 
sociaaldemocraten op de subsidiëring van initiatieven op het terrein van de 
media?  
 
Zie regels 30 en 31 van tekst 10. 
Ook Wereldjournalisten.nl heeft een redactiestatuut.  

3p 33  Wat is een redactiestatuut? 
 Noem twee punten die in een redactiestatuut geregeld zijn. 
 
Bekijk tabel 1. 
Stel, je wilt een onderzoek doen naar de sociale cohesie in Nederland. Hiervoor 
kun je de gegevens uit deze tabel gebruiken. 

3p 34  Geef eerst een omschrijving van het begrip sociale cohesie. 
 Leg aan de hand van de gegevens van tabel 1 uit, dat de tabel een 

aanwijzing kan zijn voor de mate van sociale cohesie in het land.  
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  HA-1034-a-11-2-o 
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Opgave 1  Vlees onder vuur 

 
tekst 1 
 

Veel ruimingen, minder dieren op het bord; 
de jaren nul (2000-2009) vlees onder vuur 

 
Ja, het is dramatisch, het ruimen van 
tienduizenden geiten wegens de Q-
koorts, net deze week, in de aanloop 
naar de Kerstdagen, als daverende 
afsluiting van het decennium. Hoe 5 

schokkend ook, verrassend zijn de 
vernietigingspraktijken niet meer. Ze 
bepalen steeds meer het beeld van de 
intensieve veehouderij, die balanceert 
op een wankel koord tussen hoge 10 

productie en lage kostprijs enerzijds en 
problemen met gezondheid, dieren-
welzijn en milieu anderzijds.  
De vele deuken die het imago van de 
vleesindustrie in ruim tien jaar opliep, 15 

bleven niet zonder gevolgen. Bij ieder 
‘incident’ klonk in vele huiskamers de 
verzuchting: “Nu stop ik echt met vlees 
eten.” En, opmerkelijker: er waren 
mensen die de daad bij het woord 20 

voegden. Sinds de Tweede Wereld-
oorlog was de vleesconsumptie in 
Nederland alleen maar gestegen, tot 
88,6 kilo per persoon in 1996. Toen 
kwamen de bungelende kadavers van 25 

BSE en varkenspest, en begon de 
vleesconsumptie te dalen tot 84,7 kilo 
per persoon in 2008. Niet spectaculair, 
maar onmiskenbaar een trendbreuk in 
een periode van toenemende welvaart. 30 

En of het nu was wegens het dieren-
leed, wegens het klimaat of wegens de 
gezondheid, al met al gebeurde er iets 
bijzonders: (veel) vlees eten is uit. 
Het is de vraag hoe groot de invloed 35 

van het opkomende dierenrechten-
activisme op die trendbreuk is geweest. 
Een kleine groep activisten zorgde 
sinds eind jaren negentig voor een 
ongekend aantal, vaak gewelddadige 40 

acties tegen nertsenfokkers, proefdier-

bedrijven, veetransporteurs en 
bedrijven en personen die direct of in-
direct bij die activiteiten zijn betrokken.  
Volgens Erno Eskens, filosoof en 45 

bestuurslid van de stichting Dier en 
Recht heeft het radicale activisme 
averechts gewerkt. “Politici doen alles 
om niet geassocieerd te worden met de 
ideeën van de dierenactivisten.” 50 

Meer resultaten boekten organisaties 
als Wakker Dier en Varkens in Nood, 
aldus Eskens. “Al was het maar door de 
overheid te wijzen op schendingen van 
bestaande wetten voor bijvoorbeeld 55 

veetransporten.” 
Zowel Wakker Dier als Varkens in Nood 
werd eind jaren negentig − geen toeval 
− opgericht. Voor het eerst namen 
organisaties het nadrukkelijk op voor de 60 

miljoenen productiedieren in Nederland. 
Varkens in Nood richtte zich meer op 
‘ons soort mensen’, door het in-
schakelen van bekende ‘ambassadeurs’ 
als Youp van ’t Hek en Robert Long. 65 

Varkens in Nood bracht de ‘onnodig-
heid’ van het castreren van biggen en 
misstanden in veetransporten via de 
media onder de aandacht. 
De dierenrechtenbeweging in het alge-70 

meen boekte enig succes. De Europese 
grondwet bevat voor het eerst een  
− weinigzeggende − bepaling over de 
rechten van het dier. In Nederland 
kwam een wetsontwerp om de nertsen-75 

houderij te verbieden door de Tweede 
Kamer (maar wacht nog steeds op 
goedkeuring van de Eerste Kamer).  
Uniek in de wereld was de verkiezing 
van de Partij voor de Dieren in het 80 

parlement, in 2005, met twee zetels.  
De partij van Marianne Thieme bereikte 
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weinig concreets maar boekte toch een 
groot succes: het dierenwelzijn, ook 
van het vee in de bio-industrie, staat 85 

hoog op de politieke agenda. Zowel in 
2008 als in 2009 was Thieme het 
Kamerlid dat de meeste schriftelijke 
vragen stelde. 

Wat daarbij hielp was de conclusie van 90 

de Wereldvoedselorganisatie FAO in 
2008 dat de veehouderij goed is voor 
18 procent van de uitstoot van broei-
kasgassen. Met andere woorden: de 
veehouderij is funest voor het klimaat − 95 

dat andere grote thema van het laatste 
decennium.

 
naar: Caspar Janssen en Gerard Reijn, de Volkskrant van 24 december 2009 
 
 

tekst 2 
 

Kamer eist onderzoek naar beleid Q-koorts 
 
De Tweede Kamer steunt de motie van 
regeringspartijen PvdA en CDA voor 
een onafhankelijk onderzoek naar Q-
koorts. Drie jaar beleid moet onder de 
loep. 5 

Met zalvende woorden probeerden de 
CDA-ministers Gerda Verburg (Land-
bouw) en Ab Klink (Volksgezondheid) 
de Tweede Kamer te overtuigen dat 
volksgezondheid altijd bovenaan hun 10 

prioriteitenlijstje heeft gestaan in de 
strijd tegen Q-koorts. Maar zelfs de 
coalitiegenoten waren niet overtuigd. 
Het probleem zit volgens Kamerlid 
Harm Evert Waalkens (PvdA), indiener 15 

van een motie tot onafhankelijk onder-
zoek naar Q-koorts, in de competentie-
strijd tussen Volksgezondheid en Land-

bouw. De minister van Volksgezondheid 
is verantwoordelijk voor de bestrijding 20 

van infectieziekten bij de mens en de 
minister van Landbouw is 
verantwoordelijk voor de bestrijding van 
ziekten bij dieren (…). 
Een onderzoekscommissie moet 25 

duidelijkheid scheppen over de aanpak 
van Q-koorts sinds de ziekte in 2007 in 
Nederland aan een unieke opmars 
begon. De commissie moet vrij toegang 
krijgen tot betrokken personen en 30 

relevante documenten, en vooral 
onderzoeken hoe de communicatie is 
geweest tussen de beide ministeries en 
met andere betrokken organisaties als 
VWA1) of GGD2). 35 

 
naar: Hans van der Lugt, NRC Handelsblad van 11 december 2009 
 
 

 
 

noot 1 VWA = Voedsel en Waren Autoriteit 

noot 2 GGD = Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
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tekst 3 
 

„Open debat over bio-industrie onmogelijk” 
 
De Tweede Kamer besloot vorige week 
het burgerinitiatief van Milieudefensie 
over de intensieve veehouderij op de 
agenda te zetten.  
Het burgerinitiatief van Milieudefensie, 5 

genaamd ‘Stop fout vlees’, verzoekt de 
politiek om de intensieve veehouderij te 
hervormen door onder andere te kiezen 
voor een veehouderij zonder dierenleed 
en zonder milieuvervuiling. 10 

Daarmee is niet gezegd dat de Kamer 
de voorstellen van de milieuclub over-
neemt. Integendeel. „Dat zou funest zijn 
voor de agrarische sector.”  
„Er is onvrede in de samenleving over 15 

de intensieve veehouderij”, concludeert 
Wouter van Eck, campagneleider land-
bouw en voedsel bij Milieudefensie. 
„We zonnen op een manier om die 
onvrede onder de aandacht van de 20 

politiek te brengen. Het burgerinitiatief 
kwam als geroepen.”  
„Het burgerinitiatief is een nieuw 
instrument en ik hoop op een open 

dialoog met alle politieke partijen. Ik 25 

verwacht dat ze op een frisse manier 
naar het onderwerp zullen kijken.”  
De nestor van de Tweede Kamer, SGP-
fractievoorzitter Van der Vlies, is daar 
niet zo optimistisch over (…) De SGP’er 30 

wil het burgerinitiatief wel „zo objectief 
mogelijk benaderen. We moeten de 
burgers niet nog meer frustreren; dan 
maak je de kloof tussen burger en 
politiek alleen maar groter.” Eén van de 35 

mogelijkheden die een burgerinitiatief 
biedt, is de burger politiek betrokkener 
te maken. 
Fel verzet kan Milieudefensie ook ver-
wachten van het CDA. De voorstellen 40 

van Milieudefensie „mogen niet, werken 
niet en zijn niet nodig”, aldus Kamerlid 
Koopmans. De milieuorganisatie koerst 
aan op een toekomst zonder boeren, 
stelt hij. „Een halvering van de vee-45 

stapel zonder haalbare compensatie 
van boereninkomens brengt armoede 
op het platteland.”

 
naar: Kees de Groot, Reformatorisch Dagblad van 2 mei 2007 
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Opgave 2  Tegen de trend in: toename overvalcriminaliteit 

 
figuur 1 
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naar: DNRI1), HKS2) uit Secondant, februari 2008 
 

figuur 2 
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naar: DNRI1), HKS2) uit Secondant, februari 2008 
 

noot 1 DNRI = Dienst Nationale Recherche Informatie 

noot 2 HKS = Herkenningsdienstsysteem van de Nederlandse politie 
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tekst 4 
 

“Meedogenloos voor een I-phone” 
 
Het aantal overvallen steeg in Neder-
land afgelopen jaar met 21 procent. 
Korpschef Frans Heeres, hoofd-
commissaris van de politie Midden- en 
West-Brabant en namens de Raad van 5 

Hoofdcommissarissen lid van de 
landelijke Taskforce Overvallen: “De 
meeste criminaliteit daalt in Nederland, 
maar het aantal overvallen stijgt 
explosief. Door het gebruikte geweld, 10 

vaak met messen en pistolen, is de 
impact op slachtoffers en op de maat-
schappij groot.” 
Aan Heeres de taak het aantal over-
vallen dit jaar 20 procent terug te 15 

dringen. Dat eist het kabinet. Dat lukt 
alleen, waarschuwt de korpschef van 
Midden- en West-Brabant, als de 
korpsen alles uit de kast halen.  
Volgens Heeres moet om te beginnen 20 

de ‘heterdaadkracht’ van de korpsen 
omhoog. Bij een melding van een over-
val moet een groot vangnet worden uit-
geworpen over de stad, een buurt-

onderzoek moet worden opgestart alsof 25 

er een moord is gepleegd, inclusief 
sms-alerts, het alarmeren van 
aangrenzende korpsen en het inzetten 
van helikopters. 
Het meeste resultaat verwacht de 30 

hoofdcommissaris echter van een ander 
soort maatregelen. Dat blijkt uit de 
praktijk als winkeliers onderlinge alarm-
systemen en camera’s installeren, 
pinnen voor kleine bedragen toestaan 35 

en op wisselende tijden en met 
meerdere werknemers de dagopbrengst 
wegbrengen. 
Wie zich afvraagt wat die kleurrijke 
stickers bij winkeldeuren betekenen: die 40 

helpen bij het schatten van de lengte 
van wegrennende overvallers. Ook het 
lager ophangen van camera’s is een 
goed idee: dan zie je gezichten onder 
honkbalpetten en capuchons. De keer-45 

zijde van deze maatregelen is dat over-
vallers hun aandacht hebben verlegd 
naar woningen.

 
naar: Noël van Bemmel, de Volkskrant van 29 januari 2010 (fragment) 
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tekst 5 
 

Cohen wil overvallers uitkleden 
 
AMSTERDAM − Burgemeester Job 
Cohen wil van jonge overvallers de 
scooter, horloge of dure kleding af-
pakken. Cohen wil daarmee een signaal 
afgeven, na de verontrustende be-5 

richten over de golf aan overvallen die 
Amsterdam treft.  
 
Het betreft, aldus Cohen, een serie 
maatregelen die ‘de driehoek’ − burge-
meester, politie en justitie − in Amster-10 

dam wil treffen. Aanleiding is de stijging 
van het aantal overvallen, vorig jaar 
met elf procent, hoewel Amsterdam de 
bestrijding van de kleine criminaliteit 
juist tot speerpunt van het beleid had 15 

gemaakt. Voor Cohen is het daarom tijd 

“om krachtig op de geweldsspiraal te 
reageren”.  
Een van de plannen is de uitbreiding 
van de ‘pluk ze-wetgeving’ voor grote 20 

criminelen, die ook jonge overvallers 
moet treffen. Waar van grote criminelen 
het jacht of de auto wordt ingenomen, 
wordt er nu aan gedacht dat te doen 
met de luxe producten waar jonge 25 

rovers waarde aan hechten.  
 
Cohen wil ‘echt alles uit de kast halen’ 
om het aantal overvallen terug te 
dringen. ‘‘Uiteindelijk moeten ze 
natuurlijk ook worden opgepakt en 30 

opgesloten.’’

 
 naar: Ton Damen, Het Parool van 7 januari 2010 
 
 
tekst 6 
 

Kamer akkoord met aanscherping pluk ze-wetgeving 
 
15 april 2010, wetsvoorstel – Justitie-
minister Hirsch Ballin wil gemakke-
lijker beslag kunnen leggen op 
winsten uit criminele activiteiten. 
Zijn voorstel om de ‘pluk ze’-5 

wetgeving aan te scherpen, krijgt de 
warme steun van alle fracties. 
 
Hirsch Ballin wil ook meer mogelijk-
heden om onderzoek te doen naar het 
vermogen van veroordeelden. Verder 10 

wil hij de ‘pluk ze’-maatregelen niet 
alleen op de zware criminaliteit, maar 

ook op lichte(re) vergrijpen van toe-
passing verklaren. Een goede zaak, 
oordeelt Van Haersma Buma (CDA): 15 

“Criminelen raak je het hardst in hun 
portemonnee en dit voorstel maakt het 
makkelijker om ze te plukken.” Heerts 
(PvdA), De Roon (PVV), Teeven (VVD) 
en Gerkens (SP) delen die mening. 20 

 
Veroordeelden moeten voortaan aan-
tonen waar hun vermogen vandaan 
komt. Alle woordvoerders zijn het 
hiermee eens. (…)

 
naar: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/ 
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tekst 7 
 

De overvaller in beeld 
 
Door Marinka de Jong en Ad Hekkert 
 
Verdachten zijn bijna altijd mannen en 
tweederde van hen is jonger dan 25 
jaar. Opvallend is de verjonging (de 
ondergrens verschoof naar 14-15 jaar). 5 

Vrijwel alle dadergroepen zijn etnisch 
gemixt. Verdachten kennen elkaar 
vanuit de buurt, school, vrijetijds-
besteding of zelfs uit de gevangenis.  
Uit informatie van ketenpartners blijkt 10 

dat veel daders gedragsproblemen 
vertonen of een gediagnosticeerde 
gedragsstoornis hebben. Veel daders 
(86 procent) hebben een crimineel 
verleden en zijn al jong gestart.  15 

Daders zijn veelal laag opgeleid. Meer 
dan een derde spijbelt en school-
prestaties laten vaak te wensen over. 
De arbeidsparticipatie is ook slecht. 
Een derde van de verdachten gaat niet 20 

naar school, heeft geen baan en zelfs 
geen uitkering. Een groot deel van de 
daders heeft moeite met gezag. Men 
houdt zich thuis, op school, maar ook 
bij de reclassering en zorginstellingen 25 

niet aan afspraken. De helft van de ver-
dachten gebruikt (bijna dagelijks) drugs, 
zij het vaker soft- dan harddrugs. Veel 
verdachten verkeren in (ernstige) 
financiële problemen. Oorzaken hiervan 30 

zijn uitgaven aan middelengebruik, 
gokken, telefoonrekening en een luxe 
levensstandaard. 
Een groot deel van de jeugdige ver-
dachten uit de populatie heeft te maken 35 

met een gezins- en opvoedingssituatie 
zonder structuur en toezicht. Opvallend 
is dat 42 procent van de daders tot en 
met 24 jaar, geen enkel contact heeft 
met hun vader. 40 

 
naar een artikel uit Secondant nr 3/4 juli-augustus 2009 
De auteurs zijn werkzaam als strategisch analist bij de Regionale Informatie 
Organisatie, politie Rotterdam-Rijnmond. 
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Opgave 3  Beeldvorming 

 
tekst 8 
 
Wendy van Dijk als Ushi én Lucretia (Dushi) 
 

 
Vanaf 24 oktober komt Wendy van Dijk terug met haar typetje Ushi. Maar 
Van Dijk heeft nóg een alter ego: Lucretia. Een zeer aanwezige, kleurrijke 
diva uit Curaçao, meldt RTL. De hilarische avonturen van deze 
schaamteloos openhartige dames zijn wekelijks te zien in Ushi & Dushi bij 
RTL4.  

De woordvoerder vertelt: Lucretia is een welbespraakte, zelfbewuste Antilliaanse vrouw 
die als sterreporter voor TéléCuraçao werkt. Ze is zeer ambitieus, hoewel ze de echt 
zware inspanningen tot een minimum probeert te beperken. Lucretia is, samen met haar 
cameraploeg en haar personal assistant Irmgard, in Nederland om verslag te doen van 
typisch Hollandse gebruiken en gekke fenomenen voor de Antilliaanse televisiezender 
TéléCuraçao. 
 

 bron: Mediajournaal.nl van 3 oktober 2009 
 
 

tekst 9 
 

Over Dushi: beeldvorming is wel degelijk van belang 
 
Maandag 09 november 2009 | Djehuti 
Ankh Kheru | Reacties: 4  
 
Wanneer kritiek wordt geleverd op in 
programma’s aangetroffen stereotypen, 
dan wordt die discussie onder de tafel 5 

geveegd met een argument dat erop 
neerkomt dat beeldvorming totaal niet 
belangrijk is; iets zou immers niet 
kwaadaardig, maar grappig bedoeld 
zijn. Maar als beeldvorming niet zo 10 

belangrijk was, waarom wordt dan door 
het hele bedrijfsleven, celebrities, de 
politie, de belastingdienst (leuker 
kunnen we het niet maken, wel 
makkelijker!) en de Nederlandse staat 15 

(Holland promotion) zoveel aandacht en 
zorg besteed aan public relations? 
Zodra zwarte mensen zich echter druk 
maken om een beeld dat van hen 
gevormd wordt dan krijgen ze steevast 20 

te horen dat het hier niet gaat om 
beeldvorming, maar om een grapje.  

 
(…) Apengeluiden op de voetbalvelden 
werd jarenlang oogluikend toegestaan, 
maar er werd pas opgetreden tegen dit 25 

verbale geweld in stadions toen de 
autochtone Sylvie van der Vaart werd 
beledigd (…). 
 
Racistische mythes 
Witte mensen/bevolkingsgroepen 30 

komen wel degelijk in het geweer als ze 
het gevoel hebben dat hun imago wordt 
beschadigd. Sterker nog, er wordt naar 
ze geluisterd. Dus vraag je je af 
waarom zwarte mensen met dood-35 

doeners worden bekogeld als ze 
protesteren tegen tv-beelden die zij als 
racistische vooroordelen zien. 
Zo is er momenteel een karikatuur van 
de Antilliaans/Surinaamse vrouw te zien 40 

in het programma van Wendy van Dijk 
genaamd Ushi en Dushi. Los van het 
gegeven dat Van Dijk het verschil niet 

Pagina: 1034Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 HA-1034-a-11-2-b 10 lees verder ►►►

blijkt te weten tussen Antillianen en 
Surinamers worden tal van in wezen 45 

racistische mythes over de zwarte 
mens in het algemeen, maar de zwarte 
vrouw in het bijzonder, in dat program-
ma bevestigd.  
 
Slavenhandelaren 50 

Racistische stereotyperingen 
gerelateerd aan zaken als domheid, 
luiheid en onooglijkheid. Vooroordelen 
die - wat West-Europa betreft - voor het 
eerst opdoken in de logboeken en 55 

memoires van slavenhandelaren als 
Bosman en Barbot. (…) Want als de 
zwarte mens een onmens is dan mag 
zij/hij ook als dusdanig behandeld 
worden (…)  60 

 
Karaktermoord 
(…) En helaas doen de racistische 
stereotyperingen die Van Dijk heden 
ten tonele brengt, denken aan die lelijke 
tijd. Wat door de gevestigde orde als 65 

een ‘onschuldig’ grapje wordt 
gepresenteerd, is voor anderen een 
zeer serieuze zaak, want op basis van 
de eerder om allerlei redenen 
gecreëerde beelden over domheid, lui-70 

heid en onooglijkheid, zijn de carrières 
van talloze talentvolle zwarte mensen 
tijdenlang gefrustreerd, ook na de 
juridische afschaffing van de slavernij.  

Denk aan het feit dat zwarten tot zeer 75 

recentelijk nooit de top in de (inter-
nationale) politiek of in het bedrijfsleven 
konden bereiken. Denk aan het feit dat 
zwarte vrouwen lang geen grote miss-
verkiezingen konden winnen of de top 80 

bereiken in de modellenwereld. 
 
Jörgen Raymann 
Sterker nog, nog steeds krijgt een 
zwarte vrouw of man vandaag de dag 
amper kans om op haar of zijn beurt op 85 

prime time op de Nederlandse beeld-
buis naar eigen inzichten witte Neder-
landers belachelijk te maken zoals Van 
Dijk ruimschoots de kans krijgt andere 
culturen door de mangel te halen; 90 

Jörgen Raymann blijft wijselijk in zijn rol 
door zich te beperken tot zelfspot, hij 
doet zover bij mij bekend slechts 
‘allochtone’ typetjes.  
 
Tja, hoe komt het eigenlijk dat geen 95 

enkele zwarte vrouw de kans krijgt om 
op prime time ongedwongen haar ding 
te doen op de Nederlandse tv zoals 
Van Dijk die kans krijgt? Is dat omdat 
grote bazen van de Nederlandse 100 

omroepen misschien onbewust be-
invloed zijn door (bovengenoemde) 
vooroordelen? En als dat zo is, dan is 
beeldvorming toch wel degelijk 
belangrijk?105 

 
Reacties: 
 

Jeroen 
Dinsdag 10 november 2009 13.02 u  
(…) Een bepaald bewustzijn dat zich niet slechts tot bepaalde bevolkingsgroepen zal 
laten beperken, maar uiteindelijk alle andere groepen in dit land onvermijdelijk zal 
discrimineren (...)  
 

Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya 
Maandag 09 november 2009 20.56 u  
Geachte redactie, Waar sommigen onder het mom van “Amusement” (…) 
 

(…) 
 

naar: http://www.Wereldjournalisten.nl/about/ (ingekort) 
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Uit de biografie van Djehuti Ankh Kheru: … is auteur van onder meer ‘Zwarte 
vrouwen als wetenschappers & uitvinders’ en ‘De terugkeer van de Black Star 
Line’ (over het gebruik van woorden als allochtoon, creool, neger en kleurling). 
Hij werd geboren in Suriname en groeide op in Nederland. Hij zag en ondervond 
aan den lijve dat veel mensen met een donkere huidskleur een negatief 
zelfbeeld ontwikkelden.  
 
 

tekst 10 
 

Wereldjournalisten.nl; het nieuws met andere ogen 
 
Een on-Nederlandse kijk op het nieuws, 
dat biedt Wereldjournalisten.nl. 
De site brengt nieuws uit migranten-
gemeenschappen, draagt nieuwe 
gezichtspunten aan over de multi-5 

culturele samenleving en wijst 
bezoekers op literatuur, websites en 
bijeenkomsten.  
Maar wereldjournalisten is ook een 
podium voor nieuw journalistiek talent 10 

met een niet-Nederlandse achtergrond 
en een forum voor discussie over 
actuele gebeurtenissen en de achter-
gronden daarvan.  
De site werkt samen met ex Ponto 15 

Magazine dat ruimte biedt aan achter-

gronden en analyses over de landen 
van herkomst van vluchtelingen en 
andere migranten. 
Wereldjournalisten.nl is in 2007 tot 20 

stand gekomen in samenwerking met 
VON en On File en met financiële steun 
van het ministerie van OCW, het 
Stimuleringsfonds voor de Pers en het 
Europees Vluchtelingen Fonds. 25 

Ook het Europees Integratie Fonds en 
het VSB-fonds leveren een bijdrage aan 
Wereldjournalisten.nl.  
Mira Media is initiatiefnemer en uitgever 
van Wereldjournalisten. Er is een 30 

redactiestatuut. 

 
naar: http://www.Wereldjournalisten.nl/about/ 
 

 
tabel 1 
 
Opvattingen over andere etnische groepen naar etnische herkomst (gemiddelden op een schaal van  

0 (zeer negatieve gevoelens) tot 100 (zeer positieve gevoelens) 

 

 

 

over 

Turks 

over 

Marokkaans 

over 

Surinaams 

over 

Antilliaans 

over 

autochtoon 

over 

migranten 

over asiel- 

zoekers 

Turks  45 48 37 66 72 43 

Marokkaans 60  57 49 66 65 55 

Surinaams 55 46  48 71 74 53 

Antilliaans 54 48 62  67 62 54 

autochtoon 

 

55 45 58 48  68 54 

totaal 56 46 56 45 67 68 52 

 
naar: SCP (SIM’06, gewogen gegevens) 

einde  HA-1034-a-11-2-b 
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Correctievoorschrift HAVO 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 

1 Regels voor de beoordeling 

 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 

2 Algemene regels 

 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 

3 Vakspecifieke regel 

 
Voor dit examen kunnen maximaal 79 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 

 
 

 
ScoresAntwoord Vraag 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

Opgave 1  Vlees onder vuur 

 
 1 maximumscore 1 

(veranderend) mediaframe / framing 
 

 2 maximumscore 2 
• Radicale activisten: machtsbron geweld 

Bijpassend citaat: “Een kleine groep activisten zorgde sinds eind jaren 
negentig voor een ongekend aantal, vaak gewelddadige acties tegen 
nertsenfokkers, proefdierbedrijven, veetransporteurs en bedrijven en 
personen die direct of indirect bij die activiteiten zijn betrokken.” 
(regels 38-44) 1 

 
      Varkens in Nood:  
• Eén van de volgende machtsbronnen met bijbehorend citaat: 1 
− kennis/deskundigheid 

Bijpassend citaat: “Al was het maar door de overheid te wijzen op 
schendingen van bestaande wetten voor bijvoorbeeld veetransporten.” 
(regels 53-56) 

− goed imago/charisma van een bekende Nederlander / rolmodel / 
voorbeeldwerking 
Bijpassend citaat: “Varkens in Nood richtte zich meer op ‘ons soort 
mensen’, door het inschakelen van bekende ‘ambassadeurs’ als Youp 
van ’t Hek en Robert Long.” (regels 62-65) 

− toegang tot de media 
Bijpassend citaat: “Varkens in Nood bracht de ‘onnodigheid’ van het 
castreren van biggen en misstanden in veetransporten via de media 
onder de aandacht.” (regels 66-69) 

 
Opmerking 
Alleen aan een juiste machtsbron mét een bijpassend citaat, 1 scorepunt 
toekennen.  
 

 3 maximumscore 2 
• De taak van de Europese Unie is het garanderen van eerlijke 

concurrentie, onder andere in de landbouw. 
Als er strengere diervriendelijke normen (die hogere bedrijfskosten met 
zich meebrengen) door de EU worden gesteld, dienen die in alle 
lidstaten te worden doorgevoerd, aangezien er anders sprake is van 
ongelijke concurrentieposities van veehouders in de verschillende 
lidstaten.
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Vraag Antwoord Scores

of 
 

• Tot de taak van de Europese Unie hoort de ordening van de markten 
voor landbouwproducten. De veehouderij behoort tot deze sector. 

 
 4 A 

 
 5 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende):  
− De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel beoordelen op hoe het zich 

verhoudt tot bestaande wetten / de grondwet / internationale 
verdragen. 

− De Eerste Kamer beoordeelt het wetsontwerp op doelmatigheid / 
controleerbaarheid / uitvoerbaarheid. 

 
 6 maximumscore 3 

• Ecologische stroming 1 
      Voorbeeld van een juiste toelichting: 
• Deze stroming benadrukt de wederzijdse afhankelijkheid van mensen 

en (natuurlijke) omgeving en is kritisch over de verstoring door de 
mens van de harmonie in de natuur (stelt de gevolgen daarvan aan de 
kaak) 1 

• Volgens de tekst wordt het relatieve succes van de partij geholpen 
door het rapport van de FAO waarin gewezen wordt op de schadelijke 
gevolgen van de bio-industrie op het klimaat 1 

 
 7 maximumscore 2 

Twee van de volgende antwoorden: 
− De negatief beoordeelde situatie roept hevige emoties op:  

Bij ieder incident klonk verzuchting (regels 16-18) / hoe schokkend ook 
(regels 5-6) / het ruimen is dramatisch (regel 1). 

− Problemen met dierenwelzijn worden door een groot aantal mensen als 
ongewenst ervaren:  
Organisaties als Varkens in Nood wijzen op de onnodigheid van het 
castreren van biggen (regels 66-69) / misstanden in veetransporten 
(regel 68). 

− Het probleem valt aan te pakken / wordt oplosbaar geacht:  
Partij voor de Dieren en belangengroepen zijn voor het verbeteren van 
dierenwelzijn, hetgeen leidde tot een wetsontwerp om nertsenhouderij 
te verbieden (regels 74-77) / de Europese Grondwet bevat een 
bepaling over rechten van dieren (regels 71-74). 

 
per juiste factor met bijbehorend gegeven uit de tekst 1 
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Vraag Antwoord Scores

 8 maximumscore 2 
• terugkoppeling/feedback 1 
• De evaluatie in het onderzoek kan opgevat worden als een reactie (van 

onafhankelijke onderzoekers) op het gevoerde beleid van drie jaar  1 
 

 9 maximumscore 2 
• Van verkokering van beleid is sprake als er gebrekkige coördinatie en 

eenheid van beleid is / als elk ministerie zijn eigen beleid voert / als de 
ministeries langs elkaar heen werken 1 

• Eén van de volgende tekstgedeelten: 1 
− “Het probleem zit … in de competentiestrijd tussen Volksgezondheid 

en Landbouw … voor de bestrijding van ziekten bij dieren.”  
(regels 14-24) 

− “De commissie moet … vooral onderzoeken hoe de communicatie is 
geweest tussen de beide ministeries …” (regels 29-33) 

 
 10 maximumscore 2 

• Bevorderen werkgelegenheid / het scheppen van een voorspoedig 
economisch klimaat en het bewaken van de volksgezondheid 1 

• Voorbeeld van een juiste toelichting: 
Wanneer te veel voorwaarden worden opgelegd aan de bio-industrie 
vanuit volksgezondheidsoverwegingen (meer ruimte voor het vee, 
toedienen van minder antibiotica in het veevoer) wordt de 
concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderij moeilijker / gaat 
dit ten koste van economische landbouwbelangen 1 

 
 11 maximumscore 2 

Representativiteit: 
• De mate waarin standpunten en het beleid van gekozen 

vertegenwoordigers overeenkomen met wat de kiezers voor ogen staat 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
• De maatschappelijke onvrede in de Nederlandse samenleving over de 

intensieve veehouderij krijgt volgens Milieudefensie onvoldoende 
aandacht in de Nederlandse politiek, want Milieudefensie kiest ervoor 
het nieuwe instrument van het burgerinitiatief hiervoor in te zetten.  
Het instellen van een burgerinitiatief is te beschouwen als een poging 
de standpunten en het beleid van gekozen vertegenwoordigers meer in 
overeenstemming te brengen met de opvattingen in de samenleving 1 

 
 12 maximumscore 4 

Twee van de volgende functies met bijbehorend citaat: 
− articulatiefunctie (het op de politieke agenda plaatsen van 

maatschappelijke eisen en wensen): 
“We zonnen op een manier om die onvrede onder de aandacht van de 
politiek te brengen.” (regels 19-21) 
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Vraag Antwoord Scores

 communicatiefunctie (als intermediair tussen partij en burgers en 
tussen kiezers en gekozenen): 
“ik hoop op een open dialoog met alle politieke partijen” (regels 24-25) 

 
 participatiefunctie (burgers interesseren in / betrekken bij politieke 

besluitvormingsprocessen):  
“Eén van de mogelijkheden die een burgerinitiatief biedt, is de burger 
politiek betrokkener te maken.” (regels 35-38) 

 
per juiste functie met bijbehorend citaat 2 
 

 13 maximumscore 2 
• Een uitgangspunt van deze ideologie is het rentmeesterschap (de 

mens is de beheerder van de aarde / van de schepping van God) 1 
• Een veehouderij zonder dierenleed en zonder milieuvervuiling valt 

onder een op verantwoorde wijze omgaan met de Schepping / een 
goede rentmeester zorgt dat de aarde leefbaar blijft voor mens en dier 1 

 
 14 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
 de (al dan niet veranderde) opvattingen over het eten van vlees / een 

al dan niet veranderde vleesbehoefte onder consumenten 
 het uitbreken van dierziekten  
 de beschikbare biotechnologische oplossingen 
 de economische belangen van de agrarische sector / de internationale 

concurrentiepositie 
 de mate van succes van dierenwelzijnorganisaties 
 de publieke opinie 
 Europese regelgeving 
 het economische klimaat / de subsidiemogelijkheden van de overheid 
 de invloed van internationale organisaties (de wereldvoedsel-

organisatie FAO) 
 
per juiste omgevingsfactor 1 
 
 

Opgave 2  Tegen de trend in: toename overvalcriminaliteit 

 
 15 maximumscore 2 

Voorbeeld van een goed antwoord: 
• De aangiftebereidheid bij overvallen is groot. Er zullen nauwelijks 

ongerapporteerde overvallen zijn (zoals wel bij fietsendiefstallen) 1 
• Overvallen zijn een zichtbare vorm van criminaliteit. Deze komen de 

politie gemakkelijker ter kennis dan de minder zichtbare vormen van 
criminaliteit (zoals bij fraude)  1 
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 3 
• Rationele keuzetheorie: of mensen bepaalde misdrijven plegen, hangt 

af van de inschatting van een bepaalde situatie (gelegenheid); het 
plegen van een bepaald misdrijf is het gevolg van een afweging van 
kosten en baten, waarbij de baten hoger worden ingeschat 1 

 
• Voorbeelden van een juiste verklaring (één van de volgende): 2 
− Zoals uit figuur 1 blijkt, worden (relatief) de meeste overvallen 

gepleegd op vrijdag en zaterdag / vinden op donderdag relatief veel 
overvallen plaats / worden op zondag de minste overvallen gepleegd. 
Overvallers houden rekening met de te verwachten buit. Ze kiezen 
momenten waarop relatief veel geld aanwezig zal zijn in de te 
overvallen objecten. Dit verklaart mogelijk de voorkeur voor bepaalde 
dagen (koopavonden en dagen met veel horeca- en winkelbezoek). 

− Als naar tijdstippen gekeken wordt, valt in figuur 2 op dat met name 
vanaf het eind van de middag tot in de avond de meeste overvallen 
worden gepleegd. 
Overvallers houden rekening met de te verwachten buit. Ze kiezen 
momenten waarop relatief veel geld aanwezig zal zijn in de te 
overvallen objecten. Dit verklaart mogelijk de voorkeur voor bepaalde 
tijdstippen (aan het eind van de dag en op koopavonden). / Overvallers 
willen zo min mogelijk opvallen. Wellicht verklaart dat de voorkeur voor 
bepaalde tijdstippen (aan eind van de dag en op koopavonden) omdat 
de pakkans in het donker lager wordt ingeschat. 

 
 17 maximumscore 4 

Voorbeelden van materiële maatschappelijke gevolgen (twee van de 
volgende): 
− De financiële schade van bedrijven/horecaondernemingen kan 

doorberekend worden in de prijzen die klanten betalen. 
− Als er meer claims ingediend worden bij verzekeringsbedrijven kunnen 

de premies stijgen voor alle verzekerden. 
− De bestrijding van de overvalcriminaliteit kost de overheid en dus de 

belastingbetaler veel geld.  
 
per juist materieel gevolg 1 
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Vraag Antwoord Scores

Voorbeelden van immateriële maatschappelijke gevolgen (twee van de 
volgende): 
− Toename van onveiligheidsgevoelens bij de burger / oudere mensen 

durven niet meer te winkelen op bepaalde tijdstippen.  
− Er kan morele verontwaardiging ontstaan bij burgers. 
− Er kan sprake zijn van een (versterkte) negatieve beeldvorming ten 

opzichte van bepaalde groepen mensen in de samenleving. 
− Een mogelijk verlies van vertrouwen in de rechtsorde / Burgers kunnen 

het vertrouwen in de overheid verliezen waardoor het risico op 
eigenrichting toeneemt. 

− Opvattingen over goed en kwaad onder burgers kunnen veranderen. 
− Mensen kunnen het vertrouwen verliezen in hun medemens en in 

instanties. 
 
per juist immaterieel gevolg 1 
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
“Aan Heeres de taak het aantal overvallen dit jaar 20 procent terug te 
dringen. Dat eist het kabinet.” (regels 14-16):  
Het ‘handhaven van de openbare orde’ / Het verschaffen van veiligheid 
voor de burgers behoort tot de kerntaken van de overheid (het bereiken 
van een politieke doelstelling van het kabinet wordt in handen gelegd van 
een overheidsfunctionaris).  
 

 19 maximumscore 3 
Verschil tussen repressieve en preventieve aanpak: 
• Repressieve aanpak: de overheid (politie, justitie, strafrechter) treedt 

op als de criminaliteit al heeft plaatsgevonden.  
Bij een preventieve aanpak proberen overheid en maatschappelijke 
instanties te voorkomen dat er criminaliteit gepleegd wordt 1 

 
Uitleg met behulp van de regels 20 t/m 38: 
• Door na een gepleegde overval een groot vangnet uit te werpen en 

door het opstarten van een uitgebreid buurtonderzoek met sms-alerts, 
het inzetten van andere korpsen en helikopters wordt het mogelijk om 
meer overvallers (sneller) te arresteren en te laten berechten. Dit sluit 
aan bij repressief beleid 1 

• Tegelijkertijd zal er een preventieve werking van uitgaan als winkeliers 
alarmsystemen en camera’s installeren, meer mogelijkheden bieden 
voor pinnen en minder geld in kas hebben 1 
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Vraag Antwoord Scores

 20 maximumscore 2 
• Samenwerking tussen overheid, bedrijven / maatschappelijke 

organisaties en burgers / Een (sterke) tendens om de maatschappij 
meer te betrekken bij preventie van criminaliteit 1 

• De politie spant zich extra in om overvallers te kunnen oppakken, maar 
doet dat ook door het inschakelen van de burgers via sms-alerts / met 
alarmsystemen, (betere) camera(positie)s en met stickers die helpen 
de lengte van wegrennende overvallers te schatten, zo krijgen de 
winkeliers een belangrijke rol bij de opsporing 1 

 
 21 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn (twee van de volgende): 
− Vergelding 

De aanscherping van de ‘pluk ze’-maatregel beoogt de criminelen op 
hun gevoeligste plek te treffen: de illegaal verkregen luxe producten 
waar overvallers waarde aan hechten, worden hun weer ontnomen. 

− Speciale preventie 
Overvallers zullen er met de verscherpte aanpak nu misschien van 
afzien om nogmaals een overval te plegen (omdat ze − naast het risico 
zwaarder gestraft te worden dan voorheen − zien dat de overval ze 
geen enkele winst opleveren zal). 

− Generale preventie 
Een steviger aanpak beoogt potentiële overvallers te weerhouden van 
pogingen tot nieuwe overvallen (tegenover de risico’s van het plegen 
van een overval staan immers ook geen voordelen). 

− Handhaving van de rechtsorde 
De verscherpte aanpak is een krachtig signaal aan burgers dat de 
overheid inbreuken op de rechtsorde in geen enkel opzicht tolereert / 
dat de bescherming van de veiligheid van de burgers in goede handen 
is en aan de staat kan worden toevertrouwd. 

 
per juiste functie met juiste toelichting 1 
 

 22 maximumscore 3 
• De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de 

openbare orde in de gemeente 1 
 
• Twee van de volgende taken van justitie: 2 
− leiden van de opsporing van overvallers 
− vervolgen van verdachten van overval 
− doen uitvoeren van opgelegde vonnissen 
 
Opmerking 
Per juiste hoofdtaak van justitie, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 23 maximumscore 2 
Volgens het legaliteitsbeginsel is het gedrag van de overheid aan regels 
gebonden. De ‘pluk ze’-wet was alleen bedoeld voor plegers van 
georganiseerde misdaad en kon niet zomaar toegepast worden op plegers 
van overvallen.  
 

 24 maximumscore 2 
• Iedereen wordt onschuldig bevonden totdat zijn schuld door de rechter 

bewezen is geacht / de onschuldpresumptie / de officier van justitie 
dient voor de bewijslast te zorgen 1 

• De verdachte moet zelf aantonen waar zijn vermogen vandaan komt. 
De bewijslast ligt hier dus niet bij justitie, maar bij de verdachte 1 

 
 25 maximumscore 2 

Bindingstheorie: 
• Maatschappelijke bindingen zorgen ervoor dat de mens weerhouden 

wordt van het plegen van criminaliteit. Mensen die weinig (hechte) 
bindingen hebben, zullen volgens deze theorie eerder crimineel gedrag 
vertonen 1 

 
Uitleg met tekstverwijzing: 
• Overvallers lijken minder bindingen te hebben doordat velen werkloos 

zijn en veel spijbelen of vaak wisselen van opleiding (regels 16-22) / 
Ook de gezinssituatie is minder hecht. Er is weinig toezicht en 
structuur en vaderfiguren ontbreken vaak. (regels 34-40) 1 

 
 

Opgave 3  Beeldvorming 

 
 26 maximumscore 3 

• Een commerciële omroep als RTL heeft als doelstelling het maken van 
een zo groot mogelijke winst  1 

• Om een zo groot mogelijk marktaandeel te verkrijgen, houden 
commerciële omroepen met hun aanbod rekening met de vraag 
(interesse) van het publiek. ‘Ushi en Dushi’ trekt meer dan twee miljoen 
kijkers / heeft hoge kijkcijfers 1 

• Reclamezendtijd rondom en in populaire programma’s is duurder / 
levert meer geld op 1 
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Vraag Antwoord Scores

 27 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Omschrijving: 
• Een referentiekader is het geheel van ervaring, kennis, normen en 

waarden (verwachtingen) dat iemand zich heeft eigen gemaakt  1 
 
Uitleg: 
• De maker van het programma werkt voor een commerciële omroep en 

bekijkt programma’s vanuit het blikveld of dit een programma is 
waarmee hoge kijkcijfers te behalen zijn. Binnen dit referentiekader is 
‘Dushi’ geen stereotype van de zwarte vrouw maar een onschuldig, 
grappig typetje dat bij de kijker kan ‘scoren’. (De maker weet dat 
typetjes het goed doen bij het publiek) 1 

• De Surinaamse schrijver van het artikel ziet het typetje ‘Dushi’ vanuit 
zijn historische kennis en ervaring als een karikatuur op de Antilliaanse 
vrouw, een racistische stereotypering van de zwarte vrouw / als een 
zoveelste bevestiging van het negatieve beeld in een geschiedenis van 
negatieve beeldvorming, uitbuiting en discriminatie. / Binnen zijn 
referentiekader is ‘Dushi’ geen onschuldig grappig typetje maar 
passend in een (eeuwen)oud patroon van onderdrukking 1 

 
 28 maximumscore 3 

Kenmerken van stereotypering: 
• Stereotypering is beeldvorming van het gedrag en de mentaliteit van 

leden van een andere groep 1 
• Het beeld is sterk generaliserend, vereenvoudigd en vertekend / leidt 

er vaak toe dat leden van die groep, eigenschappen krijgen toegedicht 
die behoren tot dat stereotype 1 

 

Citaat: 
• Het verband tussen stereotypering en discriminatie wordt gelegd in de 

regels 68-73 / “…, want op basis van de eerder … gecreëerde beelden 
over domheid, luiheid en onooglijkheid, zijn de carrières … 
gefrustreerd” 1 

 
 29 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juiste theorie met uitleg: 
• Volgens de selectieve perceptietheorie  1 
• nemen mensen selectief waar / staan ze niet open voor boodschappen 

die niet bij hen passen. Kijkers met racistische vooroordelen zullen hun 
opvattingen bevestigd zien door de racistische stereotyperingen op de 
televisie. Kijkers zonder racistische vooroordelen zullen racistische 
stereotyperingen (zoals het personage ‘Dushi’) niet als een 
waarheidsgetrouw beeld (van de Antilliaanse vrouw) interpreteren 
(maar zullen het slechts als een grappig bedoeld typetje zien). Doordat 
mensen selectief waarnemen, worden hun opvattingen dus niet door 
de berichtgeving in de media veranderd 2 
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Vraag Antwoord Scores

 30 maximumscore 1 
pluriformiteit 
 

 31 maximumscore 2 
• De opiniërende functie:  

Het artikel draagt bij aan het publieke debat: het gaat over een 
veelbekeken programma dat verschillende reacties oproept en 
waarover verschil van mening is ontstaan. / Het artikel over het belang 
van beeldvorming roept vier reacties op. / De site Wereldjournalisten 
biedt ruimte aan iedereen die dat wil om zijn mening over het 
onderwerp van het artikel te verkondigen en van andere meningen 
kennis te nemen 1 

• De agendafunctie: 
Het artikel kan het onderwerp op de publieke en de politieke agenda 
zetten: de schrijver probeert de lezer bewust te maken van het bestaan 
van racistische beeldvorming in televisieprogramma’s en zo kan dit 
onderwerp ook onder de aandacht komen van ‘Hilversum’ of ‘Den 
Haag’ 1 

 
Opmerking 
Alleen voor een juiste functie met bijbehorende uitleg, 1 scorepunt 
toekennen. 
 

 32 maximumscore 3 
• Liberalen pleiten voor meer marktwerking en zijn dus in principe tegen 

overheidsbemoeienis en dus tegen overheidssubsidies op het terrein 
van de massamedia 1 

• Confessionelen benadrukken het belang van maatschappelijke 
organisaties en de aanvullende rol daarbij van de overheid. Waar de 
massamedia belangrijke maatschappelijke functies vervullen, kunnen 
zij worden gesteund door de overheid  1 

• Sociaaldemocraten vinden vanuit hun gedachtegoed dat de overheid 
desgewenst een sturende rol in de economie mag hebben. Subsidies 
aan massamedia zijn soms nodig om de pluriformiteit te bewaken als 
door marktwerking deze maatschappelijke functie onvoldoende vervuld 
wordt 1 

 
 33 maximumscore 3 

• Een redactiestatuut is een document waarin de relatie tussen redactie 
en directie (in dit geval de uitgeverij) geregeld is 1 

 
Opgenomen in het redactiestatuut zijn: 
• een garantie van de onafhankelijkheid van de redactie ten opzichte van 

de directie/uitgever en  1 
• een omschrijving van de identiteit van de krant/de site 1 
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Vraag Antwoord Scores

 34 maximumscore 3 
Voorbeeld van een goede omschrijving is: 
• Met sociale cohesie wordt de onderlinge verbondenheid binnen een 

(groep of) samenleving bedoeld  1 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
• In de tabel wordt weergegeven hoe de verschillende etnische groepen 

in de samenleving elkaar waarderen. Als de getallen laag zijn, wil dat 
zeggen dat de groepen negatieve gevoelens ten opzichte van elkaar 
hebben. De sociale cohesie zal dan kleiner zijn / Als de getallen hoog 
zijn, wil dat zeggen dat de groepen positieve gevoelens ten opzichte 
van elkaar hebben. De sociale cohesie zal dan groter zijn 2 

 
Opmerking 
De kandidaat mag de vraag ook met een cijfermatig voorbeeld 
beantwoorden. 
 
 

5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito. 
 
 

6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 naar: Caspar Janssen en Gerard Reijn, de Volkskrant van 24 december 2009 

tekst 2 naar: Hans van der Lugt, NRC Handelsblad van 11 december 2009 

http://www.refdag.nl/artikel/1300873/&bdquo%3BOpen+debat+over+bio-

industrie+onmogelijk&rdquo%3B.html 

tekst 3 naar: Kees de Groot, Reformatorisch Dagblad van 2 mei 2007 

figuur 1 naar: DNRI en HKS, uit Secondant van februari 2008, http://www.hetcvv.nl 

figuur 2 naar: DNRI en HKS, uit Secondant van februari 2008, http://www.hetcvv.nl 

tekst 4 naar: Noël van Bemmel, de Volkskrant van 29 januari 2010 (fragment) 

tekst 5 naar: Ton Damen, Het Parool van 7 januari 2010 

tekst 6 naar: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/kamer_in_het_ 

kort/aanscherping_pluk_ze_wetgeving.jsp 

tekst 7 naar: Marinka de Jong en Ad Hekkert, Secondant nr. 3/4 van juli-augustus 2009 

tekst 8 bron: Mediajournaal.nl van 3 oktober 2009 

tekst 9 naar: http://www.Wereldjournalisten.nl/about/ 

tekst 10 naar: http://www.Wereldjournalisten.nl/about/ 

tabel 1 naar: SCP (SIM’06, gewogen gegevens) 

 

 
 

einde  HA-1034-a-11-2-c 
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HA-1034-a-10-1-o 

Examen HAVO 

2010 
tijdvak 1 

vrijdag 28 mei 
9.00 - 12.00 uur 

 maatschappijwetenschappen 
tevens oud programma maatschappijleer 

 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal 
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, dan worden 
alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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 HA-1034-a-10-1-o 2 lees verder ►►►

Opgave 1  Massamedia: Hoe maken we jongeren meer  
      mediawijs? 

 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Door de komst van nieuwe media zoals internet en mobiele telefonie is de 
omgang met de media voor jongeren ingrijpend veranderd. In het dagelijkse 
leven van jongeren spelen media directer en op jongere leeftijd een belangrijke 
rol. Het kabinet vindt het belangrijk dat jongeren kritisch naar media leren kijken 
en goed met media leren om te gaan. Zo kunnen zij zich ook beschermen tegen 
mogelijke bedreigingen en gevaren die van de media uit kunnen gaan. De 
kennis, vaardigheden en mentaliteit die hiervoor nodig zijn, worden 
‘mediawijsheid’ genoemd.  
Het kabinet wil jongeren meer mediawijs maken door een veilig en verantwoord 
mediagebruik te bevorderen, bijvoorbeeld door het stimuleren van educatieve 
initiatieven zoals medialessen.nl (tekst 1 en 2). Ook wil het kabinet jongeren 
meer mediawijs maken door het bevorderen van een veilig media-aanbod door 
regelgeving en door het stimuleren van zelfregulering door de media (tekst 3).  
 
Lees de regels 1 tot en met 62 van tekst 1. 

2p 1 Leg met behulp van de tekst uit, dat bij het bevorderen van mediawijsheid door 
school en ouders sprake is van socialisatie. Geef eerst een omschrijving van het 
begrip socialisatie. 
 
Lees de regels 39 tot en met 74 van tekst 1. 
Veranderingen in het medialandschap door de komst van de nieuwe media 
hebben belangrijke gevolgen voor de relatie tussen aanbieders en gebruikers 
van media. In dit communicatieproces spreken we ook wel van zenders en 
ontvangers. 

2p 2 Leg uit wat er veranderd is met betrekking tot de rollen van zender en ontvanger 
door de komst van de nieuwe media. Licht je antwoord toe met behulp van een 
citaat uit tekst 1.  
 
Lees de regels 75 tot en met 85 van tekst 1. 
Hans Laroes wil kinderen bewust maken van ‘de achterkant van het nieuws’:  
niet alles komt in het nieuws; het dagelijks nieuws is het resultaat van een 
selectieproces, waarbij informatie verschillende filters passeert. Ook het 
voorbeeld van Hans Laroes is op te vatten als één van de filters in dit 
selectieproces.  

3p 3 Geef twee andere filters in het selectieproces van het nieuws en leg uit waarom 
het begrijpen van dit selectieproces bij kan dragen tot mediawijsheid. 
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 HA-1034-a-10-1-o 3 lees verder ►►►

Lees de regels 1 tot en met 13 van tekst 2. 
De berichtgeving over Marokkanen is vaak negatief, bijvoorbeeld als het over 
criminaliteit gaat. In de medialessen ‘Ken jij ook leuke Marokkanen?’ wordt de 
beeldvorming die in de media over allochtonen ontstaat, bespreekbaar gemaakt. 

2p 4 Leg aan de hand van tekst 2 uit hoe dergelijke berichtgeving over allochtonen 
kan leiden tot stereotypering van allochtonen. Geef allereerst twee kenmerken 
van stereotypering. 
 
Lees de regels 14 tot en met 46 van tekst 2. 
In de medialessen ‘Webdetective’ wordt kinderen met een checklist geleerd, 
waar je op moet letten als je de betrouwbaarheid van informatie op internet wilt 
beoordelen. Met de eerste twee vragen wordt bijvoorbeeld duidelijk of de maker 
deskundig was en of de maker soms zelf belang had bij de gegeven informatie. 
De derde vraag gaat over een journalistieke kwaliteitsnorm. 

2p 5 Met welke twee andere journalistieke kwaliteitsnormen kun je de 
betrouwbaarheid van informatiebronnen verder bevragen? Licht je antwoord toe.  
 
Naast gevaren en bedreigingen die van de media uitgaan, biedt het gebruik van 
media voor jongeren ook veel mogelijkheden en kansen. Zo stelt het kabinet in 
zijn visie over mediawijsheid dat de nieuwe media de sociale cohesie en de 
culturele identiteit binnen groepen kunnen versterken.  

2p 6 Leg uit hoe een nieuw medium zoals internet, de sociale cohesie binnen 
jongerengroepen kan versterken.  
 
Lees de regels 47 tot en met 65 van tekst 2. 
De makers van de mediales ‘Hoe maak ik van mijn eigen leven reality-tv?’ willen 
leerlingen bewuster maken van het verschil tussen de getoonde werkelijkheid in 
reality-tv programma’s en de alledaagse werkelijkheid. Hiermee willen zij de 
kinderen weerbaar(der) maken tegen een mogelijke negatieve invloed van de 
televisie.  
Er bestaan verschillende theorieën over de invloed van massamedia.  

2p 7 Welke theorie over de invloed van de media wijst op het gevaar dat tv-realiteit 
verward gaat worden met de alledaagse realiteit en welke groep kijkers zou  
volgens deze theorie vooral blootstaan aan dit gevaar? 
 
Lees tekst 3. 
Naast een veilig en verantwoord mediagebruik probeert de overheid een veilig 
en verantwoord media-aanbod te bevorderen. In haar mediabeleid gaat zij 
daarbij uit van een aantal belangrijke uitgangspunten.  

2p 8 Welke twee uitgangspunten van het mediabeleid zijn in tekst 3 te herkennen? 
Geef bij beide uitgangspunten een citaat uit de tekst. 
 
De overheid probeert kwetsbare groepen (zoals minderjarigen) te beschermen 
door het media-aanbod te (helpen) reguleren. Er is een Reclame Code en er zijn 
sponsorvoorschriften.  

1p 9 Welk bestuursorgaan ziet toe op de naleving van deze regels?  
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 HA-1034-a-10-1-o 4 lees verder ►►►

Een ander aspect van het beschermen van de kwaliteit van het media-aanbod 
gaat over het vervullen van belangrijke maatschappelijke en politieke functies 
door de media. Volgens sommigen zouden deze functies door de toenemende 
commercialisering onder druk komen te staan.  

4p 10 Geef een argument voor en een argument tegen de stelling dat door 
commercialisering maatschappelijke en politieke functies van de media onder 
druk komen te staan. Noem bij beide argumenten om welke functie het gaat. 
 
Zie de regels 30 tot en met 32 van tekst 3. 
In Nederland wordt de vrijheid van meningsuiting gegarandeerd. Toch kan de 
overheid achteraf strafrechtelijk optreden wanneer een programma daartoe 
aanleiding geeft. Dit optreden begrenst de vrijheid van meningsuiting. 

2p 11 Geef twee wettelijke regels waarmee het grondrecht van de vrijheid van 
meningsuiting wordt ingeperkt.  
 
Communicatiewetenschappers Liesbet van Zoonen en Linda Duits gaven in 
2008 in het blad Socialisme en Democratie kritiek op de projecten die 
mediawijsheid dienen te bevorderen. 
Wetenschappers zijn het erover eens dat niet zomaar alle jongeren direct 
negatief beïnvloed worden door de media.  

2p 12 Leg uit dat de media niet alle jongeren direct negatief beïnvloeden. Gebruik in je 
uitleg de begrippen selectie en referentiekader.  
 
 

Opgave 2  Jeugdcriminaliteit  
 
Bij deze opgave horen de teksten 4 tot en met 7 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Ruim 130.000 kinderen van onder de twaalf jaar maken zich in Nederland 
schuldig aan crimineel gedrag, variërend van agressiviteit tot bekladding en 
winkeldiefstal. Jaarlijks verwijst de politie tweeduizend criminelen jonger dan 
twaalf door naar de stopmaatregel, een pedagogisch programma (tekst 4).  
Wetenschappers stellen dat crimineel gedrag op jonge leeftijd kan leiden tot een 
latere criminele carrière. Een combinatie van factoren speelt hierbij een rol 
(tekst 5). 
Het terugdringen van jeugdcriminaliteit hoort bij het voornemen van het kabinet 
Balkenende IV om de criminaliteit met 25 procent terug te dringen in de periode 
2002-2010 (tekst 6). 
Criminologe Junger-Tas is het niet eens met de manier waarop de overheid de 
risico’s op jeugdcriminaliteit wil verminderen. Ze betoogt dat de controlebehoefte 
van justitie nu ook oprukt naar de jeugdhulpverlening (tekst 7). 
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Lees tekst 4. 
Kinderen onder de twaalf jaar die een licht strafbaar feit plegen, kunnen in 
aanmerking komen voor de zogenaamde Stop-reactie bij bureau Halt. In 2007 
werden 1526 Stop-reacties volledig afgerond.  

2p 13 Welke doelen van straf zijn in tekst 4 te herkennen? Noem er twee en 
ondersteun elk van beide doelen met een citaat.  
 
De geregistreerde jeugdcriminaliteit is in de afgelopen jaren meer dan 
verdubbeld. De laatste jaren is een opmerkelijke stijging van het aantal 
aanhoudingen door de politie te constateren. De toename van het aantal 
aanhoudingen kan komen doordat jongeren meer delicten plegen, maar er 
kunnen ook andere factoren een rol spelen. 

2p 14 Geef twee mogelijke andere verklaringen voor de stijging van het aantal 
aanhoudingen door de politie. Licht je antwoord toe. 
 
Lees tekst 5.  
Van der Laan noemt een aantal risicofactoren voor crimineel gedrag. In de 
wetenschap is een zogenaamd ‘nature-nurture’-debat gevoerd. 

3p 15 Wat houdt het ‘nature-nurture’-debat in? Geef uit de tekst twee voorbeelden van 
‘nature’ en twee voorbeelden van ‘nurture’. 
 
Zie de regels 12 tot en met 28 van tekst 5. 
Voor de verklaring van crimineel gedrag bestaan verschillende theorieën. Eén 
daarvan is de bindingstheorie. 

2p 16 Geef twee citaten uit de regels 12-28, waarin de bindingstheorie te herkennen 
is. Licht je antwoord toe.  
 
Zie de regels 37 tot en met 41 van tekst 5. 
Het lidmaatschap van een problematische jeugdgroep is een ongunstige 
risicofactor. In groepsverband is soms sprake van ‘neutralisatie’. 

2p 17 Leg uit wat we verstaan onder ‘neutralisatie’ bij crimineel gedrag, gepleegd in 
groepsverband.  
 
Lees tekst 6. 
In tekst 6 worden de speerpunten van de aanpak van jeugdcriminaliteit 
beschreven. Sommige maatregelen betreffen de groep jonger dan twaalf jaar. 
De meeste maatregelen betreffen de groep ouder dan twaalf jaar.  
Uit tekst 6 valt op te maken dat beleidsmakers hun beleid ondermeer baseren op 
de rationele-keuze theorie.  

3p 18 Welk van de vier actiepunten kan onderbouwd worden met de rationele-keuze 
theorie? Leg de rationele-keuze theorie uit en geef hierbij een citaat uit de tekst. 
 

2p 19 Leg uit dat het voorgestelde ‘lik-op-stuk beleid’ een voorbeeld van zowel 
repressief beleid als van preventief beleid is.  
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 HA-1034-a-10-1-o 6 lees verder ►►►

Zie de regels 46 tot en met 68 van tekst 6. 
Niet alleen politie en justitie zijn betrokken bij criminaliteitsbestrijding en 
strafrechtspraak. Vaak spelen gemeenten en maatschappelijke organisaties, 
zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de (jeugd)reclassering een 
belangrijke rol. 

3p 20 Noem drie taken van de reclassering in de (jeugd)strafrechtketen. 
 
Lees de regels 1 tot en met 24 van tekst 7. 
Junger-Tas is kritisch over de taak van de overheid bij het “greep krijgen op 
ontsporende kinderen”. 

2p 21 Leg met behulp van de tekst uit wat bedoeld wordt met de uitspraak: 
“Criminaliteit is relatief.” Geef eerst een omschrijving van het begrip criminaliteit. 
 
Lees de regels 25 tot en met 75 van tekst 7. 
Junger-Tas is geen voorstander van het invoeren van een landelijk Elektronisch 
Kinddossier. Zij vindt de nadelen groter dan de voordelen. 

4p 22 Ben jij voor- of tegenstander van zo’n landelijk elektronisch systeem?  
Weeg een voordeel en een nadeel tegen elkaar af, waarbij je het dilemma van 
de rechtsstaat betrekt. 
 
Zie de regels 50 tot en met 75 van tekst 7. 
De maatregelen die het kabinet (Balkenende IV) neemt op justitieel gebied en 
op het gebied van de jeugdhulpverlening passen goed bij een belangrijk 
uitgangspunt van confessionele partijen. 

2p 23 Bij welk uitgangspunt van confessionele partijen passen de maatregelen van het 
kabinet? 
Licht je antwoord toe en verwijs daarbij naar een maatregel uit de tekst. 
 
Om het maatschappelijke probleem van de jeugdcriminaliteit te analyseren, kun 
je gebruikmaken van de benaderingswijzen van Maatschappijwetenschappen, 
waaronder de sociaal-culturele benaderingswijze.  

2p 24 Formuleer bij de sociaal-culturele benaderingswijze een vraag die betrekking 
heeft op tekst 7. 
Vermeld bij deze vraag een bijpassend gegeven of citaat uit de tekst. 
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Opgave 3  Politieke besluitvorming: Einde aan het  
      gedoogbeleid? 

 
Bij deze opgave horen de teksten 8 tot en met 11 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In Nederland is het bezit en het vervaardigen van hasj en wiet weliswaar 
strafbaar, maar in de praktijk wordt het in bezit hebben van deze drugs in kleine 
hoeveelheden niet vervolgd. De gedoogde verkoop van marihuana is 
voorbehouden aan coffeeshops die daarvoor een vergunning hebben. De teelt 
valt echter buiten het gedoogbeleid en is wél strafbaar.  
Het gedoogbeleid (tekst 8) voor coffeeshops staat onder druk. Steeds meer 
gemeenten willen een verbod vanwege de overlast en het kabinet wil 
coffeeshops binnen een bepaalde afstand van scholen sluiten. Ook in 
Eindhoven laaide de discussie rondom coffeeshops op (tekst 9).  
Een parlementaire meerderheid spreekt zich in oktober 2008 uit, van het 
gedoogbeleid af te willen. Een aantal politieke partijen wil het gebruik van 
softdrugs juist liever legaliseren (tekst 10). 
Een herijking van het gedoogbeleid heeft ook internationale gevolgen (tekst 11). 
 
Lees tekst 8.  
Bij de handel en verkoop van softdrugs in Nederland zijn verschillende actoren 
met tegengestelde belangen betrokken. De overheid heeft de taak om een 
aantal zaken die van algemeen belang geacht worden, te behartigen. 

2p 25 Noem twee hoofdtaken van de overheid die te herkennen zijn in tekst 8 en 
illustreer deze hoofdtaken met behulp van een citaat. 
 
Het bezitten van kleine hoeveelheden hasj en wiet en de verkoop ervan door 
coffeeshops wordt door het Openbaar Ministerie gedoogd. Dat een 
strafrechtelijk feit niet vervolgd wordt, komt voort uit de toepassing van een 
beginsel uit het strafprocesrecht. 

2p 26 Welk beginsel uit het strafprocesrecht wordt bedoeld? 
Geef een omschrijving van dit beginsel en leg aan de hand van tekst 8 uit 
waarom dit beginsel hier wordt toegepast. 
 
Lees tekst 9. 
Het politieke besluitvormingsproces kan worden beschreven volgens het 
politieke systeemmodel. In de gemeente Eindhoven staat de behandeling van de 
aanvraag voor (verlenging van) een vergunning voor coffeeshop High Times ter 
discussie. Het bewonerscomité verzet zich hiertegen. 

2p 27 In welke fase van het systeemmodel bevindt zich het besluitvormingsproces 
over de vergunning in tekst 9? Leg je antwoord uit aan de hand van de tekst. 
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Het bewonerscomité van de Bloemenbuurt-Zuid in Eindhoven probeert de 
coffeeshop High Times weg te krijgen. Je kunt het bewonerscomité zien als 
pressiegroep. Stel dat een aantal bewoners zich afvraagt of ze beter invloed uit 
kunnen oefenen via deze pressiegroep of via een (bestaande) lokale politieke 
partij.  

2p 28 Wat pleit voor het uitoefenen van invloed via een pressiegroep en wat pleit 
ervoor dit via een politieke partij te doen? 
Betrek in je antwoord twee algemene verschillen tussen een politieke partij en 
een pressiegroep. 
 
Lees tekst 10. 
Zie de regels 1 tot en met 7. 
De politieke partijen die tegen het huidige gedoogbeleid zijn, behoren tot 
verschillende politieke stromingen.  

3p 29 Tot welke politieke stromingen behoren CDA, VVD, ChristenUnie, SGP en SP? 
Neem deze partijen over op je antwoordblad en zet achter elke politieke partij de 
verwante stroming. 
 
Zie de regels 8 tot en met 29 en de regels 35 tot en met 41 van tekst 10. 
Je kunt politieke partijen ook indelen met behulp van de begrippentegenstelling 
progressief en conservatief. Soms doen zich binnen één en dezelfde partij 
progressieve én conservatieve standpunten voor, soms zelfs over dezelfde 
kwestie, zoals bij de VVD in tekst 10. 

4p 30 Formuleer een progressief standpunt binnen de VVD met betrekking tot het 
drugsbeleid. Geef daarbij aan op welke waarde(n) dit standpunt gebaseerd is. 
Formuleer een conservatief standpunt binnen de VVD met betrekking tot het 
drugsbeleid. Geef daarbij aan op welke waarde(n) dit standpunt gebaseerd is. 
 
Zie de regels 22 tot en met 29 van tekst 10. 
De VVD vervult, zoals iedere politieke partij, een aantal functies in het 
besluitvormingsproces. Te onderscheiden zijn bijvoorbeeld de articulatiefunctie, 
de aggregatiefunctie en de selectiefunctie.  
In de bovengenoemde regels van tekst 10 is één van deze drie functies te 
herkennen. 

2p 31 Leg met behulp van de tekst uit welke functie in de regels 22 tot en met 29 te 
herkennen is. 
 
Zie de regels 8 tot en met 14 en de regels 30 tot en met 35 van tekst 10.  
Vanwege de koerswijziging van de VVD, is geen parlementaire meerderheid 
meer te vinden voor het schrappen van het verbod op softdrugs uit de strafwet. 
Volgens een beginsel van de rechtsstaat is het van belang dat iets wel of niet 
verboden is bij wet. 

1p 32 Geef de naam van dit beginsel en leg de betekenis ervan voor de rechtstaat uit. 
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Zie de regels 42 tot en met 51 van tekst 10. 
Nederland wordt geregeerd door kabinetten die bestaan uit een coalitie van 
meerdere partijen. Zo’n coalitie sluit vrijwel altijd een regeerakkoord.  

2p 33 Leg uit welk verband er bestaat tussen ons kiesstelsel en de noodzaak tot het 
vormen van coalitiekabinetten. 
Noem hierbij de rol van het sluiten van een regeerakkoord. 
 
De PvdA besloot om haar standpunt met betrekking tot het legaliseren van 
softdrugs los te laten. 

1p 34 Welke politieke reden kan een politieke partij bij het sluiten van een 
regeerakkoord hebben om haar standpunt met betrekking tot een onderwerp los 
te laten? 
 
Zie de regels 56 tot en met 89 van tekst 10. 
Of het maatschappelijke probleem op de politieke agenda komt, hangt af van 
een aantal factoren, bijvoorbeeld van het antwoord op de vraag of: 
− het probleem oplosbaar wordt geacht; 
− er voldoende ruimte is op de politieke agenda; 
− eisen langs de zogeheten poortwachters komen.  

4p 35 Welke twee andere factoren zijn te herkennen in de tekst? Licht deze factoren 
toe met een verwijzing naar de tekst of met een citaat.  
 
Lees tekst 11. 
De samenwerking tussen de EU-landen heeft op het ene beleidsterrein een 
supranationaal karakter en op het andere beleidsterrein een 
intergouvernementeel karakter.  

2p 36 Heeft het (huidige) drugsbeleid binnen de EU een supranationaal of een 
intergouvernementeel karakter?  
Leg het gekozen begrip uit en motiveer je keuze. 
 
 

einde  HA-1034-a-10-1-o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Massamedia: Hoe maken we jongeren meer  
      mediawijs? 

 
tekst 1 
 
Nieuwe onderwijscampagne over mediawijsheid 
 
Mediawijzer met Medialessen.nl 
 
Scholen krijgen de opdracht kinderen 
mediawijzer te maken. Maar hoe doe 
je dat? Hoe leer je leerlingen beter met 
media om te gaan? Een nieuwe 5 
campagne moedigt leraren in het 
basis- en voortgezet onderwijs aan 
hun leerlingen ‘mediawijs’ te maken. 
Met behulp van een nieuwe site: 
Medialessen.nl (…) 10 
 
Van digitaal pesten, reclame en zelf 
nieuws maken tot seks in videoclips en 
zoeken op internet. Allemaal onder-
werpen die aan bod kunnen komen als 
het gaat om lessen in mediawijsheid. 15 
(…) 
 
Kinderen en jongeren zijn technisch 
vaak heel handig, en in dat opzicht 
vaardige mediagebruikers. Maar 
onderzoek laat zien dat ze toch nog 20 
veel essentiële kennis missen. Echt 
mediawijs zijn ze nog niet voldoende. 
Ze hebben de hulp van leraren en 
ouders nodig om zich te ontwikkelen 
tot kritische mediagebruikers, die 25 
kunnen reflecteren op hun eigen 
mediagedrag en op wat ze in de media 
zien. (…) 
 
Uit onderzoek van Mijn Kind Online en 
usability-bureau 2C in juni 2008 kwam 30 
naar voren dat kinderen op internet 
heel veel fouten maken en vaak op 
verkeerde sites terechtkomen. Ook 
blijkt dat ze slecht kunnen zoeken en 
moeilijk onderscheid kunnen maken 35 
tussen verschillende soorten 

informatie. Wat is reclame en wat niet? 
Zo eenvoudig is dat nog niet. (…) 
 
De toenemende aandacht voor media-
wijsheid komt onder meer voort uit het 40 
veranderende medialandschap. Dank-
zij nieuwe en gratis toepassingen kan 
iedereen die het wil mediaproducent 
zijn: op weblogs en fora, via Hyves en 
YouTube maar ook in virtuele werelden 45 
als Habbo Hotel. Juist kinderen zien 
internet als één grote speelruimte waar 
ze van alles kunnen uitproberen. Soms 
met uiterst vervelende gevolgen, 
bijvoorbeeld als webcamfilmpjes per 50 
ongeluk door een groot publiek worden 
gezien. Wil je kinderen verstandig met 
media leren omgaan, dan is het ook 
nodig dat scholen en ouders met hen 
in gesprek gaan over wat de gevolgen 55 
zijn van hun mediagedrag, en hoe ze 
media op een goede manier kunnen 
inzetten om hun doelen te bereiken. 
Daarbij hoort ook een gesprek over de 
ethische grenzen daarvan. Anders 60 
gezegd: mediawijs word je niet zonder 
mediales. 
 
Mediamakers aan het woord  
 
In het kader van de lancering van 
Medialessen.nl zijn mediaproducenten 65 
en journalisten gevraagd naar hun idee 
over wat kinderen en jongeren zouden 
moeten leren over media. 
 
“Wijs kinderen op de gevaren van de 
webcam”, zegt directeur Dominique 70 
Weesie van Geen Stijl. “Mensen, dus 
ook kinderen, gooien alles online en 
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hebben niet door dat iedereen dat kan 
zien.” 
Hans Laroes, hoofdredacteur van het 75 
NOS Journaal: “Leer kinderen over de 
achterkant van het nieuws. Wat je bij 
het bekijken van het nieuws altijd in 
het achterhoofd moet houden, is dat er 

allerlei belangen achter zitten. Politici, 80 
bedrijven en organisaties willen er zo 
gunstig mogelijk van afkomen. Een 
minister zal op een persconferentie 
niet alles willen zeggen als hem dat 
niet uitkomt.”  85 

 
naar: Justine Pardoen – Mijn kind online, gepubliceerd op: 
http://www.weetwatjeziet.nl 

 
 
tekst 2 
 
Medialessen: enkele voorbeelden 
 
Ken jij ook leuke Marokkanen? 
Met deze vraag start de leerkracht de 
les ‘Allochtonen in de media’. Dit 
maakt natuurlijk een hoop los bij de 
leerlingen, zeker als er ook Marok-5 
kaanse leerlingen in de klas zitten. (…)  
In hoeverre klopt het beeld van alloch-
tonen dat we krijgen voorgeschoteld 
door de media? Is er dan geen goed 
nieuws te melden? Of knuffelen wij 10 
alleen maar een allochtoon als hij een 
topvoetballer is, of als zij in de finale 
staat van een talentenwedstrijd?  
 

(naar: http://www.weetwatjeziet.nl) 
 
Webdetective 
Stel je hebt de opdracht gekregen om 15 
een werkstuk te schrijven over mobiele 
telefonie. Je besluit om op internet 
naar informatie te zoeken, want inter-
net is immers 
• direct bereikbaar 20 
• gemakkelijk bereikbaar 
• snel bereikbaar 
Maar internet is ook een wildernis van 
informatie, waarin je hopeloos kunt 
verdwalen en een heleboel flauwekul 25 
tegen kunt komen. Vooral wanneer je 
gebruikmaakt van een zoekmachine, 
zoals Google. (…) 
Kun je zomaar vertrouwen op dat wat 
je op je scherm ziet? 30 

De Webdetective leert je stap-voor-
stap waar je op moet letten. (…) 
 

(naar: http://www.webdetective.nl) 
 
 
CHECKLIST 
voor het beoordelen van websites 

1. Is het duidelijk wie de maker, 35 
afzender of uitgever van de  
site is?  

 ja 

 nee 
2. Is het duidelijk wat het doel  40 

van de site is?  

 ja 

 nee 
3. Is de informatie gecontroleerd? 

 ja 45 

 nee 
 
 
Hoe maak ik van mijn eigen leven 
reality-tv? 
Deze les laat zien dat en hoe reality-tv 
zich onderscheidt van de alledaagse 50 
werkelijkheid. Hierdoor stelt de leerling 
zich in de toekomst kritischer op 
tegenover de getoonde werkelijkheid 
van reality-programma’s. (…) 
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Deze les kent de volgende doel-55 
stellingen: 
• De leerling weet dat reality-tv meer 
een spel is dan de alledaagse 
werkelijkheid.  
• De leerling is in staat punten te 60 
benoemen waarin reality-tv verschilt  
van de alledaagse werkelijkheid. 

• De leerling vormt een standpunt over 
wel of niet deelnemen aan een reality-
programma. 65 
 
(naar: http://www.medialessen.nl) 
 
 

 
 

tekst 3 
 
Veilig media-aanbod 
 
(…) Media bepalen grotendeels zelf 
wat ze aanbieden. Wel hebben media 
een bepaalde maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Het is belangrijk 
dat ze rekening houden met de impact 5 
van wat ze uitzenden. Individuele 
media-aanbieders maken zelf afwe-
gingen over de mogelijke schadelijke 
invloed van media op de jeugd. Ze 
hanteren eigen spelregels, 10 
bijvoorbeeld op het gebied van het 
aanbod aan seks en geweld. Zo zijn in 
de Kijkwijzer leeftijdsgrenzen voor 
programma’s vastgelegd.  
 
Ook hebben adverteerders en media in 15 
een Reclamecode regels opgesteld 
waaraan reclame moet voldoen. In 
deze code zijn bijvoorbeeld bepalingen 
opgenomen over misleiding en goede 
zeden. Ook zijn er regels die moeten 20 
voorkomen dat reclame misbruik 

maakt van de goedgelovigheid van 
kinderen. 
 
Rol van de overheid 
Media zijn zelf verantwoordelijk voor 25 
wat ze uitzenden. Er is nauwelijks 
sprake van overheidsregulering. Wel 
kan de overheid het media-aanbod op 
een aantal manieren beïnvloeden:  
* De overheid treedt op wanneer media 30 
zich schuldig maken aan straf-
rechtelijke feiten.  
* De overheid legt regels op aan de 
media om kwetsbare groepen te 
beschermen.  35 
* De overheid moedigt zelfregulering 
door de media aan.  
* De landelijke publieke omroep is 
wettelijk verplicht om de verschillende 
leeftijdsgroepen binnen de bevolking te 40 
bedienen via diverse media (ook 
internet). 

 
naar: http://www.minocw.nl/mediawijsheid/1180/Veilig-mediagebruik.html 
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Opgave 2  Jeugdcriminaliteit 
 

tekst 4 
 
 
STOP-REACTIE 
De Stop-reactie is een vrijwillig aanbod aan ouder(s) en kind. Indien ouders instemmen, 
is er eerst een kennismakingsgesprek met een Halt-medewerker. Daarbij hoort ook een 
onderzoekje naar achterliggende problematiek. Het kind verricht een leeractiviteit en 
biedt, indien relevant, excuses aan het slachtoffer aan. Tot slot volgt een afrondend 
gesprek met ouder en kind. De interventie beoogt het voorkomen van nieuwe strafbare 
feiten. Het wil de ouders lichte opvoedingsondersteuning bieden en naar hun kind toe 
wil men een signaal afgeven dat het delictgedrag niet wordt getolereerd. 
 

naar: Secondant, februari 2009 
(tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)

 
 
tekst 5 
 
Jeugdcriminaliteit kan worden beperkt 
 
Risicofactoren  
Peter van der Laan pleit voor het vroeg-
tijdig signaleren van risicofactoren die 
een verhoogde waarschijnlijkheid van 
later crimineel gedrag voorspellen.  5 
Hij noemt daarbij individuele factoren, 
waaronder medisch-fysieke (zoals 
complicaties tijdens zwangerschap of 
bevalling en lage hartslag) en psycho-
logische (zoals hyperactiviteit, impulsi-10 
viteit, intelligentie).  
Gezinsfactoren hebben betrekking op 
(gedrag van) gezinsleden en de relatie 
tussen gezinsleden en het kind. Het 
gaat om zulke uiteenlopende zaken als 15 
crimineel gedrag van ouders, verwaar-
lozing en mishandeling van kinderen, 
(...) geringe cohesie in gezin, relatie-
problemen tussen ouders en tussen 
gezinsleden, attitudes van ouders ten 20 
aanzien van geweld, [etc.]  
 
 
 

Schoolfactoren variëren van matige 
schoolprestaties, (...) een gering gevoel 
van betrokkenheid bij school tot 
spijbelen en voortijdig schoolverlaten, 25 
(...) hoog niveau van criminaliteit op 
school en onrealistische aspiraties en 
wensen.  
Risicofactoren die samenhangen met 
de samenleving en buurt zijn armoede, 30 
geringe maatschappelijke cohesie, 
voorhanden zijn van drugs, betrokken-
heid van buurtgenoten bij criminaliteit, 
(...) een gering ophelderingspercentage 
van criminaliteit en een geringe kans op 35 
aanhouding.  
Ongunstige factoren zijn verder het 
hebben van delinquente broers en 
zussen, delinquente vrienden en lid-
maatschap van een bende of proble-40 
matische jeugdgroep. (…) 
 

Van der Laan is wetenschappelijk 
onderzoeker jeugdcriminaliteit (NSCR)  
en bijzonder hoogleraar Reclassering

 
 naar: Rinke Bok; http://www.nvo.nl/509.htm, december 2008
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tekst 6 
 
Vier actiepunten: hoe jeugdcriminaliteit wordt aangepakt 
 
1. Vroegtijdig ingrijpen 
Vroegtijdig ingrijpen is belangrijk bij de 
aanpak en het voorkomen van jeugd-
criminaliteit, omdat de kans op 
gedragsverandering dan het grootst is.  5 
- (…) Jongeren onder de twaalf jaar 
die crimineel gedrag vertonen, worden 
in de toekomst geregistreerd in een 
landelijk systeem. Daarmee wordt 
duidelijk hoe groot de groep twaalf-10 
minners is. Ook kan er dan per jongere 
een dossier worden aangelegd. Zo kan 
toekomstig crimineel gedrag beter 
worden ingeschat en voorkomen. 
- Alle twaalfminners die met de politie 15 
in aanraking komen, moeten worden 
onderzocht met een screenings-
instrument. Daarmee kan worden vast-
gesteld hoe groot de kans is dat de 
jongere in herhaling vervalt. Indien 20 
nodig wordt de jongere verwezen naar 
een hulpverleningsinstantie.  
 
2. Persoonsgerichte aanpak 
Geen jongere is hetzelfde. Ook de 
oorzaken van crimineel gedrag ver-25 
schillen per jongere. (…) 
- De basis voor een persoonsgerichte 
aanpak is een gerichte diagnose. (…) 
- Voor een goede uitvoering van 
straffen en maatregelen is het nood-30 
zakelijk dat er effectieve gedrags-
programma’s beschikbaar zijn, (…)  
 
 
 
 
 

3. Snel en effectief uitvoeren 
maatregelen en straffen 
(…) Straffen moeten sneller worden 35 
uitgevoerd. Een snelle bestraffing 
zorgt er namelijk voor dat jongeren 
minder snel opnieuw in de fout gaan. 
Alleen bij snelle uitvoering zien 
jongeren het verband tussen de straf 40 
en het strafbare feit dat zij hebben 
gepleegd. Ook wordt bij vrienden,  
familie en slachtoffers van de dader 
het idee weggenomen dat zijn gedrag 
niet wordt bestraft. (…)  45 
- Er wordt meer en gerichter geïnves-
teerd in de capaciteit van de jeugd-
strafrechtketen en in het zorgaanbod 
voor jongeren in de reclassering (…)  
- Het uitwisselen van informatie tussen 50 
organisaties in de jeugdstrafrechtketen 
wordt verbeterd. De samenwerking 
tussen organisaties verbetert hierdoor 
en straffen kunnen dan consequent en 
effectief worden uitgevoerd. 55 
 
4. Passende nazorg 
Jongeren bestraffen is één, maar met 
passende zorg tijdens en ná de straf 
kan worden voorkomen dat zij opnieuw 
een misstap begaan (…)  60 
We willen nazorg gaan bieden aan alle 
jongeren die een justitiële jeugd-
inrichting (JJI) binnenkomen. Tussen 
betrokken partijen (gemeenten, JJI’s, 
(Jeugd)reclassering en Raad voor de 65 
Kinderbescherming) worden concrete 
afspraken gemaakt over de taken en 
rollen die zij bij deze nazorg spelen 
(…)

 
naar: http://www.justitie.nl/onderwerpen/jeugd/jeugdcriminaliteit/actiepunten/ 
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tekst 7 
 
‘Een kind hoort thuis’ 
 
INTERVIEW met criminologe Josine 
Junger-Tas over opvoeding. 
Frederiek Weeda 
 
De overheid probeert greep te krijgen 
op ontsporende kinderen. „Funest”, 5 
vindt de internationaal vermaarde 
criminologe Josine Junger-Tas. 
„Ontsporing van kinderen uitbannen is 
een illusie.” 
 
Voor de kinderrechter komen regel-10 
matig kinderen die op het schoolplein 
hebben gevochten. Josine Junger-Tas, 
al 38 jaar expert op het gebied van 
jeugdcriminaliteit, kan er niet over uit. 
„Een ouderwetse vechtpartij tussen 15 
twee klasgenootjes eindigt tegen-
woordig in de rechtszaal! Ik hoor dit 
van kinderrechters. Eentje vertelde me 
laatst dat hij een meisje moest be-
rechten dat één steen had gegooid 20 
naar een ruit. Vond hij belachelijk. 
Zulke onbenulligheden zijn toch zonde 
van zijn tijd? En die van de politie en 
de officier van justitie.” 
 
(…) De politie voert volgend jaar een 25 
landelijk systeem in dat ‘boefjes’ van 
onder de twaalf jaar moet signaleren. 
Minister Ter Horst (Binnenlandse 
Zaken) trekt er 270.000 euro voor uit. 
 
Kinderen die één keer in aanraking zijn 30 
geweest met de politie – als verdachte, 
slachtoffer of getuige – worden 
geregistreerd. De politie bekijkt dan, 
elektronisch, of het kind ook spijbelt, 
pest, wordt gepest, rondhangt, 35 
gescheiden of alcoholistische ouders 
heeft, enzovoorts. Uiteindelijk krijgt het 

kind een code: wit (geen risico), geel 
(opkomend risico), oranje (probleem-
kind of probleemgezin) of rood (alarm, 40 
criminaliteit). (…) 
 
Justitie slaat sinds 2001 standaard de 
DNA-gegevens op van minderjarigen 
(boven de 12 jaar) die zijn veroordeeld 
of verdacht. Ze sluit meer minder-45 
jarigen op dan alle andere Europese 
landen, behalve Engeland. De ene 
jeugdstrafrecht maatregel volgt op de 
andere. (…) 
 
(…) De controlebehoefte die justitie in 50 
haar greep heeft, rukt nu ook op in de 
jeugdhulpverlening, stelt Junger-Tas 
vast. (…) Minister Rouvoet voert 
landelijk de Verwijsindex Risico-
jongeren in. Rotterdam, Gouda en 55 
Almere werken daar al mee. In die 
index kan een leraar, agent, arts of 
hulpverlener in een oogopslag zien 
met wie een bepaald kind eerder 
‘zorgcontacten’ heeft gehad. 60 
 
Alle GGD’s gaan vanaf volgend jaar 
bijna 1.200 gegevens van elk kind in 
Nederland elektronisch opslaan. De 
bedoeling is om zo ‘risicogezinnen’ op 
te sporen. Er is een wet in de maak die 65 
het belang van kinderen nadrukkelijk 
boven dat van hun ouders stelt en 
sneller ingrijpen in gezinnen voor de 
overheid vergemakkelijkt. Tegelijk 
groeit het aantal ondertoezicht-70 
stellingen: vorig jaar stelde de kinder-
rechter 29.000 kinderen (tijdelijk) 
onder toezicht van een voogd van 
jeugdzorg, 3.000 meer dan het jaar 
ervoor.75 

 
naar: NRC Handelsblad, 4 oktober 2008 
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Opgave 3  Politieke besluitvorming: Einde aan het  
      gedoogbeleid? 

 
tekst 8 
 
Coffeeshops 
 
Scheiding van de markt 
Coffeeshops worden toegelaten om  
zo een scheiding van de markt na te 
streven. Dit moet voorkomen dat 
cannabisgebruikers in aanraking 5 
komen met de gevaarlijkere harddrugs; 
en moet daarmee de lichamelijke en 
psychische risico’s en schade voor de 
gebruiker beperken. En het moet 
cannabisgebruikers afschermen van 10 
het criminele circuit van handel in 
harddrugs. Dit beleid lijkt te werken, 
want Nederland telt relatief minder 
harddrugsgebruikers dan andere 
Europese landen.  15 

Gemeentelijk beleid 
Gemeenten kunnen zelf bepalen 
hoeveel coffeeshops ze binnen hun 
grenzen toelaten. Ook kunnen ze aan-
vullende eisen stellen aan coffeeshops 20 
om overlast voor de omgeving te voor-
komen. Als een coffeeshop de regels 
overtreedt, worden eigenaars en 
exploitanten bestuurlijk (bijvoorbeeld 
door sluiting van de coffeeshop) en/of 25 
strafrechtelijk aangepakt. 
 
 
 

 
naar: de site van het ministerie van Justitie: www.justitie.nl 
 
 

tekst 9 
 
Buurt wil coffeeshop weg hebben 
 
EINDHOVEN - Buurtbewoners willen 
coffeeshop High Times aan de 
Roostenlaan in Eindhoven weg 
hebben. Ze hebben bij de gemeente 
36 bezwaarschriften ingediend 5 
tegen de aanvraag van de zaak voor 
een verlenging van de vergunning.  
Het bewonerscomité van de 
Bloemenbuurt-Zuid in stadsdeel 
Stratum heeft de afgelopen maand een 10 
actie op touw gezet. Ze vinden dat de 
coffeeshop voor parkeeroverlast zorgt. 
Bovendien ligt de coffeeshop volgens 
hen te dicht bij basisschool De Talis-
man. De school heeft ook bezwaar 15 
gemaakt.  

High Times is nu gevraagd zich te 
verweren. Eigenaar Dick van Haaren 
zegt zich niet al te veel zorgen te 
maken. “Wij zitten hier al 24 jaar en 20 
nog nooit heeft dit gespeeld. Nu ineens 
is het een probleem? Wij hebben ook 
prima contact met mensen om ons 
heen.” 
 
Volgens Van Haaren is sprake van 25 
‘een geregisseerde actie’. “Ze hebben 
gewoon lopen leuren met die 
formulieren. Wij hebben er zelf alles 
aan gedaan de parkeeroverlast te 
beperken.” 30 

 
naar: Eindhovens Dagblad, 1 oktober 2008
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tekst 10 
 
Ook in Kamer is enthousiasme voor gedogen softdrugs bekoeld 
 
DEN HAAG - Gedogen van softdrugs is 
uit de gratie. Een flinke parlementaire 
meerderheid wil af van het ooit zo 
bejubelde gedoogbeleid. Met CDA, 
VVD, PVV, ChristenUnie, SGP en Rita 5 
Verdonk komt het nee-kamp al op rond 
de tachtig zetels en de PvdA ‘worstelt’. 
 
De belangrijkste verschuiving in de 
discussie komt van de VVD. In 2005 
nog ondertekende de partij een 10 
convenant met D66 en de PvdA waarin 
werd aangedrongen op een proef met 
legalisering van de productie van soft-
drugs. 
 
Nu zegt fractiewoordvoerder van de 15 
VVD Fred Teeven: “Dat convenant is 
voltooid verleden tijd. Einde oefening. 
Wij willen dat niet. Daarvoor zouden 
allerlei internationale verdragen moeten 
worden opgezegd. Dat gaat, als het aan 20 
ons ligt, niet gebeuren.” 
Teeven wilde zondagavond nog niet 
zeggen of hij voorstander is van een 
totaal verbod op softdrugs. “Daarover 
hebben wij nog een interne discussie te 25 
voeren. We moeten de voors en tegens 
van verschillende opvattingen nog 
tegen elkaar afwegen en komen tot een 
goede oplossing.” 
 
Bij een groot Kamerdebat over drugs 30 
bleek begin dit jaar al dat partijen als 
D66, GroenLinks en SP inmiddels 
tamelijk alleen staan in hun enthousias-
me voor verdergaande legalisering van 
het huidige softdrugsbeleid. De VVD 35 
hield zich toen nog op de vlakte. 
Inmiddels lijkt Teeven het met zijn wat 
striktere ‘law and order’-benadering 
gewonnen te hebben van de VVD-
vleugel die van huis uit meer de nadruk 40 
legt op individuele vrijheden. 

In datzelfde debat kreeg vooral de 
PvdA het zwaar te verduren. Deze 
regeringspartij sprak begin vorig jaar in 
het regeerakkoord met coalitiegenoot 45 
CDA af om vier jaar lang niets aan het 
softdrugsbeleid te veranderen. Dit werd 
gezien als verraad aan het lang-
gekoesterde ideaal om de hennepteelt 
juist eindelijk te legaliseren. Na de 50 
‘voorkant’, de verkoop van cannabis via 
coffeeshops, zou ook de ‘achterkant’, 
de hennepkweek ter bevoorrading van 
diezelfde coffeeshops, legaal moeten 
worden.  55 
 
Op lokaal niveau klinkt de roep om de 
verkoop via coffeeshops in te perken 
veelvuldig, luid en duidelijk. “Softdrugs 
zijn gewoon te ruim voorhanden. In 
sommige wijken kom je makkelijker aan 60 
drugs dan aan brood”, zegt de 
Rotterdamse PvdA-wethouder Dominic 
Schrijer. “Uit een onderzoek in de 
deelgemeente Charlois bleek een paar 
jaar terug dat nota bene een kwart van 65 
de onderzochte jongeren iedere dag 
blowde. Iedere dag! We moeten weer 
durven zeggen dat dat niet normaal is.” 
 
“Bovendien is dat spul veel te sterk. 
Juist kinderen in zwakkere wijken 70 
kunnen daar niet mee omgaan. Die 
komen nergens meer toe. Gevolg: 
schooluitval, werkloosheid. Het is een 
enorm probleem.” 
 
Schrijer sluit zich aan bij de oproep van 75 
CDA-burgemeester Gerd Leers van 
Maastricht om een topontmoeting te 
organiseren van bestuurders die 
problemen hebben met het Haagse 
(gebrek aan) beleid. Leers deed zijn 80 
oproep nadat Bergen op Zoom en 
Roosendaal vorige week bekend 
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maakten alle coffeeshops in hun 
gemeente te gaan sluiten. Het drugs-
toerisme uit België en Frankrijk en de 85 
overlast en criminaliteit waren hun 
boven het hoofd gegroeid. 
Dat incident lijkt slechts een zoveelste 
irritatie uit een lange reeks. Al langer 

groeit het politieke ongemak over de 90 
steeds harder wordende criminaliteit en 
de miljardenomzetten die de ‘intensieve 
hennepteelt’ met zich meebrengt. Ook 
botst het gedoogbeleid steeds nadruk-
kelijker met de roep om een optredende 95 
overheid die heldere regels stelt.

 
naar: de Volkskrant, 27 oktober 2008 
 
 

tekst 11 
 
In het artikel ‘Herijking gedoogbeleid 
nodig’ bepleit Fijnaut, hoogleraar 
strafrecht aan de Universiteit van 
Tilburg, een grondige herziening van 
het coffeeshopbeleid.  5 
“Er is geen gouden sleutel voor de 
oplossing van de drugsproblematiek in 
de grensregio”, meent Fijnaut. Hij pleit 
voor een samenhangend drugsbeleid, 
zowel nationaal als internationaal. 10 
Volgens het Verdrag van Schengen 
mag een land niet eenzijdig wetten 
veranderen of andere drastische 

maatregelen nemen die ook in het 
buitenland worden gevoeld. Daarvoor 15 
is internationaal overleg nodig, want in 
zekere zin profiteren de buurlanden 
ook van het coffeeshopbeleid in 
Nederland. Daardoor is de illegale 
handel in eigen land minder groot. 20 
Fijnaut: “Ik heb wel eens tegen de 
Belgische senaat gezegd: jullie roepen 
wel dat die Nederlandse coffeeshops 
dicht moeten, maar bedenk wel dat 
een deel van de handel en de ellende 25 
dan naar jullie toe komt.”

 
naar: de Volkskrant, 14 november 2008  
 
 
 
 
 

einde  HA-1034-a-10-1-b* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
tevens oud programma maatschappijleer 

 
 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regel 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 82 scorepunten worden behaald. 
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 HA-1034-a-10-1-c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Opgave 1  Massamedia: Hoe maken we jongeren meer  
      mediawijs? 

 
 1 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Socialisatie is het (beïnvloedings- en aanpassings)proces waarin 

normen en waarden worden overgedragen / rolgedrag wordt 
aangeleerd 1 

• Ouders en school leren kinderen met behulp van medialessen hoe de 
media bewust, kritisch en verantwoord te gaan gebruiken (regels 11-13 
of 23-28 of regels 52-58) / wat de ethische grenzen zijn bij het 
mediagebruik (regels 59-62) 1 

 
 2 maximumscore 2 

• Door de toepassingen van de nieuwe media zijn ontvangers van 
mediaboodschappen in toenemende mate tegelijkertijd ook zender 
geworden (De rollen ‘zender’ en ‘ontvanger’ liggen dus minder vast) 1 

• Voorbeelden van juiste citaten uit de tekst (één van de volgende): 1 
− “Dankzij nieuwe en gratis toepassingen kan iedereen die het wil 

mediaproducent zijn: op weblogs en fora, via Hyves en YouTube maar 
ook in virtuele werelden als Habbo Hotel.” (regels 41-46) 

− “bijvoorbeeld als webcamfilmpjes per ongeluk door een groot publiek 
worden gezien.” (regels 50-52) 

− “Mensen, dus ook kinderen, gooien alles online en hebben niet door 
dat iedereen dat kan zien.” (regels 71-74) 

 
 3 maximumscore 3 

Twee van de volgende filters: 
− de beslissing om wel of geen aandacht aan een onderwerp te besteden 
− de selectie door persbureaus 
− de keuze welke bronnen gebruikt worden  
− het selectief gebruik van die bronnen door de verslaggever/journalist 
− de selectieve perceptie van de verslaggever 
− de (uiteindelijke) selectie door eindredactie/hoofdredactie 
 
per juist filter  1 
 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Onder het dagelijkse nieuws liggen tal van keuzen: het nieuws is dus 

een subjectief beeld van de werkelijkheid / Je moet niet alles meteen 
aannemen. Het geschetste beeld hoeft niet te kloppen en er zijn 
meerdere interpretaties van de werkelijkheid mogelijk 1 

 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 4 maximumscore 2 
• Stereotypering is beeldvorming van het gedrag (of de mentaliteit) van 

leden van een andere groep die sterk generaliserend, en (daardoor) 
vereenvoudigend en vertekenend is / een star (moeilijk voor 
verandering vatbaar) generaliserend beeld van een groep 1 

• Uit tekst 2 kun je afleiden dat er door de negatieve berichtgeving (die 
niet hoeft te kloppen) mensen gaan denken dat er eigenlijk bijna geen 
leuke Marokkanen of allochtonen bestaan. Hierdoor kan het 
stereotiepe beeld ontstaan dat bijvoorbeeld ‘alle allochtonen slecht / 
niet leuk zijn’ 1 

 

Opmerking 
Alleen wanneer er twee juiste kenmerken gegeven worden, een punt 
toekennen. 
 

 5 maximumscore 2 
De volgende journalistieke normen: 
− Is er voldoende scheiding tussen feiten en meningen? / Wordt er 

gestreefd naar objectiviteit?  
Toelichting: Hiermee wordt duidelijk of er feiten worden weergegeven, 
of dat het om een mening gaat. 

− Is de informatie eenzijdig? / Is hoor- en wederhoor toegepast? 
Toelichting: Wanneer een onderwerp van verschillende kanten wordt 
belicht, en wanneer je ook “de andere kant’ van het verhaal verneemt, 
kan je je beter een oordeel vormen over het onderwerp. 

 

per juiste journalistieke norm met juiste toelichting 1 
 

Opmerking 
Wanneer in een antwoord twee juiste journalistieke normen zonder 
toelichting worden gegeven, mag één punt worden toegekend. 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Door nieuwe media zoals internet, kunnen jongeren(groepen) gemakkelijk 
contact met elkaar hebben. Bijvoorbeeld door te e-mailen, te chatten, 
Hyves en dergelijke. Hierdoor worden de banden tussen jongeren 
onderling (sociale cohesie) verstevigd. / De nieuwe media bieden een 
ontmoetingsplaats waar jongeren met gemeenschappelijke interesses/ 
idolen/problemen met elkaar kunnen communiceren, waardoor gevoelens 
van ‘erbij horen’ versterkt worden. 
 

 7 maximumscore 2 
• (Volgens) de cultivatietheorie  1 
• (zullen) kijkers die veel naar bepaalde soorten tv-programma’s kijken  

(de getoonde werkelijkheid in tv-programma’s meer aanzien voor de 
alledaagse werkelijkheid dan ‘lichte’ televisiekijkers) 1 
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Vraag Antwoord Scores

 8 maximumscore 2 
Uitingsvrijheid / garanderen van vrijheid van meningsuiting 
Eén van de volgende citaten uit de tekst: 
− “Media bepalen grotendeels zelf wat ze aanbieden.” (regels 1-2) 
− “Media zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze uitzenden.” (regels 25-26) 
− “De overheid moedigt zelfregulering door de media aan.” (regels 36-37) 

Pluriformiteit 
− “De landelijke publieke omroep is wettelijk verplicht om de 

verschillende leeftijdsgroepen binnen de bevolking te bedienen via 
diverse media” (regels 38-41) 

 
per juist uitgangspunt met bijbehorend citaat 1 
 

 9 maximumscore 1 
Het Commissariaat voor de Media. 
 

 10 maximumscore 4 
Voorbeelden van een goed argument voor de stelling (één van de 
volgende): 
− Commercialisering kan leiden tot minder betrouwbare en minder 

veelzijdige informatie door een ‘gemakkelijke’ marktgerichtheid: 
informatiefunctie. 

− Er komt vanwege een grote marktgerichtheid meer ruimte voor 
verstrooiing en reclame ten koste van informatie en opinie: 
informatiefunctie. 

− Door markt- en publieksgerichtheid kunnen problemen van kleinere 
maatschappelijke groepen minder aandacht van de media krijgen. 
Hierdoor wordt de maatschappij en of de betreffende groep minder 
goed geïnformeerd: informatiefunctie. / Hierdoor kan overdracht van 
normen en waarden van deze groepen minder goed plaatsvinden: 
socialiserende functie. / Dit gaat ten koste van de integratie in de 
samenleving of binnen de groep zelf: verbindende functie. 

 
voor een juiste combinatie van argument en functie 2 
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Vraag Antwoord Scores

Voorbeelden van een goed argument tegen de stelling (één van de 
volgende): 
− Door toegenomen financiële (en technologische) mogelijkheden kan 

het media-aanbod worden vergroot en neemt juist het aanbod van 
informatie toe: informatieve functie / kan een grotere bijdrage geleverd 
worden aan het publieke debat omdat meer opinies aangedragen 
worden: opiniërende functie.  

− Door toegenomen financiële (en technologische) mogelijkheden kan 
het media-aanbod worden vergroot en worden specifieke doelgroepen 
geconfronteerd met de waarden en normen van de dominante cultuur: 
socialiserende functie. 

 
voor een juiste combinatie van argument en functie 2 
 

 11 maximumscore 2 
Twee van de volgende wettelijke verboden: 
− het aanzetten tot haat, geweld 
− discriminatie  
− belediging 
− opruiing 
− aantasting van iemands eer of goede naam (smaad) 
− het in strijd zijn met de goede zeden 
− het gevaar opleveren voor de openbare orde of de nationale veiligheid 
− het in gevaar brengen van staats- of bedrijfsgeheimen 
 
per juist wettelijk verbod 1 
 

 12 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Mensen/jongeren proberen nieuwe informatie aan te laten sluiten bij 

hun referentiekader (het geheel van kennis, ervaringen, normen en 
waarden) / bij hun ervaringswereld of wat zij al hebben geleerd (het 
referentiekader) 1 

• Dit referentiekader stuurt de selectie, dat wil zeggen het zelf (bewust of 
onbewust) maken van keuzes uit het media-aanbod en het selectief 
interpreteren daarvan (en ook het al dan niet onthouden daarvan) 1 
 
(Bepaalde boodschappen van de media kunnen dus wel negatief voor 
kwetsbare jongeren zijn, maar niet voor alle jongeren.) 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 2  Jeugdcriminaliteit 
 

 13 maximumscore 2 
Twee van de volgende: 
− heropvoeding/resocialisatie: “Het wil de ouders lichte 

opvoedingsondersteuning bieden” / “Het kind ... biedt … excuses aan 
het slachtoffer aan.” 

− speciale preventie: “en naar hun kind toe wil men een signaal afgeven 
dat het delictgedrag niet wordt getolereerd.”  

− genoegdoening: “het kind ... biedt … excuses aan het slachtoffer aan.” 
 
per juist doel met een juist citaat 1 
 
Opmerking 
Aan een antwoord als ‘vergelding’ of ‘algemene preventie’ wordt geen punt 
toegekend. 
 

 14 maximumscore 2 
De toename van het aantal aanhoudingen kan ook verklaard worden door 
(twee van de volgende verklaringen): 
− Een toegenomen aangiftebereidheid: door bijvoorbeeld een afnemende 

tolerantie onder de bevolking komt de politie meer ter ore en kan zij 
meer aanhoudingen verrichten.  

− Een selectiever opsporingsbeleid van de politie: meer strafbare feiten 
worden geconstateerd en meer aanhoudingen verricht als de opsporing 
van jeugdcriminaliteit meer aandacht en prioriteit krijgt. 

− Een toegenomen politiecapaciteit: meer politie betekent meer armslag 
voor het verrichten van aanhoudingen. 

− Een actiever politiebeleid, zoals bijvoorbeeld prestatiecontracten / een 
beleid van meer blauw-op-straat kan een toename van het aantal 
aanhoudingen verklaren. 

− Er vindt meer criminalisering van kattenkwaad plaats. 
 
per juiste verklaring met juiste toelichting 1 
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 3 
• Het ‘nature-nurture’-debat gaat over de vraag in hoeverre biologische 

of erfelijke factoren (‘nature’) respectievelijk sociaal-milieufactoren 
(‘nurture’) van beslissende invloed zijn op gedrag van mensen 1 

 

• Voorbeelden van ‘naturefactoren’ zijn (twee van de volgende):  1 
− medisch-fysieke factoren (zoals complicaties tijdens zwangerschap of 

bevalling en lage hartslag) 
− hyperactiviteit 
− impulsiviteit 
− intelligentie  

(dit zijn factoren die (deels) erfelijk van aard zijn) 
 

• Voorbeelden van ‘nurturefactoren’ zijn (twee van de volgende):  1 
− slechte relatie tussen ouder en kind en tussen gezinsleden 
− verwaarlozing en mishandeling van kinderen 
− crimineel gedrag van ouders 
− weinig cohesie in een gezin 
− attitudes van ouders ten aanzien van geweld 
− matige schoolprestaties 
− gering gevoel van betrokkenheid bij school 
− spijbelen en voortijdig schoolverlaten 
− criminaliteit op school 
− onrealistische aspiraties en wensen 
− scheiding of relatieproblemen van ouders 
− armoede 
− voorhanden zijn van drugs 
− betrokkenheid van buurtgenoten bij criminaliteit 
− delinquente familie of vrienden 
 

 16 maximumscore 2 
− “Het gaat om … zaken als ... verwaarlozing, … geringe cohesie in 

gezin” (regels 14-18):  
Als een kind verwaarloosd of mishandeld wordt, dan heeft het kind 
waarschijnlijk niet het gevoel dat het wat uitmaakt wat hij/zij uitspookt. 

− “… een gering gevoel van betrokkenheid bij school … schoolverlaten” 
(regels 23-25): 
Als het kind geen hechte relatie heeft met leraren en vrienden op 
school, dan wordt het kind waarschijnlijk ook niet afgehouden van 
crimineel gedrag. 

 

(Vooral maatschappelijke bindingen op micro- en mesoniveau (gezin, 
buurt en school) werken remmend op criminele impulsen. / Door 
hechte relaties met ouders, leraren, buurtgenoten en vrienden op 
school binden mensen zich aan heersende normen en waarden.) 

 

alleen voor een juist voorbeeld met een juiste toelichting 1 
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Vraag Antwoord Scores

 17 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Neutralisatie houdt het volgende in: binnen een groepsproces wordt het 
eigen gedrag goedgepraat / het geweten gesust (terwijl men best weet dat 
het niet deugt): jongens en meisjes maken elkaar wijs dat er niets mis is 
met hun gedrag. / In een groepsproces ontkennen jongens en meisjes hun 
eigen verantwoordelijkheid of de gevolgen voor het slachtoffer. / 
Conformeringsdrang en -dwang / loyaliteit aan de groep neutraliseert de 
individuele gewetensfunctie. 
 

 18 maximumscore 3 
• Actiepunt 3 (snel en effectief uitvoeren maatregelen en straffen) 1 
• Bij een rationele keuze wordt het plegen van crimineel gedrag 

beschouwd als een afweging tussen kosten (de straf) en baten (het 
voordeel van crimineel gedrag) 1 

• “Alleen bij snelle uitvoering [van straffen] zien jongeren het verband 
tussen de straf en het strafbare feit dat zij hebben gepleegd … dat zijn 
gedrag niet wordt bestraft.” (regels 39-45) 1 

 
(Snel en effectief uitvoeren van maatregelen en straffen zal jongeren 
het idee geven dat (toekomstig) crimineel gedrag veel ‘kost’ en dat zal 
de (juiste) afweging tegen de baten gemakkelijker maken.) 

 
 19 maximumscore 2 

• Repressief, omdat het beoogt een sanctie op te leggen (direct) na het 
begane delict 1 

• Preventief, omdat de (beoogde) instanties vooral sociaal-preventieve 
doelen nastreven: zorgen dat jongeren minder snel opnieuw in de fout 
gaan 1 

 
 20 maximumscore 3 

De reclassering 
• richt zich op hulp aan verdachten (in een vroegtijdig stadium) en ex-

gedetineerden  1 
• doet onderzoek en geeft voorlichting over de persoon van de verdachte 

ten behoeve van de officier van justitie / rechtbank 1 
• houdt zich bezig met het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering 

van taakstraffen 1 
 

 21 maximumscore 2 
Voorbeeld van een goed antwoord: 
• Criminaliteit is door de wet strafbaar gesteld gedrag 1 
• Wat vroeger ‘kattenkwaad’ (een ouderwetse vechtpartij of een steen 

door de ruit) was, wordt nu in de rechtszaal formeel bestraft. 
(‘Criminaliteit is relatief’ betekent dat in verschillende tijden (en op 
verschillende plaatsen) ander gedrag wel en niet strafbaar is gesteld) 1
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Vraag Antwoord Scores

 22 maximumscore 4 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
− Ik ben voor een landelijke registratie: het nadeel dat deze registratie 

ten koste gaat van een stuk privacy van kind en ouders, weegt niet op 
tegen het voordeel dat overheid en hulpinstanties vroegtijdig kunnen 
reageren op ongunstige signalen, zodat veel criminaliteit kan worden 
voorkomen en bestreden. Deze rechtshandhaving is een van de doelen 
van de rechtsstaat. Het andere doel, de rechtsbescherming (het 
beschermen van burgers tegen machtsmisbruik van de overheid) vind 
ik hier van minder belang, omdat de maatregel op lange termijn alleen 
maar in het belang van kind en ouders is. 

 
− Ik ben tegen een landelijke registratie: het nadeel van zo’n systeem is 

dat (ook) zo veel gegevens van veelal onschuldige jongeren vast 
worden gelegd. Hiermee perkt de overheid de persoonlijke vrijheid 
(privacy) / rechtsbescherming van de burger te veel in / het landelijk 
dossier kan ook te gemakkelijk voor andere doelen worden gebruikt 
door overheidsinstanties. 
Het voordeel dat er ongetwijfeld ook veel jeugdcriminaliteit zal worden 
voorkomen, en zo de rechtshandhaving bevorderd wordt, weegt niet op 
tegen de rechtsbescherming: het gaat immers (slechts) om een 
eventueel afglijden naar toekomstige criminaliteit.  

 
voor het noemen van een relevant voordeel   1 
voor het noemen van een relevant nadeel  1 
voor een juiste toepassing van het dilemma bij de afweging 2 
 

 23 maximumscore 2 
• De confessionelen gaan uit van het principe van de gespreide 

verantwoordelijkheid: het betrekken van het maatschappelijk 
middenveld (gezin, school, zorginstanties) bij de 
criminaliteitsbestrijding door de overheid 1 

• Mogelijke verwijzingen naar de tekst (één van de volgende): 1 
− De Verwijsindex Risicojongeren, waarin mensen uit het 

maatschappelijk middenveld (leraar, agent, arts of hulpverlener) een 
belangrijke verantwoordelijkheid hebben (zien welke zorgcontacten 
een kind heeft gehad).  

− Het groeiende aantal ondertoezichtstellingen dat bedoeld is om de 
kinderen in een ‘betere’ maatschappelijke omgeving (voogd van 
jeugdzorg) te plaatsen (waar normen en waarden beter kunnen worden 
overgedragen). 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste vragen met juiste voorbeelden zijn: 
− Hoe zijn de normen en waarden met betrekking tot strafbaar gedrag 

veranderd? / Welke opvattingen bestaan er over de vraag wat 
crimineel gedrag is (en wat ‘kattenkwaad’)? 
Voorbeeld gegeven uit tekst 7: 
“Een ouderwetse vechtpartij tussen twee klasgenootjes … in de 
rechtszaal!” (regels 15-17) 

 
− Welke waarden botsen bij de verschillende oplossingen voor 

jeugdcriminaliteit? / Wat is de juiste verhouding tussen 
rechtshandhaving en rechtsbescherming? 
Voorbeeld gegeven uit tekst 7: 
“De controlebehoefte die justitie in haar greep heeft …” (regels 50-51) 

 
− Welke opvattingen bestaan er over de juiste rol van de overheid? 

Voorbeeld gegeven uit tekst 7: 
Moet de overheid greep krijgen op ontsporende kinderen? (regels 4-5) 
/ een kinderdossier aanleggen? (regels 61-63) / Onbenulligheden als 
een steen door de ruit gooien, is zonde van de tijd van politie en 
justitie. (regels 22-24) 

 
voor een juiste vraag 1 
voor een bijpassend voorbeeld 1 
 
 

Opgave 3  Politieke besluitvorming: Einde aan het  
      gedoogbeleid? 

 
 25 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Het garanderen van de openbare orde en veiligheid. 

“… het moet cannabisgebruikers afschermen van het criminele circuit 
van handel in harddrugs.” (regels 9-12) / “… aanvullende eisen stellen 
aan coffeeshops om overlast voor de omgeving te voorkomen.” (regels 
19-22) / “Als een coffeeshop de regels overtreedt, worden eigenaars 
en exploitanten bestuurlijk ... en/of strafrechtelijk aangepakt.” (regels 
22-26) 1 

• De zorg voor volksgezondheid. 
“Dit moet voorkomen dat cannabisgebruikers in aanraking komen met 
... harddrugs; en moet daarmee de lichamelijke en psychische risico’s 
en schade voor de gebruiker beperken.” (regels 4-9) 1 

 
Opmerking 
Alleen een punt toekennen voor een juiste hoofdtaak met een juiste 
verwijzing naar de tekst.
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 HA-1034-a-10-1-c 13 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 26 maximumscore 2 
• Het opportuniteitsbeginsel 1 
• Het opportuniteitsbeginsel houdt in dat het Openbaar Ministerie kan 

afzien van vervolging van strafbare feiten als daarmee een hoger 
algemeen maatschappelijk belang wordt gediend, in dit geval  
de volksgezondheid (scheiding van hard- en softdrugsmarkten) / de 
openbare orde (het afhouden van softdrugsgebruikers van het 
criminele circuit) 1 

 
 27 maximumscore 2 

• In de invoerfase 1 
• Buurtbewoners hebben bezwaarschriften tegen de aanvraag voor 

verlenging van de vergunning bij de gemeente. Je kunt deze 
bezwaarschriften beschouwen als invoer van een eis voor een nieuwe 
beleidsmaatregel, namelijk de afwijzing van de aanvraag 1 

 
of 
 
• In de feedbackfase 1 
• Het bestaan van de coffeeshop is eerder al goedgekeurd door de 

gemeente. Nu reageert de buurt op dit besluit door bezwaarschriften in 
te dienen 1 

 
 28 maximumscore 2 

• Voordeel via een politieke partij: een politieke partij probeert zelf macht 
te verwerven. Als dit gelukt (is) kan de politieke partij deze macht 
direct aanwenden om het beleid in de gewenste richting te veranderen 
/ politieke partijen hebben directe toegang tot partijgenoten die macht 
bekleden 1 

• Voordeel via een pressiegroep: een pressiegroep hoeft niet, zoals een 
politieke partij, zich bezig te houden met alle beleidsterreinen / hoeft 
niet alle belangen tegen elkaar af te wegen / hoeft geen compromissen 
te sluiten. Een buurtcomité hoeft alleen de belangen van de 
buurtbewoners te behartigen / een pressiegroep kan buurtbewoners 
mobiliseren ongeacht hun partijpolitieke voorkeur zonder daardoor in 
partijpolitiek vaarwater terecht te komen 1 
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 HA-1034-a-10-1-c 14 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 29 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− CDA: christendemocratische stroming / confessionele stroming 
− VVD: liberale stroming 
− ChristenUnie: christenorthodoxe stroming / confessionele stroming 
− SGP: christenorthodoxe stroming / confessionele stroming 
− SP: socialistische stroming 
 
Indien vijf politieke stromingen juist 3 
Indien vier politieke stromingen juist 2 
Indien twee of drie politieke stromingen juist 1 
Indien één of geen politieke stroming juist 0 
 

 30 maximumscore 4 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
• (Een proef met) het legaliseren van softdrugs is te benoemen als een 

progressief standpunt, want gericht op maatschappelijke verandering / 
want meer vrijheid van het individu op het gebied van waarden, 
normen en moraal /  
Afschaffen van het gedoogbeleid is te benoemen als progressief: ter 
bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving en gericht op 
meer sociale gelijkheid  2 

• Afschaffen van het gedoogbeleid / een meer repressief optreden van 
de overheid is te benoemen als conservatief: gericht op behoud van 
traditionele waarden en normen / waarden als gezag en orde / normen 
en goede zeden van de samenleving gaan boven de vrijheid van het 
individu  2 

 
Opmerking 
Alleen twee punten toekennen voor een juist standpunt met bijbehorende 
waarde. 
 

 31 maximumscore 2 
• De VVD moet eerst nog discussiëren over het standpunt van de partij. 

Ze moeten de voors en tegens van verschillende opvattingen nog 
tegen elkaar afwegen 1 

• Hiermee vervult zij de aggregatiefunctie (het tegen elkaar afwegen en 
bij elkaar brengen van wensen, eisen en belangen) 1 

 
 32 maximumscore 1 

Volgens het legaliteitsbeginsel kan een burger alleen bestraft worden voor 
gedrag dat in de wet verboden is. 
 
Opmerking 
Voor het noemen van de juiste naam met de juiste betekenis wordt een 
punt toegekend.
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 HA-1034-a-10-1-c 15 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 33 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Nederland heeft een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. In dit 

stelsel is de kans klein dat een partij de meerderheid haalt. Daarom zal 
er samenwerking met andere partijen gezocht moeten worden 1 

• Een regeerakkoord (waarin politieke partijen zich bereid verklaren met 
elkaar een regering te vormen en de hoofdlijnen afspreken van het 
beleid dat die regering moet voeren) vergemakkelijkt een duurzame 
samenwerking (voor de tijd van vier jaar) 1 

 
 34 maximumscore 1 

Het regeerakkoord is een compromis tussen de wensen van de 
coalitiepartners. Een coalitiepartner (zoals de PvdA in deze opgave) zal in 
ruil voor ‘weggegeven’ standpunten, de steun van anderen voor eigen 
standpunten op andere terreinen verwerven / regeringsinvloed verkrijgen. / 
Een coalitiepartner probeert vaak (als niet de volledige wens gerealiseerd 
kan worden) ten minste een deel binnen te halen. 
 

 35 maximumscore 4 
• De situatie wordt als ongewenst ervaren door een groot aantal mensen 

en/of sleutelfiguren 1 
• Eén van de volgende verwijzingen naar de tekst: 1 
− “Op lokaal niveau klinkt de roep om de verkoop via coffeeshops in te 

perken veelvuldig, luid en duidelijk.” (regels 56-58)  
− Burgemeesters geven aan dat veel gemeentes overlast ondervinden. / 

Er wordt een oproep gedaan een topontmoeting te organiseren van 
bestuurders. (regels 75-87) 

 
• De negatief beoordeelde situatie roept hevige emoties op of komt vaak 

voor  1 
• Eén van de volgende verwijzingen naar de tekst: 1 
− Burgemeesters geven aan dat veel gemeentes last hebben van 

coffeeshops. (regels 75-87) 
− De Rotterdamse wethouder Schrijer laat duidelijk zijn afkeer blijken van 

het te makkelijk verkrijgbaar zijn van softdrugs en het gemak waarmee 
een kwart van de jongeren iedere dag gebruikt! (regels 56-68) 

− Juist het gebruik van kinderen in zwakkere wijken is “een enorm 
probleem”. (regels 69-74) 

− “Het drugstoerisme … waren hun ‘boven het hoofd gegroeid’.” (regels 
84-87) 

− “Dat incident lijkt slechts een ‘zoveelste irritatie’ …” (regels 88-89) 
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 HA-1034-a-10-1-c 16 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 36 maximumscore 2 
• Intergouvernementele samenwerking is internationale samenwerking 

tussen (soevereine) lidstaten, waarbij de lidstaten hun zeggenschap 
houden / zelf beslissen hoever deze samenwerking gaat 1 

• Op het beleidsterrein van justitie is gekozen voor intergouvernementele 
samenwerking / Het intergouvernementele karakter blijkt uit het 
gegeven dat het mogelijk is voor Nederland om eigen wetten / beleid te 
maken voor coffeeshops / dat het justitieel beleid van Nederland niet 
ondergeschikt is aan Europees beleid 1 

 
Opmerking  
Het antwoord ‘supranationale samenwerking’ met een uitleg, moet fout 
worden gerekend. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Justine Pardoen – Mijn kind online, gepubliceerd op: http://www.weetwatjeziet.nl/? 

p=Nieuws&nieuws=1 132#Nieuwe_onderwijscampagne_over_mediawijsheid 
tekst 2 regels 1-13 naar: http://www.weetwatjeziet.nl 
 regels 14-32 naar: http://www.webdetective.nl 
 regels 33-65 naar: http:/www.medialessen.nl 
tekst 3 naar: http://www.minocw.nl/mediawijsheid/1180/Veilig-mediagebruik.html 
tekst 4 naar: Secondant, februari 2009 
tekst 5 naar: Rinke Bok; http://www.nvo.nl/509.htm, december 2008 
tekst 6 naar: http://www.justitie.nl/onderwerpen/jeugd/jeugdcriminaliteit/actiepunten/ 
tekst 7 naar: NRC Handelsblad, 4 oktober 2008 
tekst 8 naar: de site van het ministerie van Justitie: www.justitie.nl 
tekst 9 naar: Eindhovens Dagblad, 1 oktober 2008 
tekst 10 naar: de Volkskrant, 27 oktober 2008 
tekst 11 naar: de Volkskrant, 14 november 2008 
 
 
 

einde  HA-1034-a-10-1-c* 

Pagina: 1085Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



HA-1034-a-10-2-o 

Examen HAVO 

2010 
tijdvak 2 

woensdag 23 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 maatschappijwetenschappen 
tevens oud programma maatschappijleer 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal 
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, dan worden 
alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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 HA-1034-a-10-2-o 2 lees verder ►►►

Opgave 1  Massamedia: de invloed van gaming 
 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Ouders en opvoeders maken zich zorgen over de invloed die games zouden 
hebben op de Nederlandse jeugd. Jongeren zouden vereenzamen achter de 
computer, ze zouden hun sociale vaardigheden niet ontwikkelen, ze zouden er 
dik van worden en van al het geweld dat ze meemaken in hun virtuele wereld 
zouden ze zelf ook gewelddadig worden. Ook in de politiek wordt er gesproken 
over de mogelijk negatieve gevolgen van games, tot op Europees niveau toe. 
Sommige deskundigen schrijven games juist een positieve rol toe. 
 
Lees tekst 1. 
In de media wordt er vooral aandacht besteed aan de negatieve aspecten van 
gaming. De manier waarop een onderwerp zoals gaming in de 
mediaberichtgeving wordt gepresenteerd en geïnterpreteerd, kan volgens 
wetenschappers invloed hebben op de manier waarop we over dit onderwerp 
denken.  

1p 1 Met welk begrip wordt aangeduid dat een onderwerp in de media vanuit een 
bepaald perspectief wordt gebracht?  
 
Gewelddadige games hebben volgens onderzoeker Pleysier in het algemeen 
geen langdurige negatieve invloed. Wetenschappers stellen echter ook dat 
bepaalde groepen op de lange termijn wel degelijk door deze games beïnvloed 
(kunnen) worden. 

3p 2 Op welke theorie over de invloed van media kan deze uitspraak gebaseerd zijn? 
Leg uit wat deze theorie inhoudt. 
 
Zie de regels 17 tot en met 50 van tekst 1. 

2p 3 Welke twee functies voor het individu van de media herken je in tekst 1 als het 
over het spelen van games gaat? Geef bij iedere functie een passend citaat uit 
deze tekst.  
 
 

Opgave 2  Massamedia: Vernieuwing van de publieke omroep? 
 
Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De publieke omroep staat onder druk. Critici beweren dat de publieke omroep 
verouderd is, niet pluriform genoeg is en nog op de verzuilde samenleving 
gebaseerd is. Bieden nieuwe omroepen een oplossing om het bestel te 
vernieuwen? Minister Plasterk besloot op 4 november 2009 dat twee nieuwe 
omroepen voldoen aan de eisen om in 2010 tot het bestel te kunnen worden 
toegelaten. Eén van deze is PowNed die zegt een “geluid te willen brengen dat 
op dit moment in Hilversum ontbreekt”. 
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 HA-1034-a-10-2-o 3 lees verder ►►►

Lees de regels 1 tot en met 13 van tekst 2. 
In de tijd van verzuiling werd de identiteit van een omroep duidelijk bepaald door 
het vertegenwoordigen van één van de vier maatschappelijke stromingen 
waaruit de maatschappij in die tijd bestond. 

3p 4 Welke vier maatschappelijke stromingen waren dat? Geef per stroming aan 
welke (ledengebonden) omroep daarbij hoorde. 
 
Lees de regels 13 tot en met 37 van tekst 2. 
In bovenstaande regels wordt de vraag gesteld, of de maatschappij niet langer 
ingedeeld moet worden op basis van ‘maatschappelijke stroming’, maar eerder 
op basis van levensstijl.  
Naast ontzuiling speelt hier ook een andere sociaal-culturele ontwikkeling een 
rol. 

2p 5 Welke andere sociaal-culturele ontwikkeling in de samenleving herken je in de 
tekst? Geef ook het hierbij behorende citaat. 
 
De omroepen moeten een eigen identiteit vertegenwoordigen. Al eerder werd 
deze identiteitseis ruimer uitgelegd: in de jaren zestig en zeventig werden twee 
omroepen toegelaten tot het publieke bestel die niet gebonden waren aan een 
verzuilde achterban. 

4p 6 Leg aan de hand van de doelgroep van de TROS uit, dat deze omroep mede 
heeft bijgedragen aan het proces van ontzuiling.  
Leg vervolgens uit welk gevolg dit had voor de programma’s van de overige 
publieke omroepen. 
 
Lees de regels 38 tot en met 53 van tekst 2. 
Naast ontzuiling is het omroepbestel minder pluriform geworden door een 
grotere marktgerichtheid. 

1p 7 Noem een sociaal-economische reden voor de “jacht op de kijkcijfers”.  
 
Voor de pers is er veel minder overheidsregelgeving om de pluriformiteit te 
stimuleren dan voor de publieke omroep. 

1p 8 Waarom is de overheidsbemoeienis met de pers minder dan bij de publieke 
omroep? 
De overheidsbemoeienis met de pers is minder, omdat 
A de pers al grotendeels betaald wordt uit publieke middelen. 
B de pers gebaseerd is op de vrije ondernemingsgewijze productie. 
C dit in het redactiestatuut verboden wordt. 
D er anders nog meer kranten gaan fuseren en er te weinig overblijven. 
 
Volgens het hoofd van de publieke omroep zouden actualiteitenrubrieken als 
Nova en Netwerk zich te weinig profileren en daardoor te weinig van elkaar 
verschillen.  
Een actualiteitenrubriek kan op verschillende manieren een bepaalde kleuring 
geven aan een onderwerp. Bijvoorbeeld door het geven van een ander 
commentaar bij dat onderwerp. 

2p 9 Geef twee andere manieren waarop twee actualiteitenrubrieken op de televisie 
verschillende ‘kleuring’ kunnen geven aan één en hetzelfde onderwerp. 
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 HA-1034-a-10-2-o 4 lees verder ►►►

Lees tekst 3. 
PowNed (van GeenStijl) en Wakker Nederland (van de Telegraaf) behaalden als 
enige van de nieuwe omroepen het vereiste ledental. 
Minister Plasterk moest beslissen of beide kandidaat-omroepen voldoen aan de 
(andere) eisen van de Mediawet en passen binnen de doelstellingen van het 
mediabeleid. 
Op zijn website prijst PowNed zichzelf aan en geeft hierbij een beschrijving van 
zichzelf met argumenten om toegelaten te worden als nieuwe omroep. 

4p 10 Welke twee argumenten van PowNed uit de tekst sluiten aan bij de 
uitgangspunten van het mediabeleid? 
Geef bij elk argument het betreffende citaat en het erbij passende uitgangspunt. 
 
Zie de regels 49 tot en met 64 van tekst 3. 

2p 11 Leg uit dat in deze tekst een voorbeeld van ‘technologische convergentie’ van 
de media te herkennen is.  
 
In de akte van oprichting spreekt PowNed van de community-based aanpak van 
PowNed: “een interactieve deelname van de doelgroep die zich niet beperkt tot 
het consumeren van informatie, maar die zelf informatie verzamelt, verspreidt en 
controleert”. Deze “nieuwsgrazers” zijn dan wel aangewezen op zichzelf om te 
oordelen welke informatie betrouwbaar genoeg is. De beroepsjournalist heeft 
hiervoor een aantal journalistieke normen leren hanteren.  

2p 12 Geef twee journalistieke kwaliteitsnormen waarmee de “nieuwsgrazers” het zelf 
verzamelde nieuws op betrouwbaarheid kunnen toetsen.  
 
 

Opgave 3  Politieke besluitvorming: Geen bont meer in  
      Nederland? 

 
Bij deze opgave horen figuur 1 en de teksten 4 tot en met 8 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding  
Er is in Nederland al tientallen jaren een discussie gaande over het produceren 
en dragen van bont. In oktober 2008 is een wetsontwerp ingediend om de 
nertsfokkerijen in Nederland te verbieden; in mei 2009 viel een besluit hierover 
(tekst 4 en 5). Ook buiten het parlement is strijd gevoerd door diverse 
actiegroepen (tekst 6, 7a en 7b). De Europese Unie heeft inmiddels de handel in 
zeehondenbont verboden (tekst 8). 
 
Maak gebruik van figuur 1 uit het bronnenboekje. 
In figuur 1 staat de huidige zetelverdeling van de Kamerfracties in de Tweede 
Kamer. De partijen zijn gekozen volgens het Nederlandse kiesstelsel van 
evenredige vertegenwoordiging. 

2p 13 Welke kenmerken van het Nederlandse kiesstelsel zijn te herkennen in figuur 1? 
Noem er twee. 
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 HA-1034-a-10-2-o 5 lees verder ►►►

Lees de regels 1 tot en met 42 van tekst 4. 
Van Velzen (SP) en Waalkens (PvdA) hebben in oktober 2008 een wetsvoorstel 
ingediend om de nertsfokkerijen te verbieden in 2018. 

1p 14 Van welk recht heeft de Tweede Kamer gebruikgemaakt? 
 
De ChristenUnie kan de voorstanders helpen aan een vereiste 
Kamermeerderheid. Je kunt in figuur 1 zien, dat ook de PVV in die positie is. 
Voor het aannemen van een wetsvoorstel is de steun van een 
Kamermeerderheid vereist. Meestal komt het verkrijgen van een 
Kamermeerderheid voor een wetsvoorstel op een andere manier tot stand. 

2p 15 Waarin verschilt het vinden van een Kamermeerderheid voor dit wetsvoorstel 
met de gang van zaken bij de meeste wetten? 
 
Het christelijke Kamerlid Cramer geeft een belangrijk argument voor 
confessionele partijen om voor een verbod op nertsfokkerijen te stemmen. 

1p 16 Welk confessioneel uitgangspunt is te herkennen in de woorden van Cramer in 
de regels 11-29? 
 
Lees verder de regels 43 tot en met 57. 
Hoewel Cramer het dierenwelzijn een warm hart toedraagt, blijkt hij uiteindelijk 
een andere keuze te maken. Politieke partijen vervullen verschillende functies in 
het politieke besluitvormingsproces.  

2p 17 Leg uit welke functie van politieke partijen is te herkennen in de regels 44-56. 
 
Lees tekst 5. 
Uiteindelijk wordt het wetsvoorstel door zes partijen, waaronder de PVV, in de 
Tweede Kamer aangenomen. Deze partijen behoren tot verschillende politieke 
stromingen. Bijvoorbeeld SP: socialisme. 

3p 18 Koppel elk van de andere vijf partijen die voorgestemd hebben aan een politieke 
stroming. 
 
De VVD is een van de partijen die tegen een verbod is. 

2p 19 Voor welk belang komt de VVD hierbij op? Leg met een liberaal uitgangspunt uit 
dat de VVD voor dit belang opkomt.  
 
Zie tekst 5. 
De voorstanders willen een ‘verbod op de pelsdierhouderij zonder financiële 
compensatie’. Je kunt de besluitvorming hierover beschrijven met behulp van 
het barrièremodel.  

3p 20 Welke twee barrières zijn op 26 mei 2009 al genomen en welke barrière moet 
nog genomen worden om tot een verbod op de pelsdierhouderij in 2018 te 
komen? Licht je antwoord toe met behulp van gegevens uit tekst 5. 
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 HA-1034-a-10-2-o 6 lees verder ►►►

Lees tekst 6. 
In Nederland zijn meer dan vier miljoen mensen lid van organisaties die zich 
inspannen voor dierenwelzijn. Dierenactivisten gaan volgens sommigen te ver in 
hun acties om hun doelen te bereiken. Anderen hebben begrip voor sommige 
acties, mits hierbij niet de grenzen van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ worden 
overschreden.  

3p 21 Beargumenteer aan welke voorwaarde(n) wel en aan welke voorwaarde(n) niet 
voldaan is om de vrijlating van 360 dieren een voorbeeld te kunnen noemen van   
burgerlijke ongehoorzaamheid. Betrek in je antwoord drie voorwaarden. 
 
Lees de teksten 7a en 7b.  
Je kunt pressiegroepen indelen en onderscheiden door het stellen van drie 
vragen. Eén daarvan is: hebben pressiegroepen een kortere of langere 
levensduur? Als je de Stichting ‘Wakker Dier’ en ‘Respect voor Dieren’ hierbij 
met elkaar vergelijkt, bestaat de eerste langer (tien jaar) dan de tweede (vijf 
jaar). 

4p 22 Formuleer de twee andere vragen en geef daarbij de verschillen tussen ‘Wakker 
Dier’ en ‘Respect voor Dieren’ op basis van gegevens uit de tekst. 
 
Lees tekst 8.  
Voorstanders hopen dat ook het verbod op de pelsdierhouderij, net als onlangs 
het verbod op de handel in zeehondenbont, navolging krijgt in Europees 
verband. Het Europese verbod op zeehondenbont is in de eindfase van 
besluitvorming gekomen. 

1p 23 Welk orgaan van de EU beslist samen met het Europees Parlement over het 
verbod van zeehondenbont? 
 

2p 24 Leg uit waarom een verbod op de handel in zeehondenbont een aangelegenheid 
is van de EU. Betrek in je antwoord een hoofdtaak van de EU. 
 
Het politieke vraagstuk van ‘het al dan niet produceren van bont’ (in Nederland 
of in de EU) kan worden geanalyseerd met behulp van de vier 
benaderingswijzen van het vak maatschappijwetenschappen, waaronder: 
− de politiek-juridische benaderingswijze; 
− de sociaal-economische benaderingswijze; 
− de sociaal-culturele benaderingswijze. 

4p 25 Kies hieruit twee benaderingswijzen. 
Formuleer bij elk van deze twee benaderingswijzen een voor dit vraagstuk 
relevante analysevraag. 
Geef op elk van beide analysevragen een kort antwoord op grond van de 
informatie uit een van de teksten. 
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Opgave 4  Slachtoffers van criminaliteit 
 
Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer van criminaliteit. 
De volgende opgave bestaat uit vragen die gebaseerd zijn op het rapport 
Slachtoffers van criminaliteit. Feiten en achtergronden, een publicatie van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (april 2006). Het rapport verschaft inzicht in de 
positie van slachtoffers, presenteert de stand van zaken van onderzoek op dit 
terrein en schetst het beleid dat wordt gevoerd om de positie van slachtoffers te 
verbeteren. 
 
Lees tekst 9.  
Het onderzoek is toegespitst op misdrijven. Welke gedragingen een misdrijf (of 
overtreding) zijn, staat beschreven in rechtsregels. 

2p 26 Noem twee kenmerken van rechtsregels. 
 
Lees tekst 10 en bekijk figuur 2. 
Bij het doorlopen van de ‘strafrechtelijke keten’ kunnen slachtoffers een beroep 
doen op hulp van maatschappelijke instellingen en overheidsinstanties. 

2p 27 Noem bij fase 1 (ondervonden delicten) twee instanties waar het slachtoffer hulp 
kan krijgen. 
 
Zie figuur 2. 
Niet alle vervolgingszaken (zie fase 4 en 5) worden voor de rechter gebracht. 
Eén reden daarvoor is dat er onvoldoende bewijs is voor het strafbare feit. 

2p 28 Noem twee andere redenen op grond waarvan het Openbaar Ministerie kan 
besluiten zaken niet te vervolgen.  
 
Eén van de hoofdtaken van het OM is de vervolging van strafbare feiten. 

2p 29 Noem de twee andere hoofdtaken van het OM. 
 
Maak gebruik van tabel 1. 
Slechts een deel van de slachtoffers meldt bij de politie wat hun is overkomen. 
Van de 4,6 miljoen delicten waar de Nederlandse bevolking in 2004 mee te 
maken kreeg, zijn er 1,6 miljoen door of namens het slachtoffer bij de politie 
gemeld. De aangiftebereidheid verschilt aanzienlijk per delict.  

3p 30 Beschrijf het verschil in aangiftebereidheid tussen gewelddelicten en 
diefstaldelicten. 
Geef voor dat verschil twee verklaringen. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Zie figuur 3 en lees tekst 11. 
Leeftijd en geslacht blijken belangrijke variabelen bij de kans om slachtoffer 
van criminaliteit te worden. In figuur 3 en tekst 11 staan hierover gegevens uit 
het SCP-rapport. Uit ander onderzoek weten we in welke leeftijdsgroepen de 
daders van gewelddelicten vooral te vinden zijn.  

4p 31 Komen de daders en slachtoffers van gewelddelicten uit dezelfde 
leeftijdsgroepen? En zijn ze van hetzelfde geslacht? Licht je antwoord toe. 
 
Niet alleen leeftijd en geslacht (of andere kenmerken) zijn van betekenis bij het 
verklaren van de kans om slachtoffer te worden, ook de buurt waarin mensen 
leven, speelt volgens hoofdstuk 6 van het rapport een rol. Zo blijkt relatief veel 
criminaliteit voor te komen in de volgende buurten: 
− buurten met een lage economische status: bewoners hebben gemiddeld niet 

genoeg financiële middelen om lid te worden van verenigingen e.d.; 
− buurten met een etnische heterogeniteit: mensen spreken elkaars taal niet; 
− buurten waar een grote verhuismobiliteit bestaat.  

2p 32 Leg het mogelijke verband uit tussen het relatief hoge niveau van criminaliteit in 
dergelijke buurten en de sociale cohesie in zo’n wijk.  
 
De door de politie geregistreerde criminaliteit is volgens het rapport van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau de afgelopen 25 jaar behoorlijk gestegen. In 
1980 was het aantal door de politie geregistreerde delicten ruim 700.000 en dat 
nam gestaag toe tot 1,3 miljoen in 2004: bijna een verdubbeling. Het blijkt dat 
deze stijging slechts voor 1 procent wordt veroorzaakt door een toename in de 
kans dat burgers slachtoffer worden van criminaliteit. 

2p 33 Geef twee andere verklaringen voor de toename van de geregistreerde 
criminaliteit over de afgelopen 25 jaar. 
 
In hoofdstuk 11 van de publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau staat 
slachtofferpreventie centraal. Als één van de strategieën om criminaliteit (en dus 
het maken van slachtoffers) te voorkomen, wordt ‘rechtshandhaving’ genoemd. 
Hieronder valt het opleggen van strafrechtelijke sancties. Er zijn verschillende 
doelen van straffen. 

3p 34 Leg aan de hand van drie doelen van straffen uit dat het opleggen van straf 
preventief kan werken. 
 
De positie van het slachtoffer binnen het strafrecht is de laatste jaren sterk 
verbeterd. Zodra een zaak wordt aangemeld bij het OM krijgen slachtoffers een 
brief waarin gevraagd wordt of zij geïnformeerd willen worden over het verloop 
van een zaak. Het slachtoffer kan de zitting bijwonen.  

2p 35 Noem een ander recht van het slachtoffer tijdens het strafproces en licht dit 
recht toe. 
 
Lees de regels 1 tot en met 18 van tekst 12. 

2p 36 Leg uit dat het CDA zich kan vinden in de aanpak van criminaliteit zoals 
beschreven in de regels 1 tot en met 18 van tekst 12. Betrek hierbij een 
uitgangspunt van het CDA. 
 
 

einde  HA-1034-a-10-2-o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Massamedia: de invloed van gaming 
 

tekst 1 
 
“Gewelddadige computergames hebben geen effect op jongeren” 
 
Korte metten maken met de geldende 
clichés over gaming en de basis 
leggen voor een brede, maatschappe-
lijke discussie over het fenomeen. Dat 
doel had het Vlaams Instituut voor 5 
Wetenschappelijk en Technologisch 
Aspectenonderzoeken voor ogen met 
de studie ‘Game on’.  
“Het maatschappelijke en politieke 
debat concentreert zich op de 10 
mogelijke negatieve gevolgen van 
gewelddadige spelletjes. Niemand kijkt 
of gaming ook positieve effecten 
heeft”, vertelt onderzoekscoördinator 
Stef Steyaert.  15 
 
Geen nerds 
 
Gewelddadige games hebben geen 
langdurige negatieve invloed op 
spelers, zo blijkt. “Spelers blijven na 
het gamen hoogstens een kwartier 20 
geagiteerd. Daarna verdwijnt elk 
effect”, aldus onderzoeker Stefaan 
Pleysier. Nog een stereotype dat eraan 
moet geloven is dat van de asociale 
vereenzaamde achter zijn computer-25 

scherm. “Spelers ontmoeten elkaar op 
het internet via online games zoals 
World of Warcraft, en komen samen op 
zogenaamde LAN-party’s1)”, beschrijft 
Pleysier. “Zo ontstaat een hele nieuwe 30 
vorm van sociale netwerken.” 
 
“Natuurlijk mogen we de risico’s niet 
uit het oog verliezen. Cyberpesten en 
virtueel geweld bestaan, en dat 
moeten we tegengaan.” Maar volgens 35 
de onderzoekers halen de positieve 
aspecten de bovenhand. “Ze scherpen 
de coördinatie aan, bevorderen de 
talenkennis en leren jongeren omgaan 
met het uitvoeren van verschillende 40 
taken op hetzelfde moment”, luidt het.  
 
Dat wil niet zeggen dat elke school 
zich een batterij Playstations of pc’s 
moet aanschaffen. “De leerboeken 
mogen zeker niet de kast in. Laten we 45 
voorzichtig zijn met het invoeren van 
spelletjes in de klas. Zowel leer-
krachten als leerlingen moeten weten 
waar ze mee bezig zijn. Meer onder-
zoek is absoluut noodzakelijk.” (…)50 

 
 
naar: Jan Martynowski, 8 februari 2008  
http://www.gva.be/games/nieuws/ 
 
 

 
 
 
 

noot 1 LAN staat voor Local Area Network, een netwerk dat computers met elkaar verbindt. Een LAN- 
 party is een bijeenkomst waarbij meerdere personen via dit netwerk games tegen elkaar spelen.
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Opgave 2  Massamedia: Vernieuwing van de publieke omroep?  
 

tekst 2 
 
Bestel schreeuwt om profilering 
 
In Hilversum worden vandaag de leden 
van alle omroepen geteld. Sommige 
nieuwe omroepen halen de eerste 
drempel. Geven zij het publieke bestel 
zijn pluriformiteit weer terug? (…) 5 
De verenigingen moeten in ieder geval 
50.000 leden hebben en een maat-
schappelijke stroming vertegenwoordi-
gen (…). In het verzuilde Nederland 
van weleer was dat redelijk eenvoudig: 10 
de samenleving was op te delen in  
vier levensbeschouwelijke / religieuze 
stromingen. (…) Sinds de ontzuiling is 
het begrip ‘maatschappelijke stroming’ 
steeds minder duidelijk geworden. Het 15 
Commissariaat voor de Media, dat de 
aanvraag van nieuwe omroep-
initiatieven mede beoordeelt, heeft er 
inmiddels geen eenduidige definitie 
meer voor en beraadt zich op ‘nieuwe 20 
modellen om de samenleving te 
categoriseren’. Een daarvan is het 
model van onderzoeksbureau 
Motivaction, dat onderscheid maakt op 
basis van diverse levensstijlen die 25 
Nederlanders erop na houden: van 
wereldburgers tot mensen die zich 
richten op de eigen micro-omgeving.  
 
Maar als er al sprake mocht zijn van 
een stroming, dan is het volgende 30 

dilemma dat mensen steeds minder 
geneigd zijn zich ergens bij aan te 
sluiten. Veel organisaties worstelen 
met dat probleem en ook media 
ondervinden hier de gevolgen van. 35 
Denk aan de dalende abonneeverkoop 
bij dagbladen.  
 
Dan is er de jacht op de kijkcijfers 
waardoor Hilversum steeds minder 
pluriform is geworden. Het bestel mag 40 
dan dusdanig zijn ingericht om te 
voorkomen dat de gemene deler wordt 
opgezocht, het tv-aanbod is juist 
algemener geworden. Wie ziet nog het 
verschil tussen de programma’s van 45 
omroep Max en die van de NCRV? De 
baas van de publieke omroep klaagt 
zelf bij herhaling over het gebrek aan 
profilering bij de actualiteitenrubrieken. 
Hij ziet nauwelijks verschil tussen 50 
‘Nova’ en ‘Netwerk’. Op internet uiten 
Nederlanders al jaren hun ongenoegen 
over de eenzijdige programmering. 
 
Het gevolg van dit gebrek aan 
profilering is dat tien nieuwe omroepen 55 
werden opgericht door mensen die 
daarmee hun interesses en belangen 
beter aan bod willen laten komen. 

 
naar: Jonathan Maas, Trouw van 1 april 2009 
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tekst 3 
 

PowNed is er voor iedereen 
 

Het huidige publieke bestel is stuk. Een 
door babyboomers gebouwd bolwerk, 
op fundamenten die er niet meer zijn. 
Omroepen vertegenwoordigen niemand 
meer, hooguit zichzelf. Hele groepen 5 
mensen (zeker onze achterban) voelen 
zich al lang niet meer thuis bij de 
publieken. Wij gaan breken, zodat er 
weer wat te bouwen valt. 
 
PowNed is er voor alle Nederlanders. 10 
Dus ook voor jou! Maar in tegenstelling 
tot Hilversum gaan wij programma’s 
maken waar de kijker op zit te wachten, 
niet wat programmamakers willen zien. 
De nadruk zal liggen op nieuws, opinie, 15 
satire en entertainment. Maar dan 
zonder dat belerende opgeheven linker 
vingertje. Want PowNed mag dan geen 
politieke voorkeur hebben, wij gaan 
straks wat graag op het links geslepen 20 
brilletje van Hilversum staan. Een 
dergelijk geluid ontbreekt op dit 
moment in Hilversum. Wie nu naar de 
publieke omroep kijkt, heeft regelmatig 
het idee zich te moeten schamen voor 25 
zijn of haar opvattingen. Met PowNed 
zul je erachter komen dat je rechter-
speaker ook geluid maakt. Een even-
wichtiger programma-aanbod dus.  
 
PowNed is bedoeld voor wat wij de 30 
netwerkgeneratie noemen. Actief lid 
van de informatiemaatschappij, veel 
verschillende media door elkaar 
gebruiken. Altijd verbonden met internet 
(mobiel of niet) en met elkaar. Onze 35 
netwerken zijn grotendeels virtueel. 
De zichtbare cohesie is klein. Maar ze 
vormen een groep. Een groep van 
honderdduizenden, zo niet miljoenen 
mensen. Een groep sterk verdeeld in 40 

politieke opvattingen, in smaak, in 
afkomst en levensbeschouwing. Toch 
zoeken ze elkaar dagelijks weer op. 
Want ze zijn de netwerkgeneratie. Ze 
flocken samen op weblogs, op MSN en 45 
Hyves. Het is een groep die netwerkend 
en multitaskend opgroeit en nu al groter 
is dan de babyboomgeneratie.  
 
Wij maken PowNed voor mensen die de 
hedendaagse televisie één grote her-50 
haling en ‘oude meuk’ vinden. 
Discussies voeren ze niet door naar 
Rondom Tien te kijken, maar door MEE 
te doen op een forum of weblog. Oh, en 
komt er wel een keer iets leuks op 55 
televisie? Dan horen we dat via web-
logs of de media. Of via een krabbel op 
Hyves. Uitzending gemist? Dan zien we 
dat toch wel op GeenStijl, Youtube of 
Uitzending Gemist. PowNed streeft 60 
innovatieve oplossingen na die de 
verbinding gaan maken. Tussen de 
verschillende media en tussen de 
doelgroep en radio en TV. 
Wij maken PowNed voor mensen, 65 
geïnteresseerd in nieuws en opinie. Het 
zijn nieuwsgrazers, ze halen hun 
nieuws uit de meest onmogelijke uit-
hoeken. Of het nu CNN is, dan wel de 
BBC, de regionale kranten/omroepen of 70 
de weblogs. Kortom, de nieuwsbehoefte 
is er wel, alleen wordt de netwerk-
generatie tot op heden niet goed aan-
gesproken door de media. 
Ook wil de zender zich actief mengen in 75 
de politiek en zal er een politieke partij 
worden opgericht om aan de 
verkiezingen mee te doen. Op deze 
manier mobiliseren we onze leden om 
politiek actief te worden. 80 

            naar: http://www.powned.nl/ 
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Opgave 3  Politieke besluitvorming: Geen bont meer in  
      Nederland? 

 
figuur 1 
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Legenda:
verkiezingsuitslag 2006 in procenten
Tweede Kamer huidige zetelverdeling  

 
 

tekst 4 
 

Lot nerts wordt een Bijbels dilemma 
 
REPORTAGE, Van onze verslag-
geefster Kim van Keken 
DEN HAAG - Het lot van de nerts is in 
de Tweede Kamer uitgemond in een 
Bijbels dilemma. De toekomst van het 5 
roofdiertje, blijkt donderdag, ligt in 
handen van de ChristenUnie. Die partij 
zal de doorslag geven: wordt de 
nertsenfokkerij in Nederland verboden 
of niet?  10 
 
Dieren zijn levende schepsels, doceert 
het christelijke Kamerlid Cramer. ‘We 
moeten zorgvuldig omgaan met Gods 
schepselen.’ Hij houdt zijn eveneens 

christelijke collega Van der Vlies 15 
(SGP) een zonde uit de Bijbel voor. 
Pronkzucht. ‘Nertsenbont, is dat dan 
geen overbodige luxe?’  
 
Roofdier 
 
Cramer heeft er zichtbaar moeite mee. 20 
Want vele onderzoeken tonen aan dat 
een nerts een roofdier is. Het diertje, 
zo beredeneert het Kamerlid, hoort te 
leven in ‘een groot en waterrijk 
gebied’. ‘Gevangen zijn in een kooitje 25 
is in strijd met het karakter van het 
dier.’ Hij voegt daaraan toe dat ‘het 
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houden van nertsen voor alleen het 
velletje niet meer te rechtvaardigen is’. 
 
Die opmerking wordt met grote 30 
opluchting ontvangen door Van Velzen 
(SP) en Waalkens (PvdA). Samen 
hebben de partijen een wetsvoorstel 
ingediend om de nertsenfokkerijen te 
verbieden in 2018. GroenLinks, de 35 
Partij voor de Dieren en D66 steunen 
het volmondig. Maar dat is nét niet 
genoeg voor een Kamermeerderheid. 
Dus is de hoop gevestigd op de 
ChristenUnie, die Van Velzen en 40 
Waalkens wel aan een nipte meerder-
heid kan helpen.  
 

De opluchting van de dierenliefhebbers 
komt echter wat te snel. ‘Maar’, ver-
volgt Cramer, ‘we kunnen niet voorbij-45 
gaan aan de financiële compensatie.’ 
De parlementariër vreest dat nertsen-
fokkers in financiële problemen komen. 
Dat het fokverbod over tien jaar zou 
ingaan, is voor hem onvoldoende. Hij 50 
wil met het oog op andere prioriteiten, 
zoals zorg en onderwijs, nu geen geld 
voor een compensatieregeling voor de 
nertsfokkers uittrekken, zegt hij. Met 
dat gegeven kan hij het voorstel tot 55 
verbod niet steunen.  
 
Hiermee lijkt een verbod weer ver weg. 
(...) 

 
naar: de Volkskrant van 10 oktober 2008 
 

 
tekst 5 
 
Kamermeerderheid voor verbod op pelsdierhouderij 
 
Het maatschappelijke debat wordt al 
sinds de jaren negentig gevoerd, maar 
een meerderheid in de Tweede Kamer 
heeft zich gisteren dan toch uit-
gesproken voor een verbod per 2018 5 
op de pelsdierhouderij. De nerts-
fokkers kunnen in het voorstel geen 
financiële compensatie verwachten. 
Met SP en PvdA, vinden ook 
GroenLinks, PVV, D66 en de Partij 10 
voor de Dieren dat er jaarlijks geen 5 
miljoen dieren vergast mogen worden 
voor bont, een product waar een 
alternatief voor is. SGP, CDA en VVD 
hameren op een goede financiële 15 
afwikkeling, net als de ChristenUnie. 
De Nederlandse Federatie van 

Edelpelsdierhouders denkt dat het 
voorstel de eindstreep niet haalt. CDA-
woordvoerder Koopmans denkt dat de 20 
rechter het verbod zal blokkeren. Het 
is volgens hem in strijd met de 
Europese wetgeving. Bewijs maar 
eens dat tien jaar afbouwtijd genoeg is 
om pelsdierhouders te compenseren, 25 
stelt Van der Vlies (SGP). “Maar”, stelt 
PvdA’er Waalkens, “als de Kamer met 
initiatieven komt voor een schade-
regeling, zullen wij die niet blokkeren.” 
Als de senaat vervolgens niet akkoord 30 
gaat met het verbod zonder compen-
satie, zou het verbod er alsnog kunnen 
komen met een schaderegeling.

 
naar: de Telegraaf en nrc.next van 27 mei 2009 
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tekst 6  
 
Activisten laten honderden nertsen vrij 
 
Activisten hebben vierhonderd 
nertsen vrijgelaten bij een fokkerij in 
Ubachsberg. Volgens de politie zijn 
dezelfde nacht 360 van de dieren 
weer gevangen. 5 
Van onze verslaggever.  
Ubachsberg 
Het Dieren Bevrijdings Front heeft de 
verantwoordelijkheid opgeëist voor de 
actie, die in de nacht van 20 op 21 10 
maart is uitgevoerd maar nu pas 
bekend gemaakt is. 
De politie zegt niet te weten wie er 
achter de actie zit, maar stelt wel dat 

het om een organisatie gaat die 15 
ervaring heeft met dit soort acties. 
Volgens de claimbrief zijn ook fok-
kaarten met de gegevens van de 
dieren vernietigd. De activisten hebben 
volgens het bericht een betonnen muur 20 
verwijderd ‘zodat de dieren hun weg 
naar de vrijheid hebben kunnen 
vinden’. Volgens een woordvoerder 
van de dierenactivistenwebsite 
Animalrights.nl zijn de acties erop 25 
gericht bedrijven die dierenleed ver-
oorzaken schade toe te brengen om ze 
tot sluiting te dwingen.

 

naar: Limburgs Dagblad van 28 maart 2008 
 
 

tekst 7a  
 
Stichting Wakker Dier 
Wakker Dier is de grootste dieren-
beschermingsorganisatie die zich 
exclusief richt op het afschaffen van de 
bio-industrie. Ze wil mensen wakker 5 
maken. Laten zien dat er veel mis is in 
de bio-industrie. En ook laten zien dat 
het anders kan. (…) 
Alternatieven 
Wakker Dier laat niet alleen zien wat 10 
er mis is. Ze laat ook zien wat voor 
diervriendelijke keuzes je kunt maken. 
Daarom motiveren we iedereen om 
diervriendelijk in te kopen. Bijvoor-
beeld door eens een vleesvervanger te 15 
nemen. Of een stukje biologisch vlees. 
Werkwijze  
Naast consumentenvoorlichting  

stimuleert Wakker Dier ook bedrijven 
tot een diervriendelijker beleid. Super-20 
markten en restaurants wordt bijvoor-
beeld gevraagd om over te stappen op 
biologisch vlees en scharreleieren. 
Doneer nu aan Wakker Dier, want wij 
kunnen bijvoorbeeld: 25 
- voor 100 euro een complete school 
voorlichten over bio-industrie. 
- Voor 1000 euro een rechtszaak 
voeren tegen de bouw van een 
megastal. 30 
CBF Keurmerk 
Wakker Dier is een erkend goed doel. 
In 2002 ontving de stichting het CBF-
Keur voor Goede Doelen. Dit keurmerk 
betekent dat Wakker Dier verantwoord 35 
met jouw gift omgaat.

 

naar: http://www.wakkerdier.nl/ 
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tekst 7b  
 
Respect voor Dieren is een netwerk 
van activisten. Verspreid over heel 
Nederland voeren mensen actie uit 
naam van Respect voor Dieren. We 
streven naar een wereld waarin dieren 5 
niet gebruikt worden door mensen, 
maar in vrijheid kunnen leven. (…) 
 
Respect voor Dieren heeft geen 
betaalde medewerkers, wel hard-
werkende activisten die al hun tijd, 10 
energie en geld in de strijd voor dieren 
steken. We zijn blij met donaties, 
daarvan bekostigen we flyers, span-
doeken, stickers en ander actie-
materiaal. Nog liever dan geld, hebben 15 
we je actieve bijdrage. (…) 
 
Beginsel 
- Respect voor dieren doet acties in 
het belang van dieren. De groep streeft 
naar vrijheid voor alle dieren. 20 
- Respect voor Dieren ziet geen heil in 
dierenwelzijnsmaatregelen, die niet tot 
vrijheid van dieren leiden maar tot 
rechtvaardiging van opsluiting, uit-
buiting, marteling en moord. 25 
- Respect voor Dieren streeft naar een 
wereld met respect voor dier, milieu en 
mens (…). 

- Uit naam van Respect voor Dieren 
worden geen vernielingen gedaan en 30 
geen bedreigingen geuit. Respect voor 
dieren doet uitsluitend openbare 
acties. Directe schade wordt niet uit 
naam van Respect Voor Dieren toe-
gebracht. 35 
- Respect voor Dieren groepen kunnen 
wel bezettingen, lock-ons en andere 
vormen van passief verzet als actie-
vorm nemen. Publieke actievormen 
zoals bevrijdingsacties kunnen ook uit 40 
naam van de groep gedaan worden. 
- Respect voor Dieren is niet 
hiërarchisch, iedere activist heeft 
evenveel zeggenschap. 
- Respect voor Dieren wil verandering 45 
bereiken via publieke bewustwording. 
- Respect voor Dieren distantieert zich 
niet van ondergrondse of boven-
grondse dierenrechten- en dieren-
bevrijdingsgroepen, zolang al het 50 
mogelijke wordt gedaan om dieren, 
milieu en mensen geen schade te 
berokkenen. 
- Alle activisten van Respect voor 
Dieren ondersteunen het boven-55 
staande. (…)

 
naar: http://www.respectvoordieren.nl/ 
 

tekst 8  
 
De handel in zeehondenbont wordt 
binnen de EU verboden. Het Europese 
Parlement stemde gisteren in over-
grote meerderheid voor een verbod. 
Formeel moeten ook de EU-lidstaten 5 
nog instemmen, maar dat is een 
formaliteit. “Wij zijn ontzettend ver-
heugd. In Canada verwachten ze dat 

dit een fatale klap is voor de zee-
hondenjacht, aldus Claudia Linssen, 10 
directeur van de organisatie Bont voor 
Dieren. “Wij denken dat het verdwijnen 
van Europa als afzetmarkt zal leiden 
tot forse beperking van de zeehonden-
jacht”, aldus Linssen.15 

 
naar: nrc.next van 6 mei 2009 
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Opgave 4  Slachtoffers van criminaliteit 
 

De volgende teksten, tabel en figuren komen (bewerkt of verkort) uit het rapport 
‘Slachtoffers van criminaliteit. Feiten en achtergronden’. Een publicatie van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau, Den Haag, Karin Wittebrood, april 2006. 
 
tekst 9
 
Afbakening en invalshoek 
In deze studie richten we ons op de 
‘gewone’ burger die het slachtoffer is 
of kan worden van criminaliteit. Hoewel 
deze omschrijving op het eerste 5 
gezicht misschien duidelijk genoeg 
lijkt, zal toch enige toelichting worden 
gegeven op deze keuze en een 
expliciete afbakening worden gemaakt.  

Onder criminaliteit verstaan we in 10 
principe alle gedragingen die bij wet 
strafbaar zijn gesteld als misdrijf.  
Overtredingen vallen buiten het bereik 
van deze publicatie. Gedragingen die 
‘onbehoorlijk’ of ‘onduldbaar’ zijn of die 15 
voor ‘overlast’ zorgen blijven eveneens 
buiten beschouwing als zij niet 
onwettig zijn (…) 

 
 
tekst 10 
 
Van burger tot benadeelde partij 
Inleiding 
In Nederland wonen ruim 16 miljoen 
burgers (…) Deze burgers – die allen 
een kans hebben slachtoffer te worden 5 
van criminaliteit – vormen in dit 
hoofdstuk het uitgangspunt. Een deel 
van hen zal daadwerkelijk als 
slachtoffer te maken krijgen met 
criminaliteit. Voor deze slachtoffers is 10 
een ‘strafrechtelijke’ keten uitge-
stippeld. Deze keten wordt door 
burgers geheel of gedeeltelijk 
doorlopen. Hoeveel burgers krijgen 
jaarlijks te maken met criminaliteit en 15 
hoe vaak melden ze dat vervolgens bij 
de politie? Van welk deel van deze 
delicten wordt een officiële aangifte 

opgemaakt en van hoeveel slachtoffers 
komt ‘hun’ zaak uiteindelijk voor de 20 
rechter? Om deze keten te kunnen 
doorlopen, is het initiatief in eerste 
instantie aan het slachtoffer zelf. Deze 
(of eventueel andere) betrokkenen 
kunnen het delict bij de politie melden. 25 
Vervolgens spelen vooral politie, 
openbaar ministerie (OM) en 
rechterlijke macht een belangrijke rol 
in de wijze waarop de keten verder 
wordt doorlopen.  30 
De gegevens die we gebruiken om de 
‘strafrechtelijke’ keten te beschrijven 
zijn afkomstig uit verschillende data-
bronnen, die elk over een deel van de 
keten informatie verschaffen.35 
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figuur 2 
 
De zes fasen van de ‘strafrechtelijke keten’ die burgers (kunnen) doorlopen 
wanneer zij te maken krijgen met criminaliteit, 2004 
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tabel 1 
 

Aantal bij de politie gemelde delicten en slachtoffers onder de Nederlandse 
bevolking van 15 jaar en ouder naar type delict, 2004 (in absolute aantallen x 1000 
en in procenten) 
 

 
 

bron: CBS, SCP bewerking 
 

 
figuur 3 
 

Aandeel slachtoffers onder de bevolking van twaalf jaar en ouder naar leeftijd, 
2003 (in procenten) 
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tekst 11 
 
Vrouw en man 
In het algemeen worden mannen vaker 
slachtoffer van criminaliteit dan 
vrouwen, maar wanneer het type delict 
in beschouwing wordt genomen, is 
deze generalisering te simpel.  5 

Mannen zijn vaker slachtoffer van 
gewelddelicten, zoals mishandeling en 
bedreiging, terwijl vrouwen vaker het 
slachtoffer zijn van seksuele delicten.

 
 
tekst 12 
 
Algemene ontwikkelingen in het 
veiligheidsbeleid  
Tot het einde van de jaren zeventig 
werd de aanpak van criminaliteit als 
een exclusief terrein van politie en 5 
justitie beschouwd. De opvatting dat 
niet alleen politie en justitie een rol 
moeten spelen bij de criminaliteits-
bestrijding, maar ook andere over-
heidsinstanties, maatschappelijke 10 
organisaties, bedrijfsleven en indivi-
duele burgers, was ‘vernieuwend’. (…) 
Het beleidsplan Samenleving en 
criminaliteit (1985) was het begin van 

een reeks nota’s en beleidsstukken 15 
waarin maatregelen werden voor-
gesteld om de criminaliteit aan te 
pakken buiten het strafrecht om.  
Deze maatregelen waren vooral 
gericht op het aanpassen van de 20 
bebouwde omgeving, het versterken 
van sociale bindingen in de samen-
leving en het intensiveren van het 
functionele toezicht. In dit kader 
werden voor experimenten in ongeveer 25 
80 gemeenten gelden beschikbaar 
gesteld en ruim 250 projecten zijn 
hiermee gefinancierd. (…) 

 
 
 
 
 

einde  H-ma-b* HA-1034-a-10-2-b* 
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HA-E-1034-a-10-2-o/b*   

erratumblad 2010-2 
 

maatschappijwetenschappen/maatschappijleer HAVO 
 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,  
 
Bij het centraal examen maatschappijwetenschappen/maatschappijleer havo op 
woensdag 23 juni, aanvang 13.30 uur, moeten de kandidaten de volgende mededeling 
ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin van de zitting aan de kandidaten 
worden voorgelezen of uitgereikt. 
 
 
 
In het opgavenboekje, pagina 4, in de inleidende tekst direct boven vraag 13, moet 
 
huidige zetelverdeling 
 
vervangen worden door: 
 
zetelverdeling van mei 2009 
 
en 
 
In de bijlage, pagina 5, in de legenda van figuur 1, moet 
 
huidige zetelverdeling 
 
vervangen worden door: 
 
zetelverdeling van mei 2009 
 
 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs H.W. Laan 
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Correctievoorschrift HAVO 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
tevens oud programma maatschappijleer 

 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regel 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen 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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regel 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Opgave 1  Massamedia: de invloed van gaming 
 

 1 maximumscore 1 
framing/mediaframe 
 

 2 maximumscore 3 
• de cultivatietheorie 1 
• Volgens deze theorie zullen mensen die veel naar bepaalde soorten 

programma’s kijken of bepaalde games spelen, 1 
• worden beïnvloed in het beeld dat zij van de werkelijkheid hebben. De 

realiteit zoals die in gewelddadige games wordt voorgesteld, wijkt af 
van de alledaagse werkelijkheid  1 

 
 3 maximumscore 2 

• sociale functie: “Spelers ontmoeten elkaar op het internet via online 
games … en komen samen op zogenaamde LAN-party’s”, beschrijft 
Pleysier. “Zo onstaat een hele nieuwe vorm van sociale netwerken.” 
(regels 26-31) 1 

• educatieve (en informatieve) functie: “Ze scherpen de coördinatie aan, 
bevorderen de talenkennis en leren jongeren omgaan met het 
uitvoeren van verschillende taken op hetzelfde moment”, (regels 37-41) 1 

 
Opmerking 
Alleen voor een juiste functie met een juist citaat wordt een punt 
toegekend. 
 
 

Opgave 2  Massamedia: Vernieuwing van de publieke omroep? 
 

 4 maximumscore 3 
− Socialisten: VARA 
− Liberalen: AVRO 
− Protestanten: NCRV/VPRO (niet goed: EO) 
− Katholieken: KRO 
 
Indien vier omroepen juist 3 
Indien drie omroepen juist 2 
Indien twee omroepen juist 1 
Indien minder dan twee juist 0 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 2 
individualisering 
“… dat mensen steeds minder geneigd zijn zich ergens bij aan te sluiten.” 
(regels 31-33) 
 

 6 maximumscore 4 
Voorbeeld van een goed antwoord: 
• De TROS richtte zich (niet op een traditionele achterban, maar) op “het 

Nederlandse gezin”. Haar doel was niet een diepere boodschap 
brengen voor de mensen van één van de zuilen, maar haar 
uitzendingen moesten een breed publiek aanspreken. Daarom bracht 
de TROS programma’s met veel amusement en weinig diepgang 2 

• De TROS had met haar programma’s groot succes, ook bij de kijkers 
afkomstig van de traditionele achterban van de zuilen. Hierdoor 
voelden de andere omroepverenigingen zich bedreigd. Zij zagen zich 
genoodzaakt de TROS na te volgen en brachten ook algemenere, 
lichtvoetigere programma’s: de zuilen ontzuilden 2 

 
 7 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende): 
− de opkomst en toenemende concurrentie van de commerciële 

omroepen 
− de toegenomen onderlinge concurrentie (vooral ten gevolge van de 

komst van TROS en Veronica en vanwege de bepaling in de 
Omroepwet die zendtijd bindt aan het aantal leden) 

− het toegenomen consumentisme onder het publiek 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeelden van kleuring (twee van de volgende): 
Er wordt een andere indruk gegeven van wat belangrijk is of welke 
interpretatie gegeven moet worden door: 
− een andere selectie van beelden.  
− beelden in een andere volgorde te zetten.  
− andere informatiebronnen te gebruiken (meer of minder eenzijdig).  
− andere sprekers/woordvoerders uit te nodigen (die het onderwerp van 

verschillende kant belichten). 
− het onderwerp vanuit een bepaald perspectief (frame) te benaderen 

(bijvoorbeeld vanuit een human-impactframe, moraliteitsframe, 
conflictframe).  

− de keuze van muziek / toevoeging van special effects en dergelijke.  
 
per juiste manier van kleuring 1 
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Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste argumenten met citaat zijn (twee van de volgende): 
− PowNed richt zich op de ‘netwerkgeneratie’ en onderscheidt zich 

daarmee van de bestaande omroepen. Hiermee voldoet PowNed aan 
de eis van een eigen identiteit: 
“PowNed is bedoeld voor wat wij de netwerkgeneratie noemen.” (regels 
30-31) 
Met toetreding levert PowNed een bijdrage aan het uitgangspunt van 
pluriformiteit van het publieke bestel. 

− Volgens PowNed is het huidige bestel te links en hier wil het zo nodig 
een tegenwicht aan bieden. Hiermee voldoet PowNed aan de eis van 
een eigen identiteit: 
“PowNed mag dan geen politieke voorkeur hebben, wij gaan straks wat 
graag op het links geslepen brilletje van Hilversum staan. Een dergelijk 
geluid ontbreekt op dit moment in Hilversum.” (regels 18-23) / “Met 
PowNed zul je erachter komen dat je rechterspeaker ook geluid 
maakt.” (regels 26-28) 
Met toetreding levert PowNed een bijdrage aan het uitgangspunt van 
pluriformiteit van het publieke bestel. 

− PowNed wil verbindingen maken tussen oude en nieuwe media, 
waardoor burgers beter de mogelijkheid hebben deel te nemen aan het 
publieke debat: 
“... door MEE te doen op een forum of weblog.”(regels 53-54) 
Met toetreding levert PowNed een bijdrage aan het uitgangspunt van 
democratie van het publieke bestel. 

− PowNed wil iets betekenen voor mensen die zich willen informeren, 
wat een voorwaarde is voor politieke meningsvorming: 
“Wij maken PowNed voor mensen, geïnteresseerd in nieuws en 
opinie.” (regels 65-66) 
Met toetreding levert PowNed een bijdrage aan het uitgangspunt van 
democratie van het publieke bestel. 

− PowNed wil mensen politiek mobiliseren om actief aan de politiek mee 
te doen: 
“Ook wil de zender zich actief mengen in de politiek … om politiek 
actief te worden.” (regels 75-80) 
Met toetreding levert PowNed een bijdrage aan het uitgangspunt van 
democratie van het publieke bestel. 

 
per juist argument met uitgangspunt én citaat 2 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 2 
Technologische convergentie betekent dat voorheen van elkaar 
gescheiden soorten media met elkaar verbonden raken en tegelijkertijd 
gebruikt worden. Een gemiste televisie-uitzending zien
mensen tegenwoordig volgens PowNed via internetsites als 
Uitzending Gemist of GeenStijl: ict en televisie zijn hier verbonden / 
PowNed streeft innovatieve oplossingen na die de verbinding maken 
tussen de doelgroep en de verschillende media. 
 

 12 maximumscore 2 
Twee van de volgende journalistieke (kwaliteits)normen: 
− Het scheiden van feiten en meningen. 
− Het controleren van de informatie door ook andere bronnen te 

raadplegen. 
− Het toepassen van hoor en wederhoor. 
 
per juiste journalistieke (kwaliteits)norm  1 
 
 

Opgave 3  Politieke besluitvorming: Geen bont meer in  
      Nederland? 

 
 13 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste kenmerken zijn (twee van de volgende):  
− Het aantal zetels dat een partij behaalt, is evenredig aan het op die 

partij uitgebrachte aantal stemmen.  
− Er zitten relatief veel partijen in de Tweede Kamer, waarbij geen 

enkele partij de meerderheid heeft. 
− Kleine partijen behalen zetels in de volksvertegenwoordiging (indien zij 

de kiesdeler halen). 
− Ons stelsel kent geen kiesdrempel (want het evenredigheidsbeginsel 

geldt ook voor de partijen met het kleinst aantal behaalde zetels).  
 
per juist kenmerk 1 
 

 14 maximumscore 1 
recht van initiatief 
 

 15 maximumscore 2 
In dit geval wordt voor deze ene kwestie naar een tijdelijke samenwerking 
gezocht tussen partijen die samen een meerderheid hebben. 
Voor de meeste wetsvoorstellen (die afkomstig zijn van de regering, 
overeenkomstig het regeerakkoord) bestaat een vaste Kamermeerderheid 
van de coalitiepartijen (coalitie van Tweede Kamerfracties die zich 
gebonden hebben aan het regeerakkoord). 
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 1 
rentmeesterschap 
 

 17 maximumscore 2 
Aggregatiefunctie: het tegen elkaar afwegen en bij elkaar brengen van 
wensen, eisen en belangen en daarbij tot een keuze komen. 
 

 18 maximumscore 3 
− PvdA: sociaaldemocratische stroming 
− GroenLinks: ecologische stroming / sociaaldemocratische stroming  
− D66: sociaalliberalisme 
− Partij voor de Dieren: ecologische stroming 
− PVV: liberalisme / populisme 
 
Indien vijf partijen juist 3 
Indien vier partijen juist 2 
Indien drie partijen juist 1 
Indien twee of minder partijen juist 0 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeeld van een goed antwoord:  
• De VVD vindt dat de overheid meer oog moet hebben voor de 

belangen van het bedrijfsleven / De VVD is voor een vrij 
ondernemerschap (een pelsdierhouder moet niet beperkt worden in zijn 
economische activiteiten / de economische activiteiten van een 
pelsdierhouderij moeten niet beperkt worden) / De VVD wil financiële 
zekerheid voor de pelsdierhouder, waaronder een goede financiële 
compensatie om de bedrijfsactiviteit te kunnen verleggen  1 

• De VVD is namelijk voor de vrije markteconomie; daarin past in 
principe zo min mogelijk overheidsingrijpen (een totaal verbod is wel 
heel ingrijpend)  1 

 
 20 maximumscore 3 

• De eerste barrière, het (h)erkennen van het probleem is al genomen: al 
sinds de jaren negentig is een discussie gaande over het verbod op de 
pelsdierhouderij 1 

• De tweede barrière, de toekenning van een hoge prioriteit aan het 
probleem als politiek probleem is genomen: er is een Kamerdebat 
gevoerd en een Kamerbesluit gevallen op 26 mei 2009 1 

• De derde barrière, de besluitvorming, is nog niet geheel genomen: de 
Eerste Kamer hoeft niet akkoord te gaan met een verbod (zonder 
financiële compensatie)  1 

 
Opmerking 
Alleen voor een juiste barrière in combinatie met een juist gegeven uit de 
tekst mag een punt toegekend worden. 
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Vraag Antwoord Scores

 21 maximumscore 3 
Voorbeelden van een goede argumentatie zijn: 
− De dierenactivisten zijn ‘niet uit op eigen voordeel’, maar komen op 

voor het ideaal van het dierenwelzijn / handelen volgens hun geweten. 
In dit opzicht is deze actie een voorbeeld van burgerlijke 
ongehoorzaamheid. 

− Er is weliswaar ‘geen geweld’ tegen personen gebruikt, maar volledig 
geweldloos zijn de acties ook niet want er zijn eigendommen vernietigd 
of verwijderd. In dit opzicht is deze actie geen voorbeeld van 
burgerlijke ongehoorzaamheid. 

− De activisten overtreden niet ‘openlijk de wet’: weliswaar heeft het 
Dieren Bevrijdings Front de verantwoordelijkheid opgeëist voor de 
actie, maar de activisten hebben zich kennelijk niet laten arresteren / 
de politie zegt niet te weten wie er achter de actie zit. In dit opzicht is 
deze actie geen voorbeeld van burgerlijke ongehoorzaamheid. 

 
per voorwaarde met juiste argumentatie 1 
 

 22 maximumscore 4 
• Vraag: Behoren ze wel of niet tot het establishment? 

‘Wakker Dier’ is een erkend goed doel en probeert een diervriendelijk 
beleid te stimuleren. 
‘Respect voor Dieren’ (daarentegen) zet zich veel meer af tegen het 
establishment. Deze organisatie ziet bijvoorbeeld geen heil in 
dierenwelzijnsmaatregelen. Bevrijdingsacties worden niet afgewezen 
en ‘Respect voor Dieren’ distantieert zich niet van ondergrondse 
dierenrechten- en dierenbevrijdingsgroepen 2 

• Vraag: Zijn ze professioneel georganiseerd en geïnstitutionaliseerd? 
‘Wakker Dier’ is professioneler georganiseerd/geïnstitutionaliseerd: het 
is de grootste dierenbeschermingsorganisatie gericht op het afschaffen 
van de bio-industrie, hetgeen structuur en organisatie veronderstelt.  
Dit blijkt uit het gegeven dat de organisatie de beschikking heeft over 
voorlichters en rechtsdeskundigen, die ingehuurd kunnen worden door 
verschillende sectoren in de maatschappij. 
‘Respect voor Dieren’ (daarentegen) is veel losser georganiseerd: 
‘Respect voor Dieren’ is een netwerkorganisatie zonder hiërarchie; 
iedere activist heeft evenveel zeggenschap / heeft geen betaalde 
medewerkers, wel hardwerkende activisten  2 

 
 23 maximumscore 1 

de Raad van de Europese Unie / (voorheen) Raad van Ministers 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 2 
Voorbeelden van een goed antwoord zijn (één van de volgende): 
− Het streven is de instelling van een gemeenschappelijke markt, met 

een vrij verkeer van ondermeer goederen (waaronder zeehondenbont). 
Hierin past niet dat een land als Canada wél met het ene lidstaat 
handel kan voeren, maar niet met het andere.  

− Wanneer zeehondenbont in de ene lidstaat (waar geen handelsverbod 
geldt) ingevoerd zou worden, zou het volgens de regels van de 
gemeenschappelijke markt vervolgens wel naar een andere lidstaat 
(waar het verbod wel geldt) doorgevoerd mogen worden. 

 
 25 maximumscore 4 

Twee van de volgende benaderingswijzen: 
Politiek-juridische benaderingswijze: 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende): 
− Welke regelgeving is door de overheid ontwikkeld? 

Er is nog geen verbod op de pelsdierhouderij. / Er is wel in Europees 
verband een verbod op zeehondenbont. 

− Wat is het huidige beleid ten aanzien van de pelsdierhouderij? / Welk 
beleid wordt voorgestaan door betrokken politieke partijen en 
groeperingen? 
Het huidige beleid is de productie van nertsbont over te laten aan de 
vrije markt. / Een meerderheid van de politieke partijen in de Tweede 
Kamer wil nu een verbod op pelsdierhouderij zonder, en een 
minderheid van de partijen mét financiële compensatie. 

− Welke mogelijkheden hebben betrokken groepen om het 
overheidsbeleid te beïnvloeden?  
Gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld:  
lobbyen (voor- en tegenstanders), mobiliseren publieke opinie (voor- 
en tegenstanders), gebruikmaken van wetenschappelijk 
(opinie)onderzoek (voor- en tegenstanders), acties (Dieren Bevrijdings 
Front, Respect voor Dieren), voorlichting (Wakker Dier), naar de 
rechter stappen (Wakker Dier)  

− Welke politiek-ideologische visies zijn te herkennen in het huidige of 
gewenste beleid? 
Confessionelen benadrukken het rentmeesterschap én de steun aan 
het midden- en kleinbedrijf / liberalen benadrukken de vrije 
markteconomie / de ecologische stromingen benadrukken 
duurzaamheid. 

− Hoe verhoudt de regelgeving van de EU zich tot die van Nederland? 
In tekst 8 is te lezen dat een verbod op zeehondenbont nog formeel 
goedgekeurd moet worden door alle lidstaten van de EU. 
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Vraag Antwoord Scores

Sociaal-economische benaderingswijze: 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende): 
− Welke groepen zijn betrokken bij de politieke strijd om het verbieden 

van de pelsdierhouderij en welke belangen vertegenwoordigen zij? 
Pelsdierfokkers en milieugroepen. 

− Welke economische en maatschappelijke gevolgen heeft een verbod? 
Gesproken wordt over de financiële kosten bij een eventueel 
schadeloosstellen van de pelsdierhouderij. / Gesproken wordt over de 
economische gevolgen voor de bedrijfstak van de pelsdierhouderij. 

 
Sociaal-culturele benaderingswijze: 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende): 
− Van welke conflicterende waarden is sprake?  

Dierenwelzijn staat hier tegenover vrij ondernemerschap. 
− Welke visies of normatieve uitgangspunten zijn te herkennen in de 

opvattingen van betrokken partijen en groepen? 
Confessionelen benadrukken het rentmeesterschap én de steun aan 
het midden- en kleinbedrijf. / Liberalen benadrukken de vrije 
markteconomie. / De ecologische stroming benadrukt de 
duurzaamheid. 

 
Voor een benaderingswijze met de juiste vraag  1 
Voor een juist antwoord op grond van de informatie in het bronnenboekje 1 
 
 

Opgave 4  Slachtoffers van criminaliteit 
 

 26 maximumscore 2 
Juiste kenmerken van rechtsregels zijn (twee van de volgende):  
− Rechtsregels worden gesteld en gehandhaafd door de overheid. 
− Rechtsregels gelden voor iedereen. 
− Rechtsregels gaan voor andere regels en normen. 
 
per juist kenmerk 1 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste instanties zijn (twee van de volgende): 
− de politie 
− Bureau Slachtofferhulp 
− blijf-van-mijn-lijfhuis 
− het Juridisch Loket / (voorheen) Bureau voor Rechtshulp 
− Meldpunt Discriminatie 
 
per juiste instantie 1 
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Vraag Antwoord Scores

 28 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen zijn (twee van de volgende):  
− Vervolging is niet in het algemeen belang (capaciteitsproblemen 

kunnen tot andere prioriteitstelling nopen) / toepassen van het 
opportuniteitsbeginsel. 

− De verdachte voldoet aan de voorwaarde tot het betalen van een 
geldbedrag of schadevergoeding: er is sprake van een transactie. 

− De negatieve gevolgen van een veroordeling wegen zwaarder dan het 
belang van vervolging. 

− De officier van justitie verwacht dat een flinke waarschuwing bij ‘first 
offenders’ afdoende zal helpen. 

 
per juiste reden 1 
 

 29 maximumscore 2 
• Leiden van het opsporingsonderzoek / de opsporing van strafbare 

feiten 1 
• Doen uitvoeren van opgelegde strafvonnissen / toezicht houden op de 

uitvoering van strafvonnissen 1 
 

 30 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juiste beschrijving: 
• Van nog geen derde van alle gewelddelicten wordt aangifte gedaan bij 

de politie, terwijl van ongeveer de helft van diefstaldelicten aangifte 
wordt gedaan 1 

 
Voorbeelden van juiste verklaringen: 
• Bij diefstaldelicten is het verkrijgen van een bewijs voor de verzekering 

een belangrijke reden om het delict bij de politie aan te geven 1 
• Bij gewelddelicten speelt de angst voor de dader mogelijk een rol om 

het delict niet aan te geven 1 
 

 31 maximumscore 4 
− Leeftijd:  
• Ja, de categorie jongeren tussen 12 en 24 jaar is duidelijk 

oververtegenwoordigd bij de daders van gewelddelicten 1 
• De leeftijdscategorieën 12-17 en 18-24 zijn ook bij slachtoffers van de 

gewelddelicten oververtegenwoordigd (zie figuur 3) 1 
− Geslacht: 
• Ja, criminaliteit/geweldcriminaliteit wordt vooral gepleegd door mannen 1 
• Wat betreft slachtoffers van criminaliteit, zijn mannen vaker slachtoffer 

van gewelddelicten dan vrouwen (zie tekst 11) 1 
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 HA-1034-a-10-2-c 13 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 32 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste verklaring is: 
In de genoemde buurten is weinig sociale cohesie. De mensen in deze 
buurten leven langs elkaar heen, zijn minder op elkaar betrokken of voelen 
zich minder verantwoordelijk voor elkaar. Door deze geringere sociale 
cohesie zal er minder sociale controle zijn. Dit verhoogt de kans op 
criminaliteit (en kans op slachtofferschap). 
 

 33 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste verklaringen zijn (twee van de volgende):  
− Demografie: toename van de bevolking over de periode 1980-2004. 
− Delicten worden vaker aangegeven bij de politie. 
− De politie heeft van meer aangegeven delicten een proces-verbaal 

opgemaakt.  
− In de periode 1980-2004 is het aantal regels en wetten die overtreden 

kunnen worden (bijvoorbeeld identificatieplicht, computercriminaliteit) 
toegenomen.  

− Er is sprake van selectief opsporingsbeleid: criminaliteit waar de politie 
veel aandacht aan besteedt, zal ook vaker worden geconstateerd.  

− De politie werkt effectiever. / De politie heeft moderne hulpmiddelen en 
komt bijgevolg meer delicten op het spoor. 

 
per juiste verklaring 1 
 

 34 maximumscore 3 
Een straf beoogt:  
• Generale preventie: potentiële daders worden afgeschrikt door de 

(hoogte van de) straf 1 
• Speciale preventie: door de straf wordt een veroordeelde afgeschrikt 

om nogmaals een misdrijf te plegen 1 
• Resocialisatie/heropvoeding: de sanctie beoogt mede de terugkeer van 

de gedetineerde in de maatschappij te bevorderen / een taakstraf als 
leerstraf; iemand die “ervan geleerd heeft”, zal minder snel recidiveren 1 

 
 35 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende): 
− Het slachtoffer heeft spreekrecht (in bepaalde ernstige gevallen) 

waarbij het slachtoffer mag vertellen welke gevolgen het strafbare feit 
voor hem of haar gehad heeft. 

− Het slachtoffer kan de hoedanigheid van benadeelde toegekend krijgen 
(kan zich als “benadeelde partij” voegen.) De rechter kan bijvoorbeeld
de veroordeelde schadevergoeding opleggen en/of de vordering daartoe
van het slachtoffer toewijzen. 
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 HA-1034-a-10-2-c 14 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 36 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende):  
− Het CDA benadrukt het belang van samenwerking tussen school, 

gezin, maatschappelijk middenveld en overheid bij het voorkomen 
van criminaliteit.  

− Burgers, maatschappelijke organisaties en overheid moeten een 
bijdrage leveren aan de bevordering van waarden en normen, met 
name het respect opbrengen voor anderen.  

− Gespreide verantwoordelijkheid betekent het delen van 
verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving. 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Jan Martynowski, 8 februari 2008  http://www.gva.be/games/nieuws/gewelddadige-

computergames-hebben-geen-effect-op-jongeren.aspx 
tekst 2 naar: Jonathan Maas, Trouw van 1 april 2009  http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/ 

article2068620.ece/Bestel_schreeuwt_om_profilering_.html 
tekst 3 naar: http://www.powned.nl/ 
figuur 1 bron: Cito 
tekst 4 naar: Kim van Keken, de Volkskrant van 10 oktober 2008 
tekst 5 naar: de Telegraaf en nrc.next van 27 mei 2009 
tekst 6 naar: Limburgs Dagblad van 28 maart 2008 
tekst 7a naar: http://www.wakkerdier.nl/ 
tekst 7b naar: http://www.respectvoordieren.nl/ 
tekst 8 naar: nrc.next van 6 mei 2009 
tekst 9, 10, 11 naar: Karin Wittebrood, Slachtoffers van criminaliteit, Sociaal en Cultureel Planbureau,  
en 12 Den Haag, april 2006 
tabel 1 naar: Karin Wittebrood, Slachtoffers van criminaliteit, Sociaal en Cultureel Planbureau, 

Den Haag, april 2006 
figuur 2 en 3 naar: Karin Wittebrood, Slachtoffers van criminaliteit, Sociaal en Cultureel Planbureau, 

Den Haag, april 2006 
 
 
 
 
 

einde  HA-1034-a-10-2-c* 
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923-1034-a-HA-1-o 

Examen HAVO 

2009 
tijdvak 1 

donderdag 28 mei 
9.00 - 12.00 uur 

 maatschappijwetenschappen 
tevens oud programma maatschappijleer 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal 
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, dan worden 
alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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 923-1034-a-HA-1-o 2 lees verder ►►►

Opgave 1  Criminaliteit: rol van beveiligingsbedrijven 
 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 1. 
Zie de regels 1 tot en met 5 van tekst 1. 

3p 1 Noem één politietaak die wel en noem twee politietaken die niet door 
particuliere beveiligers mogen worden overgenomen. 
 
Criminaliteit heeft materiële en immateriële gevolgen voor burgers, bedrijven en 
overheid.  

4p 2 Noem twee materiële gevolgen en twee immateriële gevolgen van criminaliteit 
voor burgers en/of bedrijven en/of de overheid. 
 
Zie de regels 9 tot en met 11. 
Volgens de Veiligheidsmonitor 2008 voelde in 2008 20 procent van de 
Nederlanders zich wel eens onveilig. In 2007 was dit percentage iets hoger. 
Nederlanders voelen zich onveiliger dan op grond van de werkelijke cijfers te 
rechtvaardigen is.  

2p 3 Geef hiervoor een verklaring. Betrek in je antwoord de rol van de media. 
 
Zie de regels 12 tot en met 15. 
De door de politie geregistreerde criminaliteit geeft geen volledig beeld van de 
werkelijke criminaliteit.  

1p 4 Geef hiervoor een reden. 
 
Zie de regels 16 tot en met 23. 
De auteur van tekst 1 geeft aan dat de criminaliteit sinds 1960 niet alleen is 
toegenomen, maar ook van karakter is veranderd. Deze verandering kan in 
verband worden gebracht met maatschappelijke ontwikkelingen. De auteur 
noemt in dit verband de weggevallen sociale controle in het openbaar vervoer 
en in winkels.  

4p 5 Noem twee andere maatschappelijke ontwikkelingen die kunnen hebben geleid 
tot een toename van vandalisme, zwartrijden en winkeldiefstal. Licht het 
mogelijke verband toe tussen elke maatschappelijke ontwikkeling en deze 
vormen van criminaliteit. 
 
Zie de regels 24 tot en met 35. 
Alleen de politie (en het leger) heeft in Nederland volgens de wet het recht om 
wapens te dragen en zonodig te gebruiken. 

1p 6 Met welk begrip wordt deze bevoegdheid van de overheid aangeduid?  
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 923-1034-a-HA-1-o 3 lees verder ►►►

Opgave 2  Criminaliteit: de opvoedpolitiek van het kabinet 
Balkenende IV 

 
Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Op 7 februari 2007 presenteerden de partijleiders Balkenende (CDA), Bos 
(PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie) het regeerakkoord ‘Samen werken, samen 
leven’. Deze politici willen een “samenleving waarin de overheid grenzen stelt”. 
Door zich te bemoeien met het leven van burgers, hoopt het kabinet veiligheid, 
respect en sociale samenhang te kunnen bereiken.  
De teksten 2 en 3 gaan over de vraag hoe het kabinet ‘probleemjongeren’ wil 
gaan aanpakken. 
 
Lees de regels 1 tot en met 17 van tekst 2. 
Het is de bedoeling van minister Rouvoet dat vanaf 2008 ieder kind dat in 
Nederland wordt geboren een Elektronisch Kinddossier krijgt. Dit dossier bevat 
informatie over het kind, de gezinssituatie en de omgeving.  

2p 7 Leg uit met welk uitgangspunt van de rechtsstaat het aanleggen van een 
elektronisch dossier voor ieder kind in strijd kan zijn.  
 
Lees de regels 18 tot en met 35 van tekst 2. 
Het artikel eindigt met een opmerking van universitair docent André Krouwel. 
Krouwel stelt dat de ChristenUnie aanvankelijk tegen ingrijpen in gezinssituaties 
was, maar veel pragmatischer is geworden.  

2p 8 Leg op grond van een kenmerk van pragmatisme uit dat volgens Krouwel de 
ChristenUnie pragmatischer is geworden. 
 
Lees de regels 1 tot en met 17 van tekst 3. 
In het beleidsprogramma ‘Alle kansen voor alle kinderen’ doet minister Rouvoet 
voorstellen om de jeugdcriminaliteit aan te pakken. Er wordt bij het bestrijden 
van criminaliteit onderscheid gemaakt tussen twee typen maatregelen: 
repressieve en preventieve. 

2p 9 Leg uit welk type maatregelen minister Rouvoet voorstaat in de regels 1-17. 
 
Lees de regels 18 tot en met 27 van tekst 3. 
Sancties als straffen en maatregelen worden opgelegd met verschillende 
doelen. Eén van deze doelen is (generale) preventie. 

2p 10 Welke twee andere doelen worden nagestreefd met een gebieds- of 
contactverbod voor jongeren die overlast veroorzaken? 
 
In het wetsvoorstel voor een gebieds- of contactverbod krijgt de politie 
bevoegdheid zo’n verbod op te leggen aan overlast veroorzakende jongeren. 
Deze bevoegdheid moet eerst in de wet worden opgenomen, voordat de politie 
op grond daarvan mag optreden. 

1p 11 Welk uitgangspunt van het strafrecht of strafprocesrecht is te herkennen in de 
eis dat bevoegdheden van de politie in de wet moeten staan? 

Pagina: 1123Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Peter_Balkenende
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Bos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Rouvoet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Samenleving
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid


 923-1034-a-HA-1-o 4 lees verder ►►►

Lees de regels 28 tot en met 55 van tekst 3. 
Er bestaan verschillende theorieën om crimineel gedrag te verklaren. De 
bindingstheorie van Hirschi verklaart vooral waarom mensen geen crimineel 
gedrag vertonen. Het beleidsprogramma ‘Aanpak Jeugdcriminaliteit’ sluit aan bij 
de bindingstheorie.  

4p 12 Geef eerst een beschrijving van de bindingstheorie. 
Leg vervolgens uit dat het beleidsprogramma ‘Aanpak Jeugdcriminaliteit’ 
aansluit bij de bindingstheorie. 
 
Maak gebruik van tekst 3. 
Een kenmerk van de democratische rechtsstaat is de scheiding van machten, de 
zogenaamde ‘trias politica’.  
Van twee van de drie machten is een taak te herkennen in tekst 3. 

2p 13 Welke twee machten zijn dit? Citeer de betreffende zinnen uit tekst 3 waarin de 
taak van ieder van die beide machten te vinden is. Vermeld daarbij de 
regelnummers. 
 
 

Opgave 3  Politieke besluitvorming: Nederland en Europa  
ten strijde tegen overgewicht 

 
Bij deze opgave horen de teksten 4 tot en met 7 en afbeelding 1 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Bijna de helft van de volwassenen en één op de vijf kinderen in Nederland 
kampen met overgewicht. In de lidstaten van de Europese Unie ondervinden 
tweehonderd miljoen volwassenen last van overgewicht. De toename van het 
aantal te dikke mensen is het grootst onder jongeren. Deze stijging is reden tot 
bezorgdheid, gezien het verhoogde risico op gezondheidsproblemen. De 
overheid zou volgens veel deskundigen te terughoudend zijn bij de aanpak van 
overgewicht in Nederland. Op Europees niveau zijn er ook voorstellen gedaan 
om overgewicht en vetzucht aan te pakken. In deze opgave komen enkele 
belangrijke aspecten over dit vraagstuk uit de periode 2005-2007 aan de orde. 
 
Lees tekst 4. 
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) adviseert het kabinet.  
De RVZ kan daarmee invloed uitoefenen op het beleid van het kabinet. 

1p 14 Noem een machtsbron waarop deze invloed is gebaseerd.  
 
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) probeert kennelijk het 
probleem van overgewicht onder Nederlanders hoog op de politieke agenda te 
krijgen. 
Of een maatschappelijk probleem op de politieke agenda komt, hangt af van een 
aantal voorwaarden. 

6p 15 Geef drie voorwaarden waaraan voldaan is om het probleem van overgewicht op 
de politieke agenda te krijgen. Illustreer elke voorwaarde met een verwijzing 
naar tekst 4 of een citaat uit tekst 4. Vermeld ook de regelnummers.
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 923-1034-a-HA-1-o 5 lees verder ►►►

Het kabinet heeft op 6 oktober 2006 de nota ‘Kiezen voor gezond leven’ naar de 
Kamer gestuurd.  
Lees de regels 1 tot en met 4 van tekst 5. In deze nota wordt de rol van de 
gemeente genoemd.  

2p 16 Welk gemeentelijk bestuursorgaan is verantwoordelijk voor ‘het ontwikkelen en 
uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid’ en welk gemeentelijk orgaan besluit 
over beleidsvoorstellen?  
 
Lees regels 5 tot en met 12 van tekst 5. 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben in januari 2005 een convenant1) 
gesloten met een aantal belangrijke bedrijven en organisaties. De toenmalige 
regeringspartijen CDA en VVD waren tevreden met het convenant. 

2p 17 Op grond van welk uitgangspunt van de christendemocratie is het CDA 
voorstander van een convenant om een probleem als het overgewicht aan te 
pakken? Leg je antwoord uit.  
 

 
Lees tekst 6.  

1p 18 Op welk knelpunt van overheidsbureaucratie wijst Paul Rosenmöller in tekst 6? 
A langdurige procedures 
B onpersoonlijk karakter 
C te veel invloed van ambtenaren 
D verkokering 
 
Lees tekst 7. 
Er zijn omgevingsfactoren die het Nederlandse overheidsbeleid bevorderen of 
bemoeilijken. 

2p 19 Noem uit tekst 7 een omgevingsfactor die het Nederlandse beleid over de 
aanpak van het probleem van het overgewicht bevordert en noem uit de tekst 
een omgevingsfactor die het Nederlandse beleid bemoeilijkt.  
 
Oud-Eurocommissaris van volksgezondheid Markos Kyprianou kwam in mei 
2007 met een uitgewerkt plan ter bestrijding van overgewicht en vetzucht. Hij 
wilde vaart zetten achter een Europese aanpak om gezonder voedsel te laten 
produceren.  

1p 20 Wie besluit(en) over de voorstellen van de Europese Commissie? Kies één van 
de volgende antwoorden: 
A alleen de Raad van de Europese Unie  
B alleen het Europees Parlement 
C de parlementen van de lidstaten 
D de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement 
 

noot 1 een convenant is een (vrijwillige) afspraak tussen overheid en bedrijfsleven en/of andere  
 maatschappelijke instellingen waarin vastgelegd wordt dat die partijen een doel nastreven  
 waarbij ze een zekere speelruimte hebben in de manier waarop ze dit doel willen bereiken. 

Pagina: 1125Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 923-1034-a-HA-1-o 6 lees verder ►►►

1p 21 Op welk van onderstaande terreinen heeft de EU ten opzichte van nationale 
overheden, bedrijven en burgers de meeste bevoegdheden? 
A criminaliteit bestrijden 
B eerlijke concurrentie garanderen 
C mensenrechten eerbiedigen 
D werkgelegenheid bevorderen 
 
Maak gebruik van tekst 7 en afbeelding 1.  
Het vraagstuk van de bedreiging van de volksgezondheid door overgewicht kan 
worden geanalyseerd met behulp van de vier benaderingswijzen van het vak 
maatschappijwetenschappen. Deze zijn: 
− de politiek-juridische benaderingswijze; 
− de sociaal-economische benaderingswijze; 
− de sociaal-culturele benaderingswijze; 
− de veranderings- en/of vergelijkende benaderingswijze. 

4p 22 Kies twee benaderingswijzen. 
Formuleer bij elk van deze twee benaderingswijzen een analysevraag. 
Verwijs bij elk van beide analysevragen naar regels van tekst 7, en/of naar 
afbeelding 1, waarin informatie wordt gegeven over de geformuleerde vraag. 
 
 

Opgave 4  De invloed van tv-reclame 
 
Bij deze opgave horen de teksten 8 tot en met 11 uit het bronnenboekje. 
 
Lees de regels 1 tot en met 53 van tekst 8. 
Onderzoekers gaan bij het doen van onderzoek veelal uit van een of meer 
hypotheses. 

1p 23 Welke hypothese is uitgangspunt geweest voor het onderzoek in tekst 8? 
A De regels voor op kinderen gerichte reclame mogen best strenger  

(regels 3-5). 
B Hoe vaker kinderen naar commercials voor dikmakers kijken, hoe 

ongezonder ze eten (regels 22-24). 
C Reclame die gericht is op jonge kinderen moet tot een minimum worden 

beperkt (regels 42-44). 
D In een maatschappij die steeds meer uitgaat van het model van de vrije 

markt, moeten we kinderen weerbaar maken (regels 50-53). 
 
Onderzoekers onderscheiden verschillende onderzoeksvragen zoals 
beschrijvende, evaluatieve en verklarende vragen. 
Een voorbeeld van een vraag die een onderzoeker kan stellen is: 
Hoe komt het dat kinderen door reclame worden beïnvloed? 

1p 24 Wat voor soort onderzoeksvraag is dit? 
A een beschrijvende vraag 
B een evaluatieve vraag 
C een verklarende vraag
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Lees de regels 54 tot en met 60. 
In de tekst staat dat het Commissariaat voor de Media toezicht houdt op de 
commerciële kinderzenders. Het Commissariaat ziet ook toe op naleving van 
programmavoorschriften en reclameregels door de publieke omroep. 

1p 25 Wat is de bedoeling van dit toezicht van het Commissariaat voor de Media? 
A het garanderen dat de omroepinstellingen de vrijheid van meningsuiting 

respecteren 
B het garanderen van de pluriformiteit en onafhankelijkheid van de 

informatievoorziening 
C zorgen dat de zendgemachtigden van de publieke omroep voldoende 

financiële middelen krijgen 
D zorgen dat er voldoende concurrentie is tussen de verschillende 

zendgemachtigden 
 
Lees de regels 61 tot en met 68. 
René Boogaard, directeur van de commerciële zender Jetix, is niet van plan iets 
te doen tegen de op jonge kinderen gerichte reclame voor producten op zijn 
zender. 

1p 26 Verklaar het standpunt van Boogaard vanuit het belang van de commerciële 
zender Jetix. 
 
Lees de regels 1 tot en met 26 van tekst 9. 
Onderzoeker Buijzen geeft aan dat jonge kinderen gevoeliger zijn voor 
reclameboodschappen dan volwassenen.  

3p 27 Leg dit verschil uit met behulp van het begrip referentiekader. Geef eerst een 
omschrijving van het begrip referentiekader. 
 
Lees de regels 27 tot en met 41. 
Met het uitzenden van reclame vervullen televisiezenders verschillende 
maatschappelijke functies.  

3p 28 Leg uit welke maatschappelijke functie reclame vervult volgens Moniek Buijzen. 
Ga bij de beantwoording van de vraag uit van de regels 30-41. Betrek in je uitleg 
een tekstfragment. 
 
Lees tekst 10. 
Regelmatig laait ook de discussie op over een ander negatief effect van 
reclame. Tekst 10 is daarvan een voorbeeld. De discussie gaat over de vraag of 
kinderen een vertekend beeld krijgen door rolbevestigende reclame. 
Een theorie die voor deze beïnvloeding een verklaring kan geven, is de 
cultivatietheorie.  

2p 29 Wat houdt deze theorie in? 
 
Wilbert Schreurs betwijfelt of stereotiepe beelden van mannen en vrouwen in 
reclame invloed hebben op kinderen (regels 26-45). 

2p 30 Leg uit dat hij zijn standpunt zou kunnen onderbouwen met het begrip selectieve 
perceptie.  
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Regelgeving en codes over (kinder)reclame is op Europees niveau vastgelegd in 
de Television Without Frontiers Directive (TWF). Landen zoals Zweden en 
Duitsland gaan in hun nationale wetgeving verder dan de TWF. Zo is in Zweden 
tv-reclame gericht op kinderen zelfs verboden. In landen zoals Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk wordt de nadruk vooral gelegd op zelfregulering bij zenders. 
Zelfregulering betekent dat zenders zelf regels opstellen, bijvoorbeeld regels 
voor op kinderen gerichte reclame.  

1p 31 Op grond van welk uitgangspunt zullen liberalen eerder voor zelfregulering 
kiezen dan voor wetgeving?  
 
Lees tekst 11. 
Jetix is een voorbeeld van marktsegmentering.  

2p 32 Wat is marktsegmentering? Geef een kenmerk van Jetix waaruit dit blijkt.  
 
Jetix is één van de vele commerciële zenders die gericht zijn op het 
Nederlandse publiek. Over de aanwezigheid en het programma-aanbod van 
commerciële tv-zenders wordt verschillend gedacht. 

2p 33 Geef twee argumenten van voorstanders van commerciële tv-zenders. 
2p 34 Geef twee argumenten van critici van commerciële tv-zenders. 

 
 

Opgave 5  Massamedia: rechtbankverslaggeving 
 
Bij deze opgave hoort tekst 12 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Willem Holleeder werd eind december 2007 veroordeeld tot 9 jaar 
gevangenisstraf vanwege het leidinggeven aan een criminele organisatie en 
afpersing van drie vastgoedhandelaren. De strafzaak startte in april 2007. Het 
proces kreeg veel media-aandacht.  
Tijdens het strafproces zocht Holleeder enkele malen contact met de pers.  
“De rechtbank gaf uiting aan haar ‘verwondering’ dat Holleeder buiten de 
rechtszaal meer vertelde dan daarbinnen” (regels 11-14). 
De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) vindt dat verdachten vrij met 
de pers moeten kunnen praten (regels 15-20).  
 
Lees tekst 12. 
De media spelen een belangrijke rol in het proces van politieke besluitvorming.  

2p 35 Welke functies van de media in het proces van politieke besluitvorming zijn te 
herkennen in tekst 12? Noem er twee en licht je keuze toe door te verwijzen 
naar een fragment uit de tekst. 
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NVJ-secretaris Thomas Bruning verwijst naar de vrijheid van meningsuiting 
(regels 15-17). De vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt.  
In grondwetsartikel 7 staat dat “niemand voorafgaand verlof nodig heeft om door 
de drukpers gedachten en gevoelens te openbaren, behoudens ieders 
verantwoordelijkheid volgens de wet”. 
Dit laatste houdt in dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting, zoals 
wanneer het gaat om het verkondigen van laster over iemand (regel 22) of 
smaad. 

2p 36 Geef twee andere voorbeelden van uitlatingen die strafbaar zijn volgens de wet.  
 
Om te voorkomen dat een journalist(e) zich laat gebruiken door de 
geïnterviewde moet hij of zij een aantal zaken in acht nemen. Zo staat in regels 
28-31 dat een journalist zijn of haar bronnen moet checken. Een lezer of kijker 
moet ervan uit kunnen gaan dat de informatie die hij/zij tot zich neemt, 
betrouwbaar of zo objectief mogelijk is. 

2p 37 Noem twee andere journalistieke normen of regels.  
 
 
 
 

einde  einde  923-1034-a-HA-1-o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Criminaliteit: rol van beveiligingsbedrijven 
 

tekst 1 
 
HIER WAAK IK 
 
SAMENVATTING 
Nederland telt 55.000 agenten en 
35.000 particuliere beveiligers. De 
beveiligingsindustrie is de afgelo-
pen jaren spectaculair gegroeid.  5 
(...) 
Waar komt die explosie van bewakers 
vandaan? Is de criminaliteit zo toe-
genomen dat de overheid het niet 
meer alleen kan bolwerken? Of voelen 
we ons, ongeacht de werkelijkheid, 10 
onveiliger dan vroeger? 
 
Het aantal door de politie geregistreer-
de misdrijven is tussen 1960 en 2004 
vertienvoudigd, van globaal 130.000 
tot 1,3 miljoen. (…) (cijfers: cbs).  15 
Maar de criminaliteit is sinds 1960 niet 
alleen toegenomen, zij is ook van 
karakter veranderd. De weggevallen 

sociale controle in openbaar vervoer 
en winkels heeft tal van gelegenheden 20 
gecreëerd voor vandalisme, vernie-
lingen, zwartrijden, winkeldiefstallen en 
wat dies meer zij. (…) 
 
Richard Franken is commercieel direc-
teur van Trigion Beveiliging, dat samen 25 
met Group4Securicor en Securitas de 
top drie in de beveiligingsbedrijven 
vormt. (…) Franken keert zich tegen 
de vooroordelen die er over particu-
liere beveiligers bestaan: “Er is veel 30 
koudwatervrees, commercie is vies en 
men is bang voor wapengebruik door 
particuliere bewakers. Maar er is geen 
enkel beveiligingsbedrijf dat de ambitie 
heeft om met wapens te gaan werken.”  35 
(…) 

 
bron: Maandblad M van NRC Handelsblad van 7 juli 2007 door Hugo Arlman 
(sterk ingekort) 
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Opgave 2  Criminaliteit: de opvoedpolitiek van het kabinet  
Balkenende IV 

 
tekst 2 
 
Verwaarloosde zondebokken bij de kladden 
 
Politici die zich zorgen maken over 
de jeugd zijn van alle tijden. Maar de 
plannen om de overheid te laten 
ingrijpen in het privéleven van 
gezinnen, gaan zeer ver. 5 
(…) 
Politici proberen elkaar af te troeven 
met stoere plannen om jongeren en 
hun ouders bij de les te houden. Nooit 
eerder overwoog de overheid zó 
serieus om de voordeur van het gezin 10 
open te wrikken. (…) En het meest in-
grijpend van allemaal: als het aan de 
regering ligt, krijgt elk kind – uit een 
probleemgezin of niet – een elektro-
nisch dossier dat elke ongerechtigheid 15 
in zijn ontwikkeling tot volwaardig 
burger boekstaaft. 
(…) 

Vanuit partijpolitiek oogpunt bezien, is 
er eveneens sprake van een op-
merkelijke doorbraak, meent docent 20 
politicologie André Krouwel van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. (…) 
De ChristenUnie was lange tijd 
mordicus tegen ingrijpen in gezins-
situaties en voor de soevereiniteit in 25 
eigen kring1). Maar sinds André 
Rouvoet programmaminister is 
geworden, speciaal voor Jeugd en 
Gezin, is ook zijn partij in beweging. 
De harde werkelijkheid van probleem-30 
jongeren heeft Rouvoet doen inzien 
dat de overheid wel achter de voordeur 
móét ingrijpen. De ChristenUnie is veel 
pragmatischer geworden, zegt 
Krouwel. (…)35 

 
 bron: NRC Handelsblad van 4 juli 2007 door Antoinette Reerink (ingekort) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Samenlevingsvormen als gezin, school, kerk hebben hun eigen zelfstandigheid en gezag  
 zonder beïnvloeding en toezicht door de staat. 
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tekst 3 
 
Voorkomen jeugdcriminaliteit  
 
Waar gaat het om? 
Jeugdcriminaliteit lijkt een hardnekkig 
probleem. Te veel kinderen komen met 
politie en justitie in aanraking vanwege 
het plegen van strafbare feiten. De 5 
beste manier om te voorkomen dat 
jongeren op het verkeerde pad raken, 
is hen van jongs af aan zo weinig 
mogelijk bloot te stellen aan risico-
factoren, en zoveel mogelijk aan 10 
beschermende factoren. Risicofactoren 
kunnen gelegen zijn in het kind zelf, in 
de gezinssituatie, in de situatie op 
school of in maatschappelijke 
omstandigheden. De ouders moeten 15 
nadrukkelijk ook worden aangesproken 
op het gedrag van hun kinderen.  
(…) 
Bij jongeren die (vaak in groeps-
verband) overlast veroorzaken en 
jongeren die strafbare feiten hebben 20 
gepleegd, zijn politie en justitie aan 
zet. Het kabinet bereidt een 
wetsvoorstel voor dat gemeenten in 
staat moet stellen sneller te reageren 
op overlast veroorzakende jongeren 25 
door bijvoorbeeld een gebieds- of 
contactverbod op te leggen. (...) 

Voor jongeren die strafbare feiten 
hebben gepleegd, wordt door de 
minister van Justitie een beleids-30 
programma ‘Aanpak Jeugdcriminaliteit’ 
opgesteld. Ook voor deze jongeren is 
het van groot belang om weer de aan-
sluiting naar de samenleving: school 
en werk, en een positieve vrijetijds-35 
besteding te vinden. Maatregelen als 
HALT, STOP, Doe Normaal en ook de 
inzet van de gedragsbeïnvloedende 
maatregelen zijn mede hierop gericht.  
Daarnaast wordt de kwaliteit van de 40 
maatregel van plaatsing in een 
justitiële jeugdinrichtingen op een 
hoger niveau gebracht. Een goede na-
zorg na verblijf in een justitiële jeugd-
inrichting is noodzakelijk om de kans 45 
op recidive te verkleinen. Er dient een 
naadloze overdracht plaats te vinden 
tussen justitiële organisaties en lokale 
organisaties met heldere afspraken: er 
is een plek op school, of werk, er is 50 
een veilige plek om te wonen, 
eventuele gezinsleden zijn voorbereid 
op de thuiskomst en worden waar 
nodig ondersteund in het weer op-
pakken van de opvoeding. 55 

 
bron: Programma voor Jeugd en Gezin 2007-2011: Alle kansen voor alle 
kinderen, mr. A. Rouvoet, minister van Jeugd en Gezin, Kamerstuk van  
28 juni 2007 
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Opgave 3  Politieke besluitvorming: Nederland en Europa ten  
strijde tegen overgewicht 

 
tekst 4 
 
“Kabinet, pak vetzucht aan” 
 
Het kabinet reageert niet adequaat 
genoeg op de toenemende vetzucht in 
Nederland. Dat vindt de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg (RVZ), het 
belangrijkste adviesorgaan van de 5 
regering op het gebied van de volks-
gezondheid. Voorzitter Floris Sanders 
kwalificeert de overheidsaanpak 
vandaag in het maandblad M als 
“teleurstellend, inconsistent en veel te 10 
afwachtend.”  
 
Vetzucht neemt in Nederland epide-
mische vormen aan, zegt directeur-
generaal Hans de Goeij van het 
ministerie van Volksgezondheid.  15 

“De epidemie heeft het karakter van 
een sluipmoordenaar. Als dit zo door-
gaat, komt er voor het eerst in de 
geschiedenis een generatie die haar 
eigen kinderen overleeft.” (…)  20 
 
Te zwaar maakt ziek. Van elke 
honderd sterfgevallen brengt het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu er vijf in verband met over-
gewicht. Elk jaar krijgen naar schatting 25 
van hetzelfde instituut 40.000 dikke 
Nederlanders suikerziekte, hoge 
bloeddruk, hart- en vaatziekten en ook 
kanker omdat ze te dik zijn.

 
naar: NRC Handelsblad van 2 juli 2005 (ingekort) 

 
 
tekst 5 
 
Fragmenten uit de Preventienota ‘Kiezen voor gezond leven’ 
 
Uitvoering van lokaal preventiebeleid ondersteunen 
Met de nota ‘Kiezen voor gezond leven’ wil het kabinet meer regie zetten op en 
ondersteuning bieden bij de uitvoering van het preventiebeleid. (…) Voor elke gemeente 
is het ontwikkelen en uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid een opdracht. 
 
Landelijke aanpak overgewicht 5 
Overheid (Rijk en gemeenten), scholen, bedrijfsleven, werkgevers en zorgsector gaan 
burgers helpen ‘de gezonde keuze’ gemakkelijker te maken. (…) 
 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft samen met de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in januari 2005 een convenant gesloten met een 
aantal belangrijke partijen: de levensmiddelenindustrie, de horeca, de cateraars, de 10 
supermarkten, de zorgverzekeraars, de werkgevers en de georganiseerde sport. De 
ondertekenaars pakken ieder op hun manier overgewicht in Nederland aan. (…) 
 

bron: Preventienota ‘Kiezen voor gezond leven’, Kamerstuk van 6 oktober 2006; 
website van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (sterk ingekort) 
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tekst 6 
 
Overheid onderschat probleem vetzucht 
 
Van onze verslaggeefster Carlijne Vos  
 
AMSTERDAM Nederlanders blijven te 
zwaar. Vooral de overheid laat het 
afweten bij de aanpak van obesitas. 
“Het bedrijfsleven neemt meer 
verantwoordelijkheid. In Den Haag 5 
gaat de aandacht meer uit naar roken, 
drugs en alcohol dan naar over-
gewicht, de sluipmoordenaar van deze 
tijd.”  
Dit zegt Paul Rosenmöller, voorzitter 10 
Stuurgroep Convenant Overgewicht.  
(…) 
Minister Klink van Volksgezondheid 
heeft woensdag gezegd ‘bewegen op 

recept’ te willen regelen. Daarmee 
neemt hij het advies van het College 15 
van Zorgverzekeringen (CVZ) over om 
preventie in de basisverzekering op te 
nemen.  
Volgens Rosenmöller is dat een stap in 
de goede richting. Maar overgewicht is 20 
volgens hem niet alleen een gezond-
heidszorgprobleem. Alle ministeries 
moeten hun verantwoordelijkheid 
nemen. (…) Rosenmöller pleit voor 
betere samenwerking tussen de 25 
ministeries. “Ze hebben nu geen idee 
van elkaar wat de ander doet.”  

 
bron: de Volkskrant van 25 mei 2007 

 
 
tekst 7 
 
Niet zappen, opstaan - dat scheelt vijf kilo 
 
Door Ahmet Olgun 
Eurocommissaris van volksgezondheid 
Markos Kyprianou komt vandaag met 
concrete voorstellen om overgewicht 
en vetzucht in de Europese Unie te 5 
bestrijden. Tweehonderd miljoen vol-
wassenen in de Europese Unie kam-
pen met overgewicht of zelfs obesitas, 
ziekelijk overgewicht. 
“Obesitas grijpt in Europa in rap tempo 10 
om zich heen en dit levert niet alleen 
groot gevaar voor de volksgezondheid 
op maar ook hoge economische 
kosten”, zei Kyprianou onlangs. Over-
gewicht verhoogt het risico op tal van 15 
ernstige ziekten, waaronder hart-
aandoeningen, beroertes, aandoe-
ningen aan de luchtwegen, artritis en 
bepaalde vormen van kanker. 

De ‘obesitasepidemie’ is verantwoor-20 
delijk voor tussen de twee en acht 
procent van de totale ziektekosten in 
de EU. In Nederland ligt dat percen-
tage rond de twee, of een miljard euro 
per jaar, zegt Wanda Bemelmans van 25 
het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu. (…)  
Overgewicht en obesitas kennen meer 
dan één oorzaak, en dat verklaart 
volgens Bemelmans de late belang-30 
stelling. Ongezond voedsel wordt 
steeds meer, aantrekkelijker en goed-
koper aangeboden, terwijl als gevolg 
van de automatisering mensen 
tegenwoordig ook nauwelijks bewegen 35 
op hun werk, vat Bemelmans de 
oorzaken kort samen. “Die vele 
oorzaken maken dat dit probleem 
moeilijk is aan te pakken.” (…) 
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“We zijn meer gaan eten, er is continu 40 
voedsel in overvloed en we bewegen 
steeds minder. Mensen zijn niet 
gemaakt om generaties lang te veel 
voedsel tot zich te nemen.” 
Eurocommissaris Kyprianou zal naar 45 
verwachting een integrale aanpak 
voorstellen. Via voorlichting aan con-
sumenten, het aanzetten van fabrikan-
ten tot het produceren van gezonder 
voedsel en het veranderen van de 50 
‘obese omgeving’ moet overgewicht 
worden bestreden. Ook zal hij pleiten 
voor meer lichamelijke opvoeding in 
het lespakket, gezond voedsel in 

schoolkantines, en schoolfruit, ver-55 
wacht Bemelmans. Kyprianou kan de 
lidstaten niet dwingen zijn voorstellen 
uit te voeren. 
Toch is zo’n ‘strategische aanpak’ 
nuttig, meent Bemelmans. Volgens 60 
haar wordt de ‘maatschappelijke druk’ 
op de overheden en instanties steeds 
groter om overgewicht te bestrijden. 
“Scholen zagen tot een paar jaar terug 
nog geen rol voor hen weggelegd bij 65 
de bestrijding van overgewicht, nu er-
kennen ze ten minste hun verantwoor-
delijkheid.”

 
naar: NRC.Next van 30 mei 2007 (ingekort) 

 
 
afbeelding 1 
 

2002

EU15

  Lux

  Zwe
  
   Bel

   Fra
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   GB

    NL

  Por

  Spa

2006

We zijn te zwaar
Het percentage Europeanen dat 
het eigen gewicht te hoog vindt

39%
39%

50%
46%
48%

46%

41%
46%

46%
39%

44%
39%

40%
42%

30%
35%

28%
33%

42%
38%

 
 
 

bron: NRC.Next van 30 mei 2007 
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Opgave 4  De invloed van tv-reclame 
 

tekst 8 
 
Ongezond eetgedrag door tv 
 
Onderzoeker: vergroot reclameweerbaarheid van kinderen 
 
Tv-kijken is veel slechter voor kinderen 
dan werd aangenomen, bleek vorige 
week uit Brits onderzoek. De regels 
voor op kinderen gerichte reclame 
mogen daarom best strenger. 5 
Door Raymond Krul 
 
Internet mag in snel tempo aan 
populariteit winnen, nog altijd bestaat 
zo’n 80 procent van op kinderen 
gerichte reclame uit televisie-10 
commercials. Het merendeel betreft 
reclame voor zogeheten dikmakers: 
snoep, snacks, frisdrank, toetjes en 
fastfoodrestaurants – ook wel aan-
geduid als de Big Five. 15 
Moniek Buijzen, onderzoeker aan de 
Universiteit van Amsterdam, voltooide 
onlangs een studie naar het effect van 
reclame op kinderen. Haar belangrijk-
ste conclusie: reclame beïnvloedt het 20 
eetgedrag van kinderen significant1). 
“Hoe vaker kinderen naar commercials 
voor dikmakers kijken, hoe ongezonder 
ze eten. Ook het voedingspatroon van 
kinderen bleek te verslechteren onder 25 
invloed van reclame. Dat is een 
nieuwe bevinding.” 
In het publieke debat, waar over-
gewicht bovenaan de agenda staat, 
gaan stemmen op om reclame die is 30 
gericht op kinderen aan banden te  
leggen. (…) 
Buijzen is niet voor een reclamevrije 
(kinder)omroep, maar zou wel meer 

actie willen zien vanuit de overheid. 35 
“Nu legt de overheid te veel nadruk op 
de eigen verantwoordelijkheid. Maar 
de commerciële druk is de laatste 
jaren zo toegenomen dat ouders niet 
meer weten hoe ze deze het hoofd 40 
moeten bieden.” Zij is voorstander van 
een aantal restricties. “Reclame die 
gericht is op jonge kinderen moet tot 
een minimum worden beperkt; 
kinderen die jonger zijn dan 7 jaar, 45 
snappen nog niet de intentie van een 
reclameboodschap.” (…)  
“En consumenteneducatie moet 
standaard worden op de basisschool. 
Want in een maatschappij die steeds 50 
meer uitgaat van het model van de 
vrije markt, moeten we kinderen weer-
baar maken.”  
Ook Inge Brakman, voorzitter van het 
Commissariaat voor de Media, pleit 55 
voor strengere regels. “Wij houden nu 
toezicht op commerciële kinderzenders 
als Jetix en Nickelodeon, maar de 
websites van die zenders vallen buiten 
de Mediawet.” (…) 60 
Hoe zit het met de kinderzenders zelf? 
René Boogaard, directeur van het 
commerciële Jetix, piekert er niet over 
de handschoen op te nemen. “Jetix is 
geen opvoeder.” Adverteerders 65 
schuiven in een vroeg stadium bij de 
zender aan tafel voor het bedenken 
van de beste verleidingsstrategie. (…) 

 
bron: NRC.Next van 28 februari 2007 
 

noot 1 significant wil zeggen dat de invloed van reclame op het gedrag van kinderen niet aan toeval is 
 toe te schrijven 

Pagina: 1137Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 923-1034-a-HA-1-b 9 lees verder ►►►

tekst 9 
 
Reclamekunstjes: de mening van Moniek Buijzen 
 
Reclame heeft wel degelijk invloed op 
kinderen. Het brengt ze op ideeën en 
creëert voorkeuren voor de geadver-
teerde producten. Dat zegt Moniek 
Buijzen, universitair docent 5 
communicatiewetenschap aan de 
Universiteit van Amsterdam.  
(…) 
Jong geleerd, oud gedaan 
Jonge kinderen zijn over het algemeen 
gevoeliger voor reclame dan 10 
adolescenten en volwassenen, weet 
Buijzen. “Dit komt doordat ze nog niet 
goed doorhebben wat reclame is en 
waar het voor bedoeld is. Tot een jaar 
of 4 hebben kinderen moeite onder-15 
scheid te zien tussen reclames en 
programma’s, en tot een jaar of 7-8 
zijn ze niet volledig in staat de intentie 
van de adverteerder te doorzien, 
begrijpen ze nog niet helemaal dat 20 
reclame bedoeld is om iets te ver-

kopen. Hierdoor hebben ze nog niet de 
kritische en soms sceptische houding 
die wij hebben om reclame te kunnen 
verwerken en reclametechnieken te 25 
doorzien.” 
(…) 
Negatieve effecten 
Reclame kan bijdragen aan de ontwik-
keling van een kind tot consument, 
zullen optimisten zeggen. Maar 30 
Buijzen weet dat er ook minder ge-
wenste bijwerkingen zijn. “Wij hebben 
gemerkt dat kinderen die meer naar 
reclame kijken vaker een materialis-
tische levenshouding hebben (meer 35 
waarde hechten aan geld en pro-
ducten), vaker een conflict hebben met 
hun ouders (omdat ze door reclame 
vaker om producten gaan vragen en 
ouders ze natuurlijk niet altijd hun zin 40 
geven). (…)

 
bron: www.teleac.nl van 27 december 2007 
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tekst 10 
 
‘Seksistische reclame’ stopt als het aan Europarlementariërs ligt 
 
“De reclamebranche mag wel eens 
emanciperen”, stelt Europarlementariër 
Emine Bozkurt (PvdA). Zij is lid van de 
commissie voor vrouwenrechten, die 
vorige week aan het Europarlement 5 
een rapport presenteerde. Daarin 
wordt gepleit neerbuigende 
seksistische en rolbevestigende 
reclame een halt toe te roepen.  
“Ikzelf heb me behoorlijk geërgerd aan 10 
een EK-reclame met bierdrinkende en 
voetbalkijkende mannen op een bank, 
terwijl de vrouw bitterballen stond te 
bakken”, stelt Bozkurt.  
Bozkurt heeft een zoontje van vier en 15 
wil hem opvoeden met de gedachte 
dat mannen en vrouwen gelijk zijn. 
“Maar als hij ziet: de vrouw hoort thuis 
en de man verdient de kost, krijgt hij 
een vertekend beeld. Dan moet je er 20 
later als overheid weer alles aan doen 
om dat goed te breien. Stereotypen 
moeten we juist door middel van 

reclame proberen te bestrijden,” zei ze 
tegen De Telegraaf. 25 
 
Wilbert Schreurs, docent reclame-
geschiedenis aan de VU in Amster-
dam, betitelt het rapport van het 
Europees Parlement als ‘hopeloos 
achterhaald’. “De reclame is veel ge-30 
emancipeerder en minder rol-
bevestigend dan vaak wordt gedacht. 
Het volgt de maatschappelijke trend en 
laat dingen zien die herkenbaar zijn”, 
zegt hij tegen De Telegraaf. En dat 35 
stereotypen in de reclame een slechte 
invloed zouden hebben op kinderen? 
“Het effect van het rolpatroon dat ze 
zien, wordt volgens mij overschat”, 
besluit Schreurs. “Als je vader thuis 40 
niks doet, kan je zoveel anti-
rolpatronen in je reclame stoppen als 
je wilt, dat heeft geen invloed op dat 
kind. De sociale omgeving is veel 
belangrijker.”45 

 
bron: reclamewereld.blog.nl van 8 september 2008 
 
 

tekst 11 
 
De zender JETIX 
 
Jetix is een Nederlandse televisie-
zender. Op 13 februari 2005 werd Jetix 
de nieuwe naam voor de al sinds 1996 
operatieve Fox Kids (in Nederland 
sinds augustus 1997). De naam werd 5 
twee jaar eerder al bedacht door het 
Amerikaanse moederbedrijf, The Walt 
Disney Company. Jetix is een tele-

visiezender die zich richt op kinderen 
en zendt voornamelijk Franse, 10 
Amerikaanse en Japanse tekenfilms 
uit. Er worden ook enkele Nederlandse 
programma’s uitgezonden, zoals de 
Kids Top 20 en Ernst, Bobbie en de 
rest. 15 

 
bron: nl.wikipedia.org van 16 december 2007 
Wikipedia is een digitale encyclopedie die door bezoekers wordt aangevuld en 
up-to-date wordt gehouden. 
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Opgave 5  Massamedia: rechtbankverslaggeving 
 

tekst 12 
 
Zaak-Holleeder 
‘Als medium heb je de plicht te publiceren’  
 
Door Jacqueline Wesselius 
(…)  
Er is nogal wat deining ontstaan over 
de contacten tussen Willem Holleeder 
en de media. Hebben deze zich laten 
misbruiken? Twee keer sprak 
Holleeder al met Vrij Nederland (...) 5 
daarnaast wist hij banden door te 
spelen naar Nova: de ‘keukentapes’ 
die een tegenwicht moesten vormen 
tegen de ‘Endstra-tapes’ die destijds 
naar Het Parool waren doorgespeeld. 10 
De rechtbank gaf uiting aan haar 
‘verwondering’ dat Holleeder buiten de 
rechtszaal meer vertelde dan daar-
binnen. 
NVJ-secretaris1) Thomas Bruning 15 
verwijst naar de vrijheid van menings-
uiting en noemt het ‘volstrekt onge-
past’ als de rechtbank of een andere 
instantie druk zou uitoefenen op ver-
dachten om niet met de pers te praten. 20 
(…) 
Maar wat als een verdachte – bij-
voorbeeld door laster over iemand te 
verkondigen – een blad of ander 
medium in het nauw brengt?  
“De primaire verantwoordelijkheid ligt 25 
toch bij degene die het interview 
geeft”, zegt persadvocaat Otto 
Volgenant. “Als zo iemand – de ver-
dachte zelf, of zijn advocaat – erg rare 

dingen zegt, moet je dat als journalist 30 
natuurlijk wel verifiëren. Maar als 
medium heb je eerder de plicht te 
publiceren dan dingen onder het tapijt 
te vegen. Daarnaast kun je je afvragen 
of het een goede ontwikkeling is dat 35 
verdachten, hun advocaten of ook het 
OM en de politie meer en meer dingen 
doorspelen naar de pers. Maar dat is 
een andere discussie.”  
Taco Slagter (nu bij Omroep Max, 40 
maar decennialang rechtbankverslag-
gever bij het AD): “Vroeger, toen de 
voorlichting nog uitgevonden moest 
worden, berichtte je zo goed als je kon 
over een rechtszaak. We hielden ons 45 
niet in, maar een verdachte werd ook 
niet bij voorbaat veroordeeld. Er be-
stonden ook nog geen richtlijnen bij 
justitie. Daar is De Wijkerslooth, de 
voorganger van procureur-generaal 50 
Harm Brouwer, in 2003 mee 
begonnen. Zijn standpunt was dat als 
er te veel naar buiten kwam voordat 
een zaak berecht was, de pers een 
verdachte al bij voorbaat zou ver-55 
oordelen en dat dit op zijn beurt de 
rechter zou beïnvloeden. Dat is 
natuurlijk onzin. En hoe minder het OM 
of de politie naar buiten brengt, hoe 
meer de pers zelf gaat spitten.”60 

 
bron: www.villamedia.nl van 25 oktober 2007 
 

 
 
 

noot 1 NVJ = Nederlandse Vereniging van Journalisten 

einde  923-1034-a-HA-1-b* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
tevens oud programma maatschappijleer 

 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur.  De examinator past de beoordelingsnormen 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 proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regel 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 77 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Opgave 1  Criminaliteit: rol van beveiligingsbedrijven 
 

 1 maximumscore 3 
Voorbeelden van een politietaak die wel mag worden uitgevoerd (één van 
de volgende):  
− toezicht in het publieke domein  
− bescherming veiligheid of goederen van burgers en bedrijven/instanties 
− hulpverlening 
 
voor een juiste taak 1 
 
Specifieke taken van de politie die niet door particuliere beveiligers mogen 
worden overgenomen: 
• opsporing van strafbare feiten 1 
• handhaving van de openbare orde 1 
 

 2 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste materiële gevolgen zijn (twee van de volgende): 
− Het grote aantal agenten kost de belastingbetaler/overheid veel geld. 
− Particuliere beveiliging brengt kosten met zich mee voor bedrijven, 

particulieren en overheid. 
− de financiële schade die criminaliteit veroorzaakt / verlies van 

goederen of schade aan goederen  
− indirect: hogere verzekeringspremies voor de burgers 
 
per juist voorbeeld  1 
 
Voorbeelden van juiste immateriële gevolgen zijn (twee van de volgende): 
− gevoelens van onveiligheid  
− ontstaan van angst 
− aantasting van het rechtsgevoel 
− ontstaan van psychisch letsel 
 
per juist voorbeeld  1 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste verklaring zijn (één van de volgende): 
− In de media krijgen ernstige delicten/geweldsmisdrijven veel aandacht. 

Dit wekt de suggestie dat ernstige delicten veel voorkomen. Die 
vertekening leidt ertoe dat de onveiligheidsgevoelens sterker zijn dan 
op grond van de cijfers zou worden verwacht.  

− Uit onderzoek blijkt een samenhang tussen beleving van of 
bezorgdheid over criminaliteit/veiligheid en het kijken naar televisie en 
het lezen van kranten met (sensationeel) nieuws over ernstige 
criminaliteit. Mensen die veel televisieprogramma’s zien of nieuws 
lezen over zware criminaliteit, voelen zich onveiliger dan mensen die 
dat niet of minder doen. 

 

 4 maximumscore 1 
Niet alle strafbare feiten komen ter kennis van de politie. / Niet iedereen 
doet aangifte van een misdrijf bij de politie. 
 

 5 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):  
− De welvaart is sterk toegenomen. Daardoor zijn er meer zaken zijn die 

de moeite waard zijn om te hebben. Er zijn meer spullen om te stelen. 
− Ontkerkelijking of de verminderde betekenis van een traditionele 

levensbeschouwing. Daardoor is het norm- en waardenbesef 
veranderd ten aanzien van ‘mijn’ en ‘dijn’. Iets stelen of vernielen wordt 
niet zo erg gevonden. 

− Het verlies aan traditionele gezagsverhoudingen binnen gezinnen en 
scholen heeft mede geleid tot een veranderend norm- en 
waardenbesef ten aanzien van ‘mijn’ en ‘dijn’. Iets stelen of vernielen 
wordt niet zo erg gevonden. 

− Toegenomen alcohol- en drugsgebruik waardoor gebruikers/ 
verslaafden stelen om aan geld te komen / Veel alcolholgebruik of 
alcoholmisbruik gaat vaak gepaard met vernielingen of 
geweldsmisdrijven. 

− Meer vrije tijd waardoor bepaalde groepen / jongeren zich vervelen, 
wat kan leiden tot bijvoorbeeld vandalisme. 

− Toename van spanningen in gezinnen / meer opvoedingsproblemen 
waardoor meer jongeren ontvankelijk zijn voor crimineel gedrag.  

− Toename van werkloosheid, armoede en uitsluiting van bepaalde 
allochtone groepen.  
Voorbeeld van een mogelijk verband: armoede/werkloosheid en 
discriminatie zijn een belemmering om maatschappelijk vooruit te 
komen en succesvol te zijn. Mensen kunnen daardoor gefrustreerd 
raken wat zich kan uiten in vandalisme of ander afwijkend gedrag. / 
Mensen zullen dan eerder niet-legitieme middelen kiezen en afwijkend 
gedrag vertonen zoals het plegen van (winkel)diefstal.  

 
per juist voorbeeld van maatschappelijke ontwikkeling met toelichting 2
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Vraag Antwoord Scores

 6 maximumscore 1 
geweldsmonopolie 
 

Opgave 2  Criminaliteit: de opvoedpolitiek van het kabinet  
Balkeneinde IV 

 
 7 maximumscore 2 

• Deze overheidsmaatregel kan in strijd zijn met de rechtsbescherming 
van de burger / het recht van burgers op privacy  1 

Uitleg: 
• Rechtsbescherming houdt in dat de burger door het recht beschermd 

wordt tegen de overheid. Deze maatregel van Rouvoet is daarmee in 
strijd want hij geeft de overheid het recht om gegevens te verzamelen 
over de persoonlijke levenssfeer van burgers  1 

 
 8 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):  
− Door in te zien dat de overheid in gezinssituaties moet kunnen 

ingrijpen, is de ChristenUnie / minister Rouvoet bereid om een 
ideologisch beginsel/uitgangspunt los te laten, namelijk het vasthouden 
aan het gezag van de ouders (kenmerk pragmatisme). 

− De harde werkelijkheid van probleemjongeren doet minister Rouvoet 
inzien dat een politieke keuze gemaakt moet worden op grond van 
gezond verstand. / dat men moet kiezen voor een praktisch haalbare 
oplossing (kenmerk pragmatisme).  

 
 9 maximumscore 2 

− preventieve maatregelen  
− Het gaat om het nemen van maatregelen die gericht zijn op onder 

andere het helpen van het kind, de ouders en de school. / die gericht 
zijn op het verbeteren van de omstandigheden waarin het kind 
opgroeit. Dit zijn maatregelen om criminaliteit te voorkomen.  

 
Opmerking 
Alleen 2 punten toekennen als zowel het eerste deel als het tweede deel 
van het antwoord juist is. 
 

 10 maximumscore 2 
Voorbeelden van juisten antwoorden zijn: 
• beveiliging van een wijk of gebied  1 
• handhaving van de rechtsorde 1 
 

 11 maximumscore 1 
het legaliteitsbeginsel 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 4 
Beschrijving bindingstheorie: 
• Jongeren zullen zich door goede relaties met ouders, familie en 

vriendenkring en door participatie op school, in het werk en in 
vrijetijdsverenigingen op positieve wijze binden aan de maatschappij / 
maatschappelijke verbanden. / Door hechte relaties met ouders, familie 
en vriendenkring en door participatie op school, in het werk en in 
vrijetijdsverenigingen, zullen jongeren zich de heersende waarden en 
normen eigen maken. 
Een dergelijke sterke maatschappelijke binding remt neigingen tot 
crimineel gedrag, omdat men dan een en ander kan verliezen wat men 
niet wil verliezen 2 

Voorbeeld van een juiste uitleg van aansluiting beleidsprogramma bij de 
bindingstheorie is:  
• Het beleidsprogramma ‘Aanpak Jeugdcriminaliteit’ heeft het over het 

zorgen voor aansluiting van jongeren bij de samenleving alsook een 
goede nazorg na verblijf in een justitiële inrichting. Om de kans op 
herhaling van crimineel gedrag van jongeren te verkleinen, is het 
noodzakelijk dat jongeren op school zitten of werk hebben, positief hun 
vrije tijd besteden en goede contacten met gezinsleden hebben. Dit 
zijn voorbeelden van het versterken van een maatschappelijke binding 2 

 
 13 maximumscore 2 

• de wetgevende macht en voorbeeld van juist citaat (één van de 
volgende): 1 

−  “Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor dat gemeenten in staat 
moet stellen sneller te reageren op overlast veroorzakende jongeren 
(door bijvoorbeeld een gebieds- of contact verbod op te leggen).” 
(regels 22-27)  

− “Voor jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd, wordt door de 
minister van Justitie een beleidsprogramma ‘Aanpak Jeugdcriminaliteit’ 
opgesteld.” (regels 28-32) 

 
• de uitvoerende macht en voorbeeld van juist citaat (één van de 

volgende): 1 
−  “Bij jongeren die … strafbare feiten hebben gepleegd, zijn politie en 

justitie aan zet.” (regels 18-22) 
− “Een goede nazorg na verblijf in een justitiële jeugdinrichting is …” 

(regels 43-46)  
− “Er dient een naadloze overdracht plaats te vinden tussen justitiële 

organisaties en lokale organisaties met heldere afspraken: ...”  
(regels 46-49) 

ook goed: 
− “Voor jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd, wordt door de 

minister van Justitie een beleidsprogramma ‘Aanpak Jeugdcriminaliteit’ 
opgesteld.” (regels 28-32) 
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Vraag Antwoord Scores

Opgave 3  Politieke besluitvorming: Nederland en Europa ten  
strijde tegen overgewicht 

 
 14 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende): 
− deskundigheid/kennis  
− formele bevoegdheid 
 

 15 maximumscore 6 
Drie van de vijf onderstaande antwoorden. 
 
− Voorwaarde 1 
• De situatie wordt als ongewenst ervaren door deskundigen, 

adviesorganen, maatschappelijke organisaties (politieke partijen, 
groepen van burgers)  1 

Voorbeeld van juiste verwijzingen uit tekst 4 (één van de volgende): 
− De RVZ vindt dat het kabinet onvoldoende doet om de toenemende 

vetzucht in Nederland aan te pakken. (regels 1-11) 
− De directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid noemt 

het probleem een epidemie en een sluipmoordenaar. (regels 16-20).  
 

per juist voorbeeld van voorwaarde 1 1 
 
− Voorwaarde 2 
• Het probleem komt veel voor 1 
Voorbeeld van juiste verwijzingen uit tekst 4 (één van de volgende): 
− “Vetzucht neemt in Nederland epidemische vormen aan, zegt directeur-

generaal … ” (regels 12-14) 
− De cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in de 

regels 21-29. 
 

per juist voorbeeld van voorwaarde 2 1 
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Vraag Antwoord Scores

− Voorwaarde 3 
• Het probleem roept emoties op 1 
Voorbeeld van juiste verwijzingen uit tekst 4 (één van de volgende): 
− “Voorzitter Floris Sanders kwalificeert de overheidsaanpak vandaag in 

het maandblad M als ‘teleurstellend, inconsistent en veel te 
afwachtend’.” (regels 7-11) 

− De directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid noemt 
het probleem een epidemie en een sluipmoordenaar. (regels 16-17)  

− “Vetzucht neemt in Nederland epidemische vormen aan”, zegt 
directeur-generaal Hans de Goeij van het ministerie van 
Volksgezondheid. (regels 12-13) 

− “Als dit zo doorgaat, komt er voor het eerst in de geschiedenis een 
generatie die haar eigen kinderen overleeft”, zegt directeur-generaal 
Hans de Goeij van het ministerie van Volksgezondheid. (regels 17-20) 

 
per juist voorbeeld van voorwaarde 3 1 
 
− Voorwaarde 4 
• Het probleem wordt als veranderbaar/oplosbaar beschouwd door de 

overheid 1 
Voorbeeld van juiste verwijzing uit tekst 4 (één van de volgende): 
− De oproep van RVZ aan het kabinet om meer te doen aan het 

probleem, veronderstelt dat het probleem oplosbaar is. (regels 1-3) 
− “Voorzitter Floris Sanders kwalificeert de overheidsaanpak vandaag in 

het maandblad M als ‘teleurstellend, inconsistent en veel te 
afwachtend’.” (regels 7-11) 

 
per juist voorbeeld van voorwaarde 4 1 
 
− Voorwaarde 5  
• Het probleem is langs enkele poortwachters gekomen 1 
Voorbeeld van juiste verwijzingen uit tekst 4 (één van de volgende): 
− De voorzitter van belangrijk adviesorgaan (regels 1-11) en een hoge 

ambtenaar (regels 12-20) spreken zich erover uit.  
− Het probleem heeft de krant gehaald zoals blijkt uit publicatie in NRC 

Handelsblad (bron van tekst 4).  
 
per juist voorbeeld van voorwaarde 5 1 
 

 16 maximumscore 2 
• College van Burgemeester en Wethouders (B&W) is verantwoordelijk 

voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid  1 
• De gemeenteraad besluit over de beleidsvoorstellen 1 
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Vraag Antwoord Scores

 17 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende):  
− Uitgangspunt is de gespreide verantwoordelijkheid bij de inrichting van 

de samenleving: in samenwerking met organisaties en instellingen uit 
het maatschappelijke middenveld wil de overheid het probleem van het 
overgewicht aanpakken. 

− Uitgangspunt is het idee van de verantwoordelijke samenleving: vanuit 
dit idee dragen ook de verschillende organisaties en instellingen uit het 
maatschappelijke middenveld hun steentje bij aan de bevordering van 
de volksgezondheid. 

 
 18 D 

 
 19 maximumscore 2 

• Omgevingsfactoren die het Nederlandse beleid bevorderen (één van 
de volgende): 1 

− de voorstellen van de Europese Commissie (regels 1-6) 
− Scholen erkennen nu hun verantwoordelijkheid (regels 64-68) 
 
• Omgevingsfactoren die het Nederlandse beleid bemoeilijken (één van 

de volgende): 1 
− economische factor/ontwikkeling: toename van een aantrekkelijk 

aanbod van goedkoop ongezond voedsel (regels 31-33) 
− technologische factor/ontwikkeling: als gevolg van automatisering 

bewegen mensen steeds minder op het werk (regels 33-36) 
 

 20 D 
 

 21 B 
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Vraag Antwoord Scores

 22 maximumscore 4 
Twee van de volgende benaderingswijzen:  
Politiek-juridische benaderingswijze 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):  
− Wat zal het beleid van de Europese Unie zijn om overgewicht aan te 

pakken? De regels 45-52/56 geven informatie over deze vraag.  
− Hoe verhoudt zich de regelgeving van de EU tot die van Nederland? 

De regels 56-63 geven informatie over deze vraag.  
 
Sociaal-economische benaderingswijze 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):  
− Wat zijn de maatschappelijke/economische gevolgen van obesitas? De 

regels 10-14/19 geven informatie over deze vraag. 
− Wat zijn de financiële/economische kosten van overgewicht voor EU/ 

Nederland/ de samenleving? De regels 20-23/25 geven informatie over 
deze vraag.  

− Wat zijn de maatschappelijke oorzaken van overgewicht? De regels 
28-37/39 geven informatie over deze vraag.  

 
Sociaal-culturele benaderingswijze 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):  
− Welke waarde wordt bedreigd door obesitas? De regels 10-14 geven 

informatie over deze vraag.  
− Wie behoort verantwoordelijkheid te dragen bij de bestrijding van 

overgewicht? / Wat is de visie op de rol van de overheid? De regels 
60-69 geven informatie over deze vraag.  

− Welke socialisator speelt een belangrijke rol bij de bestrijding van 
overgewicht? De regels 64-69 geven informatie over deze vraag. 

 
Veranderings- en of vergelijkende benaderingswijze 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):  
− Hoe ernstig is het probleem van overgewicht in andere EU-landen? 

Afbeelding 1 geeft antwoord op deze vraag. 
− Is het probleem volgens bewoners van de lidstaten vanaf 2002 groter 

geworden? Afbeelding 1 geeft antwoord op deze vraag. 
 
voor een benaderingswijze met de juiste vraag 1 
en verwijzing naar de juiste regels en/of afbeelding (indien 
benaderingswijze met de juiste vragen zijn genoemd) 1 
 

Opgave 4  De invloed van tv-reclame 
 

 23 B 
 

 24 C 
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Vraag Antwoord Scores

 25 B 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Jetix is een commerciële zender: reclame is de belangrijkste 
inkomstenbron. / Als Jetix bepaalde reclames gaat weren, dan zullen de 
inkomsten van de zender dalen. 
 

 27 maximumscore 3 
• Het referentiekader is het geheel van kennis, ervaring, normen en 

waarden van een persoon 1  
Voorbeeld van een juiste uitleg is:  
• Het referentiekader van kinderen is anders dan dat van volwassenen. 

Kinderen hebben minder kennis en ervaring dan volwassenen en nog 
niet die normen en waarden die volwassenen hebben. Kinderen weten 
bijvoorbeeld niet of beseffen onvoldoende dat reclame bedoeld is om 
de verkoop van producten te vergroten en dat snoep ongezond is. 
Daardoor zijn jonge kinderen gevoeliger voor reclameboodschappen 
dan volwassenen 2 

 
 28 maximumscore 3 

• de socialiserende functie 1 
• Er is sprake van het overdragen van waarden, opvattingen/houdingen. 

Kinderen die meer naar reclame kijken, hebben vaker een 
materialistische levenshouding. Deze kinderen hechten meer waarde 
aan geld en het kopen van producten (regels 32-37). Dit kan worden 
opgevat als een voorbeeld van de socialiserende functie  2 

 
 29 maximumscore 2 

De cultivatietheorie: volgens deze theorie is de aandacht vooral gericht op 
effecten die zich voordoen als men vaak naar dezelfde soort van 
beelden/programma’s kijkt. Het beeld dat de televisieprogramma’s 
weergeven komt niet overeen met de werkelijkheid. De kijkers ontwikkelen 
als het ware een ‘vervormd’ beeld van de werkelijkheid. / Kijkers die veel 
kijken naar reclame met rolbevestigende beelden zullen het idee krijgen 
dat deze rolpatronen zo horen. De kijkers ontwikkelen een verkeerd beeld 
van de werkelijkheid. De werkelijkheid is echter anders/gedifferentieerder 
dan de reclame laat zien. 
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Vraag Antwoord Scores

 30 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
Wat kinderen oppikken van de reclame en hoe zijn reclameboodschappen 
interpreteren (selectieve perceptie), hangt af van de waarden, normen, 
opvattingen/kennis, (referentiekader) die de kinderen hebben 
overgenomen van hun ouders en/of sociale omgeving.  
Als die stereotiepe beelden van mannen en vrouwen in de reclame niet 
overeenkomen met waarden, normen, ervaring van de kinderen die naar 
reclame kijken dan hebben die boodschappen/beelden weinig of geen 
waarde/betekenis voor deze kinderen.  
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):  
− de vrije markteconomie (economische vrijheid) 
− eigen verantwoordelijkheid van instellingen 
− grote terughoudendheid om op dit terrein bevoegdheden te geven aan 

de overheid 
 

 32 maximumscore 2 
• Marktsegmentering is het verschijnsel dat aanbieders zich richten op 

een specifieke doelgroep, die slechts een deel (segment) is van de 
hele markt 1 

• De zender Jetix richt zich speciaal op kinderen 1 
 

 33 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten van voorstanders van commerciële 
zenders zijn (twee van de volgende):  
− Het programma-aanbod van commerciële zenders is afgestemd op de 

behoeften van de markt / Commerciële zenders zenden programma’s 
uit waar veel mensen naar willen kijken (luisteren). 

− Er is meer differentiatie in het aanbod van zenders en programma’s / 
Er zijn meer keuzemogelijkheden voor het publiek gekomen. 

− De bedrijven / De adverteerders hebben door de komst van 
commerciële zenders meer mogelijkheden gekregen om reclame te 
maken voor hun producten. 

− De aanwezigheid van commerciële zenders kost de overheid / de 
belastingbetaler geen geld. 

− Er zijn meer financiële mogelijkheden om Nederlandse programma’s te 
maken. 

 
per juist argument 1 
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Vraag Antwoord Scores

 34 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten van critici van commerciële zenders 
zijn (twee van de volgende): 
− verschraling van het programma-aanbod: relatief veel verstrooiing en 

oppervlakkige programma’s 
− kleine maatschappelijke groepen / etnische minderheden krijgen weinig 

aandacht in televisieprogramma’s 
− Er zijn minder of geen diepgaande programma’s of programma’s over 

‘moeilijke’ onderwerpen. 
− Media dienen een belangrijke informerende functie te hebben zoals 

educatie / het signaleren van misstanden in de samenleving / 
spreekbuis voor burgers en groeperingen / betekenis van betrouwbare 
informatie voor de politieke besluitvorming/voor de democratie. Deze 
functie wordt niet of minder vervuld door commerciële zenders. 

− storende onderbreking van programma’s door reclame 
 
per juist argument 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina: 1154Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 923-1034-a-HA-1-c 15 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

Opgave 5  Massamedia: rechtbankverslaggeving 
 

 35 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− informatiefunctie  

De media (Vrij Nederland, Nova, Het Parool) geven informatie over een 
belangrijk strafproces / geven standpunten van Holleeder (regels 4-10). 
/ De media berichten over rechtzaken (regels 42-45). 

− onderzoeksfunctie  
De media gaan op zoek naar informatie vooral als het OM zelf weinig 
informatie naar buiten brengt (regels 58-60).  

− opiniërende functie  
De media geven uitlatingen weer onder andere die van Holleeder 
(regels 4-10), de uitlating van de rechtbank (regels 11-14) / de mening 
van persadvocaat Otto Volgenant (regels 25-39) of rechtbank-
verslaggever Taco Slagter (regels 40-60). Hiermee kan het publiek zich 
een mening vormen.  

− controlerende functie 
Door achtergrondinformatie te geven over belangrijke rechtszaken of 
door informatie van verdachten/OM/de politie te publiceren, kunnen de 
media misstanden in de rechtsgang of tekortkomingen in het 
functioneren van OM/rechters aantonen. (regels 4-10 of regels 31-34 of 
regels 35-39) 

 
ook goed: 
− spreekbuisfunctie 

Media als Vrij Nederland, Nova en Het Parool geven informatie door 
van Holleeder, aan een ieder die er kennis van wil nemen of waardoor 
eisen/wensen op de publieke of politieke agenda kunnen komen. 

 
per juiste functie en toelichting 1 
 

 36 maximumscore 2 
Twee van de volgende antwoorden:  
− majesteitsschennis  
− uitlatingen die aanzetten tot discriminatie 
− uitlatingen die aanzetten tot haat  
− uitlatingen die beledigend zijn 
− uitlatingen die een gevaar opleveren voor de openbare orde 
− uitlatingen die een gevaar opleveren voor de nationale veiligheid  
− uitlatingen die in strijd zijn met de openbare zeden  
− uitlatingen die staats- of bedrijfsgeheimen bevatten  
− uitlatingen die aanzetten tot het plegen van een misdrijf 
 
per juist antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores

 37 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste journalistieke normen/regels zijn (twee van de 
volgende): 
− bewust zijn van keuze van onderwerp, woordgebruik, beeld / zoveel 

mogelijk onbevooroordeeld te werk gaan  
− hoor en wederhoor toepassen / belichting van verschillende kanten 
− meerdere van elkaar onafhankelijke bronnen gebruiken / eenzijdigheid 

voorkomen 
− scheiden van feiten en meningen 
 
per juiste journalistieke norm/regel 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Hugo Arlman, Maandblad M van NRC Handelsblad van 7 juli 2007 
tekst 2 Antoinette Reerink, NRC Handelsblad van 4 juli 2007 
tekst 3 Programma voor Jeugd en Gezin 2007-2011: Alle kansen voor alle kinderen,  

mr. A. Rouvoet, minister van Jeugd en Gezin, Kamerstuk van 28 juni 2007 
tekst 4 NRC Handelsblad van 2 juli 2005 
tekst 5 Preventienota ‘Kiezen voor gezond leven’, Kamerstuk van 6 oktober 2006, website 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
tekst 6 Carlijne Vos, de Volkskrant van 25 mei 2007 
tekst 7 Ahmet Olgun, NRC.Next van 30 mei 2007 
afbeelding 1 NRC.Next van 30 mei 2007 
tekst 8 Raymond Krul, NRC.Next van 28 februari 2007 
tekst 9 www.teleac.nl/ van 27 december 2007 
tekst 10 reclamewereld.blog.nl van 8 september 2008 
tekst 11 nl.wikipedia.org/wiki/Jetix van 16 december 2007 
tekst 12 Jacqueline Wesselius, www.villamedia.nl/ van 25 oktober 2007 
 
 
 
 

einde  923-1034-a-HA-1-c* 
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800023-1-067o 

Examen HAVO 

2008 
tijdvak 1 

dinsdag 27 mei 
9.00 – 12.00 uur 

 maatschappijleer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal 
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, dan worden 
alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1  Politieke besluitvorming: leeftijdsgrens alcohol  
      omhoog naar 18 jaar? 

 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 7 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze casus heeft betrekking op de periode van het kabinet-Balkenende III (juni 
2006 - februari 2007). Voormalig minister Hans Hoogervorst (VVD) van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport wilde dat de leeftijdsgrens voor het kopen 
van bier, wijn en mixdrankjes omhoog zou gaan van zestien naar achttien jaar 
(tekst 1).  
Deze maatregel moest een antwoord zijn op verontrustende uitkomsten van 
wetenschappelijk onderzoek naar alcoholgebruik onder jongeren (teksten 2 en 
3). Tegen het alcoholbeleid van de minister rees verzet, zowel bij 
maatschappelijke groepen (tekst 1) als bij de Tweede Kamer (tekst 4). De 
minister heeft hierop gereageerd met een brief aan de Tweede Kamer (tekst 5). 
De Europese Unie heeft door haar bevoegdheid om de minimumaccijnzen voor 
drank vast te stellen ook invloed op het alcoholbeleid van de minister (tekst 7).  
In tekst 6 wordt een analyse gegeven van onder meer de oorzaken van 
buitensporig alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren. 
 
Lees tekst 1 voor de vragen 1 tot en met 4. 
 
Minister Hoogervorst was namens het kabinet-Balkenende III verantwoordelijk 
voor de volksgezondheid. 
Een kabinet heeft verschillende taken in de politieke besluitvorming van een 
land. 

1p 1 Welke taak van een kabinet herken je in tekst 1? 
 
Ook minister Remkes (VVD) van Binnenlandse Zaken werd betrokken bij het 
overleg (regels 17-19). Het alcoholbeleid heeft betrekking op meer hoofdtaken 
van de overheid dan de hoofdtaak die de volksgezondheid betreft. 

2p 2 Vanwege welke inhoudelijke hoofdtaak van de overheid werd minister Remkes 
bij dit overleg betrokken? 
 
In tekst 1 keren twee pressiegroepen zich tegen het voorgenomen beleid van de 
minister (regels 28-40).  

2p 3 Noem twee manieren waarop de twee genoemde pressiegroepen in deze fase 
van de besluitvorming invloed kunnen uitoefenen. 
 
Kenmerken van pressiegroepen zijn dat ze opkomen voor het belang van hun 
achterban en dat ze proberen de besluitvorming te beïnvloeden zonder zelf deel 
uit te maken van de besluitvormende organen en dus zonder politieke 
verantwoordelijkheid te dragen. 

2p 4 Welke twee andere kenmerken hebben pressiegroepen zoals genoemd in tekst 
1 gemeenschappelijk? 
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Maak gebruik van de teksten 1 tot en met 3.  
Of een maatschappelijk probleem, zoals het alcoholgebruik onder jongeren, op 
de politieke agenda komt, hangt af van een aantal voorwaarden.  

3p 5 Aan welke voorwaarden is voldaan volgens de teksten 1, 2 en 3?  
Noem drie voorwaarden en licht elke voorwaarde toe aan de hand van de 
teksten. 
 
Lees tekst 4 voor de vragen 6 tot en met 8.  
De Tweede Kamer wil de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol niet 
optrekken naar 18 jaar. 

1p 6 Welk kenmerk van de parlementaire democratie komt tot uitdrukking in het 
optreden van de Tweede Kamer in tekst 4? 
 
Zie de regels 10 tot en met 29 van tekst 4. 
Minister Hoogervorst zette zich af tegen de gelegenheidscombinatie VVD, CDA 
en LPF en noemde deze wat spottend de ‘anti-betuttelingsbrigade’. Deze 
minister zegt “van nature ook niet voor betutteling” te zijn. 

2p 7 Leg deze uitspraak uit en ga in je antwoord uit van de politieke kleur van de 
minister. 
 
Zie de regels 30 tot en met 40 van tekst 4. 
De combinatie van de fracties van CDA, D66, PvdA, GroenLinks en SP deelde 
de mening van VVD-Kamerlid Schippers dat het ging om betuttelende 
maatregelen. Ook deze combinatie kan een ‘gelegenheidscombinatie’ genoemd 
worden.  

2p 8 Welke combinatie van fracties van politieke partijen in de Tweede Kamer zorgt 
er meestal voor dat een minister kan rekenen op steun van de meerderheid van 
de Tweede Kamer en waarop is deze steun gebaseerd?  
 
Maak gebruik van tekst 5 voor het beantwoorden van de vragen 9 en 10. 
 
Lees tekst 5.  
In het systeemmodel van de politieke besluitvorming speelt ook de omgeving 
van het politieke systeem een rol. In tekst 5 komt de omgeving aan de orde.  

2p 9 Om welke omgeving gaat het in tekst 5 en welke betekenis heeft die voor de 
Nederlandse politieke besluitvorming in deze kwestie? 
 
De politieke besluitvorming over het alcoholbeleid speelt zich af in verschillende 
bestuurslagen. 

3p 10 Welke drie bestuurslagen herken je in tekst 5? Verwijs per bestuurslaag naar 
een zinsnede uit de tekst. 
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Lees tekst 6. 
Je kunt een maatschappelijk probleem als het overmatige alcoholgebruik onder 
jongeren analyseren met behulp van de vier benaderingswijzen van 
maatschappijleer. Eén van de vier benaderingswijzen is de politiek-juridische 
benaderingswijze, waaraan vragen worden ontleend als: wat is het bestaande 
overheidsbeleid en welke voorstellen worden gedaan voor verandering daarvan. 
Tekst 1 noemt als een mogelijke aanpak het wetsvoorstel tot het verhogen van 
de leeftijdsgrens voor het gebruik van alcoholische drank naar 18 jaar. 
Je kunt een maatschappelijk probleem ook op andere manieren analyseren. 
Naast de politiek-juridische zijn er nog drie andere benaderingswijzen. 

4p 11 Noem die drie andere benaderingswijzen. Stel per benaderingswijze een 
relevante vraag over het probleem van alcoholgebruik onder jongeren en 
illustreer elke vraag met een citaat uit tekst 6. 
 
Lees tekst 7 voor de vragen 12 en 13. 
 

1p 12 Op grond van welk algemeen doel houdt de Europese Unie zich bezig met de 
accijnzen op bier en gedistilleerde dranken? 
 
Het nemen van besluiten over verhoging van minimumaccijnzen is door de 
lidstaten overgedragen aan de Europese Unie. 

2p 13 Welke taak van de Europese Commissie herken je in tekst 7? Noem ook een 
andere taak van de Europese Commissie. 
 
 

Opgave 2  Criminaliteit: de identificatieplicht, zinvol? 
 
Inleiding 
De nieuwe Wet op de identificatieplicht is op 1 januari 2005 in werking getreden. 
Volgens voormalig minister van Justitie Donner zijn de doelen van de nieuwe 
wet bestrijding van criminaliteit en het doeltreffender maken van de 
rechtshandhaving. Critici vroegen zich af of deze wet wel een bijdrage zou 
leveren aan bestrijding van criminaliteit en terreur (tekst 8). In 2008 wordt de 
nieuwe wet geëvalueerd. In de Volkskrant van april en mei 2006 wordt alvast 
een eerste tussenstand opgemaakt (teksten 9 tot en met 11). 
 
Lees tekst 8. 
Een belangrijk uitgangspunt van het strafrecht is het legaliteitsbeginsel. 

2p 14 Wat houdt dit beginsel in en geef een toepassing van dit beginsel aan de hand 
van tekst 8. 
 
P.J. Hustinx, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens, heeft 
kritiek op het voorstel voor een identificatieplicht. In zijn kritiek gaat hij vooral in 
op de verhouding tussen de overheid / de staat en de burger. Voor de burger is 
de rechtsstaat van veel betekenis. 

2p 15 Welke kerngedachte van de rechtsstaat komt volgens Hustinx in het gedrang? 
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Lees tekst 9. 
In de tekst staat de volgende zinsnede: “Volgens de wet is het doorgaans ‘niet 
opportuun’ om in zulke gevallen een bon te schrijven.” (regels 18-20). Deze 
zinsnede verwijst naar het opportuniteitsbeginsel. 

2p 16 Wat houdt het opportuniteitsbeginsel in? 
 
Afhankelijk van de aard van het delict spreken verschillende rechterlijke 
instanties recht. In een aantal gevallen heeft het OM bekeuringen in verband 
met de identificatieplicht voorgelegd aan de rechter.  

2p 17 Aan welke rechterlijke instantie zal het OM een zaak over de identificatieplicht 
voorleggen en geef daarvoor de reden. 
 
Tekst 9 beschrijft de handelwijze van het OM met betrekking tot de uitvoering 
van de wet op de identificatieplicht. Het vervolgen van strafbare feiten is één 
taak van het OM in het kader van het handhaven van de rechtsorde. 

2p 18 Noem de twee andere taken van het OM.  
 
Lees tekst 10. 
Geldboete is de straf die in het kader van de Wet op de identificatieplicht kan 
worden opgelegd (zie regels 3-4 van tekst 8). Handhaving van de rechtsorde is 
één van de doelen die met de geldboete wordt beoogd. 

2p 19 Leg uit welk ander doel de wetgever beoogt met een boete van 50 euro op het 
niet voldoen aan de identificatieplicht. 
 
Maak gebruik van de teksten 10 en 11. 

4p 20 Is er in de teksten 10 en 11 over de handhaving van de Wet op de 
identificatieplicht sprake van klassenjustitie? 
Beschrijf op grond van de teksten 10 en 11 een argument voor het ‘ja’-antwoord 
en een argument voor het ‘nee’-antwoord. 
Betrek in je antwoord een kenmerk van het begrip klassenjustitie. 
 
“Pas in 2008 wordt de wet geëvalueerd.” (regels 16-17 in tekst 10.)  
De Volkskrant heeft de wet na een jaar geëvalueerd. Zie tekst 11.  
Politieke partijen zullen het wetsvoorstel vanuit hun visie beoordelen.  
Linkse partijen als GroenLinks en SP hebben in 2005 tegen de wet op de 
identificatieplicht gestemd. De VVD stemde toen voor deze wet. 

2p 21 Geef een argument waarom GroenLinks tegen deze wet heeft gestemd.  
2p 22 Geef een argument waarom de VVD vóór deze wet heeft gestemd.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 800023-1-067o 5 lees verder ►►►

Pagina: 1161Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Opgave 3  Spotprent overval  
 
De volgende vier vragen hebben betrekking op spotprent 1. 
 
Zie spotprent 1. 
De spotprent is grappig bedoeld: de overvallers beroven iemand om 
‘opgenomen’ te worden in de statistieken. Wanneer het delict in spotprent 1 in 
de statistieken voorkomt dan wordt dat aangegeven als ‘portemonneediefstal 
met geweld’.  
Er bestaan drie verschillende soorten statistieken op het terrein van de 
criminaliteit: politiestatistieken, statistieken gebaseerd op slachtofferenquêtes en 
statistieken gebaseerd op enquêtes onder daders. 

1p 23 Geven de politiestatistieken een betrouwbaar beeld van het werkelijke aantal 
gepleegde portemonneediefstallen met geweld? Licht je antwoord toe. 

1p 24 Geven de gegevens van slachtofferenquêtes een betrouwbaar beeld van het 
werkelijke aantal gepleegde portemonneediefstallen met geweld? Licht je 
antwoord toe. 

1p 25 Geven de resultaten van enquêtes onder daders een betrouwbaar beeld van het 
werkelijke aantal gepleegde portemonneediefstallen met geweld? Licht je 
antwoord toe. 
 
Slachtoffers van een misdrijf (hier een overval) kunnen proberen de schade die 
ze hebben geleden vergoed te krijgen en/of een vorm van hulp te krijgen.  

2p 26 Noem een maatschappelijke instantie die aan slachtoffers schadevergoeding 
uitkeert en noem een instantie die een slachtoffer bijstaat om de immateriële 
schade te verwerken. 
 
 

Opgave 4  Massamedia: zelfcensuur door TMF en MTV? 
 
Bij deze opgave horen de teksten 12 en 13 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
“De zoveelste groepsverkrachting, in Rotterdam dit keer, was voor het PvdA-
Kamerlid Dijsselbloem aanleiding om met TMF en MTV te gaan praten over 
sommige clips die zij uitzenden. Dijsselbloem bedoelt de clips waarin vrouwen 
(‘bitches’) door stoere mannen (‘pimps’) als gebruiksvoorwerp worden 
behandeld. Daardoor gaan jongens denken dat je met meisjes kunt doen wat je 
wilt, volgens Dijsselbloem. Hij spreekt de popzenders aan op hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hij vraagt om zelfcensuur. Een goede 
actie?” (Redactie NRC Handelsblad in NRC.nl, 7 november 2005) 
 
Het Tweede Kamerlid Dijsselbloem (PvdA) vindt dat de politiek maatregelen 
moet nemen. Zijn standpunten zijn te lezen in tekst 12, overgenomen van zijn 
website. In tekst 13 geven twee bezoekers van de website van NRC 
Handelsblad hun reactie op de actie van Dijsselbloem. 
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Lees de regels 1 tot en met 9 van tekst 12. 
In de tekst wordt gesproken van een ‘straatcultuur’ en een ‘thuiscultuur’. De 
straatcultuur is op te vatten als een subcultuur in de Nederlandse samenleving. 

2p 27 Geef een beschrijving van het begrip subcultuur. 
 
Lees de regels 10 tot en met 18 van tekst 12. 
Eén van de theorieën met betrekking tot de invloed van de televisie is de 
cultivatietheorie. 

3p 28 Welke invloed heeft televisie op houdingen en gedrag van jongeren volgens de 
cultivatietheorie? 
 
Het PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem wilde dat het toenmalige kabinet- 
Balkenende II (CDA, VVD en D66) meer geld zou uittrekken voor de 
ondersteuning van ouders die moeite hebben met de opvoeding van hun 
kinderen. Dijsselbloem verwachtte steun te krijgen van in ieder geval het CDA 
en de kleine christelijke partijen.  

2p 29 Noem twee uitgangspunten van die partijen waarvan Dijsselbloem de 
verwachting had dat hij zou worden gesteund. 
 
Dijsselbloem zegt “die nieuwe realiteit vraagt om bemoeizorg” (regel 8 van  
tekst 12). Maar hij spreekt niet van het censureren van de muziekclips, die hij 
bekritiseert.  

1p 30 Met welk grondrecht staat censureren door de overheid op gespannen voet?  
 
In een aantal gevallen kan de overheid personen en organisaties vervolgen op 
grond van uitlatingen die zij in het openbaar doen.  

2p 31 Om welke uitlatingen gaat het dan? Geef er twee. 
 
Dijsselbloem spreekt de zenders aan op hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De media – ook de muziekzenders TMF en MTV – 
vervullen een aantal maatschappelijke functies.  

3p 32 Op welke maatschappelijke functie van de media heeft de kritiek van 
Dijsselbloem op de muziekclips van TMF en MTV betrekking? Licht je antwoord 
toe. 
 
Maak gebruik van tekst 13. 
NRC Handelsblad heeft een weblog ingesteld waarop men zijn mening kan 
geven over de oproep van Dijsselbloem aan TMF en MTV om zich rekenschap 
te geven van de effecten van bepaalde muziekclips. In tekst 13 staan twee 
reacties op deze weblog. Deze e-mails op de weblog van NRC Handelsblad 
maken deel uit van een communicatieproces. In dit communicatieproces zijn de 
volgende begrippen te onderscheiden: boodschap, feedback, medium, 
ontvanger en zender.  
Een voorbeeld van een ‘boodschap’ is: de oproep van NRC Handelsblad om je 
mening te geven over de uitgezonden muziekclips van TMF en MTV.  

4p 33 Geef nu voor de vier andere begrippen (feedback, het medium, de ontvanger en 
de zender) elk een voorbeeld. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Renol de Haan (e-mail 2 in tekst 13) is kritisch ten opzichte van de 
muziekzenders TMF en MTV. Deze kunnen een slechte invloed uitoefenen.  
Ook is hij van mening dat de fouten niet bij de media alleen gezocht moeten 
worden. Hij benadrukt het belang van een goede opvoeding thuis. 

3p 34 Leg uit dat een ‘goede opvoeding thuis’ van belang is bij het al dan niet kijken 
naar dit soort muziekprogramma’s. Gebruik hiervoor de begrippen selectieve 
perceptie en referentiekader. 
 
 

Opgave 5  Massamedia: lezen jongeren nog kranten? 
 
Inleiding 
Zijn betaalde kranten tot de ondergang gedoemd? En kunnen jongeren voor 
niet-gratis kranten met diepgang geen belangstelling meer opbrengen?  
De journalist Arjen Rienks ziet kansen (tekst 14). 
 
Lees de regels 1 tot en met 18 van tekst 14. 
Rienks schetst een somber beeld van de krantenjournalistiek.  

1p 35 Welke ontwikkeling is te herkennen in deze regels? 
A commercialisering 
B digitalisering 
C internationalisering 
D ontzuiling 
 
“De redactie moet diep door de knieën om iedereen te bereiken,” (regels 5-7).  
Je kunt dan de vraag stellen of de onafhankelijkheid van de redactie tegenover 
de directie voldoende wordt beschermd. 

1p 36 Hoe wordt in Nederland de onafhankelijkheid van krantenredacties beschermd? 
1p 37 Waarvoor is de redactie verantwoordelijk en waarvoor de directie? 

 
Lees de regels 19 tot en met 33 van tekst 14. 
Rienks citeert de woorden van de president van het Amerikaanse krantenbedrijf 
McClatchy. Deze heeft het over ‘kwaliteitsjournalistiek’ (regel 33).  

3p 38 Noem drie kenmerken van kwaliteitsjournalistiek. 
 
Lees de regels 34-54. 
“… zegt 40 procent van de jongeren zeker later een krant te willen gaan lezen, 
45 procent waarschijnlijk.” (regels 42-45) 
Stelling: Het is belangrijk dat aankomende burgers regelmatig één of meer 
kwaliteitskranten lezen. 

2p 39 Geef argumenten vóór deze stelling vanuit: 
− de betekenis van kwaliteitskranten voor de democratische besluitvorming; 
− de betekenis van kwaliteitskranten voor sociale cohesie.  
Geef voor elke betekenis één argument. 
 
 

einde  800023-1-067o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Politieke besluitvorming: leeftijdsgrens alcohol  
      omhoog naar 18 jaar? 

tekst 1 
 
Leeftijdsgrens alcohol omhoog naar 18 jaar 
 
Minister Hans Hoogervorst (VVD) van 
Volksgezondheid wil dat de leeftijds-
grens voor het kopen van bier, wijn en 
mixdrankjes omhoog gaat van zestien 
naar achttien jaar. Jongeren die zich 5 
hier niet aan houden en toch drank 
kopen, zijn strafbaar en krijgen een 
boete. Nu is het nog zo dat alleen de 
verkopers kunnen worden beboet als 
zij drank verkopen aan jongeren onder 10 
de zestien. De jongeren worden niet 
gestraft. Hoogervorst zal zijn plannen 
donderdag bekendmaken in Rotterdam 
tijdens een congres over alcohol-
campagnes. De minister zal binnenkort 15 
gaan praten met gemeenten en andere 
betrokken partijen. Ook minister Johan 
Remkes (VVD) van Binnenlandse 
Zaken wordt betrokken bij het overleg, 
omdat meer inzet van politie nodig is 20 

zodra de nieuwe regels zijn ingevoerd. 
Zuipschuiten 
Volgens Hoogervorst zijn de nieuwe 
regels noodzakelijk, omdat de 
Nederlandse jongeren de grootste 25 
zuipschuiten van Europa zijn. (…) 
Geen effect 
De Nederlandse detailhandel is tegen 
het plan van Hoogervorst de leeftijds-
grens voor het kopen van alcohol te 30 
verhogen. Volgens de winkeliers heeft 
deze maatregel geen enkel effect. (…) 
Ook Koninklijk Horeca Nederland is 
tegen de verhoging van de leeftijds-
grens. “Een verhoging van de leeftijds-35 
grens bevordert juist de illegaliteit, 
omdat jongeren dan niet meer in de 
horeca terecht kunnen. Daardoor 
neemt het drankmisbruik alleen maar 
toe,” zegt directeur Jeu Claes.40 

 
bron: Elsevier van 19 januari 2006 

 
tekst 2 
 
Campagne van het Trimbos-instituut1) 
 
Het Trimbos-instituut snapt dat 
jongeren graag bij een groep willen 
horen en dat drinken misschien lekker 
en stoer is, maar je moet duidelijk 
maken dat alcohol veel negatieve 5 
gevolgen heeft. Die worden in de 
voorlichtingscampagne dan ook breed 
belicht: hersenen ontwikkelen zich 
minder goed, de botontwikkeling wordt 

geremd, het geheugen werkt slechter, 10 
concentreren op school gaat 
moeilijker, het ontremmende effect 
verhoogt de kans op onveilig vrijen, 
een verminderd reactievermogen 
veroorzaakt sneller verkeers-15 
ongelukken en vier van de tien 
agressiedelicten worden onder invloed 
gepleegd. 

 
naar: NRC Handelsblad van 15 december 2006 
 

noot 1 Het Trimbos-instituut bevordert de kwaliteit van leven door het ontwikkelen en toepassen van 
kennis over geestelijke gezondheid, verslaving en lichamelijke ziektes die daarmee 
samenhangen. 
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tekst 3 
 
Rapport Sociaal en Cultureel Planbureau: alcoholgebruik onder jongeren is 
zorgwekkend 
 
Uit het rapport van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau ‘De sociale staat 
van Nederland’1) komt drankmisbruik 
naar voren als een immens probleem. 
In de leeftijdscategorie van 10 tot 20 5 
jaar heeft één op de drie jongens een 
drankprobleem. Dat geldt ook voor één 

op de tien meisjes. “Het totale 
alcoholgebruik van de bevolking 
daalde licht, maar de ontwikkeling van 10 
alcoholgebruik onder jongeren is 
zorgwekkend”, aldus de SCP-
rapporteurs.

 
naar: de Volkskrant van 6 september 2005 

 
 

tekst 4 
 
Kamer wil leeftijdsgrens alcohol niet optrekken naar 18 jaar 
 
Van onze verslaggever Marc Peeperkorn 
DEN HAAG - De Tweede Kamer wil de 
leeftijd voor het mogen kopen van 
drank niet optrekken naar 18 jaar. Ook 
andere voorstellen van minister 
Hoogervorst van Volksgezondheid om 5 
het drankgebruik onder jongeren te 
beperken, worden door een Kamer-
meerderheid als ‘te betuttelend’ 
terzijde geschoven. 
 
Minister Hoogervorst geïrriteerd 10 
door weerstand 
Minister Hoogervorst (VVD) van Volks-
gezondheid is geïrriteerd door de 
weerstand die zijn anti-alcohol- en  
-rookbeleid in de Tweede Kamer op-15 
roept. Vorig jaar sneuvelde zijn voor-
stel om de accijns op breezers en bier 
te verhogen door verzet van VVD, 
CDA en LPF. “De anti-betuttelings-
brigade” noemde Hoogervorst deze 20 

gelegenheidscombinatie onlangs op de 
Nieuwjaarsreceptie van zijn ministerie. 
“Ik ben van nature ook niet voor 
betutteling”, voegde de minister daar 
donderdag aan toe. Maar alcohol-25 
misbruik onder jongeren vergt volgens 
de VVD-minister een duidelijk en hard 
overheidsoptreden. “Daar hebben 
ouders dringend behoefte aan.” 
(…) 
VVD-Kamerlid Schippers noemt het 30 
zorgelijk dat “steeds meer 12- en 13-
jarigen zich met steeds grotere hoe-
veelheden drank laten vollopen”. Maar 
een verbod op de verkoop van drank 
tot 18 jaar acht zij overdreven. “Laten 35 
we eerst de leeftijdsgrens van 16 jaar 
maar eens handhaven voordat we met 
nieuwe, betuttelende maatregelen 
komen.” CDA, D66, PvdA, GroenLinks 
en SP delen die mening.  40 
(…)

 
bron: de Volkskrant van 20 januari 2006 

 

noot 1  De Sociale Staat van Nederland 2005 biedt een beschrijving en analyse van de 
levensomstandigheden van de Nederlandse samenleving. 
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tekst 5 
 
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT 
 
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Den Haag, 11 augustus 2006  
 
Tijdens het algemeen overleg over het alcohol- en tabaksbeleid op 8 juni jl. 
heb ik toegezegd uw Kamer op een aantal punten schriftelijk nader te zullen 5 
informeren. In deze brief geef ik op de meeste punten de toegezegde nadere 
informatie. 
 
Alcoholbeleid 
Verbod op verkoop onder de kostprijs 
(…) 10 
Het doel van beide moties, verhoging van de consumentenprijs van 
alcoholhoudende dranken om zodoende alcoholmisbruik tegen te gaan, 
spreekt mij aan. Derhalve heb ik mij nogmaals beraden over eventueel te 
nemen maatregelen. 
 
Ten eerste valt te denken aan de introductie van een wettelijk verbod op 15 
verkoop van alcoholhoudende dranken beneden de kostprijs. Dit leidt 
onherroepelijk tot een aanzienlijke vermeerdering van de administratieve 
lasten. (…) Gelet op de discussie over de reductie van de administratieve 
lasten, acht ik een dergelijk voorstel niet haalbaar. 
 
Ten tweede valt te denken aan de introductie van wettelijk vastgestelde 20 
minimumprijzen voor alcoholhoudende dranken. De Europese Commissie is 
evenwel van mening dat het invoeren van een minimumprijs voor accijns-
goederen1) een onterecht gebruik van belastingwetgeving is. Daarom is de 
Commissie een klachtenprocedure gestart tegen enkele lidstaten die een 
minimumprijs voor een accijnsgoed hadden geïntroduceerd, zoals Frankrijk, 25 
België en Ierland. Zolang hier niet meer duidelijkheid over bestaat, acht ik het 
niet verstandig een dergelijk voorstel in onze nationale wetgeving op te nemen. 
 
Ten derde valt te denken aan een structurele verhoging van de prijzen van 
alcoholhoudende dranken middels verhoging van de accijnzen. Het kabinet 
heeft zich het afgelopen jaar meermalen ingezet voor een verantwoord pakket 30 
aan accijnsvoorstellen. Uw Kamer heeft daar niet mee ingestemd. 
 
Ten vierde valt te denken aan een verbod op stunten met de prijzen van 
alcoholhoudende dranken. Ten dele is dit al gerealiseerd via zelfregulering.  
Zo stelt artikel 20 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken dat 
reclame waarbij alcoholhoudende drank gratis of tegen minder dan de helft van 35 
de normale verkoopprijs aan particulieren wordt aangeboden niet is 
toegestaan. Daarnaast heeft het Platform Verkoop Alcoholhoudende Dranken 
voor Thuisgebruik in de huisregels opgenomen dat het gratis of tegen een 
symbolische vergoeding aanbieden van alcoholhoudende drank niet is 
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toegestaan. Ik ben bereid met de branche in overleg te treden om te bezien of 40 
het mogelijk is deze regels aan te scherpen.  
(…) 
Recent heb ik een voorontwerp van een wetsvoorstel tot wijziging van de 
Drank- en Horecawet afgerond. Eén van de elementen van dit wetsvoorstel is 
vereenvoudiging van de Drank- en Horecawetvergunning. Daarnaast heb ik in 
de wet een coördinatiebepaling opgenomen. Burgemeesters krijgen straks de 45 
plicht gelijktijdig te besluiten over de Drank- en Horecawetvergunning en alle 
andere gemeentelijke horecavergunningen die vereist zijn, zoals een 
terrasvergunning of een exploitatievergunning. 
 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
J. F. Hoogervorst

 
bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 894 en 27 565, nr. 13 5 
(verkort) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 accijnsgoederen: verbruiksgoederen zoals alcohol, tabak, benzine waarop indirect belasting  
 wordt geheven. 
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tekst 6 
 
Het zuipen wordt ze ingegoten 
 
PETER GIESEN 
Nederlandse jongeren zijn de grootste 
drinkers van Europa. Ze laten de 
Oostenrijkers en de Belgen met gemak 
achter zich. Ook de Engelsen en de 
Ieren zijn geen partij voor de Neder-5 
landse scholier, blijkt uit cijfers van het 
European School Project on Alcohol & 
Drugs.  
Maar hoe erg is de situatie nou eigen-
lijk? “Het wordt vaak wel erg opgeklopt 10 
in de media”, zegt psycholoog Haske 
van der Vorst, die onderzoek doet naar 
jeugd en alcohol aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. (...)  
Maar toch, ook Van der Vorst vindt dat 15 
het alcoholgebruik onder scholieren 
niet gebagatelliseerd moet worden.  
De drankconsumptie is fors en neemt 
nog steeds toe, vooral onder 12- tot 
14-jarigen. (…) 20 
 
Waarom drinken Nederlandse jongeren 
zo veel? Simpele economische 
factoren spelen een rol, zegt Micha de 
Winter, hoogleraar pedagogiek aan de 
Universiteit Utrecht: “In Nederland is 25 
drank goedkoop, terwijl jongeren veel 
geld hebben.” 
(…) 
Dat verklaart niet alles, want in Neder-
land wordt ook meer gedronken dan in 
Duitsland, Engeland of andere 30 
noordelijke landen waar jongeren ook 
veel geld hebben. Wat Nederland van 

die andere landen onderscheidt, is een 
libertaire cultuur met een bijbehorende 
opvoedingsstijl.  35 
 
Ook jong geweest  
“Ouders hebben te snel een houding 
van: ach, we zijn zelf ook jong 
geweest”, zegt pedagoog Micha de 
Winter. “Ze vinden het moeilijk om 40 
grenzen te stellen. Kinderen zijn ont-
zettend mondig, die zeggen meteen:  
je bent de enige idioot die zegt dat zijn 
kind om 12 uur thuis moet zijn. Ouders 
willen geen ruzie en zijn bang om 45 
ouderwets gevonden te worden.” (…) 
Toch vindt De Winter het te gemakke-
lijk om alle schuld op de ouders te 
schuiven. “Opvoeden is ook ingewik-
kelder geworden. Kinderen hebben 50 
veel meer mogelijkheden gekregen. 
Het aanbod aan verleidingen is enorm.  
(…)  
“In het huidige tijdsgewricht is het 
modieus alles op eigen verantwoorde-
lijkheid te gooien, maar ouders moeten 55 
ook opboksen tegen die industrie. De 
afgelopen vijf tot tien jaar heeft de 
drankenindustrie zich specifiek op 
jongere scholieren gericht, vooral door 
de introductie van mixdrankjes. Ze 60 
kunnen natuurlijk geen reclame maken 
waarin meisjes van 13 de hoofdrol 
spelen. Maar de kleurtjes en de sfeer 
van de marketing zijn helemaal toe-
gesneden op jonge kinderen.” (…) 65 

 
bron: de Volkskrant van 17 juni 2006 
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tekst 7 
 
EU verhoogt accijns bier en drank niet 
 
Brussel - De minimumaccijnzen op 
bier en gedistilleerd in de Europese 
Unie gaan niet omhoog. De 
ministers van Financiën van de 25 
EU-landen hebben gisteren unaniem 5 
besloten de minimumbedragen niet 
aan te passen aan de inflatie.  
De Europese Commissie had 
aanvankelijk voorgesteld de minima te 

verhogen met 31 procent. Vooral de 10 
bierproducerende landen Duitsland en 
Tsjechië verzetten zich hevig. 
 (…)  
De verhoging van de minimum-
accijnzen zou voor alcoholliefhebbers 
in Nederland weinig effect hebben 15 
gehad. Alleen lightbier, zou 0,4 cent 
per flesje duurder worden.

 
bron: Leids Dagblad van 29 november 2006 
 
 
 

Opgave 2  Criminaliteit: de identificatieplicht, zinvol? 
 

tekst 8 
Identificatieplicht zinloos? 

 
Personen die na 1 januari 2005 niet 
voldoen aan de identificatieplicht 
kunnen bij controle een boete van 50 
euro krijgen. Jongeren van 14 tot 16 
jaar betalen 25 euro bij geconstateerde 5 
overtreding. Identiteitscontrole vindt 
plaats bij dreigend geweld, in 
uitgaansgebieden of in situaties waar 
ordeverstoringen dreigen, zoals bij 
voetbalwedstrijden. De bijdrage van 10 
een identificatieplicht aan de 
criminaliteitsbeheersing (zoals de 
officiële term luidt) is zéér vatbaar voor 
discussie, aldus het commentaar 
onlangs in deze krant. “De nieuwe 15 
bevoegdheid moest worden gered met 
het argument van de terreurbestrijding. 
Maar hoe controleert men een 
terrorist? De daders van de aanslagen 
van 11 september 2001 zorgden er wel 20 

voor dat hun papieren in orde waren. 
Wie de last van de nieuwe identificatie-
plicht ondervindt, is de gewone 
burger.”  
(…)  
In het voorstel voor identificatieplicht is 25 
het evenwicht tussen burger en over-
heid zoek, waarschuwde P.J. Hustinx, 
voorzitter van het College 
Bescherming Persoonsgegevens, al in 
februari 2003 in deze krant. “(…) 30 
Strafbaarstelling van het niet nakomen 
van de identificatieplicht leidt tot een 
situatie waarin de overheid de burger 
naar believen als verdachte kan 
bejegenen. De dagelijkse draagplicht 35 
en de toonplicht bij (algemene) con-
troles zullen de relatie tussen burger 
en overheid op de proef stellen. (…)” 

 
bron: www.nrc.nl, december 2004, Webcongres 
 

 
 

Pagina: 1171Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 800023-1-067b 8 lees verder ►►►

tekst 9 
 
Politie deelt ten onrechte bonnen uit 
 
Van onze verslaggever Jeroen 
Trommelen 
AMSTERDAM – De politie heeft de 
afgelopen vijftien maanden duizenden 
bekeuringen onterecht uitgeschreven 5 
op grond van de nieuwe wet op de 
identificatieplicht. (…)  
Volgens het Openbaar Ministerie heeft 
de politie vooral te makkelijk 
bekeuringen uitgeschreven aan 10 

burgers die geen identiteitsbewijs bij 
zich hadden, maar van wie de identiteit 
wel bekend was. 
Deels ging het waarschijnlijk om be-
kenden van de politie, zoals zwervers 15 
of bedelaars, en om personen die zich 
later op het bureau alsnog hebben 
gelegitimeerd. Volgens de wet is het 
doorgaans ‘niet opportuun’ om in zulke 
gevallen een bon te schrijven. 20 
(…).

 
bron: de Volkskrant van 12 mei 2006; http://www.volkskrant.nl 

tekst 10 
 
Toeval speelt rol bij ID-plicht 
Burger moet nieuwe wet volgens minister Donner ‘tussen de oren krijgen’ 
 
Van onze verslaggever Jeroen 
Trommelen 
AMSTERDAM – (…) ‘Bestrijding van 
criminaliteit en het doeltreffender 
maken van de rechtshandhaving.’  5 
Dit was volgens minister Donner van 
Justitie het doel van de nieuwe wet op 
de uitgebreide identificatieplicht, 
waardoor elke Nederlander van 14 jaar 
en ouder een identiteitskaart moet 10 
dragen. 
(…)  
Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 
staan hoog op het wensenlijstje van de 
burger. De regering wil daarom voor-
lopig geen nieuwe discussie over het 15 
onderwerp. Pas in 2008 wordt de wet 
geëvalueerd. Dan zal blijken of de 
identificatieplicht uitpakt zoals de 
bedoeling is. 
Ervaringen met de wet in de eerste 20 
vijftien maanden lijken op het tegen-
deel te wijzen. Op de criminaliteits-
bestrijding in het algemeen heeft de 
identificatieplicht geen merkbare 

invloed, erkent het Openbaar 25 
Ministerie. (…) 
Op vragen van SP-Kamerlid De Wit 
heeft minister Donner laten weten dat 
het ‘dubbel’ bekeuren van kleine 
vergrijpen zijn volledige instemming 30 
heeft. De burger moet de nieuwe wet 
‘tussen de oren’ krijgen. Daarvoor is 
het volgens hem nodig dat er geregeld  
wordt bekeurd. (…) 
Misschien zit de wet de burger nog 35 
altijd niet tussen de oren. Ook is het 
mogelijk dat de identificatieplicht een 
tombola is geworden. Toeval speelt 
een belangrijke rol bij de vraag of 
iemand ook echt bekeurd wordt zonder 40 
paspoort of ID-kaart, erkent de politie. 
Zo’n bekeuring is afhankelijk van de 
stemming van de betrokken politie-
agent. (…) 
Vooraf werd gevreesd dat allochtonen 45 
extra vaak om hun papieren zouden 
worden gevraagd. Cijfers die dit 
kunnen bevestigen of weerspreken, 
bestaan niet. Actiegroep Meldpunt 
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Misbruik Identificatieplicht, die de wet 50 
kritisch volgt, bespeurt echter een 
‘opvallende terughoudendheid’ bij het 
aanspreken van allochtonen. Dat is te 
danken aan duidelijke instructies 

hierover van de procureurs-generaal, 55 
denkt de actiegroep. Bij een duidelijk 
discriminerende werking zou de wet 
meteen in de prullenbak verdwijnen, 
aldus de actiegroep.

 
bron: de Volkskrant van 22 april 2006; http://www.volkskrant.nl 
 
 

tekst 11 
 
Identificatieplicht is vooral boetefuik 
 
Van onze verslaggever Jeroen 
Trommelen 
AMSTERDAM – De wet op de 
algemene identificatieplicht, die sinds 
januari vorig jaar van kracht is, wordt 5 
vrijwel uitsluitend gebruikt als boete-
verdubbelaar voor kleine delicten, 
zoals fietsen zonder licht en wild-
plassen. De wet treft met name 
bedelaars, zwervers en jongeren.  10 
Dit blijkt uit een evaluatie van de wet 
door de Volkskrant. De nieuwe wet 
was bedoeld om de veiligheid te 
vergroten, de criminaliteit efficiënter 
aan te pakken en het terrorisme te 15 
bestrijden. Deze effecten lijken niet of 
nauwelijks behaald.  
Het Openbaar Ministerie zegt geen 

voorbeelden te kennen van ernstige 
delicten die op grond van de nieuwe 20 
wet zijn voorkomen. (…) 
Jongeren worden vier keer zo vaak 
bekeurd wegens het niet kunnen tonen 
van een identiteitsbewijs als ouderen. 
De aanleiding te bekeuren blijkt vrijwel 25 
altijd onbeduidend. Volgens Justitie 
bekeurde de politie het vaakst in 
combinatie met wildplassen en fietsen 
zonder licht. (…).  
In Amsterdam wordt de top vijf 30 
gedomineerd door overtredingen van 
hangjongeren, zwervers en bedelaars. 
Het gaat dan vooral om softdrug-
gebruik, bedelen, wildplassen en 
slapen langs de weg.35 

 
bron: de Volkskrant van 22 april 2006; http://www.volkskrant.nl 
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Opgave 3  Spotprent overval  
 
spotprent 1 

 
 bron: de Volkskrant van 12 mei 2006 
 

Opgave 4  Massamedia: zelfcensuur door TMF en MTV? 
 
tekst 12 
 
Het antwoord van de politiek moet volgens Kamerlid Dijsselbloem uit drie 
onderdelen bestaan: (alleen onderdeel 1 en 2 zijn weergeven.) 
1 Het belangrijkste dat moet gebeuren, is een veel bredere en ambitieuzere 
aanpak van opvoedingsondersteuning. De realiteit is dat er, zeker in de grote 
steden, steeds meer eenoudergezinnen zijn, steeds meer gezinnen waarbij de 5 
ouders nauwelijks meer grip op hun kinderen hebben en gezinnen waarin 
seksualiteit een groot taboe is. De straatcultuur neemt het dan helemaal over 
van de thuiscultuur. Die nieuwe realiteit vraagt om bemoeizorg. Met eigen 
verantwoordelijkheid komen we er duidelijk niet. 
2 Muziekzenders als TMF en MTV kunnen de discussie niet langer ontlopen. 10 
Zij zullen zich echt rekenschap moeten gaan geven van de effecten van de 
aanhoudende reeks muziekclips waarin dag en nacht pimps op een walgelijke 
en respectloze manier bitches als gebruiksvoorwerp behandelen. Jongeren die 
hiermee opgroeien, zeker wanneer een corrigerend kader van ouders of anderen 
in de directe omgeving ontbreekt, krijgen een verwrongen beeld van seksualiteit 15 
en omgangsvormen met de andere sekse. De makers van deze muziekclips, 
maar ook de zenders dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
moeten daarnaar handelen.(…).
 
bron: Homepage van het Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (PvdA), 
november 2005 
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tekst 13 
 
 
E-mail 1 van Willem Valkenburg, Voorst, 07-11-2005 18:55 
Ik vind dat PvdA-Kamerlid Dijsselbloem met de verkeerde mensen gaat praten. 
TMF en MTV hebben toch niets met groepsverkrachtingen te maken. OK, in de 
clips zie je erotische neigingen, maar er is nooit sprake van een groeps-
verkrachting of wat daar ook op lijkt. Dijsselbloem moet de oorzaak ergens 5 
anders zoeken, bij de soort mensen die dit hebben gedaan, en die gasten hard 
aanpakken. (…) 
 
E-mail 2 van Renol de Haan, Enschede, 12-11-2005, 15:22 
Ik denk dat het goed is dat men eens gaat nadenken bij die muziekzenders. De 
moraal in deze clips wordt gepresenteerd als 'normaal'. Het is dan niet gek dat 
kinderen die in een achterstandssituatie zitten en die door hun ouders niet echt 
opgevoed worden ook gaan denken dat dit normaal is.  5 
Het aanpakken van die kinderen zelf zoals door andere inzenders is voor-
gesteld, is achter de feiten aanlopen. Het zelfreguleren door TMF en MTV is een 
vorm van preventief handelen. Al moet er natuurlijk niet alleen hier naar 
gekeken worden maar ook naar de wijken waarin dit soort uitspattingen voor-
komen. Risicogroepen moeten sneller worden gesignaleerd en er moet een 10 
soort (sociaal) vangnet komen waarin deze kinderen die niet door hun ouders 
worden opgevoed, toch opgevoed worden. Als het alleen bij het niet uitzenden 
van deze clips blijft, lost het probleem zich niet op. Het is een medehulpmiddel 
dat in samenhang met andere maatregelen zeker effect kan hebben. Maar als 
dit het enige is, dan zal er niks veranderen.15 
 
bron: http://www.cgi.nrc.nl/, november 2005 
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Opgave 5  Massamedia: lezen jongeren nog kranten? 
 
 

tekst 14 
 
Kranten, het gaat om kwaliteit 
 
De oplages van de meeste kranten 
dalen al jaren. Jonge mensen lezen ze 
minder, op winstgerichte participatie-
maatschappijen kopen ze op en dan is 
er de invloed van media-adviseurs. De 5 
redactie moet diep door de knieën om 
iedereen te bereiken, vooral jongeren, 
die niet geïnteresseerd zijn in lange 
verhalen met moeilijke woorden. Men 
zapt en leest fragmentarisch, dus geen 10 
achtergronden en andere ballast 
alsjeblieft. Ontlezing is gefixeerd: jong 
niet geleerd, oud niet gedaan. De 
nieuwe journalistiek lijkt minder om 
kwaliteit te draaien dan om assertieve 15 
meningen en het mengen van emotie 
en nieuws. Zo luidt het sombere 
verhaal. 
 
Er zijn feiten en ontwikkelingen die dit 
verhaal nuanceren. Neem de 20 
Amerikaanse uitgever McClatchy, een 
keten van regionale kranten waaronder 
de Star Tribune in Minneapolis (oplage 
637.000, de 14de krant van de VS) en 
de Sacramento Bee (332.000). De 25 
totale oplage van McClatchy is de 
afgelopen twintig jaar voortdurend 

gestegen met navenante bedrijfs-
resultaten. Hoe kan dat? De president 
van het bedrijf, Gary Pruitt, in de 30 
aandeelhoudersvergadering van 2005: 
“De hoeksteen van onze strategie is 
kwaliteitsjournalistiek.”  
(…) 
In Nederland is het bereik van de 
dagbladen volgens het tijdsbestedings-35 
onderzoek van het SCP in de groep 
12-19 jaar slechts 21 procent (2000). 
Maar de NOM Printmonitor (2002-
2004) becijfert het bereik onder 13–24-
jarigen op 62 procent (inclusief de 40 
gratis Spits en Metro).  
Volgens de Dagblad Monitor 2005 zegt 
40 procent van de jongeren zeker later 
een krant te willen gaan lezen, 45 
procent waarschijnlijk.  45 
De conclusies dat sprake is van 
groeiende desinteresse voor diepgang 
en dat versimpeling noodzakelijk is, 
zijn voorbarig. Een alternatieve ver-
klaring is dat tijdgebrek een grotere rol 50 
speelt dan desinteresse en dat jonge 
mensen minder bereid zijn te betalen 
voor het nieuws, omdat dat niet meer 
hoeft. (…).

 
bron: Arjen Rienks, NRC Handelsblad, 8 mei 2006 (sterk verkort) 
Arjen Rienks is freelance journalist en beleidsonderzoeker  
 
 
 
 
 
 
 

einde  800023-1-067b* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijleer 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen 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 proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regel 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 80 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Opgave 1 Politieke besluitvorming: leeftijdsgrens alcohol  
    omhoog naar 18 jaar? 

 
 1 maximumscore 1 

Eén van de volgende taken: 
− wetgevende taak 
− het nemen van wettelijke maatregelen om een maatschappelijk/politiek 

probleem aan te pakken 
 
Ook goed: 

− beleidsvoorbereidende taak 
− voorbereiden van een wetsvoorstel 
 

 2 maximumscore 2 
het handhaven van de openbare orde en veiligheid 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste beïnvloedingsmogelijkheden zijn (twee van de 
volgende): 
− lobbyen bij / overleggen met ambtenaren / Kamerleden / bewindslieden 
− beïnvloeden van de publieke opinie door middel van tegeninformatie 
− gebruikmaken van inspraakmogelijkheden / inspreken op hoorzittingen 
− inschakelen van (wetenschappelijke) onderzoekers voor het uitbrengen 

van rapporten die de beoogde effecten van het beleid van de minister 
in twijfel trekken 

 
per juiste mogelijkheid 1 
 

 4 maximumscore 2 
Twee van de volgende kenmerken: 
− Ze hebben een permanent karakter. / Ze hebben een lange 

levensduur. 
− Ze hebben een professionele organisatie. / Ze zijn hecht georganiseerd 

en geïnstitutionaliseerd. 
− Ze behoren tot het establishment. 
 
per juist kenmerk 1 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 3 
Drie van de volgende antwoorden: 
Voorwaarde 1 
− De situatie wordt als ongewenst ervaren door een groot aantal mensen 

en/of maatschappelijke organisaties dan wel erkende 
onderzoeksinstituten. 
Toelichting: het Trimbos-instituut somt een groot aantal negatieve 
gevolgen van alcoholgebruik op (tekst 2). / het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) noemt het alcoholgebruik zorgwekkend (tekst 3).  

Voorwaarde 2 
− Het probleem komt veel voor. 

Toelichting: in de leeftijdscategorie van 10 tot 20 jaar heeft één op de 
drie jongens en één op de tien meisjes een drankprobleem (tekst 3). 

Voorwaarde 3 
− Het probleem roept emoties en/of gevaren op. 

Toelichting: Nederlandse jongeren worden “de grootste zuipschuiten 
van Europa” genoemd (tekst 1) / “de ontwikkeling van alcoholgebruik 
onder jongeren is zorgwekkend” (tekst 3). 

Voorwaarde 4  
− het probleem is langs de poortwachters gekomen. 

Toelichting: de media berichten over het probleem (de teksten 1 tot 3 
komen van verschillende media). 

Voorwaarde 5 
− Er is ruimte op de politieke agenda. / Er wordt prioriteit aan gegeven 

door politici en beleidsmakers. 
Toelichting: de minister komt met voorstellen (tekst 1). 

Voorwaarde 6 
− Het probleem wordt als veranderbaar/oplosbaar beschouwd. 

Toelichting: de minister komt met plannen om te proberen 
het probleem op te lossen (tekst 1). / Door voorlichting kunnen jongeren 
bewust gemaakt worden van de schadelijke effecten van 
alcoholgebruik (tekst 2). 

 
Opmerking 
Alleen een punt toekennen voor een juiste voorwaarde met een juiste 
toelichting. 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende): 
− Het kabinet / de minister komt met wetsvoorstellen, maar deze moeten 

worden goedgekeurd door de volksvertegenwoordiging (hier de 
Tweede Kamer). 

− Het kabinet / de minister heeft de steun van de meerderheid van de 
volksvertegenwoordiging (hier de Tweede Kamer) nodig voor zijn of 
haar beleid. 
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Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):  

− De minister is van de VVD. De VVD is een liberale partij, en 
daarmee voorstander van persoonlijke vrijheid. / Een liberaal is in 
het algemeen tegen het beperken van de individuele vrijheid. 

− De minister is van de VVD. Een liberaal vindt de eigen 
verantwoordelijkheid van de burger erg belangrijk en is zeer 
terughoudend als het gaat om ingrijpen van de overheid in de 
persoonlijke levenssfeer van de burger. 

 
 8 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Meestal steunen de regeringspartijen / de coalitiepartijen (die met 

elkaar het kabinet hebben gevormd en in de Tweede Kamer de 
meerderheid hebben) het kabinet / een minister bij wetsvoorstellen 1 

• De steun is gebaseerd op (afspraken die hebben geleid tot) het 
regeerakkoord tussen de coalitiepartijen. / Deze steun is gebaseerd op 
het politiek vertrouwen van de coalitiepartijen in het kabinet 1 

 
 9 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Het EU-lidmaatschap van Nederland. / Het standpunt van de Europese 

Commissie met betrekking tot de accijnzen 1 
• Het standpunt van de Europese Commissie verhindert de minister een 

voorstel tot het invoeren van een minimumprijs van accijns op drank te 
doen. / Het standpunt van de Europese Commissie is een beslissende 
factor in het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van 
minimumprijzen voor alcoholhoudende dranken (zie de regels 20-27 
van tekst 5) 1 

 
 10 maximumscore 3 

• Nationaal niveau: het Rijk / de rijksoverheid: het betreft hier een brief 
van de minister aan de Tweede Kamer 1 

• Europees niveau: de Europese Unie: in de regels 20-27 gaat het om de 
mening van de Europese Commissie en haar bevoegdheid om een 
klachtenprocedure te beginnen 1 

• Lokaal niveau: de gemeente: in de regels 45-48 wordt verwezen naar 
een plicht van de burgemeesters en gemeentelijke vergunningen 1 

 
Opmerking 
Alleen een punt toekennen voor de juiste bestuurslaag met een juiste 
verwijzing naar de tekst. 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 4 
− (de veranderings- en) vergelijkende benaderingswijze 
− de sociaal-culturele benaderingswijze 
− de sociaal-economische benaderingswijze 
 
Indien drie benaderingswijzen juist zijn 1 
 
Vergelijkende benaderingswijze:  
Een voorbeeld van een juiste vraag met bijbehorend citaat: 
Hoe is het alcoholgebruik van jongeren in vergelijkbare andere landen? 
“Nederlandse jongeren zijn de grootste drinkers van Europa … blijkt uit 
cijfers van het European School Project on Alcohol & Drugs.” (regels 1-8) 
 
Indien de vraag met bijbehorend citaat juist is 1 
 
Sociaal-culturele benaderingswijze: 
Een voorbeeld van een juiste vraag met bijbehorend citaat: 
Welke rol speelt cultuur/opvoeding bij de verklaring van het drankgebruik 
onder jongeren?  
“Wat Nederland van die andere landen onderscheidt, is een libertaire 
cultuur met een bijbehorende opvoedingsstijl.” (regels 32-35) / “Ze 
(ouders) vinden het moeilijk grenzen te stellen.” (regels 40-41).  
 
Indien de vraag met bijbehorend citaat juist is 1 
 
Sociaal-economische benaderingswijze: 
Voorbeelden van juiste vragen met bijbehorend citaat zijn (één van de 
volgende):  
− Wat zijn maatschappelijk-economische oorzaken van het probleem? 

“In Nederland is drank goedkoop, terwijl jongeren veel geld hebben.” 
(regels 25-27)  

− Wat is de rol van de drankenindustrie bij het ontstaan van het 
probleem? 
“De afgelopen vijf tot tien jaar heeft de drankenindustrie zich specifiek 
op jongere scholieren gericht, vooral door de introductie van 
mixdrankjes.” (regels 56-60) 

 
Indien de vraag met bijbehorend citaat juist is 1 
 

 12 maximumscore 1 
Eén van de volgende: 
− het harmoniseren van het economisch beleid van de lidstaten 
− het garanderen van eerlijke concurrentie tussen (het bedrijfsleven in) 

de lidstaten 
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Vraag Antwoord Scores

 13 maximumscore 2 
• Een taak van de Europese Commissie is het nemen van initiatief bij de 

regelgeving: in dit geval over de minimumaccijnzen 1 
• Een andere taak is er op toezien dat de genomen besluiten worden 

uitgevoerd 1 
 

Opgave 2  Criminaliteit: de identificatieplicht, zinvol? 
 

 14 maximumscore 2 
• Legaliteitsbeginsel: men kan alleen vervolgd worden voor het gedrag 

dat bij wet strafbaar is gesteld. / De politie en justitie zijn gebonden 
aan de regels van recht en wet  1 

Voorbeelden van juiste toepassingen zijn (één van de volgende):  
− In de wet staat dat er een identificatieplicht is; dat het de politie is 

toegestaan om een identiteitscontrole uit te voeren (onder bepaalde 
voorwaarden) en welke sanctie er staat op overtreding van de wet. 

− Volgens tekst 8 mag volgens de wet alleen identiteitscontrole 
plaatsvinden bij dreigend geweld, in uitgaansgebieden of in situaties 
waar ordeverstoringen dreigen.  

 
Voor een juiste toepassing 1 
 

 15 maximumscore 2 
De bescherming van de burger tegen (mogelijke) willekeur van de overheid 
/ de staat. 
 

 16 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende): 
− Bij de beslissing om wel of niet te vervolgen, houdt het OM rekening 

met het algemeen belang. 
− Het OM ziet af van vervolging omdat het geval niet kan leiden tot een 

veroordeling. 
− Het OM ziet af van vervolging omdat het strafbare feit maatschappelijk 

niet zo bezwaarlijk wordt gevonden. 
− Het OM ziet af van vervolging omdat capaciteitsproblemen nopen tot 

een andere prioriteitstelling. 
 

 17 maximumscore 2 
• bij de sector kanton van een rechtbank (bij de kantonrechter) 1 
• omdat het een overtreding betreft 1 
 

 18 maximumscore 2 
• het opsporen van misdrijven en overtredingen / leiding geven aan het 

opsporingsonderzoek  1 
• het doen uitvoeren van door de rechter opgelegde vonnissen 1 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 2 
• (Algemene) preventie 1 
• door het vooruitzicht kans te lopen op een boete van 50 euro bij 

overtreding, verwacht de overheid dat de burgers een geldig 
identiteitsbewijs bij zich zullen hebben / omdat burgers geen boete 
willen oplopen, zullen zij een geldig legitimatiebewijs bij zich dragen 1 

 
Opmerking 
Niet juist: vergelding. Dit is meer een doel van straffen voor misdrijven; het 
gaat hier om een overtreding met een boete van beperkte omvang. 
 

 20 maximumscore 4 
• Argument voor het ‘ja’-antwoord 2 

Uit tekst 11: het blijkt dat bedelaars, zwervers het meest getroffen 
worden door deze wet. Bedelaars en zwervers behoren tot de lagere 
sociaal-economische klasse. Sociaal milieu speelt kennelijk een rol bij 
de kans op controle door de politie. (kenmerk klassenjustitie) 

 
• Argument voor het ‘nee’-antwoord 2 

Er is geen indicatie dat allochtonen een grotere kans lopen 
gecontroleerd te worden door de politie. Er is zelfs sprake van 
‘opvallende terughoudendheid’ bij het aanspreken van allochtonen 
(regels 52-53 van tekst 10). Veel allochtonen behoren tot de lagere 
sociale klasse. Het sociale milieu blijkt geen rol te spelen bij de kans 
op controle.  

 
(Van klassenjustitie is sprake wanneer gelijke zaken verschillend worden 
behandeld vanwege sociaal-economische kenmerken van de dader. Het 
gaat dan om zaken als sociale afkomst / sociaal milieu. Het gaat bij 
klassenjustititie om persoonsgerichte selectiviteit.) 
 

 21 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn (één van de volgende):  
− De identificatieplicht zal geen bijdrage leveren aan de gewenste 

veiligheid, maar maakt wel inbreuk op privacy van burgers.  
− De wet zal voor bepaalde categorieën van burgers slecht uitvallen. Er 

is kans op discriminatie voor jongeren en mensen in een zwakke 
maatschappelijke positie. 

− De wet is geen geschikt middel om de criminaliteit te bestrijden, maar 
tast wel de rechten van de burgers aan. 
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Vraag Antwoord Scores

 22 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn (één van de volgende):  
− Het toezien op de naleving van wetten / het opsporen en bestraffen 

van overtreders vormt één van de kerntaken van de overheid. De 
identificatieplicht is daartoe een geschikt middel. 

− Criminaliteit is een inbreuk op de rechtsorde en de identificatieplicht is 
een manier om criminaliteit efficiënter te bestrijden. 

− Criminaliteitsbestrijding/terrorismebestrijding is belangrijker dan 
bescherming van de privacy.  

 
Opgave 3  Spotprent overval 

 
 23 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord (één van de volgende) is:  
− Ja,  

politiestatistieken bestaan uit gegevens van delicten die ter kennis van 
de politie zijn gekomen. De politiestatistieken geven een tamelijk 
betrouwbaar/goed beeld van het aantal keren dat dit soort overvallen 
gepleegd wordt. In het geval van een portemonneediefstal met geweld 
is de kans groot dat het slachtoffer aangifte doet bij de politie. (Uit 
Veiligheidsmonitor Rijk 2006, paragraaf 5.2.1: “Uit de 
Veiligheidsmonitor blijkt dat er duidelijke verschillen bestaan in de 
mate waarin voorvallen worden gemeld bij de politie. Dit varieert in 
2006 van minder dan 1 op de 8 voor seksuele delicten tot meer dan 
drie kwart voor (poging tot) inbraak en autodiefstal. Ook diefstallen uit 
de auto, zakkenrollerij/portemoneediefstal met geweld (…) werden 
relatief veel gemeld.”) 

− Nee,  
politiestatistieken bestaan uit gegevens van delicten die ter kennis van 
de politie zijn gekomen. Niet alle slachtoffers van een dergelijk misdrijf 
doen melding of aangifte bij de politie (redenen o.a.: helpt niet, angst 
voor de daders) (Uit Veiligheidsmonitor Rijk 2006: bijna 75% van 
zakkenrollerij en portemonneediefstal met geweld is gemeld bij de 
politie.) 

 
 24 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord is:  
Ja, 
bij slachtofferenquêtes worden burgers/respondenten gevraagd of zij het 
afgelopen jaar het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Als een 
burger in de steekproef zit dan zal hij/zij weinig schroom ervaren om 
melding te maken van een dergelijk misdrijf. Daarom zal de 
betrouwbaarheid van slachtofferenquêtes – mede gezien de omvang van 
de steekproef – ten aanzien van dit soort overvallen groot zijn. 
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Vraag Antwoord Scores

 25 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
Nee, 
bij enquêtes onder daders wordt burgers gevraagd of zij zich het afgelopen 
jaar schuldig hebben gemaakt aan een of meer misdrijven of 
overtredingen. Van zware delicten is het bekend dat daders ze vaak niet 
vermelden in dit soort enquêtes. Een portemoneediefstal met geweld is 
een zwaar delict en zal dus relatief minder vaak in deze statistiek 
voorkomen. Daardoor komen deze gegevens niet volledig overeen met de 
werkelijkheid / zijn ze minder betrouwbaar. 
 

 26 maximumscore 2 
Schadevergoeding: 
• Schadefonds Geweldsmisdrijven 1 
 
Immaterieel:  
• Eén van de volgende: 1 
− Bureau voor Slachtofferhulp 
− Organisatie van slachtoffers voor onderlinge hulp 
(Deze organisaties steunen ook slachtoffers om schade vergoed te 
krijgen.) 
 

Opgave 4  Massamedia: zelfcensuur door TMF en MTV? 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
Een subcultuur is een levensstijl van een groep mensen die waarden en 
normen alsmede symbolen ontlenen aan de dominante cultuur, maar daar 
gedeeltelijk duidelijk van afwijken. 
 

 28 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Volgens de cultivatietheorie zullen jongeren die veelvuldig en gedurende 
een lange periode beelden met een zelfde soort van ‘boodschappen’ zien 
(in dit geval die jongeren die alleen de clips op MTV en TMF zien), 
beïnvloed worden in hun beeld op de werkelijkheid. De ‘televisierealiteit’ 
zoals die in de clips voortdurend wordt voorgeschoteld (vrouwen zijn een 
gebruiksvoorwerp) vervangt de echte werkelijkheid. 
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Vraag Antwoord Scores

 29 maximumscore 2 
Uitgangspunten van de fracties van CDA, ChristenUnie en SGP (twee van 
de volgende): 
− De overheid deelt de verantwoordelijkheid met maatschappelijke 

groepen. / De overheid is dienstbaar aan gemeenschappen als gezin 
en school. (gespreide verantwoordelijkheid) 

− Gezin als hoeksteen van de samenleving. 
− Verantwoordelijke samenleving: maatschappelijke organisaties hebben 

een taak bij de opvoeding. 
− Nadruk op het belang van waarden en normen als condities van het 

samenleven. (Bijbel als leidraad of inspiratiebron) 
 
per juist uitgangspunt 1 
 

 30 maximumscore 1 
het recht op de vrijheid van meningsuiting (artikel 7 Grondwet) 
 

 31 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (twee van de volgende): 
uitlatingen die: 
− aanzetten tot haat  
− aanzetten tot discriminatie 
− een gevaar opleveren voor de openbare orde of nationale veiligheid  
− beledigend zijn 
− opruiend zijn  
− als smaad op te vatten zijn 
− majesteitsschennis bevatten  
 
per juist antwoord 1 
 

 32 maximumscore 3 
• de socialiserende functie  1 
Voorbeeld van een juiste toelichting: 
• Muziekzenders als TMF en MTV dragen waarden en normen, manieren 

van gedrag over. De muziekclips tonen gedrag van mannen waarbij 
vrouwen als gebruiksvoorwerp behandeld worden / laten niet of 
onvoldoende zien hoe jongens respectvol met de andere sekse dienen 
om te gaan 2 
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Vraag Antwoord Scores

 33 maximumscore 4 
• Feedback: reactie van de lezers op verzoek van NRC Handelsblad / 

reacties van Valkenburg en De Haan in tekst 13 1 
• Medium: internet / e-mail 1 
• Ontvanger: één van de lezers van de e-mails/internetgebruikers / 

redactie NRC Handelsblad (is ook ontvanger van de e-mails) 1 
• Zender: weblog van NRC Handelsblad (nrc.nl) / weblog van 

Dijsselbloem / de internetgebruikers (zijn ook zenders: sturen e-mails) 1 
 

 34 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):  
− Welke boodschap opgepikt wordt en hoe die boodschap 

geïnterpreteerd wordt (selectieve perceptie) / welk televisieprogramma 
bekeken wordt en hoe serieus dat genomen wordt, hangt af van het 
referentiekader van de ontvanger; dat wil zeggen: de tijdens de 
opvoeding bijgebrachte normen en waarden bepalen wat wordt 
bekeken en hoe deze boodschap wordt ontvangen en geïnterpreteerd. 
Dus de opvoeding thuis speelt bij dit alles een grote rol. 

− Het referentiekader van de ontvanger vormt een barrière voor de 
beïnvloeding door de zender. Als een jongere ‘goed opgevoed’ is; dat 
wil zeggen: zich bepaalde normen en waarden eigen heeft gemaakt 
(het referentiekader), zal hij of zij die boodschap op haar waarde weten 
te schatten en niet klakkeloos meegaan met die boodschap (selectieve 
perceptie). 

 
Opgave 5  Massamedia: lezen jongeren nog kranten? 

 
 35 A 

 
 36 maximumscore 1 

Iedere krant heeft een redactiestatuut. 
 

 37 maximumscore 1 
De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van de krant en de directie 
is verantwoordelijk voor de financieel-economische zaken  (bedrijfsvoering 
en advertenties). 
 
Opmerking 
Alleen een punt toekennen wanneer beide verantwoordelijkheden juist zijn. 
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Vraag Antwoord Scores

 38 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (drie van de volgende):  
− betrouwbare/gecheckte informatie 
− diepgang/achtergrondartikelen en analyses 
− duidelijke scheiding feiten en meningen 
− aandacht voor maatschappelijke en (internationaal) politieke 

onderwerpen  
− hoor en wederhoor  
− nadruk op inhoud (in plaats van op uiterlijk en vorm) 
 
per juist kenmerk 1 
 

 39 maximumscore 2 
democratische besluitvorming 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn (één van de volgende):  1 
− In een democratie dienen burgers op de hoogte te zijn van het 

functioneren van overheid, politieke partijen en politici. 
− Het is belangrijk voor de publieke opinie. 
− Burgers dienen goed geïnformeerd te zijn over 

maatschappelijke/politieke problemen. 
− Kwaliteitskranten stellen o.a. allerlei misstanden aan de kaak en 

vervullen daarmee een belangrijke informatieve en controlerende taak. 
− Kwaliteitskranten spelen een rol bij de opstelling van de publieke en de 

politieke agenda (agendafunctie). 
 
sociale cohesie 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):  1 
− Kennisnemen van maatschappelijke zaken kan het gevoel van 

verbondenheid met de samenleving of de eigen omgeving vergroten.  
− Het lezen van een kwaliteitskrant die een spreekbuis is van allerlei 

maatschappelijke en culturele groeperingen versterkt de 
verbondenheid met die groep.  

− Het lezen van een kwaliteitskrant die een podium is voor verschillende 
maatschappelijke en culturele groeperingen versterkt de 
verbondenheid met de samenleving. 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Elsevier, 19 januari 2006 
tekst 2 NRC Handelsblad, 15 december 2006 
tekst 3 de Volkskrant, 6 september 2005 
tekst 4 de Volkskrant, 20 januari 2006 
tekst 5 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 894 en 27 565, nr. 13 5 
tekst 6 de Volkskrant, 17 juni 2006 
tekst 7 Leids Dagblad, 29 november 2006 
tekst 8 www.ncr.nl, december 2004, Webcongres 
tekst 9 de Volkskrant, 12 mei 2006; www.volkskrant.nl 
tekst 10 de Volkskrant, 22 april 2006; www.volkskrant.nl 
tekst 11 de Volkskrant, 22 april 2006; www.volkskrant.nl 
spotprent 1 de Volkskrant, 12 mei 2006 
tekst 12 Homepage van het Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (PvdA), november 2005 
tekst 13 http://cgi.nrc.nl, november 2005 
tekst 14 Arjen Rienks, NRC Handelsblad, 8 mei 2006 
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700023-1-068o 

Examen HAVO 

2007 
tijdvak 1 

woensdag 23 mei 
9.00 – 12.00 uur 

 maatschappijleer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. 
Het examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal 
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, dan worden 
alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1  Politieke besluitvorming: verkeersveiligheid 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Elk jaar komen zo'n 250 mensen om het leven bij een ongeluk waarbij alcohol in 
het spel is. Naar verhouding zijn daarbij vaak jongeren betrokken. Daarom is het 
kabinet met een wetsvoorstel ‘Wijziging van de verkeerswet 1994’ gekomen.  
Op 6 april 2005 heeft de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel gediscussieerd.  
In tekst 1 is een gedeelte uit de behandeling van dit wetsvoorstel door de 
Tweede Kamer weergegeven. Dit gedeelte is afkomstig uit de Handelingen der 
Staten-Generaal. De Handelingen bevatten de volledige verslagen van de 
vergaderingen van Eerste en Tweede Kamer, verzorgd door de Stenografische 
Dienst.  
Kamerleden verwijzen in tekst 1 naar eerdere voorstellen om de 
verkeersveiligheid te vergroten, zoals onder meer het invoeren van 
drugsverkeerscontroles en de invoering van een bromfietsrijbewijs. 
Op 12 april 2005 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel aan om het wettelijk 
toegestane alcoholpromillage voor beginnende bestuurders te verlagen, zie 
tekst 2.  
Vanaf 1 januari 2006 gelden strengere regels voor alcohol in het verkeer. Voor 
ervaren weggebruikers blijft de wettelijke limiet 0,5 promille alcohol. Wel zijn de 
boetes voor het onder invloed rijden voor iedereen verhoogd (zie tekst 3 over 
verkeersboetes). Voor beginnende bestuurders is de wettelijke alcolhollimiet 
verlaagd van 0,5 naar 0,2 promille. 
Tekst 4 bevat een reactie van de ANWB uit 2004 op eerdere plannen om het 
brommen veiliger te maken. In tekst 5 staat wat de ANWB voor een organisatie 
is.  
 
Lees de regels 1 tot en met 5 van tekst 1 uit het bronnenboekje. 
Het gaat hier om de behandeling van een wetsvoorstel. 

2p 1 Welke actoren zijn in het algemeen betrokken bij de voorbereiding van een 
wetsvoorstel? Noem er twee en vermeld wat hun rol is. 
 
Lees de regels 6 tot en met 23. 
Het wetsvoorstel gaat over een verandering van de Verkeerswet uit 1994  
(regels 2-3). Deze wet voldoet kennelijk niet meer. Kamerlid De Pater-van der 
Meer vindt dat er nog relatief veel verkeersslachtoffers vallen in de categorie 
“beginners” (regel 15). Zij verwoordt daarmee een opvatting die velen in de 
samenleving met haar delen. 

1p 2 Met welk begrip van het systeemmodel van politieke besluitvorming worden 
wensen of eisen uit de samenleving aangeduid? 
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Volgens Kamerlid De Pater-van der Meer van het CDA kan “een duidelijke 
normstelling als het gaat om alcohollimieten voor beginnende autorijders ... het 
aantal slachtoffers” doen verminderen (zie de regels 18 tot en met 23). Het 
toegestane alcoholpromillage wordt in het wetsvoorstel vastgesteld. Een 
wettelijke norm kun je zien als een speciaal soort norm. Een norm is een 
gedragsregel/-gebod/-verbod, zoals in dit geval: niet aan het verkeer deelnemen 
met meer dan een bepaalde hoeveelheid alcohol in het bloed. Andere (niet-
wettelijke) normen zijn bijvoorbeeld fatsoensnormen. 

2p 3 Noem twee verschillen tussen wettelijke normen en andere normen.  
 
Lees de regels 24 tot en met 67. 
In het debat gaf mevrouw Roefs van de PvdA-fractie aan een motie te zullen 
indienen (regels 34-35). De heer Slob van de fractie van de ChristenUnie gaf 
aan een amendement te hebben ingediend (regels 54-58). 

4p 4 Leg uit waarom een amendement effectiever is dan een motie. 
Geef eerst aan wat een motie is en wat een amendement. 
 
Lees de regels 68 tot en met 81. 
Verschillende sprekers, waaronder Tweede Kamerlid Slob van de ChristenUnie, 
verwijzen naar het belang van verkeerscontroles op drugs. Ook voor de 
invoering van een drugstest in het verkeer is een nieuwe wet nodig. 

2p 5 Volgens welk beginsel van de rechtsstaat heeft het houden van drugscontroles 
in het verkeer door de politie een wettelijke basis nodig? Leg daarbij de 
bedoeling van dit beginsel uit. 
 
Lees de regels 82 tot en met 101. 
Het probleem van het aantal verkeersdoden staat al geruime tijd hoog op de 
politieke agenda.  

2p 6 Geef een reden waarom het probleem van het aantal verkeersdoden hoog op de 
politieke agenda staat. Illustreer deze reden met behulp van een citaat/gegeven 
uit tekst 1. 
 
Lees tekst 2. 
De voorstanders van het amendement-Slob behoren tot verschillende politieke 
groeperingen en stromingen. Groep Lazrak is een afsplitsing van de SP, Groep 
Wilders is een afsplitsing van de VVD en de LPF behoort tot de populistische 
stroming. 

3p 7 Tot welke verschillende politieke stromingen behoren de volgende politieke 
partijen: ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en SP?  
Neem de namen van de politieke partijen over op je antwoordblad en zet achter 
elke politieke partij de verwante stroming. 
 
Zie tekst 3 over Verkeersboetes. 
De dagbladen spelen op verschillende manieren een rol in de berichtgeving over 
de politieke besluitvorming. 

2p 8 Welke functie in het politieke proces vervult deze tekst in de dagbladen? Licht je 
antwoord toe. 
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Zie de teksten 2 en 3. 
De verschillende fasen in het politieke proces zijn te beschrijven met de 
volgende begrippen (in alfabetische volgorde): agendavorming, beleidsbepaling, 
beleidsvoorbereiding, feedback, invoer, uitvoer.  

2p 9 Welke fase van het politieke proces is in respectievelijk tekst 2 en tekst 3 aan de 
orde? Noem per tekst de fase die van toepassing is. Maak een keus uit de 
genoemde begrippen. 
 
Lees tekst 4 en 5. 
In het Kamerdebat van 6 april 2005 werd de verwachting uitgesproken dat het 
bromfietsrijbewijs zal worden ingevoerd in 2007. Een jaar eerder, in 2004, vond 
een Kamermeerderheid (van CDA, PvdA en VVD) de invoering van een 
praktijkexamen voor jongeren voordat ze op een bromfiets mogen gaan rijden 
een goede maatregel. Beter dan de verhoging van de minimumleeftijd voor 
brommerrijders van 16 naar 17 jaar, zoals minister Peijs voorgesteld had.  
De Fietsersbond en 3VO (Voor Veilig Verkeer) hadden zelfs een verhoging naar 
18 jaar bepleit. De ANWB was tegen een leeftijdsverhoging. 

2p 10 Leg uit dat de ANWB een belangengroep is en geen actiegroep. 
Betrek in je antwoord twee kenmerken van een belangengroep en maak per 
kenmerk gebruik van tekst 4 en tekst 5. 
 
Zie tekst 4 en 5. 
In de inleiding van vraag 10 wordt gesproken over de Fietsersbond. De 
Fietsersbond is inmiddels de grootste specifieke belangenvereniging voor 
fietsers in Nederland met 31.000 leden. 

2p 11 Op grond van welke machtsbronnen zal de politieke invloed van de ANWB op 
het verkeersbeleid waarschijnlijk groter zijn dan die van de Fietsersbond?  
Noem er twee. 
 
Verschillende aspecten van verkeersveiligheid hebben in deze casus te maken 
met jongeren. In de politiek komen jongeren gemiddeld minder op voor de eigen 
belangen dan volwassen burgers. Er wordt dan ook een te grote afstand tussen 
jongeren en politiek geconstateerd. 

2p 12 Geef twee argumenten voor de stelling dat het gewenst is dat jongeren meer 
dan nu het geval is, politiek actief zijn. 
 
Jongeren kunnen op verschillende manieren politiek actief zijn. Twee manieren 
van politieke participatie zijn de electorale participatie en protestparticipatie. 

2p 13 Noem de derde manier van politieke participatie en geef met twee voorbeelden 
aan hoe jongeren op deze manier de politieke besluitvorming over de 
verkeersveiligheid kunnen beïnvloeden. 
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Opgave 2  Jongeren en massamedia 
 
 
Bij deze opgave horen de teksten 6 tot en met 11 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Door de televisie en in de laatste jaren de opmars van de nieuwe media, zoals 
internet, is de positie van kranten onder druk komen te staan; de oplagecijfers 
van veel kranten dalen. Veel jongeren lezen niet of nauwelijks kranten, met 
uitzondering van de gratis kranten Metro en Spits. Uitgevers van kranten 
proberen op allerlei manieren jongeren te bereiken met nieuwe vormen van 
kranten. In deze opgave aandacht voor één van deze initiatieven: de 
jongerenkrant Peper van het Eindhovens Dagblad. Overigens is in mei 2006 
uitgeverij Wegener gestopt met Peper. Deze krant trok te weinig adverteerders 
en ook de verkoopcijfers vielen tegen.  
Ook de audiovisuele media zitten niet stil om de jongeren als doelgroep te 
bereiken. De NOS heeft een speciale nieuwsdienst voor jongeren opgericht: 
NOSHeadlines. Als het aan de voormalige staatssecretaris van Cultuur  
Medy van der Laan had gelegen, had Nederland vanaf 2008 een speciaal 
jeugdnet gekregen. 
 
Lees tekst 6. 

2p 14 Leg uit dat de krant Peper een voorbeeld is van marktsegmentering. 
 
Zie regels 17 tot en met 23 van tekst 6. 

3p 15 Leg uit waarom er gekozen is voor een redactie van deze samenstelling. 
Gebruik in je antwoord het begrip referentiekader. Maak eerst duidelijk wat 
onder referentiekader wordt verstaan. 
 
De vragen 16 tot en met 20 hebben betrekking op de teksten 7 tot en met 9 
(enkele pagina’s en artikelen uit jongerenkrant Peper) en tekst 10. 
 
Zie tekst 7 en 8 en lees tekst 8a ‘Digitale generatie’. 
Peper brengt nieuws op verschillende manieren. Peper is zowel een gedrukte 
als een digitale krant. “Nu met gratis digitaal magazine” (tekst 7). “Het is een 
combinatie van papier en pixels.” (regel 9 van tekst 8a).  
Door technologische veranderingen is de massacommunicatie veranderd. 

2p 16 Welk belangrijk oorspronkelijk kenmerk van massacommunicatie heeft veel van 
zijn betekenis verloren dankzij de mogelijkheden van het internet. Licht je 
antwoord toe aan de hand van een citaat uit tekst 8a. 
 
Zie tekst 9 en lees tekst 9a ‘Even rijden voor après ski in Asten’. 

2p 17 Is dit artikel uit Peper een vooral subjectief of objectief verslag te noemen? 
Motiveer je keuze. 
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Maak gebruik van de teksten 7 tot en met 9. 
Kranten zijn op verschillende manieren in te delen. Zo is Peper een lokaal en 
geen landelijk blad. Een ander belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen 
‘kwaliteitskranten’ en ‘populaire kranten’.  
De stelling is dat Peper niet behoort tot de categorie ‘kwaliteitskranten’ zoals 
Trouw, NRC Handelsblad en de Volkskrant. 

2p 18 Geef twee argumenten waarom Peper geen ‘kwaliteitskrant’ is. Ga in je 
antwoord uit van kenmerken van ‘kwaliteitskranten’ en verwijs per kenmerk naar 
een element uit de teksten 7 tot en met 9.  
 
Maak gebruik van de pagina’s en artikelen van Peper: de teksten 7 tot en met 9. 

3p 19 Welke functies vervult Peper als massamedium voor zijn lezers? 
Noem er drie en licht elke functie toe door te verwijzen naar de inhoud van 
Peper. 
 
Lees tekst 10. 
Op de groepsweblog ‘De Nieuwe Reporter’ wordt kritisch ingegaan op het 
nieuwsaanbod van media als Peper en NOSHeadlines: “Kan het zijn dat straks 
een hele generatie nieuwsconsumenten denkt dat leuke berichten uit de wereld 
van sport, showbizz en misdaad, samen ‘het nieuws’ vormen?” (regels 35-39 
van tekst 10). Tekst 10 beweert dat de marktgerichte benadering door media als 
Peper en NOSHeadlines negatieve gevolgen kan hebben voor het 
informatieaanbod van deze media. 

1p 20 Noem één negatief gevolg van deze benadering voor het informatieaanbod. 
 
Lees tekst 11. 
In het artikel ‘Jongeren keren zich af van het nieuws’ uit NRC Handelsblad van 
11 maart 2006 gaat de journalist Warna Oosterbaan op dezelfde vraag in als die 
Monique van Dusseldorp formuleerde in de regels 35-39 van tekst 10. 
Oosterbaan verwijst naar de Amerikaanse hoogleraar journalistiek en 
massacommunicatie Mindlich, die in zijn boek Tuned Out beschrijft “hoe een 
hele generatie het contact met het politieke nieuws heeft verloren”. 

2p 21 Met welk van de onderstaande begrippen kun je de stelling onderbouwen dat 
jongeren zich afkeren van het politieke nieuws? Kies uit één van onderstaande 
begrippen en licht je keuze toe. 
− agendasetting 
− cultivatie 
− selectiviteit / selectieve perceptie 
 
Maak gebruik van tekst 11. 
Op grond van de uitspraken van hoogleraar communicatie Daniel Halin kan men 
concluderen dat in Amerika de media vergeleken met vroeger hun functies ten 
behoeve van de democratische besluitvorming minder goed kunnen uitoefenen.  

4p 22 Leg uit welke twee functies van de media in het proces van democratische 
besluitvorming in het gedrang komen. Verwijs in je uitleg naar een citaat uit  
tekst 11. 
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Maak gebruik van tekst 11. 
Het krantenartikel ‘Jongeren keren zich af van het nieuws’ (tekst 11) is 
geschreven door Warna Oosterbaan, journalist bij NRC Handelsblad. Bij het 
schrijven van zijn artikel maakt een journalist verschillende keuzes. 

2p 23 Beschrijf twee keuzes die door de journalist Oosterbaan gemaakt zullen zijn bij 
het schrijven van zijn artikel. 
 
Oud-staatssecretaris van Cultuur, Medy van der Laan, steunde de bestuurders 
van de publieke omroep om te komen tot een speciaal jeugdnet. Hiermee 
zouden jongeren binding houden met de publieke omroep. Een jeugdnet bij de 
publieke omroep moet jongeren anders aanspreken dan gebeurt bij commerciële 
jeugdzenders als MTV of jongerenprogramma’s op commerciële zenders.  
Deze benadering past bij twee uitgangspunten van de Mediawet.  

2p 24 Noem deze twee uitgangspunten. 
 
Stel dat een krantenuitgever met een initiatief komt voor een nieuwe krant die 
veel politiek nieuws, politieke meningen en maatschappelijke achtergronden 
bevat. De overheid heeft wel de zorg voor de publieke omroep, maar bemoeit 
zich niet met het uitgeven van kranten. Een dergelijk initiatief zal dan ook niet in 
aanmerking komen voor financiële steun van de overheid. 

1p 25 Geef een reden waarom de overheid zich niet bemoeit met krantenuitgevers, 
dus geen financiële steun zal geven aan het genoemd initiatief. 
 
 

Opgave 3 Mens en werk: Alternatief Voor Vakbond (AVV) en  
FNV Jong 

 
Bij deze opgave horen de teksten 12 tot en met 14 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In deze opgave staan twee organisaties voor jongere werknemers centraal. 
Tekst 12 en 13 komen van de website van de nieuwe vakbond: Alternatief Voor 
Vakbond (AVV). Deze AVV is in oktober 2005 opgericht omdat de oprichters 
vinden dat de bestaande vakbonden vooral voor de belangen van oudere 
werknemers opkomen. Het gemiddelde vakbondslid is immers ouder dan 45. De 
voorzitter van AVV heet Mei Li Vos (36 jaar) en zij vindt dat de lusten en lasten 
eerlijker over jonge en oudere werknemers verdeeld moeten worden.  
In tekst 14 komt een andere jonge voorzitter aan het woord, Judith Ploegman. 
Zij is voorzitter van FNV Jong. Dit jongerennetwerk van de FNV is opgericht 
omdat ook binnen de FNV het idee leeft dat jonge werknemers meer moeten 
worden betrokken bij de besluitvorming in Nederland over zaken die met werk te 
maken hebben. Maar ook om meer jongeren te interesseren voor het 
vakbondslidmaatschap.  
 
Lees tekst 12.  
Arbeid heeft voor individuen zowel materiële als immateriële functies. 

2p 26 Geef uit deze tekst een voorbeeld van een materiële en een voorbeeld van een 
immateriële functie van arbeid.  
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Lees de regels 1 tot en met 14 van tekst 13.  
Het AVV wil dat iedere betrokken werknemer mag meestemmen over zijn of 
haar cao. 

1p 27 Waar staat de term cao voor?  
1p 28 Geef twee voorbeelden van wat er geregeld wordt in een cao. 
1p 29 Welke werknemers mogen er nu stemmen over de cao? 

 
Lees de regels 15 tot en met 27 van tekst 13. 
De jonge werknemers die AVV hebben opgericht, zien een belangen-
tegenstelling tussen jonge en oudere werknemers. In de discussie over de 
verhoging van de AOW-leeftijd komt deze belangentegenstelling ook naar voren.  

2p 30 Over welke belangentegenstelling tussen oudere en jongere werknemers gaat 
het in de discussie over de AOW-leeftijd? 
 
Zie de regels 15 tot en met 27 van tekst 13.  
De kritiek van AVV op ‘goudgerande regelingen’ zoals de VUT (Vervroegde 
Uittreding) en de discussie over de AOW-leeftijd passen binnen de al jaren 
durende discussie over de instandhouding van de verzorgingsstaat.  

2p 31 Welk probleem staat in deze discussie centraal? 
Leg uit wat de AOW-leeftijd te maken heeft met deze discussie. 
 
Lees de regels 1 tot en met 21 van tekst 14.  
Judith Ploegman zit namens FNV Jong in de SER. 

1p 32 Wat is de hoofdtaak van de SER?  
 
De wijze waarop werknemers- en werkgeversorganisaties zich tegenover elkaar 
opstellen, kan worden getypeerd aan de hand van verschillende modellen:  
het harmoniemodel, het reguleringsmodel en het conflictmodel.  
In Nederland wordt de SER gezien als een voorbeeld van het reguleringsmodel.  

2p 33 Leg uit waarom de SER gezien wordt als een voorbeeld van het 
reguleringsmodel. Betrek in je antwoord twee kenmerken van het 
reguleringsmodel.  
 
Lees de regels 22 tot en met 35 van tekst 14. 
De overheid kan verschillende soorten maatregelen nemen om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden. Judith Ploegman pleit in de regels 22-35 voor 
maatregelen aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt.  

2p 34 Leg uit dat deze maatregelen voorbeelden zijn van maatregelen die zich richten 
op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. 
 
Lees de regels 36 tot en met 49 van tekst 14. 
Judith Ploegman ziet zichzelf als de ‘Mei Li Vos van de gewone mensen’ (regels 
36-37). Zoals gezegd in de inleiding, is Mei Li Vos de voorzitter van het AVV. 
Met ‘gewone mensen’ bedoelt Judith Ploegman bijvoorbeeld de loodgieter, de 
fabrieksarbeider of de timmerman (regels 44-45). Deze beroepen worden 
maatschappelijk lager gewaardeerd dan beroepen aan de ‘bovenkant’, zoals 
docent en zelfstandige beroepen als advocaat.  

2p 35 Noem twee redenen waarom de maatschappelijke waardering van beroepen als 
fabrieksarbeider en timmerman lager is dan die van docenten en advocaten.  
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Zowel in tekst 13 als in tekst 14 zijn gevolgen van de flexibilisering van arbeid 
zichtbaar: het AVV komt op voor flexwerkers en Ploegman spreekt over de 
flexibele arbeidsmarkt (regel 43 van tekst 14). Flexibilisering van arbeid heeft 
zowel gevolgen voor de werkgevers als voor de werknemers.  

2p 36 Noem een voordeel en een nadeel van flexibilisering van arbeid voor de 
werknemers. 
 
 

Opgave 4  Sociale dienstplicht en maatschappelijke stage 
 
Bij deze opgave horen de teksten 15 en 16 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Het idee van een sociale dienstplicht voor jongeren duikt regelmatig op in de 
publieke en politieke discussie. Onder andere oud-minister Donner van Justitie 
(zie tekst 15) is voorstander van een sociale dienstplicht. Actueel is het 
onderwerp ‘maatschappelijke stage voor jongeren’. In het verkiezingsprogramma 
van het CDA uit 2006 is de term sociale dienstplicht vervangen door 
maatschappelijke stage. Het kabinet-Balkenende II streefde ernaar dat 25 
procent van de scholen in 2007 maatschappelijke stages aanbiedt aan de 
leerlingen. Zie tekst 16.  
 
Lees tekst 15 en 16. 

1p 37 Leg uit dat onbetaald werken in het kader van een sociale dienstplicht dan wel 
maatschappelijke stage ook valt onder het begrip arbeid. 
 
Zie tekst 15. 
Op een landelijke CDA-actiedag in oktober 2004 over Waarden en Normen 
sprak de oud-minister van Justitie, Donner (CDA), zich uit voor een sociale 
dienstplicht. 

2p 38 Op grond van welk christendemocratisch uitgangspunt zal oud-minister Donner 
voor een sociale dienstplicht zijn geweest? Licht je antwoord toe met behulp van 
een tekstfragment.  
 
Zie tekst 16. 
Je kansen op de arbeidsmarkt kun je beoordelen door te kijken of je voldoet aan 
een aantal formele en informele criteria. Formele criteria zijn zaken als: heb je 
de juiste leeftijd en heb je de juiste diploma’s. Informele criteria hebben te 
maken met cultureel bepaalde eisen die werkgevers stellen. Een voorbeeld 
daarvan is de vraag of iemand bereid is om prestaties te leveren. 
Door een maatschappelijke stage kunnen jongeren leren om meer te voldoen 
aan enkele informele criteria waardoor ze beter kunnen functioneren in een 
baan. Wie dat goed leert, vergroot zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt. 

2p 39 Geef twee andere voorbeelden van zulke informele criteria. 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Zie tekst 15 en 16. 
Werk vervult niet alleen belangrijke functies voor het individu, maar heeft ook 
betekenis voor de samenleving als geheel. Voorstanders van maatschappelijke 
stage / sociale dienstplicht wijzen daarbij op de positieve invloed die 
maatschappelijke stage zou hebben op de sociale cohesie in de samenleving.  

2p 40 Leg uit hoe maatschappelijke stage / sociale dienstplicht de sociale cohesie kan 
bevorderen. Maak in je antwoord eerst duidelijk wat met sociale cohesie wordt 
bedoeld. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

700023-1-068o* 700023-1-068o* 
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Opgave 1  Politieke besluitvorming: verkeersveiligheid 
 
 

tekst 1 
 

Handelingen Tweede Kamer 
 
Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel ‘Wijziging van de 
Verkeerswet 1994’ in verband met 
verlaging van de wettelijke alcohol-
limiet voor beginnende bestuurders. 5 
 
De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 
 
Mevrouw De Pater-van der Meer 
(CDA): Voorzitter. Dit voorstel is in het 
belang van de verkeersveiligheid. (…) 10 
Het is een zware opgave dit aantal 
(verkeersslachtoffers) verder terug te 
dringen, (…). Nadrukkelijk echter 
vallen er nog relatief veel slachtoffers 
in de categorie “beginners”, of dat nu 15 
automobilisten betreft, of bromfietsers, 
of zelfs soms fietsende jongere 
kinderen. Een duidelijke normstelling 
als het gaat om alcohollimieten voor 
beginnende autorijders, in combinatie 20 
met gerichte voorlichting en bewust-
wording, kan het aantal slachtoffers in 
deze categorie nog beïnvloeden. (…)  
 
Mevrouw Roefs (PvdA): (…) Deze 
wetswijziging gaat ons niet ver 25 
genoeg. Wij staan een generieke 
[algehele] verlaging van de alcohol-
limiet voor van 0,5 naar 0,2 promille 
voor iedereen. De cijfers geven daar-
voor aanleiding genoeg. Dat betekent: 30 
niet achter het stuur met alcohol op. 
Nul promille is niet handhaafbaar, dat 
is duidelijk. (…)  
De PvdA zal hiertoe een motie 
indienen. 35 
 
De heer Slob (ChristenUnie): 
Voorzitter. (…) 

De positie van bromfietsers is ook 
bediscussieerd. De opvatting van het 
kabinet dat die niet behoeft te worden 40 
geregeld totdat er een bromfiets-
rijbewijs is, vinden wij niet overtuigend. 
Dat bromfietsrijbewijs komt er naar 
verwachting in 2007, maar het zou nog 
wel eens later kunnen worden. 45 
Iedereen kan op zijn klompen aan-
voelen dat onder deze doelgroep (de 
bromfietsers) er ook mensen zijn met 
te veel alcohol in het bloed. Juist onder 
deze doelgroep vallen relatief zeer 50 
veel verkeersslachtoffers, zoals de 
minister zelf een aantal keren 
indringend aan de Kamer heeft 
duidelijk gemaakt. Voor ons is dat een 
reden geweest met een amendement 55 
te komen dat ertoe strekt, de brom-
fietsers onder deze regeling te 
brengen. Wij hebben dat nadrukkelijk 
gekoppeld aan een leeftijdscategorie, 
omdat dit het meest overzichtelijk is. 60 
Wij stellen voor, dit te laten gelden tot 
de leeftijd van 24 jaar. Het moge 
duidelijk zijn dat de meeste 
beginnende bromfietsers zich in deze 
categorie bevinden. Er gaat ook een 65 
duidelijk signaal vanuit. Er wordt een 
norm gesteld, ook voor deze jongeren. 
(…) 
De heer Slob (ChristenUnie): Ik heb in 
het verslag aandacht gevraagd voor 
het gebruik van drugs in het verkeer. 70 
Uit onderzoek is gebleken dat 
drugsgebruik de rijvaardigheid negatief 
kan beïnvloeden. Het gaat bovendien 
vaak gepaard met alcoholgebruik. Ik 
schrok ook van de cijfers van het 75 
aantal jongeren dat onder invloed van 
drugs rijdt. (…) Ik begrijp uit de 
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stukken dat de regering welwillend 
staat tegenover een strafbaarstelling 
van het rijden onder invloed van 80 
bepaalde drugs en medicijnen, (…). 
 
Minister Peijs: Voorzitter. Het is 
jammer dat de groep jeugd die op de 
tribune zat juist is weggegaan. Het 
waren 75 jongeren, hetzelfde aantal 85 
als jaarlijks door alcohol in het verkeer 
verongelukt, twee bussen vol. Ik ben 
blij dat de Kamer positief reageert op 
dit wetsvoorstel. (...) Wij willen graag 

ons steentje eraan bijdragen dat dit 90 
leed zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
Daarom hebben wij dit wetsvoorstel 
ingediend. Wij zijn ervan overtuigd dat 
wij op deze manier een bijdrage kun-
nen leveren aan het vergroten van de 95 
verkeersveiligheid en het verminderen 
van het aantal verkeersslachtoffers. 
Wij hopen dat met een snelle parle-
mentaire behandeling het wetsvoorstel 
al op 1 januari 2006 in werking kan 100 
treden.

 
bron: Handelingen Tweede Kamer, 6 april 2005 
 

 
 
tekst 2 
 
Stemmingen in de Tweede Kamer 
 
Aan de orde zijn de stemmingen in ver-
band met het wetsvoorstel ‘Wijziging 
van de Wegenverkeerswet 1994’ in ver-
band met verlaging van de wettelijke 
alcohollimiet voor beginnende bestuur-5 
ders, en over:  
- de motie-Roefs over een generieke 
verlaging van het toegestane alcohol-
promillage van 0,2 promille.  
Artikel I, aanhef, wordt zonder stem-10 
ming aangenomen. In stemming komt 
het amendement-Slob.  

De voorzitter: “Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SP, GroenLinks, de PvdA, de 15 
Groep Lazrak, D66, de Groep Wilders, 
de ChristenUnie, de SGP en de LPF 
voor dit amendement hebben gestemd 
en die van de overige fracties ertegen, 
zodat het is aangenomen.” (…)  20 
Het wetsvoorstel wordt zonder stem-
ming aangenomen.  
De voorzitter: “Aangezien de motie-
Roefs is ingetrokken, maakt zij geen 
onderwerp van stemming meer uit.”25 

 
 bron: Handelingen Tweede Kamer, 12 april 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina: 1204Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 700023-1-068b 4 lees verder ►►►

tekst 3 
 
Verkeersboetes 
 

 
bron: publicatie van bureau verkeershandhaving openbaar ministerie in de landelijke 
dagbladen van 31 december 2005 
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tekst 4 
 
Reactie ANWB 
Geen verhoging bromfietsleeftijd, wel bromfietsrijbewijs invoeren 
 
De ANWB is geen voorstander van het 
verhogen van de bromfietsleeftijd naar 
17 jaar (…).  
Verhoging van de minimumleeftijd is 
niet gericht op het beïnvloeden van het 5 
verkeersgedrag. Mensen worden uit-
gesloten in plaats van opgevoed in 
correct verkeersgedrag. Een goede, 
maar vooral permanente verkeers-
educatie zou de basis moeten zijn voor 10 
verantwoorde verkeersdeelname en 
daar kan nog heel wat aan verbeterd 
worden. 
Een bromfietsrijbewijs vindt de ANWB 
dan ook een goed begin van een 15 
samenhangende verkeerseducatie. 
 

Is de bromfiets een probleem? 
Praat mee tijdens de provinciale leden-
vergadering. Nieuwsgierig naar de 
feiten over bromfietsen, de waarheid 20 
over zijn berijders en de manier waar-
op de ANWB tegen deze groep weg-
gebruikers aankijkt? De bromfiets staat 
volop in de belangstelling op de pro-
vinciale ledenvergaderingen van de 25 
ANWB in Groningen (15-03), Drenthe 
(30-03) en Utrecht (25-03). 
 
Debat 
Woensdag 10 maart debatteert de 
Kamer met minister Peijs over de 30 
plannen om het bromfietsen veiliger te 
maken. 

 
 bron: website © ANWB van 8 maart 2004  
 
tekst 5 
 
Jaarverslag ANWB 
Het jaar 2005 
 
De ANWB is een actieve, gezonde en 
veelzijdige vereniging met 3,9 miljoen 
leden. We komen op voor de belangen 
van die leden op het gebied van 
vakantie, vrije tijd en mobiliteit.  5 

En we bieden hun aantrekkelijke 
producten en diensten in de sfeer van 
hulpverlening, reizen, informatie, 
advies en verzekeringen.

 
 bron: website © ANWB, juni 2006  
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Opgave 2  Jongeren en massamedia 
 
 

tekst 6 
 
Nieuwe wapens in strijd om de lezer 
 
Door JACQUELINE VAN GINNEKEN  
NIJMEGEN - Een tabloid met alleen 
nieuws uit de regio, een krant voor 
jongeren en de lezer in de rol van 
journalist. Om de krimpende dagblad-5 
markt op te vijzelen, ontstaan veel 
nieuwe initiatieven.  
 
Peper, zo heet de nieuwe jongeren-
krant die half september in Eindhoven 
verschijnt. Met veel informatie over 10 
uitgaan, over solliciteren, over de 
kamermarkt en andere zaken die 

jongeren bezighouden. Eén euro gaat 
de weekkrant kosten, goedkoper dan 
een colaatje. Daarnaast wordt flink 15 
geïnvesteerd in een internetsite met 
onder meer filmpjes. De krant wordt 
gemaakt door een nieuw gevormde 
redactie van journalisten die tussen de 
24 en 35 jaar zijn, net zo oud als de 20 
doelgroep. Een jaar krijgen zij de kans 
om het jongere publiek aan zich te 
binden. Als het aanslaat, komt er ook 
een lokale Peper in Nijmegen.  
(...) 

 
bron: de Gelderlander van 4 augustus 2005 
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tekst 7 
 
 

 
 
 

Pagina: 1208Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 700023-1-068b 8 lees verder ►►►

7 x 24           UITGAAN EN THUISBLIJVEN 
PSV-panel competitievervalsing door Chelsea?   06  28 Wereldprimeur: nieuw dancegeluid in Elfenaar 
Zangles op Strip S        07  29 Film: ‘Crash’, de nacht in LA 
Radio-dj start actie voor Van Bommel    09  30 Pepertaxi: ja, ja, ja en nog eens JA, ik wil! 
Hulpverlener praat over ramp in Pakistan   10  30 Opera op in een rockjasje: ‘Barcelona’ 
 
 
ZOOM           IETS TE MELDEN 
Verslaafd aan je eigen agenda? Onthaast!   12  36 Nieuwe ballen voor bello 
Illegaal downloaden: Houd de dief!    17  36 Pieken voor pixels 
Mediamarkt en geile gigan in EHV    22  37 Even binnenkijken bij ... de vaas van m’n ex 
Questie: de vogelgriep       24  38 Prijswinnaar etentje voor tien 

 tekst 8 
 

 
 
 
 

7 x 24           UITGAAN EN THUISBLIJVEN 
PSV-panel competitievervalsing door Chelsea?   06  28 Wereldprimeur: nieuw dancegeluid in Elfenaar 
Zangles op Strip S        07  29 Film: ‘Crash’, de nacht in LA 
Radio-dj start actie voor Van Bommel    09  30 Pepertaxi: ja, ja, ja en nog eens JA, ik wil! 
Hulpverlener praat over ramp in Pakistan   10  30 Opera op in een rockjasje: ‘Barcelona’ 
 
 
ZOOM           IETS TE MELDEN 
Verslaafd aan je eigen agenda? Onthaast!   12  36 Nieuwe ballen voor bello 
Illegaal downloaden: Houd de dief!    17  36 Pieken voor pixels 
Mediamarkt: een geile gigant in EHV    22  37 Even binnenkijken bij ... de vaas van m’n ex 
Questie: de vogelgriep       24  38 Prijswinnaar etentje voor tien 
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tekst 8a 
 
Uitgetypt gedeelte van tekst 8 
 
Digitale generatie 
 
Papier. Heerlijk. Het knispert, ruikt lekker, je kunt het vastpakken en overal mee 
naar toe nemen. In de trein, in bed, of -jawel, iedereen doet het- naar het toilet. 
Doordat ik ben opgegroeid in een krantengezin word ik lyrisch bij het zien van 
de drukpersen van Peper. 
 
Maar ik ben ook een kind van de digitale generatie. Wij, die opgegroeid zijn met 5 
alle gemakken van internet en e-mail. En dan is het toch een beetje jammer, 
alleen papier. Je kunt niet direct reageren, de letters en plaatjes blijven 
hetzelfde en er komt naast het knisperen geen geluid uit. Daarom brengt Peper 
nieuws op verschillende manieren. Het is een combinatie van papier en pixels. 
Een terugblik en achtergronden in de weekkrant en actualiteit op peperonline.nl. 10 
Zoals onze generatie met nieuws omgaat. 
 
Deze week heeft Peper iets extra’s. De weekkrant, de site, plus het eerste 
digitale magazine. Met het leesgemak van een normale uitgave en de voordelen 
van online. Je kunt lezen, filmpjes bekijken en muziek luisteren. 
Je bepaalt zelf wat je op je scherm ziet. Het magazine verschijnt ieder kwartaal 15 
en is gratis voor alle lezers van de krant en peperonline.nl. Als je de volgende 
uitgave automatisch wil ontvangen, kun je dit doorgeven. 
Dit keer staat het digitale magazine in het teken van de herfst. Met mode, 
boswandelingen, donkere bieren en melancholische muziek. Ideaal voor achter 
je scherm met een dampende kop thee terwijl de regen tegen de ruit tikt. Een 20 
moment voor jezelf. 
 
Want onze digitale generatie heeft het druk. Zo druk dat we moeten onthaasten, 
is deze week in de papieren Peper te lezen. Het Peperteam voegde afgelopen 
week alvast de daad bij het woord en ging vrijdagmiddag al vroeg aan de 
caipirinha’s. (...) 25 
 
Hille van der Kaa,  
Manager digitale media 
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tekst 9 
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tekst 9a 
Uitgetypt gedeelte van tekst 9 
 
Even rijden voor 
après ski in Asten 
 
We geven toe: het ligt niet direct naast de deur, Asten. En als mens uit de stad 
kun je je afvragen of je wel in Asten wil gaan stappen. Onze tip: neem het in 
overweging. Want op zaterdag 22 oktober host en schudt Asten tijdens de 
Muziekfeesten 2005. 
Wie naar de poster kijkt van de zaterdagavond ziet wat wij bedoelen. Want daar 5 
staan twee namen van bands op die garant staan voor feest. Geen 
hoogwaardige cultuur met een hoofdletter C, maar ongecompliceerd drinken en 
genieten. Met een band die stadions met gemak nog steeds de ijzersterke tekst 
‘Laa lala lalaaa lalalala’ kan laten brullen. Precies, de Hermes Houseband van 
de immens populaire cover ‘I will Survive’. Op diezelfde avond bieden de 10 
Muziekfeesten ook nog de gebroeders Ko. Bekend vanwege zo’n prachtige 
oneliner: ik heb een toe-toe-toeter. 
Kortom, in Asten dient de winter zich al een beetje aan in het najaar, met een 
muzikaal après-skigevoel. Daar stappen we tóch graag voor in de auto of niet? 
Alleen even een muntje opgooien om het lot te laten beslissen wie de Bob is. 15 
Voor meer info over het programma van de Muziekfeesten kun je op de site van 
de organisatie kijken. RM
 
 

tekst 10 
 
groepsweblog De Nieuwe Reporter 
 
Over deze site: 
De groepsweblog De Nieuwe Reporter 
is een onafhankelijk platform voor het 
debat over de toekomst van de Neder-
landse journalistiek.  5 
 
Flutnieuws voor jongeren? 
Monique van Dusseldorp  
 
(…) 
Willen jongeren echt ander nieuws? 
Moet het allemaal vlotter en sensatio-
neler? En vooral, vooral niet te zwaar? 10 
Ik sprak met Tialde Postma, die als 
uitgever van Peper druk bezig is het 
nieuwe concept in de markt te zetten.  
(…) 
Zijn er nieuwscategorieën die in hun 
geheel als ‘niet interessant’ worden 15 

beschouwd, en die dus worden weg-
gelaten? 
“Nou, al het nieuws is nieuwswaardig, 
maar we zijn wel steeds op zoek naar 
een lokale invalshoek, en we schrijven 20 
het allemaal ook wat anders op. We 
willen nieuws brengen waar mensen 
zich in herkennen. Dus niet de raads-
vergaderingen: de gemeentepolitiek 
heeft geen relevantie voor de doel-25 
groep. Wat wel goed werkt, is lokaal 
nieuws, uitgaansinformatie, crimi-
nieuws, en veel entertainment/show-
bizznieuws”. 
(…) 
Niet alleen Peper is op zoek naar ‘fun’, 30 
ook NOSHeadlines wil met zijn nieuwe 
nieuwsdienst vooral jongeren bereiken. 
Echte jongeren in dit geval – ‘Snack 
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nieuws’ wordt het daar genoemd.  
Kan het zijn dat straks een hele 35 
generatie nieuwsconsumenten denkt 
dat leuke berichten uit de wereld van 

sport, showbizz en misdaad, samen 
“het nieuws” vormen? Of is dit soort 
berichten juist een goed begin om 40 
interesse in de wereld te ontwikkelen? 

 
 bron: www.denieuwereporter.nl van 7 december 2005 
 
 
tekst 11 
 
 
Jongeren keren zich af van het nieuws... 
Warna Oosterbaan 
 
Mindich heeft me in zijn oude auto 
opgehaald. Hij oogt jonger dan de 
43 jaar die hij is. Hij kent de wereld 
van het nieuws, want voordat hij les 
ging geven werkte hij als verslagge-5 
ver voor CNN. Nu is hij hoogleraar 
journalistiek en massacommunicatie 
aan Saint Michaels College in 
Burlington, Vermont.  
Amerikaanse jongeren konden in 2000 10 
meer kandidaten van de Idols-verkie-
zingen opnoemen dan kandidaten voor 
het Amerikaanse presidentschap. Nog 
geen twintig procent van de jonge 
mensen leest elke dag een krant, op 15 
de televisie volgen ze het nieuws niet. 
De gemiddelde leeftijd van de kijkers 
naar het avondnieuws op de grote 
networks is nu 60. Volgen die jongeren 
dan het nieuws op internet? 'Nee', zegt 20 
Mindich. 'Ze gebruiken internet voor 
van alles, behalve voor het nieuws. 
Het nieuws is voor hen geen gespreks-
onderwerp.' (…)  
Zijn studenten plaatsen hem regelma-25 
tig voor verrassingen. 'Ik vroeg eens 
aan 23 studenten wie John Ashcroft is. 
Hij was toen pas benoemd tot minister 
van Justitie. Er was er één die het wist. 
Maar als ik had gevraagd wie is 30 

Jessica Simpson (een Amerikaanse 
zangeres - WO), dan had iedereen het 
geweten. En als je het niet weet, denkt 
iedereen dat je gek bent. Maar dat 
denken ze niet als je niet weet wie 35 
John Ashcroft is, of Donald Rumsfeld.'  
Helemaal aan de andere kant van dit 
werelddeel, in zonnig Californië, vouwt 
Daniel Halin, een lange vijftiger, zich 
op in zijn kleine werkkamer op de 40 
schitterende campus van de University 
California, San Diego. Hij is hoogleraar 
communicatie en doet onderzoek naar 
het functioneren van de media in ver-
schillende landen. De meeste conclu-45 
sies van Mindich deelt hij. 'Studenten 
weten best wel wat, maar niet zoveel 
als eerdere generaties. Daar komt bij 
dat ze niet goed weten wat ze met het 
nieuws aan moeten, ze weten niet wat 50 
ze ervan moeten vinden.  
Ze discussiëren ook nauwelijks over 
politiek.' Waarom is dat een probleem? 
'Als mensen niet weten wat er aan de 
hand is en wat ze ervan moeten 55 
denken, dan hebben ze minder macht. 
Dan verschuift de macht naar lobby-
isten, naar belangengroepen die 
achter de schermen werken.'

 
naar: NRC Handelsblad van 11 maart 2006 
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Opgave 3  Mens en werk: Alternatief Voor Vakbond (AVV) en  
      FNV Jong 

 
 
tekst 12 
 
Wat willen wij?  
 
Voor wie werkt Alternatief Voor 
Vakbond (AVV)?  
AVV komt op voor de belangen van 
degenen die niet of nauwelijks ver-
tegenwoordigd zijn in de polder en 5 
politiek. De groepen waar we op dit 
moment ons hard voor maken zijn:  
Flexwerkers, Freelancers en Docenten. 
AVV is een vakbond die opkomt voor 
mensen die graag werken, in wat voor 10 

vorm dan ook. AVV komt op voor 
werkenden van alle leeftijden, werk-
zoekend of werkhebbend, werknemers 
in vaste of tijdelijke dienst en mensen 
die hun werk zelf organiseren, free-15 
lancers.  
AVV is van mening dat werken meer is 
dan de kost verdienen, je werk is een 
deel van je identiteit, werk moet je 
zekerheid bieden. (….)20 

 
 bron: de website van Alternatief Voor Vakbond, mei 2006 
 
 
tekst 13 
 
Algemene doelstellingen AVV1)  
 
Iedereen mag stemmen over de eigen 
CAO 
(…) 
Eerlijker is het om iedereen stemrecht 
te geven over de eigen CAO. Een 
ondernemingsraad is wel democratisch 5 
gekozen, en zou het voortouw moeten 
nemen bij onderhandelingen over 
arbeidsvoorwaarden. (…) We leven in 
de 21ste eeuw, we zijn geïndividua-
liseerd, hebben stemrecht over van 10 
alles en nog wat. Stemrecht over je 
eigen arbeidsvoorwaarden is in de visie 
van het AVV de belangrijkste democra-
tiseringsslag die we nu moeten maken. 

Vroegpensioenmaatregelen terug-15 
draaien 
 
In veel VUT-regelingen en pensioen-
regelingen worden enorme bedragen 
overgeheveld van jongere werknemers 
naar ouderen. Vaak voor het bekos-20 
tigen van goudgerande regelingen 
waarvan nu al zeker is dat die er voor 
die jongeren niet meer zullen zijn. Dit 
allemaal onder het kopje van ‘gewekte 
verwachtingen’. (...) Terwijl tegelijkertijd 25 
de discussie loopt of de AOW-leeftijd 
niet 67 moet [zijn] in plaats van 65. (…)

 
 bron: de website van Alternatief Voor Vakbond, mei 2006 
 

 
     noot 1 Niet allemaal genoemd 
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tekst 14 
 
Hieronder lees je een aantal fragmenten uit een interview met Judith Ploegman, 
voorzitter van FNV Jong, uit Vrij Nederland van 27 mei 2006. 
 
Judith Ploegman, voorzitter van FNV 
Jong 
 
Op vrijdag 19 mei werd Judith 
Ploegman, voorzitter van FNV Jong, 
geïnstalleerd als lid van de SER. De 5 
negenentwintigjarige studente in de 
wijsbegeerte is daarmee de jongste 
meeprater ooit in dit door blanke 
mannen van boven de vijftig 
gedomineerde polderoverleg.  10 
 
“De Sociaal-Economische Raad is een 
oudemannenbolwerk en een baby-
boomersbastion. (…) Nu ben ik, 
namens het jongerennetwerk van de 
FNV, aangeschoven bij dit 15 
overlegorgaan van de poldereconomie, 
met de inzet écht iets te veranderen. Ik 
ga me niet beperken tot 
‘jongerenonderwerpen’. Vergrijzing, 
kinderopvang en AOW zijn zaken 20 
waarbij wij juist betrokken willen zijn.” 
 
“De jeugdwerkloosheid is bijna dertien 
procent. Gemiddeld! Een kwart van de 
allochtonen dropt out. Hun uitval van 

de mbo-scholen zegt niets over hun 25 
kwaliteiten. Het heeft me altijd 
gestoord hoe in ons onderwijs geldt: 
als je wilt, kom je waar je wilt. Er wordt 
zo weinig rekening gehouden met je 
sociaal-culturele achtergrond. Scholen 30 
als fabrieken, te zot logge en on-
persoonlijke bolwerken. (..) Scholen, 
zorg dat je leerlingen een netwerk 
opbouwen. Leer ze, naast een vak, 
ook arbeidsmarktvaardigheden.” 35 
 
“Ja, ik ben de Mei Li Vos van de 
gewone mensen. Ze is goed in wat ze 
doet. Ze noemt haar Alternatief voor 
Vakbond een vernieuwende club. Ze 
zet een lijn uit die goed is voor de 40 
goedverdienende Nederlander. Funest 
voor de onderklasse. De roep om een 
flexibele arbeidsmarkt? Leuk voor de 
bovenkant. Jongeren die loodgieter 
zijn, fabrieksarbeider of timmerman, 45 
willen een beetje zekerheid. Ze kunnen 
zich geen onzekerheid veroorloven. Ik 
vind het moeilijk dat ze daar geen 
antwoord op heeft.” 

 
 bron: Vrij Nederland van 27 mei 2006 
 

 
Opgave 4  Sociale dienstplicht en maatschappelijke stage 

 
 
tekst 15 
 
Donner omarmt sociale dienstplicht jongeren 
 
Rotterdam - Minister Donner van 
Justitie wil graag dat vooral jongeren 
actiever deelnemen aan en meer 
betrokken raken bij de samenleving.  
De maatschappelijke participatie kan 5 

handen en voeten krijgen door een 
sociale dienstplicht, die gemeenten voor 
de jeugd kunnen regelen. 
De bewindsman bracht dat zaterdag in 
Rotterdam (oktober 2004) naar voren op 10 
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de landelijke CDA-actiedag over Waar-
den en Normen. Een sociale dienst-
plicht is al langer een wens van het 
CDA, de partij van de minister. Donner 
verwees naar een uitspraak van de 15 
vroegere Amerikaanse president John 
F. Kennedy. Die riep jongeren op zich-
zelf af te vragen wat zij voor hun land 
kunnen doen in plaats van zich af te 
vragen wat hun land voor hen kan doen. 20 
Kennedy richtte daarna een korps op 
van jonge vrijwilligers die taken in de 
samenleving gingen verrichten. 

Donner ziet allerlei vormen voor zich 
waarbij jongeren zich nuttig maken voor 25 
de maatschappij, al dan niet in een aan-
eengesloten periode. Bij een sociale 
dienstplicht kunnen jongeren bijvoor-
beeld taallessen geven, contacten heb-
ben met en steun bieden aan mensen in 30 
de bijstand, ouderen of gehandicapten 
en zich bezighouden met buurtbeheer of 
toezichthoudende taken hebben. 
Gemeenten zouden die taken kunnen 
coördineren. Hij is blij met experimenten 35 
van scholen met maatschappelijke 
stages. (…) 

 
 bron: http://www.nrc.nl/webcongres, 30 oktober 2004 
 
 
tekst 16 
 
MAATSCHAPPELIJKE STAGES OP STEEDS MEER SCHOLEN 
 
Vanaf 2007-2008 kunnen alle scholen in 
het voortgezet onderwijs meedoen aan 
het project maatschappelijke stages. 
(...) De maatschappelijke stage is een 
middel om leerlingen meer bij de 5 
samenleving te betrekken. Dat kan op 
veel manieren, bijvoorbeeld: 
• voorlezen in een verzorgingshuis;  
• koffieschenken in het ziekenhuis;  
• internetles aan ouderen geven;  10 
• een uitje organiseren voor verstan-
delijk gehandicapten. 
Scholen kunnen kiezen of zij de stages 
vrijwillig of verplicht aanbieden. Een  

maatschappelijke stage is een stage 15 
voor scholieren, waarbij ze door het 
doen van vrijwilligerswerk kennismaken 
met het dragen van verantwoordelijk-
heid voor maatschappelijke belangen. 
Waar reguliere stages vooral beroeps-20 
vormend zijn, hebben maatschappelijke 
stages vooral karaktervorming tot doel. 
Steeds meer beroepsopleidingen 
bieden studenten de mogelijkheid een 
maatschappelijke stage te doen, vooral 25 
in het eerste jaar van de studie. Vaak 
dienen de studenten dan vrijwilligers-
werk te zoeken met een link naar hun 
toekomstig beroep.

 
 bron: persbericht van Min. van OC&W, mei 2005 
 
 
 

einde  700023-1-068b* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijleer 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr. 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen 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 proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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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 
beoordelingsmodel. 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 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 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

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

9 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.  
 
NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 79 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1 Politieke besluitvorming: verkeersveiligheid 
 

 1 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):  
− Het kabinet / de verantwoordelijke minister(s): deze heeft / hebben het 

wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. 
− Ambtenaren onder verantwoordelijkheid van de minister hebben het 

wetsvoorstel opgesteld. 
− Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor advies voorgelegd aan de 

Raad van State. De Raad van State heeft advies uitgebracht over het 
wetsvoorstel. 

− Adviesorganen hebben commentaar geleverd op het wetsvoorstel.  
− Belangenorganisaties hebben met ambtenaren of minister gesproken 

tijdens de voorbereiding van het wetsvoorstel.  
− Onderzoeksinstellingen hebben adviezen opgesteld. 
− Tweede Kamerfracties hebben in de Vaste Commissies ook al over het 

wetsvoorstel gesproken. 
 
per juiste actor 1 
 

 2 maximumscore 1 
invoer/input 
 
Opmerking 
Het antwoord ‘feedback’ is ook goed. 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste verschillen (twee van de volgende): 
− Een wettelijke norm geldt voor iedere burger.  
− Een wettelijke norm gaat boven andere normen. 
− Een wettelijke norm wordt gesteld door de overheid. 
− Een wettelijke norm is afdwingbaar door de overheid. / Op overtreding 

van een wettelijke norm staan wettelijke sancties. 
 
per juist verschil 1 
 
Opmerking 
Het antwoord “Een wettelijke norm staat in de wet, de andere normen niet.” 
krijgt geen punt. 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 4 maximumscore 4 
Het antwoord dient de volgende onderdelen te bevatten: 
• Een motie is een uitspraak van de Tweede Kamer om het beleid van 

het kabinet al dan niet bij te sturen. / Een motie is een uitspraak van de 
Tweede Kamer om een minister te vragen iets te doen of juist na te 
laten  1 

• Een amendement is het middel van de Tweede Kamer om een 
wetsvoorstel van de regering te wijzigen 1 

• Een amendement is effectiever omdat het kabinet een aangenomen 
amendement moet uitvoeren 1 

• Een motie – als deze is aangenomen door een meerderheid van de 
Kamer – kan het kabinet naast zich neerleggen. (Uitzondering zijn de 
motie van wantrouwen en afkeuring.) 1 

 
Ook juiste uitleg: 
• De wens van de ChristenUnie (de verlaging van het toegestane 

alcoholpromillage van beginnende automobilisten in het wetsontwerp 
uit te breiden tot de groep beginnende bromfietsrijders) wordt direct 
geëffectueerd indien de meerderheid van de Kamer het amendement 
aanneemt 1 

• De motie van de PvdA-fractie is een wens voor de langere termijn. 
Deze heeft pas betekenis wanneer de meerderheid er vóór stemt. De 
minister is niet verplicht een aanvaarde motie uit te voeren 1 

 
 5 maximumscore 2 

• Legaliteitsbeginsel 1 
• Hierdoor wordt het uitvoeren van drugsverkeercontroles door 

overheidsfunctionarissen zoals de politie gebonden aan de regels van 
de wet / wordt willekeurig politieoptreden voorkomen / weten de 
burgers dat het de politie is toegestaan om een drugscontrole uit te 
voeren en welke sanctie er staat op overtreding van de wet  1 
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Vraag Antwoord Scores 

 6 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen met verwijzing naar de tekst zijn (één van 
de volgende): 
− Verkeersdoden roepen bij de directe omgeving veel emoties op. / Het 

raakt veel mensen. Minister Peijs verwijst naar de groep jongeren die 
op de publieke tribune heeft gezeten. Het aantal is hetzelfde als het 
aantal dat jaarlijks verongelukt door alcoholgebruik in het verkeer 
(regels 82-87). 

− Het aantal verkeersdoden wordt maatschappelijk als zeer ongewenst 
beschouwd. Minister Peijs roept het beeld op van twee bussen vol 
verkeersdoden (regel 87). Dat leed moet zoveel mogelijk worden 
voorkomen. 

− De situatie wordt als veranderbaar beschouwd: minister Peijs is ervan 
overtuigd dat zij met dit wetsvoorstel een bijdrage kan leveren aan het 
terugdringen van het aantal verkeersdoden (regels 93-97). 

− Het probleem valt aan te pakken. Politieke partijen (en 
maatschappelijke organisaties) zijn voor het aanpakken ervan. Tweede 
Kamerleden in tekst 1 pleiten voor concrete maatregelen / steunen het 
wetsvoorstel.  

 
 7 maximumscore 3 

ChristenUnie: christenorthodoxe stroming / confessionele stroming 
D66: liberale stroming / D66 ziet zichzelf als sociaalliberaal / ook goed: 
pragmatisme. 
GroenLinks: socialistische / ecologische stroming 
PvdA: sociaaldemocratische / socialistische stroming 
SGP: christenorthodoxe stroming / confessionele stroming 
SP: socialistische stroming 
 
Indien zes antwoorden juist 3 
Indien vier of vijf antwoorden juist 2 
Indien twee of drie antwoorden juist 1 
Indien een of geen antwoord juist 0 
 

 8 maximumscore 2 
• de informatiefunctie 1 
• Deze tekst geeft informatie over de uitvoering van nieuw 

overheidsbeleid / informeert de burgers over de nieuwe boetes voor 
verkeersovertredingen 1 

 
 9 maximumscore 2 

• tekst 2: beleidsbepaling (Tweede Kamer heeft beslissing genomen) 1 
• tekst 3: uitvoer (beleidsmaatregelen gaan in werking per 1 januari 

2006) 1 
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 10 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoordelementen in de uitleg (twee van de 
volgende): 
− Een belangengroep heeft een professionele structuur.  

In tekst 4 wordt gesproken van ledenvergaderingen die door het gehele 
land worden georganiseerd. / De ANWB is een veelzijdige vereniging 
met 3,9 miljoen leden (tekst 5). / De ANWB biedt leden producten en 
diensten aan (tekst 5). 

− Een belangengroep heeft een permanent karakter. 
In tegenstelling tot een actiegroep, houdt de ANWB zich met een groot 
aantal zaken op verschillende terreinen bezig (tekst 5). / De ANWB is 
een veelzijdige vereniging met 3,9 miljoen leden (tekst 5). 

− Een belangenorganisatie houdt zich met meerdere onderwerpen bezig 
en een actiegroep richt zich op één actiepunt.  
De ANWB houdt zich niet alleen bezig met de belangen van 
automobilisten (tekst 5), maar ook met de belangen van andere 
verkeersdeelnemers als bromfietsers (tekst 4). 

− De ANWB is een organisatie met een serviceverlenende functie. “En 
we bieden hun aantrekkelijke producten en diensten ….” (tekst 5) 

 
per juist kenmerk en gebruik van de tekst 1 
 

 11 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste machtsbronnen zijn (twee van de volgende):  
− De ANWB heeft meer leden dan de Fietsersbond (3,9 miljoen tegen 

31.000). 
− De ANWB heeft meer financiële middelen dan de Fietsersbond. 
− De ANWB heeft betere netwerken / contacten met sleutelfiguren in de 

politiek. 
 
per juiste machtsbron 1 
 

 12 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn (twee van de volgende): 
− De belangen van jongeren worden dan beter gehoord en beter 

vertegenwoordigd. / Er is een meer evenwichtige toedeling van 
waarden. 

− De politieke besluiten hebben meer draagvlak. 
− De besluiten zijn representatiever voor de gehele maatschappij.  
− Deelname geeft een minder vertekend beeld van maatschappelijke 

wensen. 
− De jongeren krijgen meer politiek zelfvertrouwen bij succesvolle 

beïnvloeding. 
− Jongeren ontplooien zich dan op het politieke terrein. 
 
per juist argument 1 
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 13 maximumscore 2 
• conventionele participatie 1 
Voorbeelden van conventionele participatie (twee van de volgende):  
− contact leggen met raadsleden / wethouders / Tweede Kamerleden / 

politieke partijen / Iobbyen om wensen over verkeersveiligheid aan de 
orde te stellen 

− lid worden van pressiegroepen die de verkeersveiligheid voor jongeren 
willen vergroten / inschakelen van belangengroepen 

− inschakelen media om wensen over verkeersveiligheid in de 
openbaarheid te brengen 
 

ook juist: 
− meedoen aan demonstraties om de aandacht te vestigen op onveilige 

situaties 
− deelname aan handtekeningenactie om steun te werven voor bepaalde 

eisen 
 
Indien twee voorbeelden juist 1 
Indien één of geen voorbeeld juist 0 
 
 

Opgave 2  Jongeren en massamedia 
 

 14 maximumscore 2 
Het antwoord moet de volgende onderdelen bevatten: 
• Marktsegmentering is het verdelen van de markt in afzonderlijke delen 

gericht op een specifieke doelgroep per deel of segment 1 
• De uitgever brengt een blad uit voor een speciale doelgroep, de jong 

volwassenen tussen de 24 en 35 jaar (in de regio Eindhoven) 1 
 

 15 maximumscore 3 
Het antwoord moet de volgende onderdelen bevatten: 
• Een referentiekader is een interpretatiekader gevormd door iemands 

ervaring, kennis, normen en waarden en kijk op maatschappelijke 
zaken en thema’s 1 

• De redactie wordt gevormd door mensen uit dezelfde leeftijdsgroep als 
die van de doelgroep. Je kunt op grond hiervan overeenkomsten in kijk 
en interpretatiekader van redactie en van lezers verwachten. / De 
redactie zal daardoor kunnen aanvoelen welke informatie door de 
lezers gekozen en gewaardeerd wordt en hoe de boodschap over zal 
komen. / De lezers zullen zich beter herkennen in het aanbod dan 
wanneer de redactie zou bestaan uit journalisten in de leeftijd die 
duidelijk hoger ligt dan 35 jaar 2 

 
 
 

Pagina: 1224Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 700023-1-068c 9 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 16 maximumscore 2 
• het kenmerk ‘éénrichtingsverkeer’  1 
• citaat: “En dan is het toch een beetje jammer, alleen papier. Je kunt 

niet direct reageren.” (regels 6-7). Op het medium krant kun je niet 
direct reageren, maar via de site van Peper wel. / Door internet zijn er 
mogelijkheden voor feedback 1 

 
 17 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Overwegend subjectief: de persoonlijke opvatting van de journalist (RM) 
klinkt door in de tekst: hij beveelt de feesten in Asten sterk aan.  
 
Opmerking 
Alleen wanneer de motivering juist is, mogen er punten worden toegekend. 
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− Een kwaliteitskrant geeft veel beleidsinformatie / informatie over 

politiek, buitenland, economie, ‘hoge’ cultuur. Peper geeft dit soort 
informatie nauwelijks. Zie tekst 7 en de inhoudsopgave in tekst 8.  

− Een kwaliteitskrant heeft journalistieke diepgang / spit meer 
inhoudelijke informatie uit / legt nadruk op zakelijke berichtgeving 
zonder veel sensatiezucht. Bij Peper is meer sprake van sensationeel 
nieuws. Een deel van het nieuws moet kennelijk ook leuk zijn, 
bijvoorbeeld de rubriek ‘Iets te melden’, inhoudsopgave in tekst 8. 

− Een kwaliteitskrant heeft een uitgebreide en gedegen opiniepagina met 
commentaren en achtergrondartikelen. Dit ontbreekt bij Peper. Zie 
tekst 7 en 8. 

− De opmaak en het beeldmateriaal zijn bij een kwaliteitskrant anders: 
veel tekst en relatief weinig foto’s. Peper heeft veel en grote foto’s. 
Bijvoorbeeld de grote foto op het voorblad, tekst 7. 

 
per juist antwoord 1 
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 19 maximumscore 3 
drie van de volgende: 
− informatiefunctie: bijvoorbeeld geeft informatie over kwesties die 

jongeren raken, zoals in de onderdelen ‘7x 24’ of ‘ZOOM’ in tekst 8. / 
informatie over uitgaan in tekst 9. 

− verstrooiing / ontspanning: berichten en stukken met een 
amusementskarakter, bijvoorbeeld de stukjes in het onderdeel ‘IETS 
TE MELDEN’ in tekst 8 (Inhoud).  

− opiniërende functie: Peper komt met een artikel over een bepaalde 
kwestie waarin duidelijk een bepaalde mening wordt gegeven, zoals in 
artikel ‘Verslaafd aan je eigen agenda? Onthaast’ (tekst 7 en inhoud in 
tekst 8) of over ‘illegaal downloaden: Houd de dief’ (inhoud in tekst 8). 
Aan de hand daarvan kan de lezer zijn/haar eigen mening 
toetsen/aanscherpen. 

− sociale functie: naar aanleiding van de inhoud van Peper kunnen 
lezers met vrienden praten over of naar aanleiding van bijvoorbeeld de 
rubriek ‘Uitgaan & thuisblijven’ (inhoud in tekst 8 en tekst 9). 

− socialiserende functie: In Peper staat het artikel ‘onthaasten’ (tekst 7 
en inhoudsopgave in tekst 8). Dit artikel bevat een boodschap: zorg dat 
je geen slaaf wordt van je agenda; zorg voor onthaasting. Er is met 
andere woorden sprake van het overdragen van waarden (gezondheid, 
gezonde levenstijl), normen (zorg voor onthaasting), opvattingen, dat 
wil zeggen van socialisering. 

 
per juiste functie met juiste toelichting 1 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):  
− verschraling van het aanbod 
− minder diepgaande achtergrondinformatie 
 

 21 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
− selectiviteit / selectieve perceptie  
• Jongeren lezen gemiddeld niet vaak een krant en stellen zich niet open 

voor politiek nieuws. / Jongeren maken keuzes uit het media-aanbod: 
zij kiezen niet voor politiek nieuws. / Wat jongeren oppakken van de 
media wordt bepaald door hun referentiekader: zij hebben in doorsnee 
geen interesse in politiek nieuws 2 
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Ook juiste antwoorden kunnen zijn (één van de volgende): 
− agendasetting  
• Agendasetting houdt in dat de media bepalen waarover mensen 

praten, niet wat ze daarover denken. Deze benadering zegt dat de 
media bepalen wat belangrijk gevonden wordt. Als de media waar 
jongeren zich van bedienen, nooit iets over politiek zeggen dan wordt 
politiek ook geen belangrijk onderwerp voor jongeren. Komen ze er wel 
een keer mee in aanraking dan zullen ze zich ervan afwenden omdat 
het niet belangrijk geacht wordt 2 

− cultivatie  
• In de wereld die door soaps en dergelijke verbeeld wordt, speelt 

politiek geen enkele rol. De cultivatietheorie zegt dat de wereld zoals 
die door de media verbeeld wordt, door de mediaconsument ervaren 
wordt als de echte wereld. Een wereld zonder politiek dus. Jongeren 
die zich enkel bedienen van media die geen aandacht besteden aan 
politiek nieuws, komen daarmee niet in aanraking. Zij zullen zich 
afwenden van de politiek omdat politiek in hun wereld geen plek heeft 2 

 

Opmerking 
Alleen twee punten toekennen voor juiste toelichting. 
 

 22 maximumscore 4 
twee van de volgende: 
− de informatiefunctie 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
citaat: “Studenten weten best wel wat, maar niet zoveel als eerdere 
generaties.” (regels 46-48) / “Als mensen niet weten wat er aan de hand is 
... dan hebben ze minder macht.” (regels 54-56)  
Om mee te kunnen doen aan discussies over besluitvorming / om aan 
politiek deel te nemen, moet je op de hoogte zijn van (de problemen in) de 
samenleving en de visies daarop. Daarvoor heb je de media nodig. 
− de controle- of waakhondfunctie 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
citaat: “Dan verschuift de macht naar lobbyisten, naar belangengroepen 
die achter de schermen werken.” (regels 57-59) 
Om mee te kunnen doen aan discussies over besluitvorming moeten 
burgers in staat zijn de politieke actoren te volgen, de media fungeren 
daartoe als waakhond die de burger bij misstanden kan alarmeren. Zo 
verdwijnt de politiek niet achter de schermen. 
− de opiniërende functie 
citaat: “Daar komt bij dat ze niet goed weten wat ze met het nieuws aan 
moeten, ze weten niet wat ze ervan moeten vinden.” (regels 48-51) /  
“... en wat ze ervan moeten denken.” (regels 55-56).  
Door burgers goed te informeren over wat er gebeurt in de samenleving en 
welke verschillende opvattingen er leven onder politici en burgers, dragen 
de media bij aan het publieke debat / kan meer weloverwogen gekozen 
worden bij verkiezingen.  
 

per juiste functie met juiste uitleg en verwijzing 2 
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 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste keuzes zijn (twee van de volgende):  
− Oosterbaan heeft de keuze gemaakt dat dit thema “Jongeren keren 

zich af van het nieuws” nieuwswaardig is. 
− Oosterbaan heeft een keuze gemaakt uit verschillende bronnen: hij 

heeft onder meer gesprekken gevoerd met twee hoogleraren in de 
communicatie. / Hij heeft de beslissing genomen om als bronnen voor 
het artikel twee vooraanstaande hoogleraren in de 
communicatiewetenschappen te gebruiken. 

− Tijdens het schrijven heeft Oosterbaan bepaald welke feiten en zaken 
hij wel of niet opneemt in het artikel. 

 
per juiste keuze 1 
 

 24 maximumscore 2 
• pluriformiteit van informatievoorziening 1 
• kwalitatief hoogwaardige programma’s en informatie 1 
 

 25 maximumscore 1 
De pers (dagbladen, opiniebladen en tijdschriften) is gebaseerd op de vrije 
ondernemingsgewijze productie / Voor krantenuitgevers geldt het principe 
van de vrije markt. / Overheidssteun van kranten leidt tot ongewenste 
concurrentievervalsing. 
 

Opgave 3  Mens en werk: Alternatief Voor Vakbond (AVV) en  
      FNV Jong 

 
 26 maximumscore 2 

• materiële functie: ‘de kost verdienen’ / inkomen (regel 18) / 
(bestaans)zekerheid (regel 20) 1 

• immateriële functie: ‘Werk is onderdeel van je identiteit’ / het 
ontwikkelen van identiteit (regels 18-19) 1 

 
 27 maximumscore 1 

collectieve arbeidsovereenkomst 
 

 28 maximumscore 1 
Onderwerpen die geregeld worden in een cao zijn o.a. (twee van de 
volgende):  
loon, vakantiedagen, arbeidsduur per dag/week, roosters, toeslagen voor 
overwerk of avond- en weekenddiensten, ziekengeld, scholing, 
ouderschapsverlof, kinderopvang. 
 
Indien twee onderwerpen juist 1 
Indien één of geen onderwerp juist 0 
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 29 maximumscore 1 

Alleen werknemers die lid zijn van een vakbond. 
 

 30 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• Oudere werknemers hechten aan de bestaande regelingen en rechten 

(recht op AOW op 65-jarige leeftijd en mogelijk eerder ophouden met 
werken) 1 

• Jongere werknemers zijn bang dat zij meer (en langer) AOW-premie 
gaan betalen (doordat er steeds meer mensen in de AOW komen als 
gevolg van de vergrijzing). / Jongere werknemers vrezen dat wanneer 
zij de AOW-leeftijd zullen bereiken, de regelingen dan minder en 
minder zeker zullen zijn dan nu het geval is 1 

 
 31 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• Het gaat over de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. / Het gaat 

erom de kosten van de vergrijzing op te vangen. / Het gaat erom het 
voortbestaan van de oudedagsvoorziening te garanderen 1 

Voorbeeld van een juiste uitleg is:  
• Het totaal van de AOW-uitkeringen (kosten ouderdomspensioen) zal 

door de vergrijzing sterk stijgen. (Vergrijzing: dat wil zeggen dat minder 
mensen werken en sociale premies betalen.) De vraag is of deze 
kosten in de toekomst nog op te brengen zijn. Om de kosten terug te 
brengen, kan gedacht worden aan het verhogen van de AOW-leeftijd/ 
pensioenleeftijd (waardoor meer mensen belastingen en premies 
betalen) 1 

 
 32 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De SER geeft de regering (en het parlement) adviezen op sociaal-
economisch gebied. 
 

 33 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• In het reguleringsmodel wordt erkend dat er reële 

belangentegenstellingen zijn tussen werkgevers en werknemers 
(kenmerk 1). Dit gebeurt ook in de SER 1 

• Maar deze belangentegenstellingen moeten worden gereguleerd om ze 
beheersbaar te houden. Met andere woorden: in de SER is de 
bereidheid aanwezig bij werkgevers en werknemers om gezamenlijk 
oplossingen te vinden voor belangentegenstellingen tussen werkgevers 
en werknemers. / De SER is met zijn taken een voorbeeld van 
institutionalisering van het vinden van oplossingen voor 
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belangentegenstellingen tussen werkgevers en werknemers.  
(kenmerk 2) 1 

 34 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
Judith Ploegman denkt dat jongeren/leerlingen beter beslagen ten ijs 
komen door in het onderwijs aandacht te schenken aan 
arbeidsmarktvaardigheden en door leerlingen te leren een netwerk op te 
bouwen (bijvoorbeeld door ervaring op te doen met bedrijven). Dit zijn 
zaken die aanbieders van arbeid / werknemers beter toerusten om aan het 
werk te komen. / Jongeren hebben betere kansen als ze hun school 
afmaken (tegengaan van drop-outs). 
 

 35 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen zijn (twee van de volgende):  
− Er is sprake van handarbeid: deze wordt lager gewaardeerd dan 

hoofdarbeid. 
− Het loon van bijvoorbeeld fabrieksarbeider is in het algemeen lager 

dan dat van een docent/advocaat. 
− Er is verschil in verantwoordelijkheid. 
− Het werk van bijvoorbeeld een fabrieksarbeider is minder afwisselend 

dan dat van een docent/advocaat.  
− De mogelijkheden tot ontplooiing zijn verschillend. 
 
per juiste reden 1 
 

 36 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste voordelen voor werknemers zijn (één van de 
volgende):  1 
− Er kan meer tegemoet worden gekomen aan hun wensen bijvoorbeeld 

tijdelijk minder werken omdat werknemers meer vrije tijd willen of 
zorgtaken willen vervullen. 

− Als uitzendkracht kunnen zij kiezen om te werken voor verschillende 
werkgevers/bedrijven; meer variatie in werkzaamheden. 

 
Voorbeelden van juiste nadelen voor werknemers zijn (één van de 
volgende): 1 
− minder zekerheden 
− eerder kans op ontslag 
− minder pensioenopbouw 
− minder loon 
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Opgave 4  Sociale dienstplicht en maatschappelijke stage 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
Sociale dienstplicht / maatschappelijke stage omvat bezigheden die 
maatschappelijk c.q. economisch nut opleveren voor degene voor wie het 
werk gedaan wordt en/of voor de samenleving als geheel. Deze 
bezigheden vallen onder het begrip arbeid.  
 

 38 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende): 
− Uitgangspunt: in een verantwoordelijke samenleving of in een 

zorgzame samenleving zijn mensen betrokken op elkaar / is er 
gemeenschapszin / is er maatschappelijke participatie.  
Toelichting: Jongeren stellen zich dienstbaar op naar anderen. Citaat 
Amerikaanse president Kennedy: “Vraag niet wat het land voor jou kan 
doen, maar vraag wat jij voor je land kan doen!” (regels 17-20). 

− Uitgangspunt: naastenliefde / solidariteit  
Toelichting: Door taallessen te geven, contacten te leggen met mensen 
die wat vereenzaamd leven en steun te bieden aan mensen in de 
bijstand, ouderen of gehandicapten, bedrijven jongeren (regels 27-33) 
een vorm van praktische naastenliefde / betonen jongeren solidariteit 
met genoemde groepen uit de samenleving. 

 
 39 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):  
− het beheersen van sociale vaardigheden / samenwerken / goed 

luisteren / omgaan met (lastige) mensen / onderhandelen / presenteren 
/ vergaderen / etc. 

− het kennen van omgangsvormen met personeel/klanten/collega’s b.v. 
begroeten / beoordelingen geven  

− betrouwbaarheid/punctualiteit / op tijd komen / je aan afspraken 
houden 

− op de hoogte zijn van de cultuur op het werk b.v. e-mailmanieren; 
hoffelijkheid / kledingvoorschriften 

− vertrouwd zijn met arbeidstijden, arbeidsritme e.d. 
 
per juist antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 
 

 40 maximumscore 2 
• Met sociale cohesie wordt de onderlinge verbondenheid van personen 

en groepen binnen een samenleving aangeduid 1 
• Door het verrichten van maatschappelijke stage krijgen jongeren meer 

oog voor anderen in de samenleving en worden ze meer 
maatschappelijk bewust / realiseren zij zich meer de positie die 
anderen in de samenleving innemen / komen zij in contact met heel 
andere groepen in de samenleving / krijgen zij meer begrip voor 
mensen in andere posities in de samenleving 1 

 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Handelingen Tweede Kamer, 6 april 2005 
tekst 2 Handelingen Tweede Kamer, 12 april 2005 
tekst 3 Publicatie van bureau verkeershandhaving openbaar ministerie in de landelijke dagbladen 

van 31 december 2005 
tekst 4 website © ANWB van 8 maart 2004 
tekst 5 website © ANWB, juni 2006 
tekst 6 de Gelderlander van 4 augustus 2005 
tekst 7, 8, 9 Peper, 20 oktober 2005 
tekst 10 www.denieuwereporter.nl van 7 december 2005 
tekst 11 NRC Handelsblad van 11 maart 2006 
tekst 12, 13 website van Alternatief Voor Vakbond, mei 2006 
tekst 14 Vrij Nederland van 27 mei 2006 
tekst 15 www.nrc.nl/webcongres, 30 oktober 2004 
tekst 16 persbericht van Ministerie van OC&W, mei 2005 
 

einde  700023-1-068c* 
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Tijdvak 1
Donderdag 1 juni
9.00 – 12.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een bronnenboekje.  

Als bij een vraag een verklaring of uitleg 
gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
geen punten toegekend als deze verklaring of 
uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
 

600023-1-65o  Begin 
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600023-1-65o 2 Lees verder 

Opgave 1 Vrouwenbladen 
 
 
Bij deze opgave horen tekst 1 en de afbeeldingen 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Lees de regels 1 tot en met 7 van tekst 1. 

2p 1  Leg uit dat in de eerste zin van alinea 2 (regels 6-7) een stereotiep beeld van vrouwenbladen 
wordt gegeven. 
Behandel in je antwoord twee kenmerken van stereotypering. 
 
Lees verder de regels 7 tot en met 47 van tekst 1. 
Directeur van het Persmuseum Angelie Sens is geïnteresseerd in de vraag welke betekenis 
vrouwenbladen hebben voor de lezeressen en hun omgeving (regels 20-21).  
Naast het bieden van ontspanning en de sociale functie ‘mee kunnen praten’ hebben de 
vrouwenbladen voor lezeressen ook andere functies. Een aantal is in het artikel te 
herkennen.  
(N.B. niet bedoeld worden de maatschappelijke functies van de massamedia zoals de 
socialiserende functie.) 

4p 2  Geef twee andere functies van vrouwenbladen voor hun lezeressen dan de al genoemde. 
Leid van beide functies een voorbeeld af uit de regels 7-47. 
 
Lees tekst 1 en zie de afbeeldingen 1 en 2.  

3p 3  Welke selectiecriteria hanteert een redactie bij de keuze van de inhoud van vrouwenbladen? 
Noem er drie. Licht elk criterium toe met een citaat of gegeven uit tekst 1 of de 
afbeeldingen 1 en 2. 
 
In de tekst staat dat vrouwenbladen in de zeventig jaar van hun bestaan “soms motor, soms 
spiegel van de samenleving, bij tijden trendsettend of eerder trendvolgend” waren (regels 
68-70). 
Soms liepen vrouwenbladen dus voorop bij veranderingen. In de regels 37-40 wordt 
bijvoorbeeld een verband gelegd tussen het gebruik van de pil, de geboortebeperking en de 
aandacht ervoor in de vrouwenbladen. 
Er bestaan verschillende theorieën over de effecten van de media. Eén van deze theorieën is 
de agendatheorie. Met deze theorie valt de toegenomen acceptatie door vrouwen van het 
gebruik van de pil als voorbehoedmiddel gedeeltelijk te verklaren.  

3p 4  Geef eerst een beschrijving van wat de agendatheorie inhoudt en leg vervolgens met behulp 
van die theorie uit, wat de rol van de vrouwenbladen kan zijn geweest bij de acceptatie door 
vrouwen van het gebruik van de pil.  
 
Zie de regels 71 tot en met 95. 
Uit de tekst wordt duidelijk dat uitgeverijen op de markt van vrouwenbladen bedrijfsmatig 
handelen, onder andere door middel van marktsegmentering. 

2p 5  Wat wordt bedoeld met marktsegmentering? Geef van marktsegmentering twee voorbeelden 
uit de tekst.  
 
In regel 91 worden de adverteerders genoemd. 

2p 6  Leg het belang van advertenties uit voor de oplage van een (vrouwen)blad. 
 
Zie de regels 97 tot en met 110. 
In deze regels wordt gesproken over een vrouwenblad als “je beste vriendin”. 
Vrouwenbladen geven een tijdsbeeld van de maatschappij. Vrouwenbladen hebben zo een 
socialiserende rol.  

2p 7  Leg aan de hand van de regels 97-110 uit hoe vrouwenbladen een rol spelen in het 
socialisatieproces. Geef in het antwoord een omschrijving van het begrip socialisatie. 
 
Vrouwenbladen worden tot de massacommunicatie gerekend. 

2p 8  Geef twee redenen waarom een vrouwenblad gerekend wordt tot de massacommunicatie. 
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Het Persmuseum wijdde een tentoonstelling aan de geschiedenis van het vrouwenblad. Naar 
aanleiding hiervan schreef Jean-Pierre Geelen dit artikel in de Volkskrant. Het Persmuseum 
geeft (naast deze tijdelijke tentoonstelling) een algemeen overzicht van de geschiedenis van 
de pers. Eén van de belangrijkste verschijningsvormen van de pers is het dagblad. 
Dagbladen kun je op verschillende manieren indelen. Zo heb je bijvoorbeeld de categorie 
ochtend- en middag-/avondkranten. 

2p 9  Noem twee andere categorieën dagbladen en geef van elke categorie een voorbeeld met de 
naam van een dagblad. 
 
 
 
Opgave 2 Publieke omroep onderzocht 
 
 
Bij deze opgave hoort tekst 2 uit het bronnenboekje. 
 
Op 2 april 2004 presenteerde een commissie onder voorzitterschap van Rinnooy Kan een 
onderzoeksrapport over het functioneren van de publieke omroep in de eerste helft van de 
concessieperiode 2000-2005.  
In tekst 2 reageert staatssecretaris Van der Laan (verantwoordelijk voor het mediabeleid) op 
dit evaluatierapport in een brief aan de Tweede Kamer.  
 
Lees de regels 1 tot en met 17 van tekst 2. 
Van der Laan vergelijkt de publieke omroep met een voetbalteam. Zoals een voetbalteam 
bestaat uit verschillende spelers, bestaat de publieke omroep uit verschillende 
zendgemachtigden, waaronder omroepverenigingen. 

2p 10  Noem vijf verschillende ‘spelers’ uit het team van de publieke omroep: drie 
omroepverenigingen en twee andere zendgemachtigden. 
 
Omroepverenigingen vormen van oudsher de basis van de publieke omroep in ons land.  
In 2004 zijn nog twee omroepverenigingen toegelaten tot het publieke bestel. Om zendtijd 
te krijgen, moeten omroepverenigingen voldoen aan een aantal wettelijke eisen.  

2p 11  Noem twee wettelijke eisen waaraan een publieke omroepvereniging moet voldoen.  
 
Lees de regels 18 tot en met 30 van tekst 2. 
Het team als geheel streeft naar een bepaald resultaat. Het doel van de publieke omroep is 
om “met een hoogstaand en gevarieerd programma-aanbod een rol te spelen voor alle 
burgers” (regels 27-30).  

1p 12  Welk algemeen uitgangspunt van het mediabeleid van de overheid valt in de regels 27-30 te 
herkennen? 
 

2p 13  Geef twee argumenten waarom de publieke omroep met een “hoogstaand en gevarieerd 
programma-aanbod” belangrijk is voor het democratisch functioneren van de samenleving. 
 
Lees de regels 31 tot en met 42. 
“De commerciële concurrentie is sterker dan ooit.” 

2p 14  Noem twee gevolgen die de publieke omroep ondervindt van de concurrentie van de 
commerciële zenders.  
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Opgave 3: Meer onrust over minder sociale zekerheid (mens en 
werk en politieke besluitvorming) 
 
 
Bij deze opgave horen de teksten 3 tot en met 9 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
 

emonstratie op het Museumplein te Amsterdam. Opgeroepen door de vakcentrales onder 

ron: foto http://www.nederlandverdientbeter.nl/ 

eze opgave gaat over de voorgeschiedenis en de gevolgen van de grootste demonstratie 
 

 

  

 

oegd 

eze opgave begint met een artikel (tekst 3) uit oktober 2003 waarin de Volkskrant meldt 

ees tekst 3. 
 minister-president Balkenende dat hij geweldig blij is met dit akkoord en 

5p 15  
 

foto 1 

 
 
D
het motto “Nederland verdient beter”. Deze demonstratie vond plaats op 2 oktober 2004.  
Ze was de grootste in Nederland gehouden demonstratie sinds 1983. 
 
b
 
 
D
die de vakcentrales in de recente jaren in Nederland organiseerden. De centrales kregen op
2 oktober 2004 volgens een schatting van de vakbonden 300.000 mensen in beweging om te
protesteren tegen het kabinetsbeleid. De vakcentrales en de overheid konden het niet eens 
worden over de ontwikkeling van lonen, de regelingen voor de oude dag en de uitkeringen.
Minder dan een jaar voor deze demonstratie werden er nog afspraken gemaakt zonder al te 
veel problemen (tekst 3), maar in het voorjaar en de zomer van 2004 liepen de spanningen 
zodanig op (tekst 4, 5 en 6) dat ze aanleiding gaven tot deze grote demonstratie. Oppositie 
in de Tweede Kamer en vakcentrales overwogen daarna om een ongebruikelijk middel – een
landelijk referendum – in te zetten (tekst 7). Uiteindelijk kwam het overleg tussen kabinet 
en werknemers- en werkgeversorganisaties weer op gang en dit resulteerde in een nieuw 
sociaal akkoord (tekst 8). Tekst 9 bevat een gedeelte van een toespraak van minister  
De Geus van Sociale Zaken over de levensloopregeling, een alternatief voor het vervr
pensioen. 
 
D
dat er opluchting is bij het kabinet vanwege het tot stand komen van een sociaal akkoord. 
 
 
L
In tekst 3 zegt
minister De Geus denkt hiermee de verzorgingsstaat te kunnen hervormen (regels 19-20).  
Leg uit – met gebruikmaking van een ander citaat uit tekst 3 – dat dit sociaal akkoord 
afspraken bevat die effect hebben op het functioneren van de verzorgingsstaat. Begin je
antwoord met een omschrijving van het begrip verzorgingsstaat.  
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Afspraken met betrekking tot werk kunnen gaan over verschillende aspecten van arbeid 
zoals de arbeidsinhoud, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsvoorwaarden of de 
arbeidsomstandigheden. 
In tekst 3 staan afspraken waarover in het najaarsoverleg van 2003 een sociaal akkoord is 
bereikt. 

1p 16  Waarover gaan die afspraken die in het akkoord staan?  
A arbeidsinhoud 
B arbeidsomstandigheden 
C arbeidsverhoudingen 
D arbeidsvoorwaarden 

 
Minister De Geus ziet verschillende voordelen in dit akkoord waaronder de mogelijkheid 
om met dit akkoord de verzorgingsstaat te hervormen (regels 19-20 van tekst 3).  
Dat hervormingen volgens het kabinet nodig zijn, komt onder andere omdat het kabinet 
meent dat de verzorgingsstaat onbetaalbaar dreigt te worden. 

2p 17  Leg uit hoe dit akkoord volgens het kabinet bijdraagt aan het oplossen van het probleem 
van de onbetaalbaarheid van de verzorgingsstaat.  
 
Het kabinet-Balkenende II (CDA, VVD, D66) wil met een groot aantal maatregelen de 
verzorgingsstaat hervormen. Het kabinet verdedigt zijn maatregelen mede op basis van 
christen-democratische en liberale uitgangspunten. 

2p 18  Met welke christen-democratische uitgangspunten kan het kabinet zijn hervormingsplannen 
rechtvaardigen? Noem er twee. 
 
Voor werknemers betekent dit akkoord bevriezing van hun lonen (regels 21-25). Dit lijkt 
niet in hun belang: ze gaan er in koopkracht op achteruit. 

2p 19  Leg uit welk belang de werknemers op de langere termijn toch hebben bij bevriezing van de 
CAO-lonen. 
 
Lees tekst 4. 
In tekst 4 komen de begrippen de vakbeweging en de vakcentrales voor. In tekst 3 wordt 
gesproken over de bonden. De vakbeweging bestaat uit vakcentrales en bonden. Bij het 
totstandkomen van de lonen spelen de vakcentrales en de bonden een verschillende rol. 

2p 20  Leg uit wat doorgaans de rol van de vakcentrales en wat de rol van de vakbonden is bij het 
totstandkomen van afspraken met de werkgevers over de loonontwikkeling. 
 
De vakbeweging was geïrriteerd vanwege het niet overnemen van een SER-advies over 
hervorming van de WAO (regels 30-34 van tekst 4). 

4p 21  Leg uit waarom de vakbeweging juist aan dit SER-advies veel waarde hechtte.  
Ga in je antwoord uit van de samenstelling van de SER. 
 
Lees tekst 5. 
Het is gebruikelijk dat de minister van Sociale Zaken CAO’s algemeen verbindend 
verklaart. Dat minister De Geus dat nu weigert, maakt de vakbeweging woedend. 

2p 22  Leg uit waarom het algemeen verbindend verklaren van CAO’s voor de machtspositie van 
de vakbeweging erg belangrijk is. 
 
De overheid vervult op sociaal-economisch gebied drie verschillende rollen. Eén daarvan is 
de rol van werkgever.  

4p 23  Welke twee andere rollen van de overheid op sociaal-economisch gebied herken je in de 
teksten 4 en 5? Noem die twee rollen en verwijs bij elk naar een bijbehorend citaat. 
 
De vragen 24 tot en met 33 gaan over politieke besluitvorming. 
Bij deze vragen horen de teksten 5 tot en met 9 uit het bronnenboekje. 
 
Het plan van de minister om het algemeen verbindend verklaren van CAO’s in te zetten als 
middel om beleid te maken, is omstreden. Agnes Jongerius van de FNV verwachtte 
tegenstand in de Tweede Kamer (regels 30-33 van tekst 5).  

3p 24  Van welke formele controlemiddelen kan de Tweede Kamer in dit geval gebruikmaken? 
Noem er drie. 
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Lees de regels 39 tot en met 49 van tekst 5. 
De VVD is principieel kritisch over het algemeen verbindend verklaren van CAO’s. In het 
verleden heeft deze partij voorstellen gedaan om deze regeling af te schaffen. De PvdA wil 
deze regeling juist handhaven.  

2p 25  Noem van beide partijen een uitgangspunt dat hun verschillende opvatting over het 
algemeen verbindend verklaren van CAO’s verklaart. 
 
Lees tekst 6. 
André Rouvoet van de ChristenUnie vroeg zich af waar de christelijk-sociale vleugel van 
het CDA gebleven is (regels 25-26 van tekst 6). 

1p 26  Naar welk christen-democratisch uitgangspunt verwees Rouvoet met zijn vraag? 
 

1p 27  Tot welke politieke stroming behoren zowel het CDA als de ChristenUnie? 
 
Lees tekst 7 en zie tekst 5. 
Kabinet en vakbeweging kozen elk voor een zogeheten ramkoers. Het gaat er dan om wie 
het sterkste is. 

4p 28  Geef uit tekst 5 twee machtsbronnen die het kabinet in zijn conflict met de vakbeweging 
kan inzetten en geef uit tekst 7 twee machtsbronnen waaruit de vakbeweging in deze 
situatie kan putten. 
 
Vakbonden en kabinet overlegden niet meer. Zij hadden de onderhandelingstafel ingeruild 
voor de media waarin zij over en weer elkaar de schuld gaven van het mislukken van het 
overleg.  
Zie tekst 7. 
De oppositiepartijen in de Tweede Kamer en de vakbeweging kwamen met het plan een 
referendum te houden. Regeringspartij D66 gaf te kennen dat ze de uitslag van een 
referendum als bindend zou beschouwen. 

2p 29  Leg uit waarom juist D66 de uitslag van een referendum als bindend wil beschouwen voor 
verdere besluitvorming door regering en parlement. 
 
Het referendum over de vut-plannen van het kabinet is niet doorgegaan. Ruim een half jaar 
later is er wel een referendum gehouden, maar over een geheel ander onderwerp. Op 1 juni 
2005 konden de burgers zich uitspreken of ze vóór of tegen de Europese grondwet waren. 
Een meerderheid (bijna 62 procent) van de Nederlandse kiezers die zijn opgekomen, heeft 
de Europese Grondwet toen afgewezen. 

2p 30  Vind je het houden van een referendum wel of niet een goed aanvullend middel van 
besluitvorming? 
Geef twee argumenten die je mening ondersteunen.  
(N.B. De argumenten ‘het organiseren kost te veel geld’ of ‘het vertraagt het 
besluitvormingsproces’ tellen niet mee.) 
 
Vakcentrales zijn belangengroepen. Politieke partijen en belangengroepen verschillen van 
elkaar in hun rol in de politieke besluitvorming. 

4p 31  Noem twee verschillen tussen politieke partijen en belangengroepen in het politieke proces. 
 
Terugblikkend op het conflict tussen vakcentrales en het kabinet over vervroegd pensioen 
en WAO kun je zeggen dat vooral de positie van oudere werknemers in het geding was. Dit 
hing samen met het probleem van de vergrijzing. Op de website van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport stond op 16 januari 2005 het volgende:  
“In 2030 zijn ongeveer vier miljoen Nederlanders ouder dan 65 jaar. Dat is bijna een kwart 
van de bevolking. Op dit moment is ongeveer veertien procent van de bevolking ouder dan 
65.” 
Een demografische ontwikkeling in de samenleving zoals de vergrijzing, is van invloed op 
de politieke besluitvorming in Nederland. 

2p 32  Met welk begrip wordt in het systeemmodel van politieke besluitvorming een verschijnsel 
als vergrijzing aangeduid? 
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Lees tekst 9. 
Je kunt het proces van politieke besluitvorming beschrijven volgens de begrippen van het 
systeemmodel. Het kabinet heeft het wetsvoorstel Levensloop ingediend (zie regel 2 van 
tekst 9). 

2p 33  Welk begrip van het systeemmodel is hierop van toepassing? Leg uit waarom. 
 
De vragen 34 tot en met 36 gaan over mens en werk en vraag 37 gaat over de 
benaderingswijze van het vak maatschappijleer. 
Bij deze vragen horen de teksten 3 tot en met 9 uit het bronnenboekje. 
 
De Nederlandse besluitvorming op sociaal-economisch gebied wordt wel aangeduid met de 
term ‘poldermodel’. 

4p 34  In welke teksten herken je voorbeelden van het poldermodel? Noem die voorbeelden. 
Beschrijf eerst wat de term poldermodel inhoudt. 
 
Lees tekst 9. 
Het kost kennelijk moeite om mannen zover te krijgen dat ze hun deel van de 
huishoudelijke arbeid gaan verrichten. Dat zal, zo wordt verondersteld, te maken hebben 
met de lage maatschappelijke waardering van huishoudelijk werk. 

3p 35  Geef drie factoren die van invloed zijn op de relatief lage maatschappelijke waardering van 
huishoudelijk werk.  
 
Zie tekst 9. 
Een persoon zal gedurende zijn/haar leven steeds meer en verschillende sociale rollen 
vervullen. Er kan gesproken worden van fragmentering van sociale rollen. 

2p 36  Wat is een sociale rol? Noem twee voorbeelden van sociale rollen die iemand in zijn/haar 
leven kan vervullen en waarop de levensloopregeling van toepassing kan zijn. 
 
Zie de teksten 8 en 9. 
Het vraagstuk van het al dan niet langer doorwerken na de leeftijd van 65 jaar is een 
complex vraagstuk, waarin je zowel politieke, sociale, economische als culturele aspecten 
kunt herkennen. De verschillende benaderingswijzen van maatschappijleer helpen 
verschillende aspecten van een probleem te onderzoeken. 
Drie bekende benaderingswijzen zijn: de politiek-juridische, de sociaal-economische en de 
sociaal-culturele benaderingswijze. 

3p 37  Formuleer bij elke benaderingswijze een vraag over het vraagstuk van langer doorwerken 
na 65 jaar op basis van de teksten 8 en 9.  
 
 

 
Einde 
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Opgave 1 Vrouwenbladen 
 
 

Je beste vriendin is een blad tekst 1 

 
Door Jean-Pierre Geelen 
Er wordt neergekeken op wat vrouwen-
bladen hun lezeressen voorschotelen. Ten 
onrechte, vindt het Persmuseum, dat een 
tentoonstelling wijdt aan de geschiedenis 
van het vrouwentijdschrift. 5 
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Vrouwenbladen zijn dom, belerend en 
bevoogdend. Een hap lucht is het, die 
desondanks door honderdduizenden 
vrouwen met graagte geconsumeerd wordt. 
Zelfs Angelie Sens, directeur van het 
Persmuseum, heeft niets met vrouwen-
bladen. 'Ik lees ze hooguit bij de kapper.' 
Koken, kinderen, mode, inrichting, Bekende 
Nederlanders – het kan haar allemaal 
gestolen worden. Toch richtte Sens een 
tentoonstelling in over de geschiedenis van 
de vrouwentijdschriften. Waarom? Ondanks 
haar desinteresse in de bladen is Sens 
mateloos geboeid door de vraag wat de 
betekenis van de tijdschriften is geweest 
voor de lezeressen en hun omgeving. Dat 
die niet gering is, blijkt wel bij bestudering 
van vele jaargangen Margriet, Libelle, 
Beatrijs en andere titels.  
 
Het vrouwenblad heeft een lange historie. 
(…) 
Lange tijd waren de bladen inderdaad alleen 
maar dom, belerend en bevoogdend. Maar 
terugkijkend op de laatste eeuw concluderen 
Angelie Sens en onderzoekster (voor 
Persmuseum en de Katholieke Universiteit 
Nijmegen) Marloes Hülsken dat ze ook een 
belangrijke rol hebben gespeeld in de 
opinievorming van vrouwen.  
Als duidelijkste voorbeeld noemen de twee 
de aandacht die de bladen besteedden aan de 
opkomst van de pil. Sens: 'Er is een 
correlatie (verband) tussen de opkomst van 
de pil, de geboortebeperking en de aandacht 
ervoor in de vrouwenbladen'. Hülsken: 'Niet 
meteen vanaf de introductie. Want de 
vrouwenbladen lopen nooit voorop – ook 
niet heel veel achterop trouwens. Wat je 
bijvoorbeeld heel mooi terugvindt in de 
bladen, is de technologische vooruitgang in 
de huishouding in de vorm van nieuwe 
apparaten.'  
 
Tijdenlang is de wereld van de 
vrouwenbladen geleid door mannelijke 
hoofdredacteuren. Sens: 'Voor de 
uitgeverijen van de bladen geldt dat nog 

steeds.' Pas in 1970 was Hanny van den 
Horst de eerste vrouwelijke hoofdredacteur 
van Margriet, hetgeen tot enige ophef 
leidde. Sens: 'Ze wees ons erop dat ze met 
haar blad enorm heeft bijgedragen aan de 
opkomst van de moedermavo1). Daar heeft 
ze vermoedelijk ook gelijk in.' (…) 
 
Wat leerde de geschiedenis van de 
vrouwenbladen de samenstellers? Dat ze 
inderdaad nog altijd over dezelfde thema's 
gaan: grofweg mode, koken, relaties, 
opvoeding en gezin. Sens: 'Kennelijk is dat 
een ijzersterke formule, die nog tijdenlang 
meekan.' Maar toch, terugblikkend op zo'n 
zeventig jaar vrouwenbladen, blijken ze 
'soms motor, soms spiegel van de samen-
leving, bij tijden trendsettend of eerder 
trendvolgend, avant-garde of mainstream.'  
 
Het lijkt een golfbeweging. Neem Sis, het 
nieuwe zusje van feministisch maandblad 
Opzij. Sens: 'Opzij kampt met vergrijzing 
van de lezers. Onder hoofdredacteur Cisca 
Dresselhuys zie ik de koers niet snel 
veranderen. Ik vind het wel fascinerend om 
te zien dat Sis daar nu het antwoord op is. 
Het is toch een beetje terug naar af: een 
vrouwenblad met aandacht voor make-up en 
mantelpakjes. Dat is gewoon weer belang-
rijk geworden, ook voor de feministisch 
getinte carrièrevrouwen.'  
 
Iets soortgelijks ziet Sens ook bij een ander 
nieuw blad: SEN, een glossy voor 
'mediterrane vrouwen'. 'Uiteindelijk gaat het 
gewoon over dezelfde onderwerpen als waar 
vrouwenbladen al tijden over gaan.'  
 
Dat de bladen zo zelden vooroplopen, moet 
te maken hebben met het grote publiek dat 
ze bedienen. 'En met de nogal conservatieve 
wereld van uitgevers en adverteerders', zegt 
Sens. 'Mocht een blad als SEN een succes 
worden, dan zul je zien dat grote 
uitgeverijen het willen overnemen. Maar ze 
wachten wel eerst af.'  
(…)  
 
Wat de vrouwenbladen kenmerkt, is de grote 
invloed van de lezeressen. Sens: 'Vrouwen-
bladen zijn erg succesvol geweest in het 
creëren van het idee dat je blad je beste 
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vriendin is. Dat betekent dat je ook eerder 
reageert wanneer je iets kwijt wilt.'  
(…)  
Met verbazing las ze ook de toenmalige 
probleemrubrieken, ook zo'n element dat de 

vrouwenbladen altijd hebben bevat. 
Hülsken: 'De vragen die werden gesteld! 
Hoe gedraag ik me nu ik verloofd ben? Mag 
ik al hand in hand lopen met mijn vriend? 
Wanneer mag je samen op vakantie? (…)' 105 110 

 
bron: de Volkskrant van 17 april 2004 
 
 
Moedermavo was destijds de naam van tweedekansonderwijs voor vrouwen die na de 
opvoeding van kinderen een opleiding wilden volgen. 

noot 1 

 
 
 

afbeelding 1 
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 afbeelding 2 
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Opgave 2 Publieke omroep onderzocht 
 
 
Een voetbalelftal kan nog zulke 
verdienstelijke spelers hebben, wanneer zij 
niet goed samenspelen, wordt het niets. 
Eerst zullen individuele hoogstandjes nog 
applaus oogsten, maar als mooie 
combinaties en doelpunten uitblijven en 
alleen de tegenstander scoort, dan zullen de 
fans teleurgesteld het stadion verlaten. Het 
elftal zal zakken naar de onderste regionen 
van de competitie. De spelers zullen hoe 
langer hoe minder tot hun recht komen. Het 
publiek zal ten slotte wegblijven. 
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Gechargeerd2) is dit het scenario dat dreigt 
voor de landelijke publieke omroep. Tenzij 
de omroepen de teamgeest hervinden, een 
gezamenlijke spelstrategie ontwikkelen en 
een aanvoerder accepteren. (…) 
 
Aanleiding: visitatiecommissie  
Rinnooy Kan 
Op 2 april 2004 presenteerde de visitatie-
commissie onder voorzitterschap van de 

heer Rinnooy Kan het rapport Omzien naar 
de omroep. De commissie heeft het 
functioneren van de publieke omroep 
geëvalueerd in de eerste helft van de 
concessieperiode (2000-2005). (…) 
Immers, de publieke omroep is er juist om 
met een hoogstaand en gevarieerd 
programma-aanbod een rol te spelen voor 
alle burgers. (…) 
De landelijke publieke omroep in 
Nederland opereert in een veeleisende 
omgeving.  
De commerciële concurrentie is sterker dan 
ooit. Volgens de European Broadcasting 
Union (EBU) behoort de concurrentie in 
ons land tot de meest hevige van Europa. 
Door ontzuiling krimpt daarnaast de 
achterban van omroepverenigingen.  
Al met al is het voor de publieke omroep 
een grote opgave om kijkers en luisteraars 
aan zich te binden.

 
bron: Nota van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mr. 
Medy C. van der Laan; pagina 1 en 2; Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal; 11 juni 2004 Den Haag 
 
gechargeerd: een overdrijving om de nadruk op iets te leggen 
 
 
 
Opgave 3 Meer onrust over minder sociale zekerheid (mens en werk 
en politieke besluitvorming)  
 

tekst 2 

noot 2 

Opluchting na sociaal akkoord tekst 3 

 
Van onze verslaggevers 
Werkgevers, werknemers en kabinet 
zijn het dinsdag in het Najaarsoverleg 
eens geworden over langer werken, 
bevriezing van de CAO-lonen en 
modernisering van de WAO. Minister-
president Balkenende toonde zich na 
afloop opgetogen. ‘Ik ben geweldig 
blij. Dit is een belangrijk resultaat 
voor de economie en de werkgelegen-
heid.’ 
 
FNV-voorzitter De Waal noemde het 
bereikte akkoord ‘noodzakelijk’, en ‘het 
minste van vele kwaden’. Minister De 
Geus van Sociale Zaken sprak van een 
‘historisch moment’. ‘Met dit akkoord 

kan de economie opleven, is beheersing 
van de overheidsuitgaven mogelijk, 
kunnen pensioenfondsen zich herstellen 
en kan de verzorgingsstaat worden 
hervormd.’  
 
Het akkoord van de bonden en het 
kabinet behelst nu bevriezing van de 
CAO-lonen in 2004, en een intentie van 
de vakbonden ook voor 2005 ‘de nullijn 
te naderen’. Werknemers krijgen in 2004 
wel hun periodieke loonsverhoging. Ook 
zijn éénmalige uitkeringen, zoals winst-
deling, mogelijk.  
 
De bonden zijn bereid de CAO-lonen 
ook in 2005 niet te laten stijgen als vóór 
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april 2004 bevredigende afspraken voor 
de zogenoemde levensloopregeling zijn 
gemaakt. Met het oog op dat overleg 
stelt het kabinet de afschaffing van de 
belastingvoordelen voor VUT en 
prepensioen een jaar uit, tot 2006. 

(…) 
Voor wat betreft de aanscherpingen van 
de WW hebben de vakbonden minder 
eisen kunnen verwezenlijken. Het 
kabinet handhaaft de afschaffing van de 
zogenoemde vervolguitkering. (…) 
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bron: de Volkskrant van 15 oktober 2003 
 
 

Bonden laten afspraak over loonmatiging los tekst 4 

 
(ANP) 
DEN HAAG, 25 JUNI. De vakbeweging 
acht zich formeel niet meer gebonden 
aan de afspraak met het kabinet en 
werkgevers om de lonen volgend jaar 
nagenoeg te bevriezen. Dat blijkt uit een 
gezamenlijke verklaring van de vak-
centrales FNV, CNV en MHP, die 
vandaag voorafgaand aan een overleg 
met werkgevers is vrijgegeven.  
 
De vakbeweging wijst erop dat de 
loonmatiging vorig jaar in het Najaars-
akkoord is afgesproken onder de voor-
waarde dat er in april overeenstemming 
zou worden bereikt over de leeftijd 
waarop werknemers mogen stoppen met 
werken voor hun 65ste. “Dat is niet 

gelukt en aangezien april inmiddels 
voorbij is, gaat dat ook niet meer 
lukken. Daarom achten wij ons vrij de 
loonruimte in 2005 te bepalen die ons 
juist lijkt”, aldus FNV-voorzitter  
L. de Waal.  
 
Vorige maand mislukte het voorjaars-
overleg tussen kabinet, werkgevers- en 
werknemersorganisaties. Zij konden het 
niet eens worden over de VUT, pre-
pensioen en een nieuwe spaarregeling 
voor verlof.  
 
Bovendien is de vakbeweging geïrriteerd 
dat het kabinet niet het volledige advies 
van de SER heeft overgenomen over 
hervorming van de WAO. 

 
bron: NRC Handelsblad van 25 juni 2004 
 
 

De Geus blokkeert stijging CAO-lonen 
tekst 5 

 
DEN HAAG (ANP) - CAO’s waarin 
loonstijgingen worden afgesproken, 
zullen niet meer algemeen verbindend 
worden verklaard.  
Minister de Geus van Sociale Zaken 
heeft besloten vanaf 1 november 
CAO’s alleen selectief algemeen 
verbindend te verklaren.  
 
Dit blijkt uit een brief die de minister 
dinsdag naar de Tweede Kamer heeft 
gestuurd. De Geus zet met de brief het 
voornemen van het kabinet om in een 
besluit. (…) 
 
De vakcentrale CNV zal, zoals het 
eerder aankondigde, een klacht indienen 
bij de internationale arbeidsorganisatie 
ILO, zei CNV-bestuurder Rienk van 

Splunder dinsdag. “De Geus zegt dat hij 
het besluit heeft genomen na het horen 
van de werkgevers en werknemers. Maar 
MKB Nederland en de drie vakcentrales 
hebben het voorstel unaniem afgewezen 
en werkgeversorganisatie VNO-NCW 
heeft bedenkingen”, stelt Van Splunder.  
 
De minister zet er vaart achter, 
concludeert FNV-bestuurster Agnes 
Jongerius. “Wij hebben vorige week nog 
negatief geadviseerd maar De Geus gaat 
als een eigenheimer door.”  
De vakcentrale FNV verwacht dat de 
minister bij de behandeling van het 
besluit in de Tweede Kamer nog wel op 
tegenstand stuit.  
“Hij heeft veel uit te leggen aan de 
Kamer, zoals bijvoorbeeld het negatieve 
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advies van de werkgevers dat hij naast 
zich neerlegt. Dit is een historische 
misstap.” (…) 
 
In de Tweede Kamer steunen de 
regeringspartijen het besluit van De 
Geus. Voor CDA-Kamerlid Verburg is 
het besluit het logische gevolg van het 
mislukken van het voorjaarsoverleg en 
het opzeggen van het najaarsakkoord. 
De VVD is principieel al kritisch over 

het algemeen verbindend verklaren van 
CAO’s. Oppositiepartijen lieten in juni 
al weten dat ze tegen de plannen van De 
Geus zijn.  
 
MKB-Nederland vindt dat er “ten 
principale” nooit sprake mag zijn van 
politiek selectief ingrijpen in CAO-
afspraken via de algemeen verbindend 
verklaring. 
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bron: De Telegraaf van 10 augustus 2004 
 
 
CDA neemt gok met harde lijn tegen vakbeweging tekst 6 

 
Yvonne Doorduyn en Raoul du Pré 
In de zomer van 2002 knepen ze bij de 
vakbeweging nog in hun handen toen ze 
hoorden wie de nieuwe minister van 
Sociale Zaken werd. “Oud-vakbondsman 
Aart Jan de Geus kent als geen ander het 
spel tussen werkgevers, vakbeweging en 
kabinet”, wist CNV-voorzitter Doekle 
Terpstra. Twee jaar later staat De Geus 
te boek als spelbreker, zijn de relaties 
met de bonden sinds lang niet zo slecht 
geweest en staat De Geus model voor de 
worsteling van het CDA met zijn sociale 
gezicht. Wat beweegt de minister? (…) 
 

Maar zijn besluit van deze week om 
CAO’s waarin loonsverhoging wordt 
afgesproken niet langer algemeen 
bindend te verklaren, is een frontale 
aanval op het bestaansrecht van de 
vakbeweging. (…) 
 
Partijleider André Rouvoet van de 
ChristenUnie, die zich graag profileert 
als het kleine sociale broertje van het 
CDA, legde onlangs de vinger op de 
zere plek. “Waar is de christelijk-sociale 
vleugel van het CDA toch gebleven?” 
(…)

bron: de Volkskrant van 13 augustus 2004 
 
 
Referendum over vutplannen kabinet tekst 7 

 
Van onze politieke redactie. 
Den Haag - Er komt een landelijk 
referendum over het prepensioen. De 
oppositiepartijen PvdA, GroenLinks 
en SP en de vakbonden FNV, CNV, 
MHP beginnen vanaf vandaag met de 
voorbereiding van een volksraadple-
ging.  
Ze willen zo de druk op het kabinet 
verhogen en desnoods met behulp van 
honderdduizenden Nederlanders 
voorkomen dat de fiscale steun voor vut 
en prepensioen echt wordt geschrapt.  

VVD-fractieleider Van Aartsen gaf 
gisteravond tijdens een partijbijeen-
komst geen krimp: “De VVD gaat niet 
overstag na het eerste zuchtje tegen-
wind.”  
Hij noemde de opkomst op het Museum-
plein zaterdag ‘indrukwekkend’, maar 
zei ook: “Niet de straat regeert.” Nu een 
handreiking van het kabinet uitblijft, 
grijpen de bonden en oppositiepartijen 
de mogelijkheid van een referendum om 
hun zin te krijgen.

 
bron: Algemeen Dagblad van 5 oktober 2004 
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Sociale partners bereiken akkoord tijdens nachtelijk overleg tekst 8 

 

Vervroegd pensioen is toch gered 
 
Door een onzer redacteuren 
DEN HAAG, 6 NOV. Vervroegd 
pensioen blijft mogelijk voor mensen 
vanaf 63 jaar. Het kabinet verruimt 
verder de levensloopregeling waarin 
werknemers fiscaal voordelig kunnen 
sparen om verlof op te nemen of om 
nog eerder te stoppen met werken. 
Hierover hebben werkgevers, 
vakcentrales en het kabinet afgelopen 
nacht een sociaal akkoord bereikt. 
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Behalve over vervroegde pensionering 
en verlofsparen zijn in het akkoord ook 
afspraken gemaakt over de WAO en de 
hoogte van loonstijgingen. De loonstij-
gingen zullen het komende jaar ‘uiterst 

terughoudend’ zijn, beloofden de 
vakbonden. 
Hiermee is een einde gekomen aan 
weken van stakingen en acties en maan-
den van stilgelegd overleg. (…) 
In het vannacht overeen gekomen 
akkoord nemen de partijen het advies 
over dat de SER eerder dit jaar over de 
WAO schreef. Hierin krijgen ook 
arbeidsongeschikten die een kleine kans 
hebben op herstel een volledige 
uitkering. Die uitkering is minimaal  
70 procent van het laatstverdiende loon. 
Alleen mensen onder de vijftig jaar 
worden opnieuw gekeurd volgens 
strengere criteria dan de huidige. 
(…)

 
bron: NRC Handelsblad van 6 november 2004 
 
 
Toespraak van minister mr. A.J. de Geus van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid bij de opening van de tweedaagse Europese conferentie 
‘Working fathers, caring men’ op 24 september 2004 in Rotterdam. 

tekst 9 

 
(…) 
Om mannen en vrouwen te helpen werk met andere taken te combineren, heeft het 
kabinet in Nederland het wetsvoorstel levensloop ingediend. Doel is een 
evenwichtige verdeling van leren, werken, zorgen en rusten gedurende de hele 
levensloop mogelijk te maken. Op basis van keuzevrijheid. Met meer vrijheid om 
naar eigen inzicht en naar eigen behoeften te sparen voor verschillende vormen van 
verlof gedurende de loopbaan. 
(…) 
Ik hoop met de levensloopregeling ook een cultuurverandering teweeg te brengen. 
Namelijk dat het normaal wordt dat we in de toekomst langer doorwerken. Degenen 
die daar nu te hoop tegen lopen, zou ik erop willen wijzen dat ze door de 
levensloopregeling straks meer tijd met hun kinderen kunnen doorbrengen. Dat is 
toch aantrekkelijker dan pas over 25 jaar met de kleinkinderen de schade in te 
halen?  
(…) 
 
bron: website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
http://home.szw.nl/ 
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Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen 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 proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score 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 beoordelingsmodel. 
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 zijn niet geoorloofd.  
 

1 Lees verder 

m
aa

ts
ch

ap
pi

jle
er 20 06 

Tijdvak 1

Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Pagina: 1248Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



600023-1-65c 2 Lees verder 

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 beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts 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 afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 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.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regel 
 
Voor dit examen maatschappijleer HAVO kunnen maximaal 90 scorepunten worden 
behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Opgave 1 Vrouwenbladen 
 
Maximumscore 2 

 1  Voorbeeld van een juist antwoord is:  
Als vrouwenbladen worden neergezet als dom, belerend en bevoogdend dan is er sprake van 
(twee van de volgende kenmerken van een stereotypering) een sterk generaliserend, 
vereenvoudigend, vertekenend en (meestal) negatief beeld. 
 
Maximumscore 4 

 2  functies van vrouwenbladen voor lezeressen:  
• bijdragen tot (twee van de volgende) de meningsvorming, geven van informatie en geven 

van educatie  2  
 
Voorbeeld van de functie ‘bijdragen tot de meningsvorming’ is: 

• alinea 3, de regels 35-40 gaan over de belangrijke rol in de opinievorming van vrouwen 
over pilgebruik  1  
 
Voorbeelden van de functie ‘geven van informatie’ of ‘geven van educatie’ zijn (één van de 
volgende):  1  

• informatie/adviezen over koken, kinderen, mode, inrichting (regel 13) 
• informatie/aandacht voor / adviezen over het gebruik van de pil (regels 27-37) 
• informatie/adviezen over (gebruik van) nieuwe apparaten in de huishouding (regels 45-47) 

 
Maximumscore 3 

 3  Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (drie van de volgende):  
• Moet interessant zijn voor de doelgroep / sluit aan op de belevingswereld van een bepaalde 

groep vrouwen; 
gegeven/citaat: thema’s als mode, koken, kinderen, relaties etc. (regel 13)/(regels 63-64) 
van tekst 1 / de rubrieken Mode & Schoonheid, Groen, Wonen & Culinair etc. in afbeelding 
2 Inhoudsopgave. 

• Gaat over actuele kwesties;  
gegeven/citaat: aandacht voor pilgebruik (regels 35-37) / moedermavo (regels 57-58) / 
Libelle Theaterkrant in afbeelding 1 / het onderwerp ‘het moederbrein’ in afbeelding 2. 

• Er is sprake van continuïteit; 
gegeven/citaat: steeds komen dezelfde thema’s aan bod (regels 61-64) / “gaat het gewoon 
over dezelfde onderwerpen als waar vrouwenbladen al tijden over gaan” (regels 85-87) / 
“zo’n element dat de vrouwenbladen altijd hebben bevat” (regels 105-106) 

• Human interestkarakter / drama / roept emotie op; 
gegeven/citaat: “bekende Nederlanders” (regels 13-14) / in afbeelding 1 of 2 bijvoorbeeld: 
“Seks: Te druk? Een sleur? Geen zin meer” / “Dagboek van een lezeres” / “Interview met 
acteur en schrijver Edwin de Vries” 

• Aantrekkelijke vormgeving is vereist;  
gegeven: veel kleurgebruik (niet te zien) en foto’s zie afbeeldingen 1 en 2 

• Moet identificatiemogelijkheden bieden;  
gegeven/citaat: artikelen over bekende Nederlanders (regels 13-14) / “probleemrubrieken” 
(regel 105) / “idee dat je blad je beste vriendin is” (regels 100-101) / “Dagboek van een 
lezeres” in afbeelding 1 en 2 / “Beste Libelle” in afbeelding 2 
 
per juist criterium en bijbehorend juist gegeven/citaat  1  
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 4  • Volgens de agendatheorie hebben media geen direct effect op de meningen van mensen over 
problemen en strijdpunten, maar bepalen media wel - door de hoeveelheid aandacht die ze 
aan bepaalde onderwerpen besteden - waarover mensen praten en waar ze zich mee 
bezighouden  2  

• Vrouwenbladen hebben (volgens de agendatheorie) bewerkstelligd dat steeds meer vrouwen 
hierover gingen praten en zich een mening vormden over het gebruiken van de pil als 
middel tot geboortebeperking. (De agendatheorie lijkt de weg vrij te maken voor acceptatie 
van het gebruik van de pil)  1  
 
Maximumscore 2 

 5   Voorbeeld van een goed antwoord is:  
• Marktsegmentering is het verschijnsel dat op de tijdschriftenmarkt uitgaven verschijnen 

voor specifieke doelgroepen. (Zo wordt gepoogd een gericht lezerspubliek te trekken en 
daarmee een marktaandeel te verwerven. Dat marktaandeel moet zorgen voor de inkomsten)  1  

• In de tekst staat het voorbeeld van Sis, het nieuwe zusje van feministisch maandblad Opzij 
(regels 71-77) en “SEN een glossy voor mediterrane vrouwen” (regels 83-87)  1  
 
Maximumscore 2 

 6  Voorbeeld van een juiste uitleg is: 
Het hebben van weinig advertenties betekent weinig inkomsten en daardoor minder geld om 
een (kwalitatief aantrekkelijk) blad te maken, wat weer kan leiden tot minder lezers of 
minder abonnementen en weer minder advertenties. (Er is dan sprake van een neerwaartse 
oplagespiraal). / Advertenties betekenen inkomsten. Daardoor is er (voldoende) geld voor 
een redactie om een blad te maken dat voldoende lezers trekt. 
 
Maximumscore 2 

 7  Voorbeeld van een juiste uitleg is: 
• Vrouwenbladen gaven hun lezeressen adviezen hoe zich te gedragen in relaties en in de 

contacten met anderen, adviezen over opvoeding van hun kinderen, welke verwachtingen zij 
van het sociale leven konden hebben  1   

• Met andere woorden in de probleemrubrieken van de vrouwenbladen is sprake van het 
overdragen van waarden, normen, opvattingen, manieren in de omgang met anderen, dat wil 
zeggen van socialisatie  1  
 
Maximumscore 2 

 8  twee van de volgende redenen: 
• De boodschap is bedoeld voor een groot publiek. 
• Er is overwegend sprake van éénrichtingsverkeer. 
• ‘Het zenden’ / uitbrengen van het blad vindt plaats door een organisatie. / Er zijn meerdere 

mensen betrokken bij de bepaling van inhoud en vorm van het blad (de publieke 
boodschap). 

• Er wordt gebruikgemaakt van technische hulpmiddelen. / De boodschap wordt overgebracht 
via een medium. 
 
per juiste reden  1  
 
Maximumscore 2 

 9  twee van de volgende combinaties: 
• populaire dagbladen, bijv.: De Telegraaf / Algemeen Dagblad  

kwaliteitsdagbladen, bijv.: de Volkskrant / NRC Handelsblad / Trouw 
• regionale dagbladen, bijv.: de Gelderlander / Dagblad van het Noorden / Brabants Dagblad 

landelijke dagbladen, bijv.: Algemeen Dagblad / De Telegraaf / NRC Handelsblad / Trouw / 
de Volkskrant  

• gratis dagbladen, bijv.: Metro / Spits en niet gratis dagbladen, bijv.: De Telegraaf 
 
per juiste combinatie  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 2 Publieke omroep onderzocht 
 
Maximumscore 2 

 10  ▬ Omroepverenigingen, drie van de volgende:  
• AVRO / VARA / KRO / NCRV / EO / VPRO / BNN / TROS / LLiNK (was De Nieuwe 

Omroep en Nútopia) / ouderenomroep Max  1  
▬ Andere zendgemachtigden, twee van de volgende:  
• NOS / NPS / STER / TELEAC / NOT (of andere educatieve instellingen) / een voorbeeld 

van een kerkelijke (religieuze, levensbeschouwelijke) instelling zoals IKON / RKK / een 
voorbeeld van een regionale omroep zoals Omroep Gelderland  1  
 
Opmerking 
Eén punt toekennen als alle drie de genoemde omroepverenigingen juist zijn en één punt 
toekennen als de twee zendgemachtigden juist zijn. 
 
Maximumscore 2 

 11   Voorbeelden van juiste wettelijke eisen zijn (twee van de volgende):  
• De omroepvereniging moet een maatschappelijke stroming representeren. / De 

omroepvereniging moet een eigen identiteit hebben. 
• De omroepvereniging moet een minimaal aantal / 300.000 leden hebben. 
• De omroepvereniging moet een bijdrage leveren aan een ‘kwalitatief hoogstaand aanbod’ 

van programma’s voor de algemene omroep op het gebied van informatie, cultuur, educatie 
en verstrooiing. 
 
per juiste wettelijke eis  1  
 
Maximumscore 1 

 12  pluriformiteit (van informatievoorziening) 
 
Maximumscore 2 

 13  Voorbeelden van juiste argumenten zijn (twee van de volgende): 
• omdat het (aanbod) een bijdrage levert aan een veelzijdige publieke agendavorming / het 

ervoor zorgt dat problemen en wensen uit de samenleving op de politieke agenda komen 
• omdat het een bijdrage levert aan het publieke debat en de openbare meningsvorming 
• omdat het begrip tussen groepen kan bevorderen, door kennis te kunnen nemen van 

andermans standpunten  
• omdat het ervoor zorgt dat burgers op grond van veelzijdige en betrouwbare informatie 

meer overwogen maatschappelijke of politieke keuzes kunnen maken 
• omdat het kan bevorderen dat maatschappelijke groepen in voorkomende gevallen hun 

geluid kunnen laten horen 
 
per juist argument  1  
 
Maximumscore 2 

 14   Voorbeelden van juiste gevolgen zijn (twee van de volgende): 
• minder kijkers en luisteraars voor de publieke omroep, omdat een groot deel afstemt op de 

commerciële tv- en radiozenders 
• minder inkomsten uit reclame (STER), omdat veel bedrijven en ondernemingen op de 

commerciële kanalen adverteren 
• druk op de omroepverenigingen om beter samen te werken 
• netprofilering van de publieke omroep om de concurrentie het hoofd te bieden 
• tendens bij de omroepverenigingen om meer amusementsprogramma’s uit te zenden 
• goede medewerkers van de publieke omroep vertrekken (met hun programma’s) naar de 

commerciële omroepen 
 
per juist gevolg  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 3 Meer onrust over minder sociale zekerheid (mens en werk en politieke 
besluitvorming) 
 
Maximumscore 5 

 15  Voorbeelden van een juiste omschrijving van de verzorgingsstaat (één van de volgende):   3  
• In een verzorgingsstaat beschermt de overheid haar burgers tegen de gevolgen van 

bestaansrisico’s zoals werkloosheid, ouderdom, ziekte en arbeidsongeschiktheid middels 
een geheel van sociale voorzieningen en instellingen. 

• De overheid garandeert bestaanszekerheid voor haar burgers (en spreiding van welvaart) 
middels een stelsel van sociale zekerheidswetten, bevordert werkgelegenheid, streeft naar 
een aanvaardbare inkomensverdeling / bevordert de groei van het nationaal inkomen (en 
zorgt voor collectieve welzijnsvoorzieningen). 
 
Voorbeelden van een juiste uitleg met citaat (één van de volgende): 

• Het beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid wordt door de overheid 
geregeld in de WAO. In de eerste alinea staat dat overeenstemming is bereikt over de WAO. 
(regel 5) 

• idem tegen de gevolgen van werkloosheid. In de regels 37-38 gaat het over de WW. 
• De zorg van de overheid voor de bestaanszekerheid van de bevolking (element van de 

verzorgingsstaat) (en spreiding van de welvaart) blijkt uit de opmerking “Dit is een 
belangrijk resultaat voor de economie en de werkgelegenheid” (regels 8-10) / “kan de 
economie opleven”(regel 16) / het maken van bevredigende afspraken over de 
levensloopregeling (regels 31-32) / het bestaan van de WW (regel 38). 
 
alleen voor een juiste uitleg met citaat  2  
 
Opmerking 
De vraag gaat over de relatie tussen tekst 3 en kenmerken van de verzorgingsstaat. Of de 
hervormingsplannen van het kabinet de kwaliteit van de verzorgingsstaat intact laten, is 
onderwerp van maatschappelijk discussie. 
 
Maximumscore 1 

 16  D (arbeidsvoorwaarden) 
 
Maximumscore 2 

 17  Voorbeelden van een juiste uitleg zijn (één van de volgende):  
• Dit akkoord zet volgens het kabinet in op groei van werkgelegenheid (mede door bevriezing 

van de lonen). Het probleem van de onbetaalbaarheid kan minder ernstig worden als de 
werkgelegenheid toeneemt. Daardoor betalen meer mensen premies voor sociale 
verzekeringen als WAO, WW en AOW en doen relatief minder mensen een beroep op een 
uitkering van de WAO en WW. 

• Dit akkoord bevat volgens het kabinet een modernisering van de WAO. Hierdoor zullen 
minder mensen gebruikmaken van de WAO. De kosten voor de WAO zullen dalen.  

• De hoogte van de uitkeringen zal niet stijgen, waardoor minder hoeft te worden uitgegeven 
aan collectieve lasten. 
 
Maximumscore 2 

 18  Voorbeelden van juiste uitgangspunten zijn (twee van de volgende):  
• De burgers moeten meer eigen verantwoordelijkheid nemen. / Nadruk op onderlinge hulp en 

de eigen verantwoordelijkheid voor gezin en familie. 
•  Een terughoudende rol van de overheid. / Burgers moeten minder een beroep doen op de 

overheid. 
• Gespreide verantwoordelijkheid in een zorgzame samenleving. / Verantwoordelijke 

samenleving. 
• Nadruk op het maatschappelijke middenveld en de eigen organisaties. 

 
per juist uitgangspunt  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 19  Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Op de langere termijn moet bevriezing van de lonen leiden tot een betere 
concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van het buitenland en dat is goed voor de 
werkgelegenheid. Meer werkgelegenheid is in het belang van werknemers. 
 
Maximumscore 2 

 20  • Vakcentrales proberen met werkgeversorganisaties een centraal akkoord te sluiten waarin 
de grote lijnen van de komende CAO-afspraken vastgelegd worden  1  

• De vakbonden maken meer concrete afspraken met de werkgevers of hun organisaties over 
de CAO’s op bedrijfstakniveau  1  
 
Maximumscore 4 

 21  • De SER is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, 
werknemersorganisaties en uit kroonleden  2  

• De adviezen van de SER aan het kabinet zijn in de regel een compromis van werkgevers en 
werknemers. In dit geval hadden werknemersorganisaties met de werkgevers een voor de 
werknemers aanvaardbaar voorstel/advies uitgewerkt  2  
 
Maximumscore 2 

 22  Voorbeeld van een juiste uitleg is: 
Het algemeen verbindend verklaren van CAO’s houdt in dat een CAO gaat gelden voor alle 
werknemers in de bedrijfstak waarvoor die CAO is afgesproken. Hoewel niet alle 
werknemers georganiseerd zijn, kan een vakbond toch voor alle werknemers afspraken 
maken. Doordat de vakbond namens alle werknemers kan optreden, heeft deze een sterke 
machtspositie bij loononderhandelingen met werkgevers. (Zonder de algemeen verbindend 
verklaring zou de betrekkelijke lage organisatiegraad een probleem zijn voor de vakbonden: 
met veel bedrijven zou niet of nauwelijks een CAO kunnen worden afgesloten.) 
 
Maximumscore 4 

 23  • De overheid als overlegpartner: bijvoorbeeld regels 24-29 in tekst 4. Het kabinet heeft 
overleg gevoerd met werkgevers en werknemers  2  

• De overheid als regelgever: bijvoorbeeld tekst 5, eerste alinea, de minister wil CAO’s 
alleen selectief algemeen verbindend verklaren  2  
 
Maximumscore 3 

 24  De Tweede Kamer kan gebruikmaken van (drie van de volgende): 
• het recht mondelinge en/of schriftelijke vragen te stellen 
• het recht van interpellatie 
• het recht een motie aan te nemen 
• het houden van een spoeddebat 

 
per juist controlemiddel  1  
 
Opmerking 
Gebruikmaken van het recht van enquête is niet goed omdat er hier geen uitgebreid 
onderzoek hoeft te worden ingesteld om bepaalde feiten boven tafel te krijgen. 
 
Maximumscore 2 

 25  Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• De VVD is voor vermindering van overheidsinvloed op sociaal-economisch terrein / wil 

meer overlaten aan de markt  1  
• De PvdA wil door meer overheidsinvloed de positie van de werknemers beter beschermen  1  

 
Maximumscore 1 

 26  naastenliefde / solidariteit met de zwakkeren 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 27  confessionalisme 
 
Opmerking 
Het antwoord christen-democratie is fout. 
 
Maximumscore 4 

 28  Voorbeelden van een machtsbron van het kabinet in tekst 5 zijn: 
• De wettelijke/formele bevoegdheid van de minister van Sociale Zaken om CAO’s niet 

algemeen verbindend te verklaren. / wettelijk gezag  1  
• De steun van de regeringspartijen VVD, CDA en D66 voor de minister van Sociale Zaken 

dan wel het kabinetsbeleid (die met elkaar de meerderheid in de Tweede Kamer hebben)  1  
 
Voorbeelden van een machtsbron van de vakbeweging in tekst 7 zijn (twee van de 
volgende): 

• de steun van honderdduizenden Nederlandse werknemers  
• de wettelijke mogelijkheid een referendum te (laten) houden 
• de steun van de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP / invloedrijke relaties 

 
per juist voorbeeld  1  
 
Maximumscore 2 

 29  Voorbeeld van een juiste uitleg is: 
D66 streeft naar democratisering van de samenleving. Eén van de middelen daartoe was  
(tot voor kort) het referendum als een aanvullende vorm van parlementaire besluitvorming. 
Bij dat streven past het om veel gewicht aan de uitkomst van een referendum toe te kennen. 
 
Maximumscore 2 

 30  Wel. 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn (twee van de volgende):  

• (Normaal gesproken kunnen de kiezers ten minste eens in de vier jaar bekijken of hun 
volksvertegenwoordigers naar behoren hebben gepresteerd en aangeven dat zij de koers 
willen verleggen.) Met behulp van een referendum kunnen de burgers zich direct uitspreken 
over politieke kwesties, wat een versterking betekent van hun politieke invloed. 

• Vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen of burgers die in het parlement een 
minderheid zijn, kunnen door een referendum hun invloed laten gelden / kunnen een 
meerderheid van de burgers achter hun standpunt krijgen.  

• Het laat politici zien wat er leeft bij de burgers: politici worden geconfronteerd met nieuwe 
ideeën en moeten daarop reageren.  

• Via referenda kunnen ontevreden burgers direct hun onvrede omzetten in een politiek 
signaal. 

• Door de burger invloed te geven, zal het vertrouwen van de burgers in de politiek 
toenemen. / Het zal de kloof tussen burgers en politici verkleinen.  

• Er ontstaat een maatschappelijk debat over het vraagstuk.  
• Burgers raken gemotiveerd om zich meer met dit vraagstuk bezig te houden. 
• Een referendum dwingt politici om duidelijk uit te leggen waarom ze een bepaalde mening 

hebben. 
• Door een referendum ontstaat een ‘groter draagvlak’ voor een politiek besluit.  

 
per juist argument  1  
 
 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Niet. 

 Voorbeelden van juiste argumenten zijn (twee van de volgende): 
• De positie van het parlement wordt aangetast. Het mandaat dat volksvertegenwoordigers 

met de verkiezing in het parlement hebben gekregen, wordt ondergraven. 
• Sommige kwesties lenen zich niet voor een referendum, omdat er veel aspecten aan 

vastzitten die veelal onbekend zijn voor de gemiddelde kiezer. 
• Burgers moeten kiezen uit ‘ja’ of ‘nee’, er is geen compromis mogelijk.  
• Kiezers hebben vaak de neiging ‘conservatief’ te stemmen.  
• Kiezers stemmen niet altijd over de inhoud van een voorliggend onderwerp of strijdpunt, 

maar over andere zaken die er niet direct betrekking op hebben. 
 
per juist argument  1  
 
Opmerking. 
Kandidaat kan in zijn mening ook een argument vóór en tegen het referendum vermelden. 
 
Maximumscore 4 

 31  Voorbeelden van een juiste verschillen zijn:  
▬ verschil 1 
• Politieke partijen houden zich bezig met de inrichting van de samenleving als geheel (en 

moeten daarbij verschillende belangen afwegen),   1  
• dit in tegenstelling tot belangengroepen, die opkomen voor deelbelangen  1  
▬ verschil 2 
• Politieke partijen proberen via verkiezingen politieke macht te verwerven en dragen 

politieke verantwoordelijkheid,  1  
• dit in tegenstelling tot belangengroepen die uit zijn op beïnvloeding van de politieke 

besluitvorming (en niet op het dragen van politieke verantwoordelijkheid)  1  
 
Maximumscore 2 

 32  De omgeving van het politieke systeem. / Factor die speelt in de omgeving van het politieke 
systeem. 
 
Maximumscore 2 

 33  Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• conversie  1  
• Wensen worden omgezet in besluiten. Het kabinet heeft al een besluit genomen. Het 

parlement moet het wetsvoorstel nog behandelen  1  
 
Maximumscore 4 

 34  • Het poldermodel houdt in dat sociaal-economische problemen geregeld worden in onderling 
overleg – via onderhandelingen – tussen overheid (kabinet), werkgeversorganisaties en 
werknemersorganisaties  2  

• In tekst 3: het Najaarsoverleg in 2003 en in tekst 8: nieuw sociaal akkoord in november 
2004   2  
 
Maximumscore 3 

 35  Voorbeelden van juiste factoren zijn (drie van de volgende): 
• Huishoudelijke arbeid wordt niet betaald. 
• Huishoudelijk werk is veelal routinematig werk waarvoor weinig scholing of opleiding 

vereist is (en heeft tengevolge daarvan een lage sociale status). 
• Huishoudelijk werk biedt weinig ontplooiingsmogelijkheden. 
• Huishoudelijk werk gaat gepaard met geringe verantwoordelijkheid. 
• Huishoudelijk werk biedt weinig macht over anderen. 

 
per juiste factor   1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 36  Sociale rol 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  

• Het gedrag dat men van een persoon verwacht in een bepaalde situatie of positie. / Normen 
en verwachtingen die men stelt aan een bepaalde categorie personen in een bepaalde situatie  1  

• Voorbeelden zijn (twee van de volgende): rol van leerling/student, rol van 
werknemer/werkgever, rol van (groot)ouder, rol van vrijwilliger  1  
 
Maximumscore 3 

 37  ▬ De politiek-juridische benadering: 
Voorbeelden van juiste vragen zijn (één van de volgende):  1  

• Welke redenen of welke motieven worden genoemd op grond waarvan de overheid er zich 
mee moet bemoeien? / Waarom is het vraagstuk een politiek of maatschappelijk probleem? 

• Welk beleid / welke regelgeving moet door de overheid worden ontwikkeld?  
• Op welke manieren of met welke machtsmiddelen slagen de betrokken actoren / de 

werknemers- en werkgeversorganisaties / de politieke partijen erin om het beleid te 
beïnvloeden? 
 

▬  De sociaal-economische benaderingswijze: 
Voorbeelden van juiste vragen zijn (één van de volgende):   1  

• Welke groeperingen zijn betrokken bij dit vraagstuk en wat zijn hun belangen? 
• Welke gevolgen heeft langer doorwerken voor de maatschappelijke positie van oudere 

mensen? 
• Zullen mensen uit de hogere sociale klasse meer gebruikmaken van de levensloopregeling 

dan mensen uit de lagere sociale klassen? (En zo ja, hoe valt dit te verklaren?) 
• Is langer doorwerken een middel om de verzorgingsstaat in stand te houden? 

 
▬  De sociaal-culturele benaderingswijze: 

Voorbeelden van juiste vragen zijn (één van de volgende):  1  
• Welke normatieve uitgangspunten hebben de betrokken groeperingen? / Welke waarden 

streven de betrokken groeperingen na? 
• Wat zijn de culturele gevolgen van langer doorwerken voor individu en samenleving? 
• Leidt de levensloopregeling tot andere opvattingen over de taakverdeling tussen betaald 

werk en huis- en zorgtaken? 
• Bevordert de levensloopregeling de emancipatie van vrouwen? 

 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 1257Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



500017-1-25o  Begin 

m
aa

ts
ch

ap
pi

jle
er 20 05

Tijdvak 1
Woensdag 1 juni
9.00 – 12.00 uur

Examen  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een bronnenboekje.  

Als bij een vraag een verklaring of uitleg 
gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
geen punten toegekend als deze verklaring of 
uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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Opgave 1 Massamedia 
 
 
In de rijksbegroting van 2003 kondigde het kabinet-Balkenende II zeventien miljard euro 
aan bezuinigingen aan. Ook aan de publieke omroep gingen de bezuinigingen niet voorbij. 
Hoewel de overheid de publieke omroep een belangrijke taak toedicht (tekst 1), vindt het 
kabinet dat de publieke omroep efficiënter (goedkoper) en beter moet gaan functioneren 
(tekst 3).  
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 en de spotprent uit het bronnenboekje. 
 
Lees de regels 1-24 van tekst 1. 
In deze regels staan vier maatschappelijke functies van de media. Eén van deze functies is 
met name belangrijk voor de democratische besluitvorming. 

2p 1  Welke functie is dat en geef een reden waarom. 
 
Behalve bij de democratische besluitvorming spelen de massamedia ook een rol bij de 
vrijetijdsbesteding en de socialisatie van burgers. 

2p 2  Geef van elke functie – de vrijetijdsbesteding en de socialisatie van burgers – een juist 
citaat uit de regels 1-24 van tekst 1. 
 
Lees de regels 20-24 van tekst 1. 
Eén uitgangspunt van het mediabeleid van de overheid is het garanderen van pluriformiteit. 

2p 3  Leg uit dat het uitgangspunt pluriformiteit past bij het doel van het mediabeleid zoals 
geformuleerd in de regels 20-24. 
 
In de tekst staat dat het marktaandeel van de publieke omroep 40 procent is en dat van de 
commerciële omroepen 46 procent. 

4p 4  Geef voor de commerciële omroep en voor de publieke omroep aan op welke wijze zij hun 
programma’s financieren. Noem voor elke type omroep twee manieren van financiering. 
 
Lees de regels 48-60 van tekst 1. 
In de tekst wordt gesproken over de kranten Metro en Spits. 

1p 5  Op welke manier komen de kranten Metro en Spits aan hun inkomsten? 
 
Zie tekst 2, een gedeelte van een pagina uit Metro. 
Bij het vergaren van nieuws door een krant spelen verschillende bronnen een rol. 

1p 6  Van welk type nieuwsbron maakt de redactie van Metro vooral gebruik? 
1p 7  Noem een financieel-economisch motief waarom een krant als Metro vooral van deze bron 

gebruikmaakt. 
 
Zie tekst 1 (de paragraaf Pers) en tekst 2. 
Elke krant heeft een eigen redactionele formule. Hieronder staan drie citaten uit de 
redactionele formule van drie verschillende kranten. 
1 “De krant is een landelijk dagblad en richt zich speciaal op 'service, gezin, sport en spel', 
en wil toegankelijk zijn.” 
2 “Een sociale visie is de hoeksteen van de formule. Zij (de krant) belicht in het bijzonder 
de vaak moeilijke positie van vrouwen, bejaarden en jongeren. Zij besteedt veel aandacht 
aan problemen rond de mensenrechten, waar ook ter wereld.” 
3 “... wil de lezer in 15 tot 20 minuten op de hoogte te brengen van het belangrijkste nieuws 
op een moment dat hij tijd heeft om te lezen.” 

2p 8  Welk citaat komt uit de redactionele formule van Metro en welk citaat komt uit de 
redactionele formule van het Algemeen Dagblad? 
 
In tekst 1 komen zowel de omroep als de pers ter sprake.  

2p 9  Op welke economische grondslag opereert de pers en wat heeft dit voor gevolg voor de 
financiering van de pers? 
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Lees de regels 63 tot en met 73 van tekst 1. 
Het medium internet wordt gebruikt als massamedium en als medium voor interpersoonlijke 
communicatie.  

2p 10  Geef van beide gebruiksmogelijkheden een voorbeeld. 
 
De informatiemaatschappij heeft voor de massamedia gevolgen op sociaal-economisch, op 
sociaal-cultureel en op politiek terrein. Een voorbeeld van een gevolg van de 
informatiemaatschappij op politiek terrein is dat burgers via (nieuwe) media meer 
mogelijkheden hebben om informatie in te winnen over het overheidsbeleid of standpunten 
van politieke partijen en politici.  

2p 11  Leid uit tekst 1 één gevolg van de informatiemaatschappij af op sociaal-economisch terrein 
en noem een voorbeeld van een gevolg van de informatiemaatschappij op sociaal-cultureel 
terrein.  
 
Zie tekst 3. 
De staatssecretaris constateert in een brief aan de Tweede Kamer dat de programmering van 
de publieke omroep voldoet aan de wettelijke eisen. (zie regels 16-18) 

2p 12  Beschrijf een wettelijke eis die geldt ten aanzien van de programmering van het 
televisieaanbod van de publieke omroep. 
 
Volgens het imago-onderzoek (zie regels 20-27 in tekst 3) worden de commerciële 
omroepen beschreven als ‘vlot’, ‘vrolijk’ en ‘ontspannend’. 

2p 13  Leg uit dat dit beeld overeenstemt met het belang van commerciële omroepen. 
 
Het vak maatschappijleer kent vier verschillende benaderingswijzen. Aan de hand van deze 
verschillende benaderingswijzen kun je inzicht in een maatschappelijk onderwerp krijgen, 
in dit geval de massamedia. Hieronder staan drie citaten die verwijzen naar de verschillende 
benaderingswijzen. 
1 “Nederland wordt wel beschouwd als de meest competitieve omroepmarkt van Europa, 
omdat er in verhouding tot het inwonertal en het kleine taalgebied zoveel verschillende 
zenders zijn.” (regels 27-31 van tekst 1) 
2 “Hij constateert dat de programmering voldoet aan de wettelijke eisen” (regels 16-18 van 
tekst 3) 
3 “FunX is een initiatief van de lokale publieke omroepen en zal zich met een mix van 
muziek en informatie richten op een multicultureel jongerenpubliek in de grote steden.” 
(regels 36-40 van tekst 3) 

2p 14  Geef bij elk van de bovenstaande citaten aan welke van de vier benaderingswijzen wordt 
bedoeld. 
 
Sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw heeft Nederland een duaal 
omroepbestel: de publieke omroep en commerciële omroepen. Steeds meer mensen kijken 
en luisteren naar programma’s van de commerciële omroepen (marktaandeel kijkers van 46 
procent). Vooral jongeren kijken nauwelijks naar programma’s van de publieke omroep 
(zie regels 29-32 van tekst 3). 

5p 15  Vind je dat het publieke omroepbestel moet worden afgeschaft? Onderbouw je mening met 
twee argumenten. 
Denk daarbij aan de volgende elementen: financiering van het publiek bestel en de 
commerciële omroepen, maatschappelijke functies van de media, voor- en nadelen van de 
invloed van de commercie.  
Voor logische samenhang ter ondersteuning van de mening wordt één punt toegekend. 
 
Zie de spotprent. 
Over de spotprent volgt hier een stelling: 
De tekenaar van deze prent vindt dat er bij het bestel van de publieke omroep wel kan 
worden bezuinigd.  

1p 16  Is deze stelling juist of onjuist? 
Licht je antwoord toe. 
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Opgave 2 De Wet Werk en Bijstand 
 
 
Het kabinet-Balkenende I (CDA, LPF, VVD) (juni 2002 – mei 2003) en -Balkenende II 
(CDA, VVD, D66) (mei 2003 – …) hebben plannen voorgesteld die ingrijpen in de sociale 
zekerheid. Een aantal van deze plannen heeft het kabinet-Balkenende I uitgewerkt in het 
voorstel voor de Wet Werk en Bijstand. Deze wet is met ingang van 1 januari 2004 in 
werking getreden.  
 
In deze opgave komen eerst enkele gegevens aan de orde die de slechte toestand van de 
arbeidsmarkt illustreren. Het kabinet verwees naar de slechte economische omstandigheden 
als motief voor ingrijpende maatregelen in de sociale zekerheid. Daarna komt het voorstel 
voor de Wet Werk en Bijstand aan de orde. Vervolgens komen enkele reacties aan bod 
vanuit de politiek en samenleving op deze plannen. 
 
Bij deze opgave horen de grafieken 1 en 2 en de teksten 4 tot en met 7 uit het 
bronnenboekje. 
 
Koningin Beatrix las op 16 september 2003 de Troonrede voor en minister Zalm van 
Financiën heeft de begroting gepresenteerd. Eén van de toen aangekondigde maatregelen 
luidde dat het kabinet-Balkenende II het mes zet in de sociale zekerheid. Er moeten 
miljarden euro’s worden bezuinigd. 

2p 17  Vanuit welke rol leest de koningin de Troonrede voor en wie is verantwoordelijk voor de 
inhoud van de Troonrede? 
 
“De sociale zekerheid voldoet niet meer. De aanzuigende werking maakt collectieve 
regelingen onbetaalbaar. Ook is de verzorgingsstaat verouderd en aan modernisering toe. 
Herziening van het stelsel is beter dan bezuinigen met de kaasschaaf, anders raakt 
solidariteit met de zwakkere groepen in de samenleving in de knel. Dat is de mening van de 
specialisten van de drie grootste politieke partijen en een jury van deskundigen, die zich op 
verzoek van de Volkskrant hebben gebogen over de toekomst van de verzorgingsstaat.” 
(bron: de Volkskrant, artikel Stand van het Land – de verzorgingsstaat, 16 september 2003) 
Eén van de problemen van de verzorgingsstaat is de betaalbaarheid van het stelsel van de 
sociale zekerheid. 
Zie de grafieken 1 en 2. 

4p 18  Leg uit wat de gevolgen zijn van de ontwikkelingen die weergegeven zijn in de beide 
grafieken voor de betaalbaarheid van het stelsel van de sociale zekerheid. 
 
Arbeid vervult voor mensen materiële en immateriële functies. 

2p 19  Leg uit welke functie van arbeid je herkent in tekst 4. 
 
Naast de betaalbaarheid van het stelsel van de sociale zekerheid zijn er nog andere 
knelpunten die het kabinet wil aanpakken.  

4p 20  Noem twee andere algemene knelpunten van de verzorgingsstaat (sociale zekerheid) die het 
kabinet volgens tekst 4 wil aanpakken. 
Illustreer elk knelpunt met een passende verwijzing naar tekst 4. 
 
Grafiek 1 gaat over de werkloze beroepsbevolking over de periode 2000-2004. Hierbij is 
uitgegaan van de definitie van de officieel geregistreerde werkloosheid. 

2p 21  Geef de definitie van de officieel geregistreerde werkloosheid. 
1p 22  Noem een beperking van deze definitie. 

 
Het kabinet kan de werkgelegenheid bevorderen door het nemen van maatregelen aan de 
aanbodzijde en aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt.  

2p 23  Leg uit dat de Wet Werk en Bijstand effect heeft op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. 
1p 24  Noem een maatregel van de overheid ter bevordering van de werkgelegenheid aan de 

vraagzijde van de arbeidsmarkt. 
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500017-1-25o 5 Lees verder 

Lees tekst 5. 
De vakbond FNV Bondgenoten was tegen het wetsvoorstel Werk en Bijstand en 
organiseerde een discussiebijeenkomst over het wetsvoorstel. 
FNV Bondgenoten is een belangenorganisatie die opkomt voor de belangen van bepaalde 
groepen in de samenleving. 

4p 25  Voor de belangen van welke groepen komt FNV Bondgenoten op volgens tekst 5?  
Noem twee groepen en geef per groep een voorbeeld van een belang. 
 
Het proces van overheidsbeleid (beleidsproces) verloopt in de volgende fasen: 
agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling en beleidsuitvoering. 

3p 26  In welke fase van het beleidsproces bevindt zich het wetsvoorstel volgens tekst 5? 
Geef een verwijzing naar de tekst. 
 
Je kunt verschillende vormen van politieke participatie onderscheiden. 

1p 27  Tot welke vorm van politieke participatie wordt een discussiebijeenkomst zoals genoemd in 
tekst 5 gerekend? 
 
Hoofdstuk 1 van de Grondwet bestaat uit een opsomming van de klassieke grondrechten. 
Grondrechten vormen de wettelijke basis voor politieke participatie van burgers en 
belangengroepen. 

2p 28  Van welke grondrechten hebben FNV Bondgenoten en de aanwezigen tijdens de 
discussiebijeenkomst gebruikgemaakt? 
Noem er twee. 
 
De kans van belangengroepen op succesvolle beïnvloeding van de besluitvorming van 
regering en parlement hangt onder andere af van de machtsbronnen en machtsmiddelen van 
de belangengroep.  

4p 29  Welke machtsbronnen heeft FNV Bondgenoten of de FNV tot haar beschikking om invloed 
te kunnen uitoefenen op het wetsvoorstel Werk en Bijstand? Noem er twee en leg uit hoe 
elke machtsbron kan worden gebruikt om macht uit te oefenen. 
 
Ondanks de eigen machtsmiddelen, is FNV Bondgenoten er niet in geslaagd de 
besluitvorming over het wetsvoorstel Werk en Bijstand succesvol te beïnvloeden. Factoren 
uit de maatschappelijke en politieke omgeving zoals de economische situatie en de politieke 
machtsverhoudingen, bepalen ook of een belangengroep erin slaagt met succes invloed uit 
te oefenen op de besluitvorming van regering en parlement. 

4p 30  Noem een voorbeeld van de economische situatie en van de politieke machtsverhoudingen 
in 2003 waardoor FNV Bondgenoten er niet in geslaagd is de besluitvorming over het 
wetsvoorstel in voor haar gunstige zin te beïnvloeden. 
 
Zie de regels 1-24 in tekst 5. 
Het CDA-kamerlid Hubert Bruls kreeg veel kritiek over zich heen van de aanwezigen op de 
discussiebijeenkomst. Als enige verdedigde hij de kabinetsplannen voor de nieuwe 
bijstandswet.  

2p 31  Leg uit waarom de aanwezige vakbondsleden met name het CDA bekritiseerden om deze 
kabinetsplannen. Betrek daarbij een uitgangspunt van het CDA. 
 
Het kabinet heeft overeenstemming weten te bereiken over het voorstel voor de Wet Werk 
en Bijstand. 

2p 32  Op basis van welk gedeeld uitgangspunt over aanpassing van de sociale zekerheid kunnen 
zowel de VVD als het CDA zich vinden in het nieuwe wetsvoorstel? 
 
De Eerste Kamer en de Tweede Kamer hebben elk diverse bevoegdheden voor het uitvoeren 
van hun controlerende en wetgevende taken.  

3p 33  Noem een overeenkomst en twee verschillen in de bevoegdheden van beide Kamers in hun 
wetgevende taak. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Lees tekst 6. 
De Geus is als minister van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Emancipatie in het kabinet-
Balkenende II (mede)verantwoordelijk voor de Wet Werk en Bijstand. In het feministische 
maandblad OPZIJ werd hij geïnterviewd door hoofdredactrice Cisca Dresselhuys. 

1p 34  Welke opvatting over arbeid (arbeidsethos) klinkt door in het standpunt van minister  
De Geus? 
 
Vrouwen hebben op de arbeidsmarkt in het algemeen nog niet dezelfde positie als mannen. 

2p 35  Noem twee voorbeelden waaruit dat blijkt. 
 
Lees tekst 7. 
CDA, SGP en ChristenUnie zijn tegen een sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met 
jonge kinderen. (zie regels 21-24) 

1p 36  Tot welke politieke stroming worden deze drie partijen gerekend? 
 

2p 37  Vanwege welke opvattingen zijn de drie partijen CDA, SGP en ChristenUnie tegen de 
sollicitatie- en arbeidsplicht van bijstandsmoeders met jonge kinderen? 
 
Cisca Dresselhuys, hoofdredactrice van OPZIJ, heeft het over emancipatoire maatregelen 
(regels 31-32 in tekst 7). Over de vraag of de wet Werk en Bijstand bijdraagt aan de 
emancipatie van vrouwen, zijn de meningen verdeeld. Veel mannen en vrouwen zijn van 
mening dat het verrichten van betaald werk door vrouwen de emancipatie van vrouwen 
bevordert.  

2p 38  Geef een argument voor de opvatting dat betaald werk door vrouwen de emancipatie van 
vrouwen bevordert. Betrek in je antwoord een definitie van het begrip emancipatie. 
 
De Wet Werk en Bijstand is per 1 januari 2004 in werking getreden. 
Over wetten en maatregelen kan de politieke besluitvorming altijd worden heropend. 

2p 39  Welke fase in de politieke besluitvorming kan optreden na het inwerkingtreden van een 
wet?  
Geef een voorbeeld van actoren in deze fase en geef aan wat ze willen bereiken. 
 
 
 

Einde 
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Opgave 1 Massamedia 
 
 

Mediabeleid in Nederland 
 
In de afgelopen tien jaar konden Nederlandse 
burgers, naast de drie publieke tv-zenders en 
vijf publieke radiozenders, steeds meer 
commerciële radio- en televisiezenders 
ontvangen. 5 

Momenteel zorgen vooral de opkomst van 
internet en digitalisering van ether, kabel en 
satelliet voor uitbreiding van het media-
aanbod, dat bovendien steeds meer is 
toegesneden op individuele voorkeuren van 10 

gebruikers. Bij deze ontwikkelingen zijn de 
maatschappelijke functies van de media 
constant: zij zijn leveranciers van informatie 
en opinies, podia voor expressie en 
identiteitsvorming van groepen en individuen 15 

en een motor voor economische bedrijvigheid 
- zowel direct als indirect via reclame. 
Tenslotte vormen de media voor kijkers/ 
luisteraars/lezers ook een belangrijke bron van 
ontspanning en verstrooiing. Doel van het 20 

mediabeleid van de Nederlandse overheid is 
dat zoveel mogelijk burgers toegang hebben 
tot een onafhankelijk, gevarieerd en 
kwalitatief hoogstaand media-aanbod. 
 
Marktontwikkelingen 25 

 
Omroep  
(…) Nederland wordt wel beschouwd als de 
meest competitieve omroepmarkt van Europa, 
omdat er in verhouding tot het inwonertal en 
het kleine taalgebied zoveel verschillende 30 

zenders zijn. 
Sinds begin jaren negentig is feitelijk en 
wettelijk sprake van een duaal bestel van 
publieke en commerciële omroepen. In die 
periode heeft de publieke omroep, die uitzendt 35 

op drie televisiezenders (Nederland 1, 2 en 3) 
de helft van zijn aandeel in de kijktijd van het 

publiek moeten inleveren. Was dat kijktijd-
aandeel in 1990 nog ongeveer 75 procent, de 
laatste jaren heeft het zich gestabiliseerd op 40 

een kleine 40 procent. De zes algemene 
commerciële televisiezenders RTL4, RTL5 en 
Yorin (Holland Media Groep) en SBS6, Net5 
en V8 (SBS groep) hadden in 2001 een 
gezamenlijk kijktijdaandeel van 46 procent. 45 

(…) 
 
Pers 
Tussen 1990 en 1994 steeg de gezamenlijke 
krantenoplage naar ca. 4,7 miljoen exemplaren 
per dag. Daarna trad een fase van stabilisatie 50 

in. De laatste paar jaar vertoont de oplage van 
landelijke en regionale dagbladen een 
(geleidelijke) achteruitgang naar bijna 4,4 
miljoen exemplaren in 2001. Sinds de zomer 
van 1999 kent Nederland een nieuw fenomeen 55 

in dagbladland: de kranten Metro en Spits die 
op werkdagen verspreid worden onder 
reizigers van het openbaar vervoer. Deze twee 
kranten behaalden in 2001 een gezamenlijke 
oplage van ca. 700.000 exemplaren per dag. 60 

(…) 
 
Internet 
Relatief nieuw in het medialandschap is 
internet. Inmiddels is ongeveer 60 procent van 
de Nederlandse huishoudens hierop 65 

aangesloten. Gemiddeld zitten mensen thuis 
3,9 uur per week aan de computer.  
Computer- en internetgebruik verspreiden zich 
onder alle lagen van de bevolking. Internet 
wordt vooral gebruikt voor surfen op het 70 

World Wide Web (www) en e-mailen. Dit 
medium biedt nieuwe mogelijkheden voor 
informatie, communicatie en transactie.

 
bron: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, januari 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tekst 1 
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tekst 2 
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Persbericht 
 

Organisatie publieke omroep moet efficiënter 
 
De publieke omroep moet zich voorbereiden 
op bezuinigingen. Als de Tweede Kamer 
instemt krijgt de landelijke publieke omroep 
in 2003 706 miljoen euro. Vanaf 2004 zal 
het budget lager zijn. (…) Dat blijkt uit de 5 

brief bij de mediabegroting die de 
staatssecretaris naar de Tweede Kamer heeft 
gestuurd. In lijn met het Strategisch 
Akkoord wil de staatssecretaris allereerst 
besparen op de kosten van organisatie en 10 

overhead bij de publieke omroep. Hij 
verwacht dat het beter en efficiënter kan. 
(…) 
In de brief gaat de staatssecretaris verder in 
op het programmabeleid en het bereik van 15 

de publieke omroep. Hij constateert dat de 
programmering voldoet aan de wettelijke 
eisen en onderscheidend is ten opzichte van 
het commerciële omroepaanbod. Ook kijkers 
herkennen de verschillen. Volgens een 20 

imago-onderzoek van NOS Kijk- en 
Luisteronderzoek scoort de publieke omroep 
beter op ‘diepgang’, ‘maatschappelijke 
betrokkenheid’ en ‘betrouwbaarheid’, 
terwijl kijkers de commerciële omroepen 25 

beschrijven als ‘vlot’, ‘vrolijk’ en 
‘ontspannend’. Zorgen heeft de 
staatssecretaris over het marktaandeel van 
Nederland 3 (8 procent) en over het geringe 
bereik van de publieke zenders bij bepaalde 30 

groepen binnen de Nederlandse bevolking, 
in het bijzonder bij jongeren. 
Wel heeft de staatssecretaris in de 
mediabegroting van 2003 één miljoen euro 
gereserveerd voor de nieuwe radiozender 35 

FunX. FunX is een initiatief van de lokale 
publieke omroepen en zal zich met een mix 
van muziek en informatie richten op een 
multicultureel jongerenpubliek in de grote 
steden. (…)40 

 
bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Persbericht 20 november 2002 
 
 

 
 
bron: Tom Janssen, Trouw van 27 juni 2003 
 

tekst 3 

spotprent 
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Opgave 2 Wet Werk en Bijstand 
 
 
De werkloosheid neemt toe … 
 
 

 
 
bron: NRC Handelsblad van 18 september 2003 (Macro Economische Verkenning, 2004) 
 
 
 

 
 
bron: NRC Handelsblad van 18 september 2003 (Macro Economische Verkenning, 2004) 
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Voorstel Wet Werk en Bijstand (WWB) 
 
 
Iedere Nederlandse burger wordt geacht 
zelfstandig in zijn bestaan te kunnen 
voorzien door middel van arbeid. Als dit 
niet mogelijk is én er geen andere 
voorzieningen beschikbaar zijn, is het de 5 

taak van de overheid iemand te helpen met 
het zoeken naar werk. En, zolang met werk 
nog geen zelfstandig bestaan mogelijk is, 
met financiële ondersteuning. 
 
Om deze doelstelling optimaal te realiseren, 10 

dient het stelsel van regelingen zo effectief 
mogelijk te werken. In de huidige situatie is 
dit niet altijd het geval. Om de uitstroom 
naar werk te realiseren, dient per cliënt 
maatwerk te worden geleverd. Gemeenten 15 

hebben aangegeven dat een grotere 
beleidsruimte, minder uitvoerings-
voorschriften en minder administratieve 
lasten daartoe noodzakelijk zijn. (...) 
 
Het voorstel voor de WWB werkt  20 

bovenstaande inzichten en voorwaarden 
integraal uit. In de eerste plaats door de 
rechten en plichten van cliënten en 
gemeenten op onderdelen aan te scherpen 
om zo de uitstroom naar werk verder te 25 

stimuleren. In de tweede plaats door de 
wetgeving sterker te bundelen. Zo zijn in het 
wetsvoorstel de Algemene Bijstandswet 
(ABW), de Wet inschakeling werk-
zoekenden (Wiw) en het besluit ID-banen 30 

(In- en Doorstroombanen) opgenomen. En 
in de derde plaats door een vergaande 
deregulering en vermindering van 
administratieve lasten door te voeren. 
 
Het doel van de nieuwe wet is het (meer dan 35 

voorheen) activeren van bijstands-
gerechtigden tot intrede of herintrede in 
betaald werk én om gemeenten de centrale 
verantwoordelijkheid te geven voor het 
bevorderen van de reïntegratie van 40 

bijstandsgerechtigden, (…).
 
bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, augustus 2003 
 
 

‘Boee!’ tegen de nieuwe bijstandswet 
 
Bijstand 
redactie economie 
 
DEN HAAG – CDA-Tweede-Kamerlid 
Hubert Bruls had het moeilijk gisteren, 
tijdens de discussiebijeenkomst van FNV 
Bondgenoten in het Haagse café Dudok over 
de nieuwe bijstandswet. “Boeee”, klonk het 5 

regelmatig vanuit de zaal, gevuld met 
vakbondsleden die hun onvrede wilden uiten 
over de in hun ogen ‘asociale’ nieuwe wet. 
Bruls verdedigde als enige de 
kabinetsplannen. Zijn medediscussianten De 10 

Ruiter (Kamerlid SP) en Vendrik (Kamerlid 
GroenLinks) zijn fel tegen, net als FNV-
voorzitter De Waal. De Haagse wethouder 
sociale zaken P. Heijnen (PvdA) noemde de 
nieuwe wet “een verpakking voor de 15 

bezuinigingen”. 
“Het CDA is niet christelijk meer”, klinkt 
het uit de zaal met overwegend grijze 
vijftigers. “Jullie laten je leiden door de 
VVD.”  20 

“Waarom halen jullie de bezuinigingen niet 
bij de rijken”, verwijt een ander 
vakbondslid. “Het zijn altijd de 
uitkeringsgerechtigden die gepakt worden.” 
Volgende week behandelt de Tweede Kamer 25 

de omstreden bijstandswet, die per 1 januari 

2004 moet ingaan. Als de wet doorgaat, 
betekent dat een forse ingreep. Iedere 
bijstandsgerechtigde moet in principe gaan 
solliciteren. Ook alleenstaande ouders en 30 

57,5-plussers die nu nog zijn vrijgesteld. 
Gemeenten worden verder financieel 
volledig verantwoordelijk voor de bijstand. 
Ze krijgen één zak met geld waaruit ze 
zowel uitkeringen als begeleiding naar werk 35 

moeten betalen. Zo worden ze geprikkeld 
om uitkeringsgerechtigden aan het werk te 
krijgen, redeneert het kabinet. 
Maar wethouder Heijnen hekelde de 
bezuinigingen die gepaard gaan met de 40 

nieuwe wet. “Gemeenten krijgen alle 
risico’s, maar tegelijkertijd worden we 
miljoenen euro’s gekort op het budget.” Met 
name de bezuinigingen op gesubsidieerde 
arbeid zit hem dwars. “Die banen hebben we 45 

nodig om mensen aan de slag te krijgen.” 
Heijnen wijst op de komende ingrepen in de 
WAO en WW. “Daardoor komen er straks 
alleen maar meer mensen in de bijstand.” 
De FNV vreest dat gemeenten uit geldnood 50 

zullen gaan beknibbelen op toeslagen op de 
uitkering. (…)  

tekst 4 

tekst  5 
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FNV-voorzitter De Waal concludeerde: 
“Gemeenten worden geprikkeld om 
bijstandsgerechtigden te prikkelen naar werk 55 

 te zoeken dat er niet is.” 
De FNV wil daarom dat werkgevers 
bijstandsgerechtigden verplicht aannemen.

 
bron: Trouw van 21 augustus 2003 
 
 
 
Fragment uit interview met minister De Geus van Sociale Zaken, 
Werkgelegenheid en Emancipatie 
 

“Het is asociaal om bijstandsmoeders thuis te 
laten zitten bij hun kind” 
 
Een belangrijk punt: sollicitatie- en 
arbeidsplicht voor bijstandsvrouwen. Geen 
ontheffing meer tot de kinderen vijf jaar 
zijn, maar direct solliciteren, ook al is het 
kind pas geboren. 5 

“Inderdaad, sollicitatieplicht bij nul jaar. 
Maar wel onder de keiharde conditie dat er 
echt toegang is tot laagdrempelige en 
betaalbare kinderopvang en dat er parttime 
banen zijn.” 10 

 
Zou u ook zo voor die ‘nul jaar’ zijn als het 
geen tijd van bezuinigingen was?  
“Inmiddels wel. Ik ben daar anders over 
gaan denken in de afgelopen jaren. Stel dat 
je de leeftijd op vijf jaar zet, dan nog 15 

kunnen vrouwen zo’n tien tot twaalf jaar uit 
het arbeidsproces zijn, wanneer ze een paar 
kinderen hebben. Dat is funest vandaag de 
dag. Zo’n lange afwezigheid haal je nooit 
meer in. De meeste bijstandsmoeders zijn 20 

jonge vrouwen, tussen de twintig en veertig 
jaar, in de eerste helft van hun werkende 
leven. Wil je in de tweede helft, van veertig 
tot vijfenzestig jaar, enig perspectief 
hebben, dan moet je in de eerste helft wel 25 

iets hebben opgebouwd. Tegen die 
achtergrond vind ik het asociaal deze 
vrouwen niet een plaats op de arbeidsmarkt 
te laten zoeken. Daar moeten we als 
overheid wel stevig bij helpen.” 30 

(…)
 
naar: OPZIJ van oktober 2003 
 
 

Bijstandsmoeders 
 
 
De Tweede Kamer heeft een nieuwe wet 
Werk en Bijstand aangenomen, waarin 
onder meer de sollicitatie- en arbeidsplicht 
van bijstandsmoeders geregeld wordt. 
Hierover bestond veel onduidelijkheid: 5 

moesten alleenstaande moeders met 
kinderen jonger dan vijf jaar solliciteren, 
hoefde dat pas bij twaalf jaar of al bij baby’s 
van nul? De algemene praktijk is dat 
moeders met kinderen tot vijf jaar worden 10 

ontzien en dat in sommige gemeenten zelfs 
moeders met kinderen jonger dan twaalf 
ongemoeid worden gelaten. Dat gaat nu 
veranderen. 
Bijstandsmoeders moeten altijd een baan 15 

zoeken. Tenminste, wanneer de gemeente 
waarin zij wonen passende kinderopvang en 
aangepast, dus parttime, werk kan bieden. 

Wordt aan die voorwaarden voldaan, dan is 
de moeder verplicht betaald werk te zoeken. 20 

Maar daar vonden de bewindslieden De 
Geus en Rutte het CDA (en natuurlijk ook 
de SGP, de ChristenUnie en, vreemd 
genoeg, de SP) op hun pad. 
Uiteindelijk is er nu een compromis 25 

aangenomen waarover minister De Geus 
verheugd vertelde dat het ‘zelfs door het 
CDA en de SGP gesteund werd.’ Dat maakt 
natuurlijk achterdochtig. Want waarmee kun 
je in vredesnaam de steun van de SGP 30 

krijgen, als het gaat om emancipatoire 
maatregelen? 
Het uiteindelijke compromis is dan ook een 
teleurstellende maatregel geworden (…). 
 
Cisca Dresselhuys

 
bron: OPZIJ van oktober 2003 
 
 

tekst 6 

tekst 7 

Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen 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 proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score 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 beoordelingsmodel. 
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 zijn niet geoorloofd.  
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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 beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts 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 afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 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.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regel 
 
Voor het examen maatschappijleer HAVO kunnen maximaal 86 scorepunten worden 
behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 A
 
 
 
Opgave 1 Massamedia 
 
Maximumscore 2 

ntwoorden Deel- 
scores

 1   De functie ‘leveranciers van informatie en opinies’ (regels 13-14)   1 
 
Voorbeelden van goede redenen zijn (één van de volgende):   1 

• Deze functie is voorwaarde voor het maken van weloverwogen politieke keuzes door de 
burgers. 

• Het verspreiden van informatie en weergeven van opinies zijn voorwaarden voor 
maatschappelijke discussie tussen burgers, groepen en partijen en kritische beoordeling van 
overheidsorganen en volksvertegenwoordigers (controle- en waakhondfunctie). 

• Deze functie is van belang voor de politieke betrokkenheid van de burgers. 
• Deze functie draagt bij aan het publieke debat (opiniërende functie). 
• Reacties van burgers op de informatie en opinies bereiken de politiek (agendafunctie). 

 
Maximumscore 2 

 2  • de vrijetijdsbesteding: “Tenslotte vormen de media voor kijkers/luisteraars/lezers ook een 
belangrijke bron van ontspanning en verstrooiing.” (regels 18-20)  1 

• socialisatie: “podia voor (expressie en) identiteitsvorming van groepen en individuen” 
(regels 14-15)  1  
 
Maximumscore 2 

 3  Voorbeeld van een goed antwoord is:  
De pluriformiteit wordt mogelijk gemaakt door het instandhouden en bevorderen van een 
verscheidenheid aan media-aanbod die tegemoet komt aan onder de bevolking levende 
interesses en inzichten op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied. 
Een media-aanbod dat onafhankelijk en gevarieerd is (regel 23), komt tegemoet aan deze 
voorwaarde van pluriformiteit. 
 
Maximumscore 4 

 4  • Commerciële omroepen halen hun inkomsten uit het uitzenden van reclame en sponsoring 
van programma’s  2  

• De publieke omroep wordt enerzijds gefinancierd door de overheid en anderzijds door 
reclame-inkomsten van de STER. / Ook vindt bij een aantal programma’s van de publieke 
omroep sponsoring plaats  2  
 
Maximumscore 1 

 5  uit advertenties 
 
Maximumscore 1 

 6  het Nederlandse persbureau ANP 
 
Maximumscore 1 

 7  Het overnemen van berichten van het ANP is goedkoper dan het in dienst nemen van eigen 
journalisten of correspondenten om het nieuws te verzamelen en artikelen te schrijven. 
 
Maximumscore 2 

 8  • citaat 3 is uit de formule van Metro  1  
• citaat 1 is uit de formule van het Algemeen Dagblad  1  

 
 
 
 
 

500017-1-25c 3 Lees verder 

Pagina: 1273Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 
 
 
 
Maximumscore 2 

Antwoorden Deel- 
scores

 9  • De pers opereert via het principe van de vrije markt en de vrije ondernemingsgewijze 
productie  1 

• De pers moet winst maken om te blijven bestaan / is afhankelijk van abonnementsgelden en 
advertenties  1   
 
Maximumscore 2 

 10  • Een voorbeeld van internet als massamedium is surfen op het World Wide Web of het 
raadplegen van websites van talrijke organisaties, personen en ook van andere media  1  

• Een voorbeeld van internet als interpersoonlijke communicatie is het versturen van e-mail 
van persoon tot persoon/personen / chatten/sms’en  1  
 
Maximumscore 2 

 11  Voorbeelden van een gevolg van de informatiemaatschappij op sociaal-economisch terrein 
zijn (één van de volgende):  1  

• De nieuwe media, de talrijke radio- en tv-zenders, de tientallen kranten en tijdschriften 
leveren werkgelegenheid voor veel mensen.  

• De (nieuwe) media vormen een motor voor economische bedrijvigheid. (regels 16-17)  
• Er gaan miljoenen euro’s om in de vele bedrijven en organisaties die met media te maken 

hebben. 
 
Voorbeelden van een gevolg van de informatiemaatschappij op sociaal-cultureel terrein zijn 
(één van de volgende):   1  

• Het media-aanbod is steeds meer toegesneden op individuele voorkeuren van gebruikers. 
(regels 9-11) 

• Er is een toename van het gebruik van de media in de vrije tijd. 
• Er is een toename en differentiëring van het aanbod van informatie en media. 

 
Maximumscore 2 

 12  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):  
• De programmering op de onderscheiden televisienetten omvat onderdelen van culturele, 

educatieve, informatieve en verstrooiende aard.  
• De programmering bevat in elk geval programmaonderdelen die bestaan uit nieuws en 

actualiteiten. 
• De programma’s van de gezamenlijke omroepen geven op evenwichtige wijze een beeld van 

de samenleving en van de onder de bevolking levende interesses en inzichten op 
maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied. 

• De programma’s dragen bij aan de ontwikkeling en verspreiding van de pluriformiteit en 
culturele diversiteit in Nederland. 

• Er is geen programmaonderbrekende reclame toegestaan (en de reclamezendtijd is aan een 
maximum gebonden: per jaar maximaal 6,5 procent van de totale gebruikte televisie- en 
radiozendtijd). 

• Sluikreclame is verboden. / De programma’s zijn onafhankelijk van commerciële invloeden. 
 
Maximumscore 2 

 13  Voorbeeld van een goede uitleg is:  
De commerciële omroepen streven naar een zo groot mogelijk marktaandeel (zoveel 
mogelijk kijkers). Om dit doel te bereiken, zenden de meeste commerciële omroepen veel 
programma’s uit in de sfeer van amusement en verstrooiing (shows, soaps, quizzen, films, 
sport, muziek). Verder hebben zij veel jonge en aantrekkelijk uitziende presentatoren. Die 
combinatie van luchtige programma’s en jonge en dynamische presentatoren leidt ertoe dat 
het beeld ontstaat van ‘vlot’, ‘vrolijk’ en ‘ontspannend’. 
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Antwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 2 
 14  citaat 1: vergelijkende benaderingswijze 

citaat 2: politiek-juridische benaderingswijze 
citaat 3: sociaal-culturele benaderingswijze 
 
Indien 3 benaderingswijzen juist  2  
Indien 2 benaderingswijzen juist  1  
Indien 1 benaderingswijze juist  0  
 
Opmerking 
Ook goed ‘sociaal-economische benaderingswijze’ bij citaat 1, (vanwege competitieve 
omroepmarkt). 
 
Maximumscore 5 

 15  Voorbeelden van juiste argumenten vóór afschaffing van het publieke omroepbestel zijn 
(twee van de volgende):  

• Het kost de belastingbetaler veel geld, namelijk in 2003 706 miljoen euro (regel 4 van  
tekst 3).  

• De publieke omroep maakt programma’s waaraan te weinig / geen behoefte is: naar 
sommige programma’s van de publieke omroep wordt nauwelijks gekeken of geluisterd. 

• Informatieve en culturele programma’s kunnen ook door commerciële omroepen worden 
uitgezonden. 

• Er is sprake van ‘oneigenlijke concurrentie’ voor de commerciële omroepen door de 
publieke omroep doordat deze van overheidswege wordt gefinancierd. 
Het is de vraag of de omroepverenigingen van de publieke omroep in de praktijk voldoen 
aan de eis in hun programma’s om “een bepaalde, in de statuten aangeduide, 
maatschappelijke, culturele of godsdienstige dan wel geestelijke stroming te 
vertegenwoordigen en zich in het programma te richten op de bevrediging van in het volk 
levende maatschappelijke, culturele of godsdienstige dan wel geestelijke behoeften.” 
(Artikel 14 van de Mediawet) 
 
Voorbeelden van juiste argumenten tegen afschaffing van het publieke omroepbestel zijn 
(twee van de volgende): 

• De maatschappelijke functies van de media komen onder druk te staan: minder 
informatieve, culturele, opiniërende programma’s. / Verschraling van het programma-
aanbod: veel programma’s met accent op verstrooiing en oppervlakkige programma’s. 

• Programma’s voor een klein publiek worden dan niet meer uitgezonden. 
• Weinig kansen voor bepaalde maatschappelijke groepen om hun geluid en identiteit in 

programma’s door te laten klinken. 
• De publieke omroep levert kwaliteit tegen relatief weinig geld (omgerekend per hoofd van 

de bevolking). Hierdoor kan een omroepsysteem in stand worden gehouden dat uniek is in 
de wereld.  
 
per juist argument  2  
voor logische samenhang ter ondersteuning van de mening  1  
 
Maximumscore 1 

 16  • De stelling is juist  0  
• Door het publieke bestel weer te geven als een te groot/dik lichaam maakt de tekenaar 

duidelijk dat het publieke bestel wel kan afslanken, dat er wel kan worden bezuinigd. 
 
 
Opgave 2 De Wet Werk en Bijstand 
 
Maximumscore 2 

 17  • als lid van de regering / als staatshoofd  1  
• de minister-president / het kabinet (is verantwoordelijk)  1  
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Maximumscore 4 

Antwoorden Deel- 
scores

 18  Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
• Grafiek 1 geeft aan dat het aantal werklozen als percentage van de beroepsbevolking 

toeneemt. Dat betekent dat er een groter beroep op de werkloosheidsuitkeringen en de 
bijstand gedaan zal worden. Werknemers en bedrijven moeten meer premie (voor de WW) 
betalen en de overheid is meer geld kwijt aan de bijstand  2  

• Grafiek 2 toont een flinke toename van het aandeel 65-plussers op de totale bevolking tot 
2050. Dit betekent een forse stijging van het aantal mensen dat recht heeft op een AOW-
uitkering. De AOW-uitkeringen worden via premieafdrachten opgebracht door de 
werkenden van nu. Blijft (de koopkracht van) de AOW-uitkering gelijk dan zullen de 
werknemers straks (bij een verslechterende verhouding van niet-werkenden en werkenden) 
een flink hogere AOW-premie moeten betalen  2  
 
Maximumscore 2 

 19  De materiële functie van arbeid. In tekst 4 komt arbeid naar voren als een middel om 
zelfstandig in je bestaan te voorzien; dat wil zeggen: dat men vooral met arbeid een 
inkomen verdient. 
 
Maximumscore 4 

 20  Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
• knelpunt: De regelgeving is ingewikkeld en ondoorzichtig. 

Voorbeeld van een verwijzing naar tekst 4: door bestaande wetten (ABW, Wiw) en besluit 
ID-banen te bundelen (regels 26-31). 

• knelpunt: De uitvoering van de sociale zekerheid verloopt weinig gestroomlijnd / 
problematisch / is te bureaucratisch. 
Voorbeeld van een verwijzing naar tekst 4: “… dient het stelsel zo effectief mogelijk te 
werken.” (regels 11-12) / “… dient per cliënt maatwerk te worden geleverd. … een grotere 
beleidsruimte, minder uitvoeringsvoorschriften en minder administratieve lasten …” (regels 
14-19) / “een vergaande deregulering en vermindering van administratieve lasten …” 
(regels 32-34). 

• knelpunt: Burgers zijn te afhankelijk van overheidsregelingen / overheidsinstellingen. 
Voorbeeld van een verwijzing naar tekst 4: De overheid wil met de wet te grote 
afhankelijkheid verminderen door juist de uitstroom naar werk te stimuleren (regels 25-26) 
of “Het doel van de wet is het (..) activeren van bijstandsgerechtigden tot intrede of 
herintrede in betaald werk …” (regels 35-38). 
 
per juist knelpunt  1  
per juist citaat  1  
 
Maximumscore 2 

 21   Mensen die als werkzoekende staan ingeschreven bij het Centrum van Werk en Inkomen 
(CWI)/arbeidsbureau en beschikbaar zijn voor een baan van 12 uur of meer per week. 
 
Maximumscore 1 

 22  Niet alle mensen zonder betaald werk worden meegeteld zoals huisvrouwen (die wel een 
baan willen, maar zich niet laten registreren, omdat zij zich kansloos achten), werklozen die 
een opleiding volgen en een deel van de arbeidsongeschikt-verklaarden (verborgen 
werkloosheid). 
 
Maximumscore 2 

 23  De aanbodzijde van de arbeidsmarkt heeft betrekking op de beroepsbevolking. In dit geval 
gaat het erom mensen met een bijstandsuitkering te stimuleren werk te zoeken. 
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 A
 
 

ntwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 1 
 24   Voorbeelden van maatregelen aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt (stimuleren van de 

bestedingen, werkgelegenheid vergroten / vraag naar arbeid) zijn (één van de volgende):  
• verlaging van belastingen en premies voor zowel bedrijfsleven als individuele burgers  
• loonmatiging/matiging arbeidskosten 
• meer aankopen doen in de marktsector 
• maatregelen ter flexibilisering van de arbeidsmarkt / marktbelemmeringen uit de weg 

ruimen 
• versoepeling ontslagrecht / verbetering van de werking van de arbeidsmarkt 
• meer banen scheppen bij de overheid / in de zorg en onderwijs (I/D banen) 
• minder bezuinigingen 
• subsidies aan kansrijke bedrijfstakken 

 
Maximumscore 4 

 25  FNV Bondgenoten komt op voor de belangen van 
- de werknemers  1 
• voorbeelden van een belang: goede sociale zekerheid / behoud sociale zekerheid / 

werkgelegenheid / rechtsbescherming / arbeidsomstandigheden en werktijden  1  
- mensen in de bijstand / mensen met een uitkering / mensen met een gesubsidieerde baan  1   
• voorbeelden van een belang: behoud bestaande rechten op bijstand / behoud van een 

gesubsidieerde baan / ID-baan  1  
 
Maximumscore 3 

 26  • beleidsbepaling  1  
• Verwijzing: De regering heeft het wetsvoorstel ingediend en het parlement (de Tweede 

Kamer en Eerste Kamer) moet (moeten) ruim vóór 1 januari 2004 een beslissing nemen 
over deze wet / moet (moeten) het wetsvoorstel aannemen. (Het gaat dus om het nemen van 
een besluit: regering en parlement besluiten over een nieuwe wet.)  2  
 
Opmerking 
Het antwoord beleidsvoorbereiding is fout. Beleidsvoorbereiding is: 1. het verzamelen en 
analyseren van informatie en 2. het formuleren van adviezen over het te voeren beleid. Dit 
werk wordt bijvoorbeeld gedaan door ambtenaren en adviesorganen. Ook 
belangenorganisaties kunnen in deze fase adviezen geven. Met de behandeling van het 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer is de beleidsvoorbereiding van de kant van het kabinet 
afgerond. 
 
Maximumscore 1 

 27   protestparticipatie 
 
Opmerking 
Het antwoord ‘conventionele participatie’ mag ook goed gerekend worden. 
 
Maximumscore 2 

 28  twee van de volgende: 
• recht tot vergadering 
• recht tot betoging 
• recht tot vereniging 
• vrijheid van meningsuiting 
• recht om niet in zijn/haar vrijheid van handelen te worden aangetast 

 
per juist grondrecht  1  
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Maximumscore 4 

Antwoorden Deel- 
scores

 29  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):  
• machtsbron: het aantal leden. 

uitoefenen van macht / machtsmiddel: FNV Bondgenoten kan haar leden oproepen voor 
bijvoorbeeld demonstraties / boycotacties / stiptheidsacties / stakingen. 

• machtsbron: FNV Bondgenoten heeft deskundige medewerkers in dienst. 
uitoefenen van macht / machtsmiddel: de vakbond komt met inhoudelijke voorstellen / 
beredeneerde tegenvoorstellen / alternatieve plannen. 

• machtsbron: de belangengroep heeft geld / vermogen (met het oog op acties). 
uitoefenen van macht / machtsmiddel: acties organiseren tegen het beleid van het kabinet 
(werkgevers).  

• machtsbron: positie / (wettelijke) bevoegdheid van FNV in de maatschappij / op sociaal-
economisch terrein. / De FNV is lid van de SER, een belangrijk adviesorgaan van de 
regering. / De FNV is een belangrijke overlegpartner van de regering. 
uitoefenen van macht / machtsmiddel: op grond van haar positie in de SER / als 
overlegpartner met de regering, kan de FNV politieke macht uitoefenen / overleg met de 
regering opschorten. 

• machtsbron: invloedrijke relaties/contacten 
uitoefenen van macht/machtsmiddel: De FNV heeft een (informeel) netwerk. Op de 
bijeenkomst zijn politici aanwezig uit het FNV-netwerk / contacten met politieke partijen / 
fracties. 
 
per juiste machtsbron  1  
per juist machtsmiddel bij bijbehorende machtsbron  1  
 
Maximumscore 4 

 30  Voorbeelden van goede antwoorden zijn: 
• Er is sprake van hoge werkloosheid. Hoge werkloosheid verzwakt in het algemeen de 

positie van een vakbond op het punt van looneisen, sociale regelingen  2  
• Er is een centrum-rechts kabinet dat minder open staat voor de positie van de FNV. / Er is 

geen meerderheid in de Tweede Kamer voor de opvattingen van FNV Bondgenoten. / FNV 
Bondgenoten krijgt alleen steun van de oppositiepartijen (PvdA, Groenlinks en SP)   2  
 
Maximumscore 2 

 31  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
De critici vinden dat het CDA door zijn steun aan de kabinetsplannen zijn uitgangspunt van 
solidariteit/naastenliefde/mededogen met de zwakkeren in de samenleving onvoldoende tot 
uitdrukking brengt. 
 
Maximumscore 2 

 32  Voorbeeld van een juist, gedeeld uitgangspunt: 
een beperktere of kleinere rol van de overheid / meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid 
van mensen en organisaties / terugdringen van overheidsbemoeienis en het verlagen van 
overheidsuitgaven / werk gaat voor een uitkering. 
 
Maximumscore 3 

 33  overeenkomst in bevoegdheden van Tweede en Eerste Kamer: 
• Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer heeft de bevoegdheid wetsvoorstellen van de 

regering te aanvaarden of te verwerpen  1  
 
verschillen in bevoegdheden van Tweede en Eerste Kamer: 

• De Tweede Kamer kan een wetsvoorstel wijzigen (amenderen), terwijl de Eerste Kamer 
alleen voor of tegen een wet kan stemmen   1  

• De Tweede Kamer kan zelf een wetsvoorstel indienen (wet van initiatief). De Eerste Kamer 
heeft dat recht niet   1  
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Maximumscore 1 

Antwoorden Deel- 
scores

 34  Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):  
• Arbeid maakt mensen economisch zelfstandig. 
• Arbeid is een middel tot individuele welvaart. 
• Mensen hebben de plicht om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 
• Arbeid geeft zin aan het leven. / Arbeid geeft de mogelijkheid tot zelfontplooiing. 

 
Maximumscore 2 

 35  Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):  
• Vrouwen bekleden gemiddeld minder hoge posities dan mannen.  
• Vrouwen hebben gemiddeld kleinere betrekkingen met geringere kans op promotie dan 

mannen. 
• Vrouwen werken gemiddeld vaker in deeltijd dan mannen. 
• Vrouwen doen vooral de zorgtaken, waardoor ze eerder uitkomen op deeltijdwerk en/of laag 

betaalde functies. 
• Er bestaat typisch vrouwenwerk, dat laag betaald wordt en een laag aanzien heeft. 
• Het komt nog steeds voor dat vrouwen voor hetzelfde werk minder loon krijgen dan 

mannen. 
 
per juist voorbeeld  1 
 
Maximumscore 1 

 36  de confessionele stroming 
 
Maximumscore 2 

 37  Voorbeeld van een juist antwoord is:  
Deze partijen hechten veel waarde aan de verantwoordelijkheid en zorg van de moeder voor 
de opvoeding van de kinderen in de thuissituatie. / Deze partijen benadrukken het gezin als 
hoeksteen van de samenleving. De overheid mag de moeders niet belemmeren deze 
zorgtaak thuis te vervullen en een sollicitatie- en arbeidsplicht doet dat wel. 
 
Maximumscore 2 

 38  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):  
• Emancipatie betekent onder meer dat ieder ongeacht zijn of haar sekse of burgerlijke staat 

de mogelijkheid heeft zelfstandig in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Zelf een 
inkomen verdienen, maakt iemand onafhankelijk van anderen. 

• Emancipatie betekent dat mensen ongeacht sekse of burgerlijke staat de gelegenheid moeten 
hebben om zich te kunnen ontplooien. Betaald werk draagt ook bij tot persoonlijke 
ontplooiing. 
 
Maximumscore 2 

 39  • fase van terugkoppeling of feedback (die kan leiden tot een nieuwe fase van invoer)  1  
 
voorbeeld van actoren: 

• Maatschappelijke groepen/burgers/de gemeenten/de vakbonden zijn ontevreden over de 
werking/de gevolgen van de wet en willen dat de wet wordt aangepast / komen met nieuwe 
eisen of wensen  1  
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 8 juni naar de Citogroep. 
 
 
 

Einde 
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m
aa

ts
ch
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pi

jle
er 20 04

Tijdvak 1
Woensdag 2 juni
9.00 – 12.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 88 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een bronnenboekje.  

Als bij een vraag een verklaring of uitleg 
gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
geen punten toegekend als deze verklaring of 
uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vragenboekje 
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Opgave 1 Fortuyn, de politiek en de media 
 
 
In de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer van mei 2002 trok Pim Fortuyn, 
de toenmalige lijsttrekker van Leefbaar Nederland, veel aandacht door een geheel nieuwe 
stijl van optreden en door onomwonden meningen te uiten. Meningen die voorheen min of 
meer taboe waren in de Nederlandse politiek. Na zijn breuk met Leefbaar Nederland ging 
hij alleen verder met de Lijst Pim Fortuyn (LPF).  
Nooit eerder verwierf een nieuwe politicus zo snel zo’n enorme populariteit. Waar haalde 
hij die vandaan? Welke rol speelden de media daarbij?  
Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn, na een interview te hebben gegeven voor de radio, 
doodgeschoten in het mediapark te Hilversum. Negen dagen voor de Tweede-
Kamerverkiezingen verloor de LPF haar voorman. De verontwaardiging was groot. Er 
werden beschuldigingen geuit aan het adres van zijn politieke tegenstanders. Ook de rol van 
de media is onderwerp geweest van onderzoek en heftig debat.  
 
Deze casus bestaat uit bronnen die onderdelen van deze publieke discussie weergeven. 
Naast vragen over het examenonderwerp Massamedia zullen in deze opgave ook vragen 
over Politieke besluitvorming gesteld worden.  
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 7 en de figuren 1en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Zie tekst 1. 
Een veelbesproken interview in de Volkskrant was aanleiding tot de breuk tussen Leefbaar 
Nederland en Fortuyn.  
Fortuyn vond dat artikel 1 van de Grondwet strijdig kon zijn met een ander belangrijk 
grondrecht en wilde daarom artikel 1 afschaffen. 

1p 1  Welk grondrecht stond volgens Fortuyn op gespannen voet met artikel 1 van de Grondwet? 
 
Niet alleen het bestuur van Leefbaar Nederland, maar ook politieke leiders van de andere 
partijen bestreden de uitspraak van Fortuyn over artikel 1 heftig, omdat dit artikel ‘het hart 
vormt van onze rechtsstaat’. Grondrechten zijn namelijk een essentieel onderdeel van de 
rechtsstaat en afschaffing van één van de grondrechten raakt aan de basis van de rechtsstaat. 

2p 2  Wat is de basis van de rechtsstaat? 
 
Zie tekst 2. 
Het optreden van Fortuyn had voor de media veel nieuwswaarde. Voor het bepalen van de 
nieuwswaarde van gebeurtenissen hanteren de media bepaalde selectiecriteria zoals 
actualiteit en gebeurtenissen die dichtbij plaatsvinden. 

4p 3  Leg uit waarom het optreden van Fortuyn zo’n grote nieuwswaarde had. Noem hiervoor 
twee andere dan de genoemde selectiecriteria. Licht elk criterium toe met een citaat of 
gegeven uit tekst 2.   
 
In tekst 3 komt de rol van de televisie bij de opmars van Fortuyn ter sprake en het feit dat 
zijn boodschap snel werd opgepikt door de kiezer. (regels 12-17) 

4p 4  Noem twee beïnvloedingstheorieën die deze rol van de televisie én het genoemde feit 
kunnen verklaren. Licht elke theorie toe. 
 
Lees de regels 21-29 in tekst 3. 
Volgens onderzoek werd de LPF door een groot deel van de kiezers van 2002 vooral gezien 
als een single-issuepartij. Politieke partijen hebben de volgende kenmerken: 
1 Politieke partijen hebben een visie over de inrichting van de samenleving als geheel en 
moeten verschillende belangen tegen elkaar afwegen. 
2 Politieke partijen zijn de leveranciers van bestuurders en volksvertegenwoordigers. 
3 Politieke partijen zijn uit op het dragen van politieke verantwoordelijkheid. 

1p 5  Welk kenmerk geldt niet of in mindere mate voor single-issuepartijen? 
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Op 14 maart 2002 presenteerde Fortuyn zijn boek ‘De puinhopen van acht jaar Paars’. Bij 
de presentatie van het boek kreeg hij door tegenstanders van zijn opvattingen een aantal 
taarten in zijn gezicht gegooid. Na deze actie riep Fortuyn politici en bestuurders van 
andere partijen op hem niet te ‘demoniseren’ (dit wil zeggen: hem als het kwaad af te 
schilderen). 
De actie van de taartgooiers was een vorm van protest tegen de politieke ideeën van 
Fortuyn en kan als een vorm van politieke participatie worden beschouwd. Maar veel 
mensen vonden dat hier een grens werd overschreden. En niet alleen omdat het gaat om een 
strafbare handeling. 

4p 6  Geef twee argumenten - naast het feit dat deze actie strafbaar is - waarom een dergelijke 
actie niet gewenst is in een democratie. Betrek in je argumentatie twee kenmerken van een 
democratie.  
 
Zie tekst 4.  
In de tekst wordt professor Jan Kleinnijenhuis geciteerd: “dat Fortuyn en de pers elkaar in 
een ‘bizarre dans’ gevangen hebben gehouden.” (regels 22-24) Je kunt deze dans verklaren 
uit belangen die politici en journalisten elk afzonderlijk hebben. 

4p 7  Welk belang hebben politici en welk belang hebben journalisten bij de berichtgeving over 
de politiek? 
Leg daarbij uit dat politici en journalisten wederzijds afhankelijk van elkaar zijn. 
 
In de laatste alinea van tekst 4 wordt gesproken van de journalistieke norm van hoor en 
wederhoor, waaraan de Nederlandse journalist zich volgens Kleinnijenhuis niet altijd houdt. 

1p 8  Wat houdt deze journalistieke norm in? 
1p 9  Noem een andere journalistieke norm. 

 
Figuur 1 laat voor de verschillende partijen zien hoe zij ten opzichte van elkaar hebben 
gereageerd in de verkiezingsstrijd. 

2p 10  Wat kun je in figuur 1 afleiden uit de reacties van de LPF op de PvdA en uit de reacties van 
de LPF op de VVD? 
 
Zie tekstgedeelten over Verzorgingsstaat en Gezondheidszorg in tekst 5.  

2p 11  Noem één programmapunt uit Verzorgingsstaat en noem één programmapunt uit 
Gezondheidszorg waarmee de PvdA het inhoudelijk niet eens is. 

2p 12  Leg van één van de genoemde LPF-programmapunten uit waarom de PvdA het daarmee niet 
eens is. 
Betrek in je uitleg een politiek uitgangspunt van de PvdA. 
 
Zie tekst 5. 
De overheid organiseert een aantal publieke voorzieningen. Deze worden ook collectieve 
goederen genoemd. Fortuyn wil veranderingen in het pakket van publieke voorzieningen.  

2p 13  Noem uit de tekst twee voorbeelden van publieke voorzieningen of collectieve goederen. 
2p 14  Geef van één voorbeeld aan waarom hier sprake is van een publieke voorziening of 

collectief goed. Verwerk in je antwoord twee kenmerken van een collectief goed. 
 
In regels 13-18 van tekst 5 is kritiek op de taakopvatting van wethouders en ambtenaren van 
sociale diensten te lezen.  

1p 15  Op welke algemene taak van de ambtenaar wordt kritiek geleverd? 
  
Onder de kop Openbaar bestuur wordt in tekst 5 het idee genoemd voor ‘regeren met 
wisselende meerderheden in het parlement’. In het algemeen ontstaat er na de Tweede- 
Kamerverkiezingen een coalitieregering. 

2p 16  Leg uit waarom Nederland coalitieregeringen heeft. Betrek in je antwoord een kenmerk van 
het Nederlands kiesstelsel. 

1p 17  Noem een reden waarom een coalitieregering met een regeerakkoord in Nederland in het 
algemeen wenselijker wordt gevonden dan een regering die steunt op wisselende 
meerderheden in het parlement. 
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Zie tekst 6. 
In tekst 6 noemt Fortuyn GroenLinks-voorman Rosenmöller extreem-links en Rosenmöller 
noemt Fortuyn extreem-rechts. Vooral in het begin van de campagne werd Fortuyn door 
politieke tegenstanders als rechts-extremistisch gezien.  
Rechts-extremisme kent een aantal kenmerkende uitgangspunten. 

3p 18  Noem drie redenen waarom Fortuyn geen rechts-extremist was. 
Betrek in je antwoord kenmerkende uitgangspunten van het rechts-extremisme. 
 
Zie tekst 7. 

3p 19  Welke maatschappelijke functies van de traditionele massamedia zijn blijkens het artikel 
van Schoof niet goed vervuld door de journalisten? Beschrijf er twee. 
Geef één citaat waaruit blijkt dat deze functies niet goed vervuld zijn. 
 
Volgens tekst 7 is de journalistiek veranderd. De vraag wordt gesteld of de journalisten de 
werkelijkheid uit het oog hebben verloren (regels 36-38). 

4p 20  Leg uit hoe het komt dat journalisten, volgens Elias en Bardoel (zie de regels 39-92), de 
werkelijkheid vertekend hebben weergegeven. Verwerk in je antwoord twee filters van het 
selectieproces in de journalistiek. 
 
Zie tekst 7. 
Internet zit tussen de traditionele massamedia als krant, radio en televisie en de 
interpersoonlijke communicatie in. (regels 69-79) 

3p 21  Noem twee kenmerken van massacommunicatie waaraan internet voldoet en noem één 
kenmerk waarin internet in sterke mate verschilt van de media krant, televisie en radio.  
 
Twee maanden voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei 2002 heeft de dienst Kijk- 
en Luisteronderzoek van de NOS een onderzoek gedaan naar het kijk- en luistergedrag van 
de zwevende kiezer. Deze gegevens zijn belangrijk voor de campagnevoerende politieke 
partijen. De resultaten van het kijk- en luisteronderzoek van de NOS zijn vooral interessant 
voor de publieke omroepen en commerciële zenders. 

1p 22  Noem een gevolg van de resultaten van het kijk- en luisteronderzoek voor de publieke 
omroepen. 
 
De commerciële omroepen zenden vooral programma’s uit waarvan zij hopen dat die veel 
kijkers trekken. 

2p 23  Welke beperking legt de Mediawet de publieke omroepen op waardoor zij niet net zo 
marktgericht werken als de commerciële omroepen? Licht deze beperking toe. 
 
Ook politieke partijen zelf zijn zendgemachtigden binnen het publieke omroepbestel. 
Politieke partijen die zetels hebben in de Tweede Kamer hebben recht op drie minuten 
zendtijd per 2,5 week. Daarnaast krijgen politieke partijen die deelnemen aan de Tweede-
Kamerverkiezingen zendtijd. 

2p 24  Noem twee uitgangspunten van het mediabeleid van de overheid. 
2p 25  Geef per uitgangspunt een verklaring waarom politieke partijen zendtijd krijgen. 

 
Zie figuur 2. 
De Lijst Pim Fortuyn behaalde 26 zetels bij de Tweede-Kamerverkiezingen op 15 mei 2002. 
Aan de hand van onderzoek is een profiel van de LPF-kiezer samengesteld. 

3p 26  Geef voor de hieronder volgende conclusies aan of deze op grond van de in figuur 2 
gepresenteerde gegevens juist of onjuist zijn. Geef telkens de reden hiervoor aan. 
1 Meer mannen dan vrouwen stemden op de LPF. 
2 De meerderheid van de LPF-stemmers bestaat uit jonge kiezers (35 jaar of jonger). 
3 De LPF is bij de Kamerverkiezingen op 15 mei 2002 er in geslaagd niet-stemmers naar de 
stembus te krijgen. 
 

Pagina: 1283Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



400015-1-25o 5 Lees verder 

De afgelopen decennia is de opkomst bij de Tweede-Kamerverkiezingen geleidelijk omlaag 
gegaan. Algemeen was men van oordeel, dat Pim Fortuyn de Nederlandse politiek voor een 
grote groep kiezers nieuw leven heeft ingeblazen. Dit leidde tot een hogere opkomst 
(78.8%). Er is een aantal redenen te onderscheiden waarom het wenselijk is dat veel mensen 
deelnemen aan verkiezingen. 

4p 27  Geef twee redenen waarom de hoge opkomst op 15 mei 2002 als positief is aan te merken 
voor de democratie in Nederland. 
 
 
 
Opgave 2 Criminaliteit en rechtsstaat  
 
 
Bij deze opgave horen tekst 8 en tabel 1 uit het bronnenboekje.  
 
Lees eerst tekst 8 voor het beantwoorden van de vragen 28 tot en met 32. 
 

1p 28  Kan Dennis strafrechtelijk worden vervolgd? Licht je antwoord toe. 
 
De politie heeft een aantal taken. 

2p 29  Leg uit welke twee taken van de politie je herkent in tekst 8.  
 
Eén van de theorieën die criminaliteit trachten te verklaren, is de etiketteringstheorie. 

1p 30  Wat houdt de etiketteringstheorie in? 
2p 31  Leg uit dat de werkwijze van het project Echt Recht/Samen Herstellen aansluit bij de 

etiketteringstheorie.  
 
In tekst 8 komen verschillende instellingen aan bod, die betrokken zijn bij de oplossing van 
het vraagstuk van de criminaliteit. Bijvoorbeeld de jeugdreclassering en het Buro 
Slachtofferhulp.  

2p 32  Vanuit welke doelstelling is de jeugdreclassering betrokken bij de werkwijze van het 
project Echt Recht/Samen Herstellen en vanuit welke doelstelling is het Buro 
Slachtofferhulp daarbij betrokken? 
 
Het project Echt Recht/Samen Herstellen voor jongeren is een alternatief traject voor 
toepassing van het strafrecht. Ook lang niet alle volwassenen die verdacht worden van 
strafbare feiten, komen voor de rechter. 

2p 33  Noem twee alternatieven waartoe het openbaar ministerie kan overgaan zodat verdachten 
van 18 jaar en ouder niet voor de rechter hoeven te verschijnen. 
 
In de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 januari 2003 bekritiseerde de 
toenmalige minister van Justitie, Donner, de te milde behandeling van jonge 
wetsovertreders: “Jongeren van wie kan worden verwacht dat ze na hun eerste overtreding 
vaker in de fout gaan, moeten direct steviger worden gestraft.” (De Gelderlander 16 januari 
2003) 

2p 34  Geef een beredeneerde mening op de uitspraak van minister Donner. Betrek in je antwoord 
de werkwijze van Echt Recht/Samen Herstellen en een functie van straffen. 
 
Zie tabel 1. 

1p 35  Zijn de delicten van tabel 1 misdrijven of overtredingen? 
Licht je antwoord toe. 
 
In tabel 1 worden cijfers over delicten in Nederland tegen burgers gepresenteerd op basis 
van slachtofferonderzoek. Slachtofferonderzoek geeft, zo wordt wel gezegd, een 
betrouwbaarder beeld over de omvang van diverse vormen van criminaliteit dan 
politiecijfers (criminaliteit die ter kennis van de politie is gekomen). 

4p 36  Leg uit waarom slachtofferonderzoek een betrouwbaarder beeld geeft dan politiecijfers.  
Verwerk in je antwoord de methode van slachtofferonderzoek en twee beperkingen die 
vastzitten aan politiecijfers. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Ook aan de methode van het slachtofferonderzoek zitten enkele beperkingen. 
2p 37  Welke beperkingen kleven er aan de methode van slachtofferonderzoek?  

Geef twee beperkingen. 
 
 
 
Opgave 3 Criminaliteit en rechtsstaat: schoolregels 
 
 
Bij deze opgave hoort tekst 9 uit het bronnenboekje. 
 
Tekst 9 laat zien dat het Calvijn College in Amsterdam-West veel last heeft van 
criminaliteit. 

2p 38  Noem twee redenen waarom de criminaliteit zoals weergegeven in tekst 9 een 
maatschappelijk probleem is.  
 
Zie regels 46-57. 
Volgens schooldirecteur Bleeker is het belangrijk dat docenten nadenken over de functie 
van regels.  

2p 39  Noem twee functies van regels. 
 
Bij maatschappijleer worden maatschappelijke en politieke problemen benaderd met behulp 
van een aantal verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Invalshoeken zijn hier de 
sociaal-culturele, de politiek-juridische, de sociaal-economische en de vergelijkende 
invalshoek. Een eerste stap om het probleem van criminaliteit te analyseren, is het 
formuleren van analysevragen op basis van deze invalshoeken. Zo kan men vanuit de 
sociaal-economische invalshoek bijvoorbeeld de volgende analysevragen formuleren: 

• Is er een verband tussen criminaliteit en de sociaal-economische positie van de ouders van 
de leerlingen? 

• Welke financiële schade heeft de school gehad door de criminaliteit?  
2p 40  Formuleer vanuit twee andere invalshoeken dan de genoemde sociaal-economische 

invalshoek een analysevraag die betrekking heeft op de problematiek in tekst 9. 
 
 

 Einde 
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Opgave 1 Fortuyn, de politiek en de media 
 
 

Fortuyn: grens dicht voor asielzoeker 
 
Van onze verslaggevers 
Als het aan Pim Fortuyn, lijsttrekker van 
Leefbaar Nederland ligt, komt er geen 
asielzoeker Nederland meer binnen. Dat 
zegt hij vandaag in een interview met de 
Volkskrant. “Ik vind 16 miljoen 5 

Nederlanders wel genoeg. Het is een vol 
land.” Fortuyn wil ook artikel 1 van de 
Grondwet dat discriminatie verbiedt, 
afschaffen. (…) “Ik ben ook voor afschaffen 

van dat rare Grondwetsartikel: gij zult niet 10 

discrimineren. Prachtig. Maar als dat 
betekent dat mensen geen discriminerende 
opmerkingen meer mogen maken, die maak 
je in dit land nogal snel, dan zeg ik: dit is 
niet goed. Laat mensen die opmerkingen 15 

maar maken. Er is een grens en die vind ik 
heel belangrijk: je mag nooit aanzetten tot 
fysiek geweld.” (…)

 
naar: de Volkskrant van 9 februari 2002 
 
 

Het fenomeen Fortuyn 
 
Ook na zijn breuk met LN is Pim Fortuyn dankbaar onderwerp van gesprek. (…) 
Maar waar komt zijn populariteit vandaan? 
 
Erwin Tuil en Peet Vogels 
 
De zorgvuldig gemanicuurde1) hand steekt 
uit het raam van een wegrijdende Daimler. 
Smetteloos wit overhemd, dubbele 
manchetknopen. De hand wuift en een 
geaffecteerde stem roept: “Ik word minister-5 

president van Nederland.” (…) 
Fortuyn is in korte tijd tot een fenomeen 
uitgegroeid, constateert De Boer 
(communicatiewetenschapper aan de 
Universiteit van Amsterdam)…“ De media 10 

maken hem tot een fenomeen. Maar dat 
betekent niet dat de media een fenomeen uit 
het niets kunnen creëren. Iemand kan alleen 
tot fenomeen uitgroeien als hij bepaalde 
kwaliteiten heeft. Fortuyn is niet dom. Hij is 15 

welbespraakt en hij geniet van alle aandacht. 
Je ziet gewoon dat hij dat leuk vindt. Dat 
werkt weer enthousiasmerend, dat spreekt 
de mensen aan. Je maakt er als het ware een 
soapserie van. 20 

“De man met de missie om Nederland te 
redden (…) heeft de media nodig voor zijn 
bekendheid. (…) Toch is dat maar een deel 
van de verklaring.” 
Fortuyn was waarschijnlijk nooit 25 

uitgegroeid tot fenomeen als de tijd er niet 
rijp voor was, vindt politicoloog Paul 

Lucardie. (…) “Het probleem tijdens Paars2) 
is geweest dat de oppositie onduidelijk was. 
Er is een gevoel van onbehagen ontstaan. … 30 

Pim Fortuyn … versterkt het gevoel van 
onbehagen en het gevoel dat er iets aan 
gedaan kan worden”, meent Lucardie. (…) 
De door Fortuyn gekozen benadering lijkt 
op die van Haider en Berlusconi. Eerst 35 

wordt een complex probleem ontdaan van 
alle nuances en details. Vervolgens kan daar 
een simpele oplossing voor worden 
aangedragen. (…) 
“Juist die simpele benadering in heldere 40 

woorden is de kracht van Fortuyn”, meent 
Gert-Jan van Reenen, specialist in 
cultuurverschillen en integratie. “Dat hij 
boven het maaiveld uitsteekt, is momenteel 
eerder een voordeel voor hem (…). De 45 

landelijke politiek is de middelmaat waar 
een groot deel van de kiezers genoeg van 
heeft. De dure auto, de maatpakken, de zelf 
opgelegde missie en het ‘Palazzo Pietro’ - 
de naam op de gevel van zijn Rotterdamse 50 

woning - zijn een aangename afwisseling. 
Hij valt op, maar spreekt wel begrijpelijk 
Nederlands en kan zich zo profileren als een 
frisse wind door een stoffig Den Haag.” (…)

 
naar: De Gelderlander van 16 februari 2002 
 
verzorgde handen en nagels 
 
kabinet-Kok I en -Kok II (PvdA, VVD, D66), 1994-2002 
 

tekst 1 

tekst 2 

noot 1 

noot 2 
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Meedeinende media 
 
(…) Plegen de media een karaktermoord op 
Paars? Zijn ze na acht jaar Paars verveeld 
geraakt door het historische kabinet zonder 
christelijke partijen en hebben ze nu een 
nieuw speeltje ontdekt, de populistische 5 

‘professor’ Pim Fortuyn? 
In elk geval krijgt Fortuyn erg veel 
aandacht, blijkt uit een analyse van de 
berichtgeving in vier landelijke bladen, 
uitgevoerd door de Vrije Universiteit en het 10 

onderzoeksbureau Blauw Research.  
(…) 
Natuurlijk speelde vooral de televisie een 
belangrijke rol bij de onweerstaanbare 
opmars van Pim Fortuyn. Maar minstens 
even belangrijk was het feit dat zijn 15 

boodschap snel werd opgepikt door de 
kiezer (…). Omdat Fortuyn goed scoorde in 
de peilingen, werd zijn nieuwswaarde hoger. 
En omdat hij zo vaak op televisie was, ging 
hij het weer beter doen in de peilingen.  20 

(…) 
Het onderzoek (…) bevestigt nog eens dat 
Fortuyn vooral scoorde op de thema’s 
asielzoekers en veiligheid. Slechts 5 procent 
van de kiezers associeert hem met 
gezondheid en zorg, vrijwel niemand met 25 

onderwijs. Hoewel Fortuyn in zijn boeken 
een (…) veelheid aan onderwerpen 
behandelt, lijkt de kiezer zijn lijst toch 
vooral als single issuepartij te zien.

bron: de Volkskrant van 16 maart 2002 
 
 

Bizarre dans van pers en Fortuyn 
 
De landelijke dagbladen hebben in 
hun berichtgeving over Pim Fortuyn 
relatief veel aandacht geschonken aan 
de kritiek die hij kreeg van de 
gevestigde partijen. Fortuyn leed hier 5 

niet onder, maar profiteerde daar 
juist van in de opiniepeilingen, 
concluderen communicatie-
wetenschappers. 
 
Door onze redacteur 
Claudia Kammer 
 
Rotterdam, 15 mei.  Professor Jan 10 

Kleinnijenhuis, hoogleraar 
communicatiewetenschap aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam, wil één ding 
duidelijk stellen: “Van demonisering van 
Fortuyn is geen sprake geweest.”  Wel 15 

hebben de dagbladen in de aanloop naar de 

verkiezingen meer aandacht besteed aan 
Fortuyn dan aan welke andere lijsttrekker 
ook. (…) Volgens Kleinnijenhuis was echter 
niet de hoeveelheid aandacht beslissend, 20 

maar de aard en de richting daarvan.  
(…) 
 
Kleinnijenhuis meent dat Fortuyn en de pers 
elkaar in een ‘bizarre dans’ gevangen 
hebben gehouden. “De Nederlandse 
journalistiek eerbiedigt het beginsel van 25 

hoor en wederhoor niet meer zoals vroeger. 
Journalisten zijn nu vooral gespitst op 
scherpe citaten van politici, zodat ze aan 
tegenstanders felle reacties kunnen 
ontlokken. Dat verdient geen 30 

schoonheidsprijs, maar uit ons onderzoek 
blijkt dat Fortuyn daarvan hoe dan ook heeft 
geprofiteerd.”

 
bron: NRC Handelsblad van 15 mei 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tekst 4 

tekst  3 
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bron:  NRC Handelsblad van 15 mei 2002 
 
In tekst 5 staan enkele programmaonderdelen uit het verkiezingsprogramma 2002 
van de LPF. 
 
 
VERZORGINGSSTAAT 
Werk is beter dan een uitkering. Daarom 
moet de armoedeval (uitkering levert meer 
op dan arbeid) stapsgewijs worden 
opgeheven door subsidies die gekoppeld zijn 5 

aan persoonlijke omstandigheden 
(huursubsidie) af te bouwen. WAO wordt 
beperkt tot medisch objectief meetbare 
ziekten die een relatie hebben met de 
arbeidssituatie. In andere gevallen geldt de 10 

bijstand. “Wil men dat niet, dan zal men 
zichzelf op de particuliere markt moeten 
bijverzekeren.” Sociale diensten en 
wethouders (‘de term zou het toch moeten 
zeggen’) moeten zich aan de wet houden en 15 

niet hun eigen interpretaties aan de 
bijstandswet geven: werkweigeraars korten 
op de uitkering en fraude bestraffen.  
 
OPENBAAR BESTUUR 
Het land moet terug naar de burgers. Het 20 

zelfbenoemde gezag moet worden 
vervangen door een door het volk gekozen 
gezag.  
 
de eerste onder zijns gelijken 

De gekozen minister-president wordt een 
sterke primus inter pares3). De ministerraad 25 

wordt teruggebracht tot zes personen. De 
minister staat aan het hoofd van een  
beleidscluster van departementen. De 
regering regeert op hoofdlijnen en kan 
wisselende meerderheden zoeken in het 30 

parlement. Nederland wordt ingedeeld in 
vijf á zes regio’s. Aan het hoofd daarvan 
komen gekozen stadhouders te staan. Terug 
naar meer – minstens duizend – gemeenten. 
 
GEZONDHEIDSZORG 35 

De sector moet eerst de arbeidsproductiviteit 
opvoeren door terugdringen van 
administratieve lasten, bureaucraten en 
overtollig management. Particulier initiatief 
en ondernemerschap worden aangemoedigd. 40 

In het administratiesysteem kan de 
zorgaanbieder aflezen of een patiënt een 
toereikende polis heeft. Zo niet, dan moet 
hij zelf bijpassen. Patiënten moeten 
verplicht een eigen fikse bijdrage betalen bij 45 

elk eerste bezoek aan een zorgaanbieder.  
 
bron: Elsevier, maart 2002  
 
 

tekst 5 

figuur 1 

noot 3 
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Verbaal geweld tijdens de verkiezingscampagne 
 
Pim Fortuyn verweet de media en de 
gevestigde politieke partijen dat ze hem 
demoniseerden. Ook nu, na zijn dood, klinkt 
dat geluid. In de verkiezingscampagne werd 
dit jaar over en weer harde taal gebezigd. 5 

Enkele voorbeelden. 
 
FORTUYN OVER POLITICI 
 
Over Paul Rosenmöller (GroenLinks) in 
Rotterdams Dagblad, 27 maart: “Hij is een 
ex-communist. Het gedachtegoed van 
extreem-links is levensgevaarlijk voor 10 

Nederland. Die man heeft voor mij totaal 
afgedaan.” 
 

Over Wim Kok (PvdA) in HP/De Tijd van 
19 maart 2002: “Kok is een briljant 
machtspoliticus, dat wil zeggen, uit op eigen 15 

macht, het geeft niet voor welk doel.” 
 
POLITICI OVER FORTUYN 
 
Thom de Graaf (D66), 5 mei op Radio 1: 
“Wil je meer puin, stem Pim Fortuyn.”  
   
Paul Rosenmöller, 9 februari, naar 
aanleiding van hetzelfde Volkskrant-20 

interview: “Fortuyns uitspraken zijn niet 
gewoon rechts, ze zijn extreem-rechts. 
Leefbaar Nederland, breek met deze 
charlatan.” 
 

naar: de Volkskrant van 8 mei 2002 
 
 

Boze lezers en het journalistieke tekort 
 
Na de moord op Pim Fortuyn ligt niet 
alleen de politiek onder vuur. Ook de 
journalistiek wordt bekritiseerd. 
Sommige lezers wantrouwen de 
berichtgeving, ook van NRC 5 

Handelsblad. Televisie en kranten 
zouden Pim Fortuyn hebben 
gedemoniseerd. 
 
Rob Schoof 
 
Lezers zijn boos. Al meer dan vijf weken. 10 

En zij niet alleen. Ook bij de kapper, op 
verjaardagen, bij de bushalte, in het café en 
op internet klinkt wrok. 
De moord op Pim Fortuyn, zo valt te 
beluisteren, heeft alleen kunnen gebeuren 15 

doordat politici en media een gevaarlijk 
klimaat hebben geschapen. (…) 
Het discussieforum bij uitstek, zo bleek de 
afgelopen maanden, was internet, het 
eigentijdse praathuis voor het ‘gewone’ 20 

politieke debat, waar duizenden mensen 
anoniem kunnen discussiëren over wat hen 
bezighoudt. (…) 
Talloze andere forums werden overspoeld 
met meningen, voor en tegen, vaak keihard, 25 

vol emoties en ongecensureerd, geluiden die 
via de gevestigde journalistieke kanalen van 
kranten, televisie en radio niet of nauwelijks 
doorklonken. 
De vraag rijst of, en zo ja waarom, de 30 

traditionele journalistiek, net als de grote 
verliezende partijen bij de verkiezingen, 

geen oor heeft gehad voor de stem van het 
volk. Zijn journalistiek en politiek zo dicht 
tegen elkaar aangeschurkt dat iedereen 35 

verrast is door de burgers? Hebben 
journalisten de werkelijkheid uit het oog 
verloren? 
Schrijver en journalist Geert Mak vindt van 
niet. “Journalisten van kranten, radio en 40 

televisie zijn wel degelijk de wijken 
ingegaan, de straat op, zegt hij.” (…) 
Oud-journalist Ton Elias, tegenwoordig 
adviseur mediastrategie, ziet dat anders. 
“Wat Mak zegt kan best wezen, zegt Elias, 45 

maar journalisten hebben de feiten uit het 
oog verloren. Ze leveren vooral 
commentaar, vergeten te beschrijven wat er 
werkelijk gebeurt in de samenleving en hoe 
het zit.” (…) 50 

 
De Amsterdamse communicatie-
wetenschapper Jo Bardoel herkent wel iets 
in het standpunt van Elias. “De journalistiek 
is een echte professie geworden, steeds meer 
een kantoorbaan waarbij het nieuws met de 55 

moderne communicatietechnieken en de 
ontwikkeling van internet vanzelf op de 
redactiebureaus terechtkomt.” Terwijl 
journalisten vroeger gedwongen waren het 
nieuws te gaan halen, letterlijk op straat, de 60 

verslaggever van de oude stempel die met 
pen en opschrijfboekje uitrukte naar de 
brand, om de gebeurtenis uit eigen 
waarneming te beschrijven. “Met de poten 
in het bluswater”, zoals journalisten van de 65 

oude stempel dat pleegden te noemen. 

tekst 7 

tekst 6 
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In feite, zeggen Elias en Bardoel, leven 
burgers en journalisten steeds meer in hun 
eigen wereld. Ontevreden burgers en kiezers 
ventileren hun mening op internet, politici 70 

gebruiken de gevestigde media als kranten 
en actualiteitenprogramma’s. “Traditioneel 
was er een duidelijke scheiding tussen 
enerzijds de media die het officiële debat in 
al zijn plechtstatigheden volgden”, zegt 75 

Bardoel. “Anderzijds was er het één-op-één-
gesprek tussen mensen in de kroeg, op 
straat, en op verjaardagen. Internet zat daar 
tussenin.” 
(…) 

Het gevolg is duidelijk, zeggen Bardoel en 80 

Elias. “Journalisten laten hun oren hangen 
naar beleidsleuteraars, hoogleraren en 
voorlichters” (Elias). Een doorsnee 
journalist praat met journalisten, gaat ‘s 
avonds naar de kroeg en komt zijn wereld 85 

niet meer uit. Journalisten hebben zich in 
hun eigen, aparte  wereld opgesloten, aldus 
Bardoel en Elias. En creëren zo samen met 
politici hun eigen taboe-onderwerpen. (…) 
De tekortkomingen zouden minder erg zijn 90 

als journalisten zich daarvan maar bewust 
waren. (…)

 
bron: NRC Handelsblad van 8 en 9 juni 2002 
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bron: NRC Handelsblad van 16 mei 2002 
 

figuur  2 
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Opgave 2 Criminaliteit en rechtsstaat 
 
 

AARDIGE ROTZAKKEN  
 
Een paar weken terug is de tienjarige Dennis 
na een schreeuwende ruzie overstuur het 
huis uitgerend. De politie pakte hem 's 
avonds laat op, toen hij langs een drukke 
weg in de buurt van het centrum zwierf. De 5 

politie bracht hem laatst ook thuis toen hij 
een baksteen door het raam van het 
schuurtje van de buurman had gegooid. 
Dennis is nu eenmaal gauw kwaad. En zo 
zijn er in korte tijd nog meer van dit soort 10 

dingen gebeurd. Al die keren heeft de politie 
uitgebreid met zijn moeder gepraat. Ze is 
van goede wil, maar ze staat er helemaal 
alleen voor. Dennis trekt zich gewoon niks 
van haar aan, van niemand eigenlijk. 15 

In Drenthe bestaat sinds september 2001 het 
project Echt Recht/Samen Herstellen. Dit 
project is op initiatief van de provinciale 
instelling Jeugdzorg Drenthe van de grond 
gekomen. 20 

Partners in het project zijn: politie, 
Openbaar Ministerie, Raad voor de 
Kinderbescherming, jeugdreclassering, Buro 
Slachtofferhulp, de Toegang Jeugdzorg en 
welzijnsinstellingen. Maar wat kan dit 25 

project Echt Recht/Samen Herstellen voor 
de onverbeterlijke Dennis betekenen? 
 
Laatste kans  
Toen duidelijk werd dat het zo niet verder 
kon, heeft de politie de zaak bij het project 30 

Echt Recht aangemeld. In een brief aan de 
moeder van Dennis stond dat het de laatste 
mogelijkheid was om een proces-verbaal te 
voorkomen. In dat geval zou ook de Raad 
voor de Kinderbescherming eraan te pas 35 

komen. De coördinator van Echt Recht is 
meteen aan de slag gegaan. Hij heeft eerst 
met de moeder en het broertje van Dennis 
gesproken. 

Daarna is hij de buurt rondgegaan, hij heeft 40 

de buren bezocht, school, buurtgenoten, 
voetbalclub. “Willen jullie meewerken aan 
een oplossing?” was de centrale vraag en dat 
wilden ze. Sommige buurtbewoners 
meldden zich zelfs spontaan aan, toen 45 

bekend werd dat er eindelijk iets aan de 
‘schrik van de buurt’ werd gedaan. 
Na een grondige voorbereiding was de tijd 
rijp voor een bijeenkomst. De coördinator 
nodigde iedereen uit die bij kon dragen aan 50 

een oplossing voor Dennis. (…) 
 
Afspraken 
De volgende afspraken werden gemaakt. Bij 
klachten gaan de buurtbewoners voortaan 
eerst bij de moeder van Dennis langs. 55 

Omdat ze het niet in haar eentje kan 
opknappen, gaat het schoolmaatschappelijk 
werk haar ondersteunen. De school is bereid 
om meer aandacht aan Dennis te besteden.  
(…) 
 
Stok achter de deur  60 

Echt Recht is niet bedoeld voor jongens of 
meisjes die een enkele keer over de schreef 
zijn gegaan. Het moet echt gaan om ernstige 
vormen van overlast, vernieling, 
vandalisme, geweldsdelicten; gedrag dat 65 

dreigt af te glijden in de richting van 
strafrechtelijke vervolging. 
Ten slotte blijkt ook hier weer dat de 
beroemde stok achter de deur stimulerend 
kan werken: meedoen aan Echt Recht, of een 70 

sanctie aan je broek krijgen zoals een 
proces-verbaal of een andere straf. In 
zwaardere gevallen is vaak de Raad voor de 
Kinderbescherming al ingeschakeld.  
 

 
bron: Jan Roelof de Boer en Kees Opmeer ‘Aardige rotzakken’, in: SEC, december 2002, 
p.17-19  
 

tekst 8 
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400015-1-25b 8 Lees verder 

Totaal

Geweldsdelicten
Seksueel
Mishandeling
Bedreiging

Vermogensdel.
Inbraak
Fietsdiefstal
Diefstal uit auto
Autodiefstal
Zakkenrollerij
Overige

Vernielingen
Beschadiging
van auto
Overige

Doorrijden
na ongeval

1995

4.506

842
157
257
428

1.980
229
671
251
31

286
512

1.496
875

620

188

1996

4.006

722
134
159
430

1.673
165
634
209

24
192
449

1.447
875

572

164

1997

4.544

860
200
196
464

1.853
168
748
249

25
206
458

1.656
882

774

174

1998

4.691

954
193
270
491

1.812
107
780
193
21

228
483

1.759
957

802

165

1999

4.781

998
181
242
575

1.703
132
701
241
25

215
389

1.887
1.071

816

193

2000

4.674

896
157
197
541

1.791
125
770
239
31

211
416

1.796
1.028

768

191

Delicten in Nederland tegen burgers, op basis van
slachtofferonderzoek, in aantallen x 1000

 
 
bron: NRC Handelsblad van september 2002  
 
 
Opgave 3 Criminaliteit en rechtsstaat: schoolregels 
 
 

Strengere schoolregels / Niks meer pikken 
 
Oud-gevangenisdirecteur Adri Bleeker van 
het Calvijn College in Amsterdam-West is 
met zijn pak en das een opmerkelijke 
verschijning in het onderwijs. Hij praat ook 
anders dan de gemiddelde schooldirecteur. 5 

Waar collega's het hebben over de 
‘complexe sociaal-emotionele problematiek’ 
in de buurt van hun school, noemt Bleeker 
de wijk een broeinest van criminaliteit. “Wij 
willen hier gewoon het zero tolerance 10 

verhaal.” (…)  
De Interconfessionele Scholengroep 
Amsterdam, zijn bestuur, haalde Bleeker 
vorig jaar binnen omdat er behoefte was aan 
‘een stevige manager’. De vorige directeur 15 

was vertrokken na ‘zeer ernstige 
bedreigingen’. 
Bleeker kwam, zag en sloeg met zijn vuist 
op tafel. Docenten moeten voortaan alle 
incidenten met leerlingen bij hem melden, 20 

vervolgens wordt aangifte gedaan. (…) 

Schoolregels waren er in het pre-Bleeker 
tijdperk wel, maar ze werden niet nageleefd. 
“In het lerarenkorps overheerste een laat-
maar-gaan mentaliteit.” Nu zijn petten en 25 

mutsen -geliefde accessoires van de getto- 
look- alleen buiten nog toegestaan. Bleeker 
heeft inmiddels een kist met vijftig in beslag 
genomen hoofddeksels. Rennen en 
schreeuwen, eten en drinken op de trap; dat 30 

mocht vroeger ook niet, maar nu wordt er 
ingegrepen. 
Ook verleden tijd: het kopiëren van boeken 
voor kinderen met ouders die weigeren daar 
geld aan uit te geven. 35 

(…) 
Hoe introduceer je zero tolerance in een 
sector die sinds de vroege jaren zeventig 
gebukt gaat onder de angst voor ‘autoritair’ 
versleten te worden? Bleeker begon bij het 40 

gedrag van docenten. “Leraren liepen hier 
over de gang met koffie en sigaretten. Als je 

tekst 9 

tabel 1 
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400015-1-25b 9 Lees verder 

wil dat leerlingen buiten roken -en dan niet 
voor de ingang- dan kan dat toch niet meer? 
Er was veel weerstand, maar die heb ik 45 

bewust opgezocht. ‘Je bent een 
regelfetisjist’, zeiden sommigen, maar ik 
wilde dat ze over de functie van regels na 
gingen denken.” 
Leerlingen en leraren voelen zich het beste 50 

in een schoon, veilig gebouw, vertelt 

Bleeker al wandelend door zijn school. “Het 
was hier een vreselijk smerige bende. Ook 
leraren raapten geen papier meer op, maar ik 
wil juist dat ze het goede voorbeeld geven. 55 

Als zij dit ook al over willen laten aan de 
schoonmakers, is het hek van de dam.” 
(…) 

 
bron: Trouw van 10 januari 2003 
 

 
 

Einde 
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400015-1-25c  Begin 

  

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 
tien kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare 
formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar de 
Citogroep. 

m
aa

ts
ch

ap
pi

jle
er 20 04

Tijdvak 1

Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
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400015-1-25c 2 Lees verder 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen 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 proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score 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 beoordelingsmodel. 
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 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 beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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400015-1-25c 3 Lees verder 

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 afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 88 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 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.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak maatschappijleer HAVO zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Opgave 1 Fortuyn, de politiek en de media 
 
Maximumscore 1 

 1  vrijheid van meningsuiting 
 
 Indien vrijheid van godsdienst  0  

 
Maximumscore 2 

 2  Basis van de rechtsstaat is de bescherming van (alle) burgers tegen (de willekeur van) de 
overheid. / Ook de overheid is gebonden aan de wet en rechtsregels van de staat. 
 
Maximumscore 4 

 3  Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
• selectiecriterium uitzonderlijkheid 

- gegeven: zijn onorthodoxe optreden / citaat: ‘De zorgvuldig gemanicuurde hand… Ik word 
minister-president van Nederland’. (regels 1-6) / ‘De dure auto… stoffig Den Haag’. (regels 
48-54) / Hij valt op. (regel 52)  

• selectiecriterium over prominente personen 
- gegeven: Fortuyn is uitgegroeid tot een fenomeen. (regels 10-15) 

• selectiecriterium continuïteit  
- citaat: ‘Je maakt er als het ware een soapserie van’. (regels 19-20) / ‘Fortuyn was 
waarschijnlijk nooit uitgegroeid tot fenomeen als de tijd er niet rijp voor was …’ (regels 
25- 27) 

• selectiecriterium human interest (verwijst naar persoonlijke zaken) 
- citaat: ‘Je maakt er als het ware een soapserie van’. (regels 19-20) / ‘De dure auto, …en 
het ‘Palazzo Pietro’…’ (regels 48-49)  

   • selectiecriterium het heeft gevolgen voor een grote groep mensen 
- gegeven: veel mensen kregen het gevoel dat iets aan hun problemen gedaan kon worden / 
citaat: ‘Er is een gevoel van onbehagen ontstaan … het gevoel dat er iets aan gedaan kan 
worden’. (regels 30-33) 

• selectiecriterium ondubbelzinnig en begrijpelijk 
- citaat: ‘De door Fortuyn gekozen … een simpele oplossing voor worden aangedragen’. 
(regels 34-39 / ‘Juist die simpele benadering in heldere woorden…’ (regels 40-41) / ‘maar 
spreekt wel begrijpelijk’. (regel 52)  

• selectiecriterium afwisseling ten aanzien van ander nieuws 
- citaat: ‘…zijn een aangename afwisseling’.  (regel 51) 
 
per juist selectiecriterium met gegeven/citaat  2  
 
Maximumscore 4 

 4  • de agendatheorie: het publiek volgt de media in hun keuze en rangschikking van ter sprake 
gebrachte onderwerpen. Als gevolg hiervan bepalen de media waarover wij denken en met 
anderen spreken. In dit geval zorgde de televisie ervoor dat mensen veel over Fortuyn 
gingen praten / de televisie zette Fortuyn en zijn ideeën als het ware op de gespreksagenda 
van veel mensen  2  

   • de theorie van de (selectieve blootstelling en) selectieve perceptie: Mensen (stellen zich 
open voor en) pikken bepaalde mediaboodschappen op, in dit geval bepaalde opvattingen 
van Fortuyn op de televisie, indien deze boodschappen overeenkomen met hun 
referentiekader (waarden, normen, ervaringen)  2  
 
Maximumscore 1 

 5  kenmerk 1: Politieke partijen hebben een visie over de inrichting van de samenleving als 
geheel en moeten verschillende belangen tegen elkaar afwegen. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 6  Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):  
• Het bestaan van vrijheidsrechten voor iedere burger, met name de vrijheid van 

meningsuiting (en de integriteit van de persoon) zijn hier bij de presentatie van Fortuyns 
boek in het geding. / Binnen de democratische rechtsorde moet een ieder vrijelijk kunnen 
zeggen wat hij of zij wil. 

• Als je het niet eens bent met Fortuyns ideeën, dan kun je op een andere manier protest 
aantekenen bijvoorbeeld een stuk in de krant schrijven, demonstreren, met hem in debat 
gaan, actievoeren of je aansluiten bij een politieke partij die jouw ideeën zal verwoorden/ 
vertegenwoordigen. 

• Er bestaat principiële gelijkwaardigheid van alle burgers om te participeren in de politiek, 
dus ook andersdenkenden moeten daarin gerespecteerd worden. 

• In een democratie wordt op grond van argumenten een conflict/verschil van mening 
uitgevochten en niet door geweld.  

• Als de ideeën van Fortuyn in de ogen van tegenstanders zouden leiden tot aantasting van 
rechten van minderheden, dan kan men vertrouwen op de verworvenheden van de 
democratische rechtsstaat, bijvoorbeeld het bestaan van een Grondwet dat grondrechten van 
individuen waarborgt en Fortuyns ideeën bij de rechter aanvechten. 
 
per juist antwoord  2  
 
Maximumscore 4 

 7  Voorbeeld van een goed antwoord is: 
belang politici: 

• Politici hebben de media nodig om bekendheid / populariteit bij de kiezers te verwerven / 
om hun ideeën naar voren te brengen / om te communiceren met de kiezers 
(communicatiefunctie politieke partij)  1  
 
wederzijdse afhankelijkheid: 

• Politici zullen dus achtergrondnieuws en primeurs aan journalisten leveren om media-
attentie te krijgen  1  
 
belang journalisten: 

• Journalisten willen met primeurs komen / willen ‘scoren’ in hun krant  1  
 
wederzijdse afhankelijkheid: 

• Zij hebben dus baat bij de nieuwswaarde van populaire personen. (Journalisten zijn 
geïnteresseerd in politici die macht bezitten.)  1  

 
Maximumscore 1 

 8  Hoor en wederhoor toepassen, houdt in dat bij een kwestie een voorstander en een 
tegenstander aan het woord komt. / Verschillende betrokken partijen aan het woord komen. 
 
Maximumscore 1 

 9  Andere journalistieke normen zijn (één van de volgende):  
• Het natrekken van verschillende bronnen alvorens iets als nieuws te brengen / informatie 

checken bij andere bronnen. 
   • Zoveel mogelijk feiten en meningen scheiden. / Het betrachten van zoveel mogelijk 

objectiviteit als mogelijk is. 
 
Maximumscore 2 

 10  • De LPF stelde zich in haar campagne zeer negatief op tegenover de PvdA   1   
• De LPF stelde zich tegenover de VVD vrij neutraal op  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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400015-1-25c 6 Lees verder 

 
 
 
 

   Maximumscore 2 
 11   Verzorgingsstaat (één van de volgende programmapunten):  1  

• verminderen van individuele huursubsidie 
   • toegang tot de WAO voor alleen objectief meetbare ziekten die een relatie hebben met de 

arbeidssituatie  
 

 Gezondheidszorg (één van de volgende programmapunten):  1  
   • flinke eigen bijdrage van patiënten aan gezondheidszorg 
   • aanmoedigen van particulier initiatief en ondernemerschap in de gezondheidszorg  

 
Maximumscore 2 

 12   Voorbeeld van juiste uitleg is (één van de volgende):  2  
Uitgaande van LPF-programmapunten: verminderen van individuele huursubsidie / flinke 
eigen bijdrage van patiënten aan gezondheidszorg  

• De PvdA is tegen deze maatregelen, omdat deze vooral de zwakkeren in de samenleving 
zullen treffen. / zullen vooral de mensen met lage inkomens treffen. 
 
Uitgaande van LPF-programmapunten: het beperken van de toegang tot de WAO voor 
andere categorieën dan medisch objectief meetbare ziekten die een relatie hebben met de 
arbeidssituatie. / meer particulier initiatief en ondernemerschap in de gezondheidszorg  

• De PvdA is tegen deze maatregelen, omdat de partij een actieve rol van de overheid wil om 
de bestaanszekerheid van mensen te waarborgen, met name van mensen die kwetsbaar zijn 
en mensen met een lage sociaal-economische positie / omdat deze partij in de zorg uitgaat 
van inkomens- en risicosolidariteit. 
 
Maximumscore 2 

 13  voorbeelden van publieke voorzieningen/collectieve goederen uit de tekst: 
   • sociale zekerheid in de vorm van WAO (regel 7) of bijstandswet (regel 17)  1  
   • gezondheidszorg (regel 36)  1  

 
Maximumscore 2 

 14  voorbeeld sociale zekerheid/WAO als publieke voorziening/collectief goed: 
De WAO is een voorbeeld van een publieke voorziening/collectief goed, omdat (twee van 
de volgende): 

   • het gaat om een zaak die van algemeen belang geacht wordt (garantie voor 
bestaanszekerheid/collectief sociaal welzijn) 

   • deze (in principe) voor iedereen beschikbaar moeten zijn 
   • deze moeilijk via de markt kan worden gerealiseerd 

 
 per juist kenmerk  1  

 
Maximumscore 1 

 15  de uitvoering (en toepassing) van maatregelen en wetten (zoals de wetgever heeft bedoeld) 
 
Maximumscore 2 

 16  Tengevolge van het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging zijn er veel partijen in 
het parlement. Geen partij in de Tweede Kamer heeft de meerderheid (de helft plus één). 
Daarom sluit een aantal partijen (die samen de meerderheid hebben) een coalitie waarbij 
een aantal afspraken wordt vastgelegd. / Omdat het kabinet het vertrouwen dient te hebben 
van (een meerderheid in) het parlement moeten de fracties samenwerken en vormen zo een 
coalitie. 
 
Maximumscore 1 

 17  Een coalitieregering (steunend op een vaste meerderheid in de Tweede Kamer) biedt het 
kabinet een grotere garantie om een kabinetsperiode vol te maken dan bij de altijd wat 
onzekere uitkomsten van een wisselende meerderheid. / Er is meer garantie van continuïteit 
in beleid. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 18  Voorbeelden van juiste redenen zijn (drie van de volgende): 
• Fortuyn gaat niet uit van ongelijkwaardigheid van mensen. 
• Hij legt geen nadruk op sterk/autoritair leiderschap. 
• Hij is niet anti-democratisch. 
• Hij verwerpt geweld als politiek middel. 
• Zijn opvattingen worden niet gekenmerkt door etnocentrisme/nationalisme/racisme. 
• Hij streeft niet naar macht in handen van één partij/autoritaire regeringsvorm. 

 
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 3 

 19  Maatschappelijke functies van de traditionele massamedia die niet goed vervuld zijn (twee 
van de volgende):  

   • de informatie (en meningsvormende) functie: doorgeven van wat er leeft bij de burgers / 
doorgeven van informatie vanuit de burgers naar de politiek.  

• de agendafunctie: de media besteden aandacht aan zaken die in de samenleving spelen, 
zodat die op de publieke en politieke agenda komen. 

• de waakhondfunctie: het kritisch volgen van politici en de politiek   
• controlefunctie: het signaleren van onvrede/misstanden in de samenleving 

 
per juiste functie  1  
 
voorbeelden van goede citaten (één van de volgende): 
“... waarom, de traditionele journalistiek ... geen oor heeft gehad voor de stem van het 
volk.” (regels 30-34) of:  “Zijn journalistiek en politiek zo dicht tegen elkaar aangeschurkt 
…” (regels 34-36) of: “… vergeten te beschrijven wat er werkelijk gebeurt in de 
samenleving en hoe het zit.” (regels 47-50)  1  
 
Maximumscore 4 

 20   Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
   • De kranten hebben geen verslaggever erop uitgestuurd om de gebeurtenissen uit eigen 

waarneming te beschrijven. Door geen verslaggever naar bepaalde gebeurtenissen te sturen, 
krijgt de lezer geen volledig beeld van de werkelijkheid.  

   • De journalist/de redacteur maakt selectief gebruik van bronnen: De informatie/het nieuws 
komt binnen via moderne communicatietechnieken. Andere bronnen worden niet of te 
weinig gebruikt.  

   • Het referentiekader en de interesse van de journalist/de redacteur spelen een rol: 
“Journalisten hebben zich in hun eigen, aparte wereld opgesloten, … En creëren zo samen 
met politici hun eigen taboe-onderwerpen.” (regels 86-89)  

 
 per juist antwoord  2  

 
Maximumscore 3 

 21  massacommunicatiekenmerken (twee van de volgende): 
• gebruikmaking van technische hulpmiddelen 
• boodschap bedoeld voor een publiek dat in principe onbekend is aan zender en groot in 

aantal 
• draagt bij aan de openbaarheid van informatie / vorming publieke opinie 
• geen fysieke nabijheid zender en ontvanger 

 
per juist kenmerk  1  
 
verschil: 

    Internet heeft directe mogelijkheden van feedback, terwijl media als de krant, radio en 
televisie minder directe mogelijkheden hebben van feedback  1   

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 22   voorbeelden van goede antwoorden (één van de volgende): 
• Een programma dat slecht wordt bekeken, wordt veranderd of verdwijnt. 
• Er wordt besloten een programma met veel kijkers op ‘prime-time’ uit te zenden. 
• Programma’s met ‘beproefde’/succesvolle formule worden gehandhaafd. 

 
Maximumscore 2 

 23  Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Eén van de regels waaraan de publieke omroepen moeten voldoen, is de eis van een 
volledig programmavoorschrift (totaalprogramma). In het programma-aanbod van de 
publieke omroepen moet naast amusement ook aandacht worden geschonken aan informatie, 
cultuur (kunst) en educatie. 
Een puur marktgerichte aanpak door alleen programma’s uit te zenden die veel kijkers 
zullen trekken, is door de wettelijke eis van het volledig programmavoorschrift, niet 
mogelijk. 
 
Maximumscore 2 

 24  uitgangspunten van het mediabeleid van de overheid (twee van de volgende): 
• zorgen voor pluriformiteit in het nieuwsaanbod 
• bevorderen democratische samenleving 
• garanderen van vrijheid van meningsuiting 

 
per juist uitgangspunt  1  
 
Maximumscore 2 

 25  Voorbeeld van een goed antwoord is:  
• Door te garanderen dat iedere politieke partij haar ideeën kan laten horen (uitgangspunt van 

het mediabeleid is pluriformiteit)   1  
• heeft de burger in principe een optimale keuzevrijheid. Dit is een voorwaarde voor een 

democratische samenleving (uitgangspunt van het mediabeleid is het bevorderen/laten 
functioneren van een democratie)   1  

 
Ook goed: vrijheid van meningsuiting (uitgangspunt van het mediabeleid) wordt door de 
overheid gewaarborgd, een noodzakelijke voorwaarde voor een democratie (uitgangspunt 
mediabeleid). 
 
Maximumscore 3 

 26   1 juist: 54% van de stemmers die op de LPF hebben gestemd is man   1  
2 onjuist: 32% van de LPF-stemmers is jonger dan 35 jaar  1  
3 juist: 27,6% van de stemmers op de LPF stemde in 1998 niet  1  
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 27  Voorbeelden van goede redenen zijn (twee van de volgende):  
• Door het niet stemmen van mensen, krijgen de mensen die wel stemmen een onevenredig 

grote invloed.   
• Het is mogelijk dat bepaalde ideeën/wensen van niet-stemmers vóór mei 2002 niet op de 

publieke en politieke agenda zijn gekomen. 
• Verkiezingen bepalen de politieke machtsverhoudingen in het parlement. Door de LPF is 

een bepaald deel van het volk vertegenwoordigd dat daarvoor niet vertegenwoordigd was / 
de Tweede Kamer zou hierdoor representatiever geworden zijn. 

• De afstand tussen burger en politiek werd verkleind doordat meer stemmers zich 
vertegenwoordigd voelden door nieuwe partijen als LPF en Leefbaar Nederland. 

• De legitimiteit van de vertegenwoordiging (Tweede Kamer) is groter bij een hoge opkomst 
dan bij een lage opkomst. 

• De nieuwe partijen zullen stellen dat de politieke agenda nu is opengebroken en niet meer 
bepaald wordt door de beroepspolitici van de gevestigde partijen. 

• Men kan ook wijzen op de kans dat het beleid door burgers die zijn gaan stemmen meer 
aanvaard wordt omdat ze vertegenwoordigers hebben gekozen, die het beleid maken. 
 
per juiste reden  2  
 
Opgave 2 Criminaliteit en rechtsstaat 
 
Maximumscore 1 

 28  Nee, Dennis is tien jaar. Kinderen tot twaalf jaar kunnen niet strafrechtelijk worden 
vervolgd. / Het jeugdstrafrecht geldt vanaf 12 jaar. 
 
Maximumscore 2 

 29  twee van de volgende taken van de politie met uitleg: 
• opsporing van strafbare feiten/het opsporingswerk/daadwerkelijke handhaving van de 

rechtsorde: achterhalen wie de dader van de gepleegde delicten is (regels 3-8) 
• hulpverlening: praten met zijn moeder (regels 11-12) / aanmelden van de zaak bij project 

Echt Recht/Samen Herstellen (regels 29-31) 
   • preventie: bijdrage leveren aan voorkomen van strafbaar gedrag door samen te werken met 

project Echt Recht/Samen Herstellen (regel 21 en regels 29-31) 
 
 per juiste taak en uitleg  1   

 
Maximumscore 1 

 30   De etiketteringstheorie legt de nadruk op de sociale omgeving die het etiket crimineel plakt 
op bepaalde (afwijkende) gedragingen van bepaalde personen. De redenering is dat mensen 
zich conform dit etiket gaan gedragen. 
 
Maximumscore 2 

 31   Het project Echt Recht/Samen Herstellen gaat bij het voorkomen van crimineel gedrag uit 
van de omgeving van de dader. Door het maken van afspraken/bemiddeling met instanties 
en personen uit de omgeving van de dader (Dennis) wordt voorkomen dat de dader (Dennis) 
het etiket crimineel krijgt opgeplakt en wordt voorkomen dat dader (Dennis) het criminele 
pad opgaat. 
 
Maximumscore 2 

 32  • De (jeugd-)reclassering heeft als één van haar doelstellingen het verlenen van hulp aan 
verdachten / het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van taakstraffen  1  

• Het Buro Slachtofferhulp heeft als doelstelling het bijstaan bij de verwerking van  
(im)materiële schade van slachtoffers. (In een aantal gevallen kunnen een bijeenkomst en 
de daarbij behorende afspraken bijdragen aan herstel van vertrouwen bij het slachtoffer.)  1  
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 33  twee van de volgende: 
• Verdachten krijgen een transactie voorgelegd. (Verdachten betalen een bepaald bedrag in 

ruil voor vervolging.)  1  
• Zaak van verdachten wordt geseponeerd door het OM  1  

 
Maximumscore 2 

 34   Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende): 
• Er dient alles gedaan te worden om te voorkomen dat jongeren het pad van de criminaliteit 

opgaan. Minderjarigen die een eerste overtreding hebben begaan, moet je eerst de kans 
geven hun fout goed te maken. Daarom is een project als Echt Recht/Samen Herstellen van 
belang. Daar komt bij dat een harde straf, die Donner wenst, een minder afschrikkende 
werking heeft dan vaak wordt verondersteld (functie van straf).  

• Weliswaar kan het gebeuren dat door de bemiddeling van Echt Recht/Samen Herstellen 
minderjarigen op het rechte pad blijven in de samenleving. Echter in het geval dat jongeren 
in herhaling vallen, dient er een duidelijke speciale afschrikking plaats te vinden door het 
opleggen van een straf (functie van straf). 
 
Maximumscore 1 

 35   Het zijn misdrijven, het gaat om delicten die mensen en de samenleving veel schade 
berokkenen en niet om overtredingen als verkeersovertredingen of het niet mogen betreden 
van een weg. 
 
Maximumscore 4 

 36  • Slachtofferonderzoek vindt plaats via enquêtes. Geënquêteerden (op basis van een 
vragenlijst) geven aan of ze al dan niet het slachtoffer geweest zijn van een bepaald delict. 
Op deze wijze krijgt men ook inzicht in de aard en de omvang van de criminaliteit, die 
verborgen is gebleven / die niet geregistreerd is (dark number) bij de politie  2  
 
Politiecijfers geven een beperkt beeld van de criminaliteit, omdat 

• de politiestatistieken ook beïnvloed worden door veranderingen in het politieoptreden / 
selectief opsporingsbeleid  1  

   • veel delicten die worden gepleegd (bijvoorbeeld vandalisme, fietsendiefstal) niet ter kennis 
komen van de politie / niet aangegeven worden bij de politie  1  
 
Maximumscore 2 

 37  • niet volledig dekkend bij een aantal misdrijven vanwege mogelijke emotionele drempel bij 
slachtoffers  1  

• niet altijd aanwijsbare persoonlijke slachtoffers (bijvoorbeeld witte-boordencriminaliteit en 
milieudelicten)  1  
 
Indien antwoord als ‘vermoorden personen kun je niet interviewen’  0  
 
Opgave 3 Criminaliteit en rechtsstaat: schoolregels    
 
Maximumscore 2 

 38  twee van de volgende redenen: 
   • De situatie op school is in strijd met algemeen geldende waarden en normen. De 

schoolregels werden niet nageleefd. / De leiding van de school (bestuur, nieuwe directeur) 
beschouwde de situatie op school als onwenselijk. 

   • Bestuur en directeur vonden dat er actie moest worden ondernomen.  
   • Er is sprake van materiële en immateriële schade. / (bekladden van de muren, bedreigingen 

en mishandeling van docenten en leerlingen) 
   • Er bestaan opvattingen over het aanpakken/het oplossen van dit criminaliteitsprobleem. 

(“Wij willen hier gewoon het zero tolerance verhaal.” aldus Bleeker.) (regels 9-11) 
 

 per juiste reden  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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    Maximumscore 2  
 39  Voorbeelden van functies van regels zijn (twee van de volgende): 
   • Regels dragen bij aan de ordening van de (school)gemeenschap. 
   • Regels verhelderen de scheidslijn tussen goed en kwaad / wat wel en niet mag.  
   • Regels maken gedrag voorspelbaar.  

• Regels bevorderen de rechtvaardigheid / regels gelden voor alle betrokkenen.  
 
 per juiste functie  1  

 
Maximumscore 2 

 40  Voorbeelden van goede vragen zijn (bij twee van de volgende invalshoeken): 
   - Vragen bij de sociaal-culturele invalshoek: 
   • Welke waarden en normen leven bij de schoolleiding en welke bij docenten?/ Is er een 

botsing van waarden en normen van docenten en leerlingen? 
- Vraag bij de politiek-juridische invalshoek: 

   • Welke schoolregels vinden hun grond in de gemeentelijke/landelijke regel- en wetgeving bij 
het vraagstuk van de criminaliteit op school? 
- Vraag vanuit de vergelijkende invalshoek: 

   • Hoeveel criminaliteit is er op andere type scholen in ons land? / Hoeveel criminaliteit op 
dezelfde type scholen elders in het land? 
 

 per juiste vraag  1  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
  

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 1 Vervolging medewerkers Albert Heijn: schandalig of 
begrijpelijk? 
 
 

Overval AH 
AH-dief krijgt half jaar cel 
 
Door een onzer redacteuren 
 
ROTTERDAM, 14 nov. - De man die bij 
een greep in de kassa van een Albert Heijn 
in Amsterdam-Oost 540 euro uit de kassa 
had gestolen en daarna door twee 
medewerkers van de supermarkt werd 5 

overmeesterd, is vanochtend veroordeeld tot 
een celstraf van zes maanden. Daarnaast 
moet hij nog zes maanden straf uitzitten 
wegens schending van zijn proeftijd voor 
een vorig misdrijf. De rechter achtte niet 10 

alleen de diefstal bewezen, maar ook dat hij 
de twee medewerkers die hem achtervolgden 
met een mes bedreigde.  

De zaak veroorzaakte twee weken geleden 
grote onrust, omdat de eigenaar van deze 15 

Albert Heijn en twee medewerkers de dief 
sloegen nadat ze hem hadden overmeesterd. 
Ook zij worden vervolgd door justitie. Hun 
zaak komt voor in januari. (…) 
Relevant voor de strafzaak tegen de AH-20 

medewerkers is dat de eigenaar van de 
Albert Heijn volgens getuigen H. enkele 
keren heeft geslagen nadat hij op de grond 
lag met zijn handen op de rug. De neus van 
H. is hierbij gebroken. De eigenaar van de 25 

Albert Heijn zegt dat hij sloeg uit frustratie 
over de beroving en de latere bedreiging.

 
bron: NRC Handelsblad van 14 november 2002 
 
 

Prins Bernhard betaalt boete AH-medewerker  
 
Door onze Amsterdamse redactie  
 
Prins Bernhard heeft de boete betaald die een medewerker van Albert Heijn in Amsterdam 
vorige maand kreeg opgelegd. De rechter veroordeelde de medewerker tot een boete van 
600 euro, waarvan 300 voorwaardelijk, omdat hij een dief een gebroken neus had geslagen. 
Volgens de rechtbank was dat niet nodig geweest, omdat de dader zich toen al had 
overgegeven. Een tweede medewerker van AH werd vrijgesproken.  
 
bron: NRC Handelsblad van 1 maart 2003 
 
 
Vervolging ‘helden’ scherp veroordeeld; justitie in de verdediging 
 

Heeft het OM niets beters te doen? 
 
Politici horen zich terughoudend op te stellen over zaken die onder de rechter 
zijn, maar velen hebben toch al een mening 
 
Door onze redacteur Jos Verlaan 
 
DEN HAAG, 30 okt. De meeste klanten en 
winkeliers in de Eerste Van Swindenstraat 
vinden de vervolging van de twee Albert 
Heijn-mannen wegens mishandeling van een 
gevluchte overvaller ‘schandalig’. Natasha 5 

de Wilde (26), die in de straat bij 
uitzendbureau Adecco werkt: “Ik vind dat je 
in principe het recht niet in eigen hand moet 

nemen. Maar je weet als winkelier dat die 
dief over een paar dagen op straat loopt, zo 10 

gaat het hier altijd.” Ook een aantal politici 
kiest zonder meer partij voor de winkeliers. 
“Ze verdienen een koninklijke 
onderscheiding”, vindt VVD-woordvoerder 
C. Cornielje. En de waarderende woorden 15 

van Prins Bernhard voor het duo, 

tekst 1 

tekst 2 

tekst 3 
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onderstrepen volgens hem een dergelijk 
gebaar. Dat er bij de aanhouding van de 
overvaller, die daarvoor een caissière met 
een mes had bedreigd, rake klappen zijn 20 

gevallen, doet aan die waardering niets af.  
Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over 
de gebeurtenissen van vorige week in Venlo, 
waarbij een man overleed nadat hij twee 
jongeren had aangesproken op de manier 25 

waarop zij met een brommer rakelings langs 
een oude vrouw scheurden. Terwijl hij werd 
doodgeslagen, greep niemand in. Bij het 
AH-filiaal in Amsterdam werd wel 
ingegrepen, maar strafvervolging is het 30 

gevolg. Wat mogen omstanders nu eigenlijk 
wel en niet doen? vroegen Kamerleden zich 
af. Waar ligt de grens tussen noodweer en 
eigen rechter spelen? 
Valt het uitdelen van een ‘gigantische 35 

rotschop’ onder tolerabele noodweer, zoals 
VVD-minister Remkes van Binnenlandse 
Zaken die het afgelopen weekeinde aanbeval 

voor de daders van het incident in Venlo? 
“Soms kan lichamelijke interventie 40 

noodzakelijk zijn”, zei Remkes in het debat. 
“Eerst nadenken, dan doen”, was zijn 
devies. “Maar vooral niet te lang nadenken.” 
Zonder te weten wat er in de omgeving van 
het Amsterdamse AH-filiaal precies gebeurd 45 

is, wilde PvdA-woordvoerder P. van Heemst 
staande het debat weten waarom politie en 
justitie zoveel tijd aan vervolging van de 
twee AH-medewerkers besteden, mensen die 
‘niet lijdzaam hebben toegekeken, maar in 50 

actie zijn gekomen’. (…) 
De VVD vindt dat minister Remkes de 
duidelijkheid maar moet verschaffen. 
“Mensen moeten concreet weten wat wel en 
wat niet mag”, aldus Cornielje. De minister 55 

moet in publiekscampagnes duidelijk maken 
wat goed is en wat niet. Wat moet en mag.” 
Minister Donner van Justitie waarschuwde 
voor het veroordelen van omstanders die 
niet ingrijpen, zoals in Venlo (…).60 

 
bron: NRC Handelsblad van 30 oktober 2002 
 
 

Morele paniek 
 
Column Elsbeth Etty 
 
(…) 
De onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht is bedoeld als waarborg tegen 
politieke rechtspraak. We willen geen 
situatie waarin de rechter zich niet naar de 
wet, maar naar de volkswil, de media, de 5 

regering, of leden van het Koninklijk Huis 
heeft te richten. (…) 
Samen met de rechterlijke onafhankelijkheid 
belandde deze week de ministeriële 
verantwoordelijkheid in de uitverkoop: mag 10 

de prins ook eens wat zeggen? Omdat de 
prins ‘met zijn hart’ sprak (Balkenende) en 
verwoordde ‘wat velen van ons denken’ 
(Zalm), gold de ministeriële 
verantwoordelijkheid niet. Het gezonde 15 

volksgevoel gaat blijkbaar boven 
staatsrechtelijke zorgvuldigheid. (…) 

Intussen blijft overeind dat prins Bernhard 
figureerde in een klassiek voorbeeld van 
campagnejournalistiek van De Telegraaf, die 20 

weer eens ouderwets uitpakte om het 
volksgevoel te mobiliseren. (…) 
“Intensieve media-aandacht gaat over in een 
mediahype wanneer de media zelf het 
voortouw nemen, invloed gaan uitoefenen 25 

op het verloop van de gebeurtenissen en 
daar weer uitgebreid over gaan berichten”, 
zo omschrijft mediasocioloog P.Vasterman 
het verschijnsel ‘nieuws maken door de 
opwinding te verslaan’. Het gaat in de 30 

berichtgeving dan niet meer om een 
gebeurtenis als zodanig, maar om de sociale 
constructie van die gebeurtenis.

 
bron: NRC Handelsblad van 2 november 2002 
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‘Verbied overvallers toegang tot winkels’ 
 
Door een onzer redacteuren  
 
Opgepakte overvallers van winkels moeten 
aansluitend aan hun celstraf een 
winkelcentrumverbod opgelegd krijgen. 
Winkeliers moeten de garantie krijgen dat 
zij voor langere tijd verschoond blijven van 5 

fysiek contact met overvallers.  
Dat bepleit de voorzitter van het Midden- en 
Kleinbedrijf Amsterdam, F. Houterman, in 
zijn nieuwjaarsboodschap.  
Een dergelijk winkelcentrumverbod moet 10 

voorkomen dat winkeliers herinnerd worden 
aan traumatische gebeurtenissen. Ook 
represailles aan hun adres of dat van het 
personeel moeten worden voorkomen. 
Volgens Houterman zijn de afgelopen vijf 15 

jaar 285.000 winkeliers met vormen van 
criminaliteit geconfronteerd geweest. 
Midden- en Kleinbedrijf Amsterdam wil dat 
elke overval meteen wordt afgestraft met 
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, ook 20 

als het om iemand gaat die voor de eerste 
keer betrapt wordt.  
“In het huidige systeem worden nog teveel 
gele kaarten uitgedeeld voordat iemand 
daadwerkelijk rood krijgt”, aldus 25 

Houterman. “Het opleggen van 
voorwaardelijke gevangenisstraf werkt 
normvervagend en houdt bovendien 
draaideurcriminaliteit in stand.”  

 
naar: NRC Handelsblad van 24 december 2002 
 
 
Opgave 2 Omroeppolitiek: een avondje Afrika? 
 

SHO breidt actie uit voor hongerend Afrika 
 
De Samenwerkende Hulp Organisaties 
(SHO) hebben vandaag besloten hun 
noodhulpcampagne voor zuidelijk Afrika uit 
te breiden. Naar aanleiding van signalen 
vanuit de Hoorn van Afrika en na de 5 

waarschuwing van het 
Wereldvoedselprogramma van de VN is 
besloten om ook geld in te zamelen om de 
dreigende hongersnood in Ethiopië en 
Eritrea af te wenden. Volgens schattingen 10 

van het Wereldvoedselprogramma dreigen 
in heel Afrika 38 miljoen mensen het 
slachtoffer te worden van deze hongersnood. 
Een uitgebreide publiekscampagne met 
advertenties en spotjes op radio en televisie 15 

op alle zenders, zal Nederlanders vanaf 
vandaag oproepen om geld voor hongerend 
Afrika te doneren op giro 555.  
Motto van de actie wordt ‘Help hongerend 
Afrika nu’. Er zijn radio- en televisiespotjes 20 

gemaakt die de komende twee weken gratis 
zullen worden uitgezonden op alle 
Nederlandse publieke en commerciële 
zenders. Daarnaast krijgen alle kranten en 
publieksbladen zogenaamde 25 

‘stopperadvertenties’ aangeboden. 
 
De leden van de SHO zijn al geruime tijd 
bezig met grootschalige noodhulpacties in 
de getroffen gebieden. 

 
 bron: persbericht  van 13 december 2002 
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Een rondvraag over bollebuikjes-tv, Afrika-
moeheid en omroeppolitiek 
 
Er is weer honger in Afrika. Eind 
december stuurde de stichting 
Samenwerkende Hulp Organisaties 
(SHO) daarom een brandbrief naar 
Hilversum: toon a.u.b. meer 5 

hongerende kinderen op tv. Maar een 
klassieke avondvullende tv-actie met 
zielige beelden, sterren en een hele 
grote cheque bleef uit. Waarom 
eigenlijk? Een rondvraag over 10 

bollebuikjes-tv, Afrika-moeheid en 
omroeppolitiek. 
   
Door Ilse van der Velden, VPRO-Gids 
KEES DIJK, secretaris van de 
coördinatiecommissie Publieke Omroep 
over het beleid inzake hulpacties op 15 

televisie:  
“Hoewel de SHO in december aangaf dat 
een grote, avondvullende tv-actie op z’n 
plaats zou zijn, is toen in gezamenlijk 
overleg besloten dat niet te doen. Het klinkt 20 

cru, maar een actie moet wel gemarket 
worden en er waren onvoldoende beelden. 
Dan heb je een probleem.  
Een ander probleem, dat signaleerde de 
SHO zelf, is dat deze ramp mede is ontstaan 25 

door corruptie en logistieke problemen ter 
plaatse en dat is verdomd moeilijk te 
verkopen aan het publiek.  
(…) 
 Mocht er in de nabije toekomst aanleiding 
zijn en voldoende beeldmateriaal, dan 30 

zeggen we niet bij voorbaat nee tegen 
alsnóg een avondvullende actie. Al hebben 
we daarbij wel gezegd: denk erom, 22 
januari zijn er verkiezingen en misschien 
vindt in diezelfde week ook nog de inval 35 

plaats in Irak. Dus rond die tijd ben je 
helemaal nergens met zo’n actie.” 
  
JAN PRONK, oud-minister van 
Ontwikkelingssamenwerking:  
“Onzin, er zijn altijd beelden. Om actie te 40 

voeren hoef je niet alleen dramatische 
beelden van de diepste ellende te gebruiken 
– als je daar op wacht ben je te laat. Dat 
moet je vóór zijn. Dit speelt overigens al 
veel langer; de signalen over dreigende 45 

hongersnood kwamen al in juni vorig jaar; 
ik heb daar in de zomer nog over mee 
vergaderd in de Verenigde Naties.  
In plaats van verhongerde mensen kun je 
beelden tonen van de huidige politieke en 50 

economische situatie ter plaatse. Daarbij 
hoef je kritiek géénszins te vermijden (...) 

Al enige tijd valt me op dat ik de 
actualiteitenrubrieken minder vaak tegen-
kom op mijn reizen in Afrika. De omroepen 55 

geven tegenwoordig minder makkelijk geld 
uit aan Afrika. Ze stellen niet langer 
voldoende middelen beschikbaar om zelf ter 
plaatse te gaan kijken.” 
  
MARIA HENNEMAN, hoofdredacteur 60 

Netwerk en bij Publieke Omroep voorzitter 
van de werkgroep Actualiteiten: 
“Wat een bizar verhaal! Al in november 
hebben wij, de gezamenlijke 
actualiteitenrubrieken, het initiatief 65 

genomen tot een grote avondvullende 
journalistieke actie, dus zonder zang en dans 
op de buis. Wij waren allemaal van plan 
verslaggevers naar het gebied te sturen om 
reportages te maken over de honger en de 70 

achterliggende problemen. Maar van de 
hogere regionen van Publieke Omroep, die 
het contact met de SHO onderhouden, 
kregen we te horen dat ze zo’n actie op dat 
moment niet opportuun vonden. Als Kees 75 

Dijk zegt dat er geen beelden waren, dan 
weet ik niet waar hij het over heeft. Wij 
stonden klaar om af te reizen. Het afgelopen 
jaar besteedden wij twee maal, al in een 
vroeg stadium, in de zomer van 2002, 80 

aandacht aan honger in Afrika.” (…) 
 
ED RIBBINK, adjunct-hoofdredacteur 
Nova:  
“Het klinkt oneerbiedig, maar Afrika is uit. 
Je hebt van die rare modes – eerst was 85 

Midden-Amerika in, toen Afrika. Nu zijn ze 
beide uit. Of we minder aandacht zijn gaan 
besteden aan Afrika? Ongetwijfeld.” 
 
ROELAND STEKELENBURG, sinds 1999 
Afrika-correspondent voor Nova te Zambia.  90 

“De honger is nu niet alleen een jaarlijks 
terugkerend fenomeen, maar ook een 
armoedeprobleem.  
Zelf heb ik nog geen verhalen over de 
honger gemaakt voor Nova omdat ik het een 95 

erg gecompliceerd verhaal vond. En dat kan 
je moeilijk kwijt.”  
 
ROEL VAN DER VEEN, ambtenaar op het 
ministerie van Buitenlandse Zaken en auteur 
van het spraakmakende boek Afrika, van de 100 

Koude Oorlog naar de 21ste eeuw: 
(…) “Waar we wel moe van zijn, is van 
verhalen over zielige Afrikanen en 
kolonialisme. Dat geloven we wel. (…)  

tekst 7 
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Holdingmij De Telegraaf

PCM-Holding

Wegener

Noordelijke Dagblad Combinatie

H. Sijthoff's Financieele Dagbl. BV

Reformatorisch Dagblad

Nederlands Dagblad Stichting

Prov. Persveren. voor Friesland (Friesch Dagblad)

Ten Hagen Stam (Cobouw)

Uitg. Agrarisch Dagblad (Reed Elsevier)

BDU (Barneveldse Krant)

Staatsdrukkerij en uitgeverij

VNU-Dagbladengroep

Uitgedrukt als percentage van de totale oplage van alle dagbladen.

In bovenstaande tabel is de ontwikkeling van de marktaandelen van alle dagbladondernemingen weergegeven 

over een periode van zes jaar. 

Marktaandelen dagbladondernemingen

Of er hier Afrika-moeheid bestaat? Als je 105 

ziet hoeveel belangstelling er is voor mijn 
boek denk ik het tegendeel.” (…) 
 
PROF. THEO SCHUYT, hoogleraar 
Filantropie aan de VU in Amsterdam:  
“De belangrijkste voorwaarde van het slagen 110 

van een actie is dat men weet dat het doel of 
de actie er is. Ook belangrijk is dat er een 
aantal voorbeelden zijn, bekende personen 
of beroemdheden die het voortouw nemen, 
zodat je het gevoel krijgt dat je niet achter 115 

kunt blijven, dat je wel mee móet doen (...)  
Je moet concreet kunnen zien waar het geld 
heen gaat. In een korte radio-annonce, in de 
trant van: het gaat slecht met Afrika, dus 
geef alsjeblieft, komt dat niet over. Dat 120 

mensen overvoerd zijn, geloof ik niet (…) 
Waar nood is, wordt geholpen. Eén ding is 
duidelijk: Nederland is in staat geweest een 
voor de wereld unieke democratisering van 
de geldwerving te bereiken. Want niet alleen 125 

de rijken geven geld, iederéén geeft geld.”

 
bron: VPRO-gids no. 5, 2003 (verkort) 
 
 
Opgave 3 Massamedia en de overheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot de Holdingmij De Telegraaf behoren De Telegraaf en diverse regionale dagbladen in Zuid-Limburg 
en Noord-Holland.  
Tot de PCM-Holding behoren onder andere de dagbladen: Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, de 
Volkskrant, Trouw.  
Wegener geeft regionale dagbladen uit zoals de Gelderlander, Brabants Dagblad, De Twentsche 
Courant Tubantia.  
De Noordelijke Dagblad Combinatie is uitgever van de Leeuwarder Courant en Dagblad van het 
Noorden. 
De VNU-groep was uitgever van regionale dagbladen in Noord-Brabant. 
 
bron: www.PersMediamonitor.nl 
 

tabel 1 
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Opgave 4 2002: een bewogen jaar in de Nederlandse politiek 
 
 

 
 
De verkiezingen van 1998, 2002 en 2003 leidden tot de volgende kabinetten: 
 
1998-2002: Kabinet-Kok II (PvdA-VVD-D66) 
2002-2003: Kabinet-Balkenende I (CDA-LPF-VVD) 
2003-       :  Kabinet-Balkenende II (CDA-VVD-D66) 
 
naar: NRC Handelsblad van 23 januari 2003 
 
 

Generaal pardon voor asielzoekers? 
DEN HAAG - Minister Nawijn 
(Vreemdelingenzaken) heeft in het kabinet 
geen poot aan de grond gekregen met zijn 
plan asielzoekers die al jarenlang in 
onzekerheid verkeren, uitzicht op een 5 

permanent verblijf in Nederland te bieden. 
Tweede-Kamerleden, zowel oppositie- als 
coalitiefracties, zijn woedend dat de LPF-
bewindsman opnieuw ‘valse verwachtingen’ 
bij de groep asielzoekers heeft gewekt. 10 

“In zo'n ernstige kwestie als deze, waarin 
het om kwetsbare mensen gaat, moet een 
minister heel erg oppassen met de 
verwachtingen die hij wekt”, kritiseerde 

CDA-kamerlid Vroonhoven de handelwijze 15 

van Nawijn. “Dit is voor deze groep 
asielzoekers weerzinwekkend”, zei PvdA’er 
De Vries. (…) Op verzoek van GroenLinks 
zal Nawijn zich de komende week in een 
spoeddebat moeten verantwoorden. 20 

 
In een langdurig kabinetsberaad kreeg de 
minister gisteren geen enkel gehoor bij zijn 
collega's voor de regeling die hij voor een 
groep van 2300 ‘schrijnende gevallen’ onder 
de asielzoekers voorstelde. Hij wilde voor 25 

deze groep ‘ruimhartig’ gebruikmaken van 
zijn (…) bevoegdheid, die hij heeft om in 

tabel 2 

tekst 8 
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Partijen Aantal stemmers 20031998

Zetelverdeling Tweede Kamer

2002 2003 %

CDA

SGP

GPV

RPF

ChristenUnie

LPF

Leefbaar NL

VVD

D66

PvdA

GroenLinks

SP

2.758.649

150.260

204.324

549.000

38.856

1.720.183

391.329

2.626.926

493.358

608.324

9.629.388

28,6

1,6

2,1

5,7

0,4

17,9

4,1

27,3

5,1

6,3

100,0
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individuele gevallen van de officiële regels 
af te wijken. 
 
De asielzoekers die hij op het oog had, zijn 30 

vreemdelingen die langer dan vijf jaar 
wachten op uitsluitsel over hun 
asielaanvraag, die niet zijn veroordeeld en 
in een officieel opvangcentrum of -huis 
zitten. De andere ministers hielden Nawijn 35 

voor dat de bevoegdheid van een 
bewindsman is bedoeld voor 
uitzonderingsgevallen, niet voor een 
stelselmatige praktijk waarin honderden 
asielzoekers zijn betrokken.  (…) 40 

Het kabinetsberaad was nodig omdat 
Nawijn, na een eerdere belofte aan 
Vluchtelingenwerk, deze week had gezegd 
een ‘humanitaire oplossing’ voor deze groep 
asielzoekers na te streven. (…) 45 

De Vries vraagt zich af hoe premier 
Balkenende nog vertrouwen kan hebben in 
een bewindsman die ‘zijn ministerschap niet 
serieus uitoefent’. (…) 
Vos: “Ze hebben geen enkele boodschap aan 50 

de ongelooflijk schrijnende toestand waarin 
deze mensen verkeren.”

bron: Trouw van 15 februari 2003 
 
 

 
 
 

Schrijnend geval in de Kamer   
Voor het debat over een pardon voor 
asielzoekers werd minister Nawijn in de hal 
van de Tweede Kamer zelf geconfronteerd 
met een zogenoemd schrijnend geval. 
Tientallen kinderen van basisschool De 5 

Okkernoot uit Zetten boden hem een groot 
kartonnen hart met honderden 
handtekeningen aan omdat hun 
schoolgenootje Ali (9) en zijn broertje Loay 
(4) dreigen te worden uitgezet. De twee zijn 10 

in Nederland geboren, hun ouders vluchtten 
tien jaargeleden uit Libanon naar Nederland. 
Ruim een week geleden werd hun tweede 

asielaanvraag definitief afgewezen. Ze 
moeten terug. Juist op de dag dat de school 15 

hoorde van de voor de familie noodlottig 
verlopen asielprocedure, kwam Nawijn in 
het nieuws met zijn voorstel om duizenden 
asielzoekers een pardon te geven. “Dat gaf 
ons ontzettende goede hoop.” (…) Een 20 

woordvoerder van Vluchtelingenwerk laat 
weten dat op basis van de huidige regels en 
het debat niet duidelijk is of de familie in 
aanmerking komt voor een eventueel 
pardon.25 

 
bron: NRC Handelsblad van 19 februari 2003 

tekst 9 
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Over VluchtelingenWerk Nederland 
 
VluchtelingenWerk Nederland is de 
onafhankelijke organisatie die opkomt voor  
vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, 
vanaf het moment van binnenkomst tot en 
met de integratie in de Nederlandse 5 

samenleving. 
 
Zo'n tienduizend vrijwilligers van 
VluchtelingenWerk zetten zich dagelijks in 
voor vluchtelingen en asielzoekers die in 
Nederland een veilige toekomst hopen te 10 

vinden. De ondersteuning die zij bieden 
varieert van persoonlijke steun in de 
asielprocedure tot praktische begeleiding bij 
het opbouwen van een eigen bestaan in de 
Nederlandse samenleving. In negentig 15 

procent van alle gemeenten in Nederland is 
een lokale stichting van VluchtelingenWerk 

actief. Deze ‘VluchtelingenWerkgroepen’ 
variëren van kleine stichtingen met slechts 
een enkele vrijwilliger, tot grote 20 

organisaties met meer dan dertig betaalde 
medewerkers en een veelvoud aan 
vrijwilligers.  
 
De vrijwilligers staan er gelukkig niet alleen 
voor. Betaalde medewerkers van plaatselijke 25 

stichtingen én van de landelijke 
werkorganisatie ondersteunen hen, onder 
meer door voortdurende scholing, 
telefonische en schriftelijke adviezen en 
voorlichtingsactiviteiten.  30 

 
Samen zijn wij VluchtelingenWerk 
Nederland.

 
bron: Informatie is ontleend aan de website van Vereniging VluchtelingenWerk Nederland 
 
 

Nog nooit was de Tweede Kamer zo onervaren 
 
Precies de helft van de 150 parlementariërs heeft hooguit één jaar op het Binnenhof 
doorgebracht 
 
De gemiddelde parlementaire ervaring daalt pijlsnel, constateert politicoloog Joop 
van den Berg. De Tweede Kamer waarvan vandaag de precieze samenstelling 
bekend wordt gemaakt, is zelfs de meest onervaren ooit. 
 
Door Arnoud Veilbrief 
 
DEN HAAG, 27 jan. Wie kent het Tweede-
Kamerlid Duymaer van Twist nog? Het 
antirevolutionair Kamerlid was in meer dan  
één opzicht een opmerkelijk figuur, vertelt 
de politicoloog en oud-senator Joop van den 5 

Berg. Hij was het langstzittende Kamerlid 
ooit, van 1891 tot 1946, “al geloof ik niet 
dat hij in al die jaren zo veel bijzonders 
heeft gepresteerd”, vertelt Van den Berg. 
“Wel heeft hij het ‘Leve de Koningin!’ na 10 

het voorlezen van de troonrede ingevoerd.” 
(…) de Tweede Kamer, waarvan vandaag de 
exacte samenstelling door de Kiesraad 
bekend wordt gemaakt, kent 55 
nieuwelingen. Precies de helft van de 150 15 

parlementariërs heeft één jaar ervaring of 
minder. Daarmee is de nieuwe Tweede 
Kamer de meest onervaren Kamer ooit. (...) 
Van den Berg vindt dat een probleem, zeker 
met het oog op het alom geuite verlangen 20 

naar meer dualisme tussen kabinet en 
parlement en het streven meer politiek 
tegenspel te bieden aan de machtige 
ambtenarij. Door hun grotere ervaring 

hadden Kamerleden vroeger meer gezag dan 25 

tegenwoordig. “Je bouwde vroeger als 
Kamerlid langzaam aan een carrière, dat gaf 
gewicht en gezag. Veel Kamerleden 
beheersten het politieke vak dan ook beter 
dan de minister; en konden het hem 30 

bijzonder lastig maken. Dat is nu absoluut 
niet meer zo. De ministers en 
staatssecretarissen zijn vaak ervarener dan 
de Kamerleden. (...) En dan hebben ze ook 
nog eens een heel team van ambtenaren dat 35 

hen terzijde staat. Dat geeft een enorme 
voorsprong, die bijna niet meer in te lopen 
is. Ministers krijgen het daardoor zelden 
echt lastig (...).” 
Van den Bergs zorgen worden in de Tweede 40 

Kamer zelf niet door iedereen gedeeld. Oud-
Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven 
(PvdA) bijvoorbeeld, zelf goed voor bijna 
22 parlementaire dienstjaren, is een heel 
andere mening toegedaan. “Ik vind dat er nu 45 

een goede mix is van ervaren en nieuwe 
Kamerleden”, zegt zij (…). Een politicus die 
het grote publiek op heldere wijze politieke 

tekst 10 

tekst 11 
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keuzes kan voorleggen, is volgens haar net 
zo'n parel voor de democratie, als een 50 

parlementariër met veel staatsrechtelijke 
kennis. (…) 
Haar opvolger, huidig Kamervoorzitter 
Frans Weisglas (VVD), kan zich meer bij 
Van den Bergs zorgen voorstellen. “Laat ik 55 

zeggen dat, wanneer ik de kandidatenlijsten 
van de partijen had mogen bepalen, (…) ik 
vijfenzeventig nieuwe leden binnen een jaar 
wat te veel van het goede had gevonden.” 
Over de kieslijsten van de partijen gaat 60 

Weisglas niet, over de werkwijze van de 
Tweede Kamer des te meer. Om het hoofd te 
kunnen bieden aan de dreigende teloorgang 
van de kennis van het politiek bedrijf, 
‘moeten’ de nieuwelingen bij hem, de 65 

griffier en enkele ambtenaren op cursus. 
(…) “Mijn klasje is overigens niet het enige 
hoor. Wim van de Camp (CDA) heeft ook 
veel tijd besteed aan het opleiden van de 
vele nieuwe CDA-fractieleden na de 70 

verkiezingen van vorig jaar. Maar hij 
besteedt aandacht aan andere zaken, zoals 
voor welke journalisten ze op hun hoede 
moeten zijn, haha.” 
Van de Camp bevestigt dit, en hij schaamt 75 

zich er niet voor. “Een politicus heeft de 
pers nodig, maar de pers denkt zelf ook mee. 
Als politicus moet je wel beseffen dat het 
belang van de pers niet het jouwe hoeft te 
zijn.” (…) 80 

 

  
bron: NRC Handelsblad van 27 januari 2003 
 
 

Einde 
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inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens 
aan de Citogroep te verstrekken. 

m
aa

ts
ch

ap
pi

jle
er 20 04

Tijdvak 2

Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt, het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen 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 proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score 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 beoordelingsmodel. 
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 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 beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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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 afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Voor deze toets kunnen maximaal 93 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 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.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak maatschappijleer HAVO zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Opgave 1 Vervolging medewerkers Albert Heijn: schandalig of  begrijpelijk? 
 
Maximumscore 1 

 1  Voor de arrondissementsrechtbank: de gepleegde delicten zijn misdrijven, namelijk overval 
en dreiging met geweld respectievelijk gebruik van geweld. 
 
Maximumscore 2 

 2  • afschrikking van de dader voor het opnieuw plegen van het delict/speciale preventie  1   
• heropvoeding/resocialisering  1  

 
Maximumscore 4 

 3  • Het opportuniteitsbeginsel houdt in dat het OM kan seponeren (afzien van vervolging), als 
het belang van het niet vervolgen zwaarder weegt dan het belang van het wel vervolgen  2   
 

• Hier zou kunnen gelden dat het belang van niet vervolgen zwaarder weegt, gezien de 
commotie die het wel vervolgen teweegbrengt / vervolging gaat in tegen het rechtsgevoel 
van het publiek   2  
of 

• Het optreden van de AH-medewerkers tegen de AH-dief wordt maatschappelijk gezien niet 
bezwaarlijk gevonden; het rechtsgevoel legitimeert het optreden van de AH-medewerkers. 
De diefstal woog ruimschoots op tegen het gebruikmaken van geweld door de AH-
medewerkers  2  
 
Maximumscore 2 

 4  Dat wil zeggen dat de verdachte geweld heeft gepleegd uit zelfverdediging (of de 
verdediging van een ander). De rechter kan dit als een rechtvaardigingsgrond aanmerken. 
De rechter ontslaat de persoon van rechtsvervolging. 
 
Maximumscore 1 

 5  Voorbeelden van goede redenen zijn (één van de volgende):  
• Eigen rechter spelen, druist in tegen de betekenis van rechtsregels, namelijk het bieden van 

rechtszekerheid. / Rechtsregels maken onafhankelijke rechtspraak mogelijk. 
• In een rechtsstaat beslist een onafhankelijke rechter over geschillen tussen burgers. 
• In een rechtsstaat worden conflicten op een vreedzame wijze beslecht. 
• In een rechtsstaat dient de rechtsorde te worden gerespecteerd. 

 
Maximumscore 2 

 6   De minister van Justitie is politiek verantwoordelijk (tegenover de Tweede Kamer en de 
Eerste Kamer) voor (één van de volgende):  1   

• het handelen van het Openbaar Ministerie / vervolgingsbeleid. 
• het toezicht op politietaken (opsporing en vervolging van strafbare feiten). 

 
De minister van Binnenlandse Zaken is politiek verantwoordelijk (tegenover de Tweede 
Kamer en de Eerste Kamer) voor (één van de volgende):  1  

• het centrale beheer van de politie (samen met de minister van Justitie).  
• het handhaven van de openbare orde en veiligheid. 

 
 7  B  

 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 8  twee van de volgende vragen: 
• Is het feit bewezen? / Zijn alle bestanddelen uit de delictomschrijving bewezen? / Door wie 

zijn de klappen die leidden tot een gebroken neus uitgedeeld? 
• Is er sprake van een rechtvaardigingsgrond? / Is hier sprake van noodweer? 
• Is er sprake van schuld? / Was de verdachte zo buiten zinnen van woede dat hij niet 

toerekeningsvatbaar was? / Is er sprake van noodweerexces? 
 
per juiste vraag  1  
 
Maximumscore 1 

 9   scheiding van uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht 
 
Maximumscore 1 

 10  De burger wordt beschermd tegen (de willekeur van) overheidsoptreden doordat de rechter 
onpartijdig tussen de vervolgende overheid en de aangeklaagde burger staat. / Burgers 
kunnen vertrouwen op (eerlijke) toetsing van de wetten door een onafhankelijke rechter. 
 
Maximumscore 2 

 11  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende): 
• Sommige media brengen sensationele berichten over criminaliteit, waarbij niet altijd 

zorgvuldig met de feiten wordt omgesprongen. 
• Sommige media berichten relatief veel over criminaliteit en overbelichten daarmee de 

werkelijke omvang van criminaliteit. 
• Sommige media berichten relatief veel over bepaalde soorten van criminaliteit, met name de 

zwaardere en vertekenen aldus het beeld van de criminaliteit in het algemeen. 
• Sommige massamedia leggen relatief veel nadruk op bepaalde groepen daders zoals 

bijvoorbeeld Marokkanen en dragen daardoor bij aan een negatieve 
beeldvorming/stereotypering van die groep. 
  
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 2 

 12  • Alles wat leden van het Koninklijk Huis doen en zeggen, valt onder de ministeriële 
verantwoordelijkheid. / De minister-president is (namens het kabinet) politiek 
verantwoordelijk voor gedragingen en uitspraken van de leden van het Koninklijk Huis  1  

• In plaats van zich te verantwoorden voor de inhoud van de uitspraak, vergoelijken de 
ministers Balkenende en Zalm de uitspraak van de prins  1  
 
Maximumscore 2 

 13  twee van de volgende doelen van rechtsregels: 
• biedt rechtszekerheid  
• biedt rechtsgelijkheid 
• verheldert de scheidslijn tussen wat wel en wat niet mag 

 
per juist doel  1  
 
Maximumscore 3 

 14  B De aangeleerd-gedrag-theorie: crimineel gedrag is, evenals elk ander menselijk gedrag 
overgenomen of aangeleerd gedrag. 
Ongewenst sociaal gedrag is te veranderen door straf te geven. Door de overvallers 
onmiddellijk te straffen, wordt crimineel gedrag afgeleerd of door niet te straffen, wordt 
crimineel gedrag ‘beloond’. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 15  - immateriële gevolgen: 
• emotionele schade/angst  
• bedreigingen 

 
Indien twee immateriële gevolgen juist  1  
Indien minder dan twee immateriële gevolgen juist  0  
 
- materiële gevolgen 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (drie van de volgende): 

• verhoging verzekeringspremies 
• kosten beveiligingsapparatuur/beveiligingscursussen personeel 
• proceskosten civiele procedures 
• medische kosten personeel/kosten uitval personeel 

 
Indien drie materiële gevolgen juist  2  
Indien twee materiële gevolgen juist  1  
Indien minder dan twee materiële gevolgen juist  0  
 
Maximumscore 2 

 16  Voorbeelden van goede maatregelen zijn (drie van de volgende): 
• technopreventie (elektronische poortjes, stilalarm en dergelijke) 
• inzet particuliere bewakingsdiensten / buurt-, winkelierpreventieprojecten 
• meer toezichthoudend personeel 
• structurele aanpassing van de winkels (rolluiken/spiegels/looproutes) 
• meer waarschuwingsborden dat er gecontroleerd wordt / in tassen gekeken kan  

worden 
• samenwerking binnen winkeliersvereniging ter bevordering van meer sociale veiligheid  

 
Indien drie maatregelen juist  2  
Indien twee maatregelen juist  1  
Indien minder dan twee maatregelen juist  0  
 
Opgave 2 Omroeppolitiek: een avondje Afrika? 
 
Maximumscore 2 

 17  • De informerende functie/agendafunctie: massamedia kunnen ervoor zorgen dat het publiek 
op de hoogte is van het onderwerp ‘geld geven voor hongerend Afrika’ / kunnen ervoor 
zorgen dat dit onderwerp op de ‘publieke agenda’ komt, dat wil zeggen dat mensen over dit 
onderwerp denken en praten  1  

• de socialiserende functie: de beoogde publiekscampagne via de media zorgt voor de 
overdracht van waarden en normen: hulp bieden is goed en je dient geld te geven  1  
 
Maximumscore 2 

 18  Voorbeelden van goede redenen zijn (twee van de volgende): 
• de opkomst van commerciële omroepen en concurrentie van deze omroepen 
• de verminderde ‘trouw’ van het kijkerspubliek aan de publieke omroep/ontzuiling/ 

individualisering 
• de druk van de overheid (uit financiële overwegingen) op de publieke omroepen om meer 

samen te werken 
 
per juiste reden  1  
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 19  Een voorbeeld van een goed antwoord is: 
Het referentiekader is het geheel van ervaringen/kennis/houdingen/verwachtingen, dat van 
invloed is op de subjectieve waarneming van gebeurtenissen en verschijnselen. 
 
Maximumscore 2 

 20  Voorbeelden van een goede uitleg zijn (één van de volgende): 
• Als het idee bestaat dat een ramp zoals hongersnood en een fenomeen als burgeroorlog te 

wijten is aan fouten (zoals corruptie) binnen de landen zelf, zullen mensen zich afsluiten 
voor de mediaboodschap om geld te geven. 

• Te veel herhaling van schokkende beelden zou ‘moeheid’ opleveren; door die houding 
kijken en luisteren de mensen niet meer naar nieuwe informatie (over weer een 
geldinzamelingsactie). 

• Als mensen belangstelling hebben voor Afrika en zich afzetten tegen het beeld van zielige 
Afrikanen, dan zullen ze positief staan tegenover een tv-uitzending over Afrika en bereid 
zijn om geld te geven. 
 
Maximumscore 3 

 21  Voorbeelden van goede antwoorden zijn: (drie van de volgende): 
• Beschikbaarheid van beeldmateriaal: volgens Kees Dijk was dit beeldmateriaal er niet in 

voldoende mate.  
• Het probleem moet begrijpelijk zijn: volgens Kees Dijk waren de oorzaken van het ontstane 

probleem moeilijk uit te leggen. 
• Nabijheid: het onderwerp ‘Tweede-Kamerverkiezingen’ gaat Nederlanders meer direct aan.  
• Uitzonderlijk zijn / voldoende afwisseling: het begrip ‘Afrika-moeheid’ geeft al aan dat het 

niet door iedereen als uitzonderlijk beleefd wordt. De oorlog in Irak wint het op het punt 
van uitzonderlijkheid. 

• Over prominente personen: Bush en Saddam Hoessein (Irak-kwestie) zijn veel bekendere 
personen dan leiders in Afrika. 

• ‘dramatisch zijn’: het onderwerp is zeker dramatisch te noemen / kan veel emoties 
oproepen, maar ook op dit punt moet het concurreren met het onderwerp Irak, dat voor veel 
mensen als nog dramatischer wordt gezien. 
 
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 2 

 22  één van de volgende redenen: 
• Internationale persbureaus hebben een westerse achtergrond en maken primair nieuws voor 

de westerse markt. Die persbureaus vergaren dus relatief veel nieuws over de westerse 
wereld en relatief weinig nieuws over de Derde Wereld / hebben weinig correspondenten in 
Afrikaanse landen.  

• Het relatief weinige nieuws over de Derde Wereld is ook vaak gemaakt vanuit een westerse 
optiek: weinig aandacht voor ontwikkelingsprocessen, en relatief veel aandacht voor 
burgeroorlog/rampen als hongersnood/incidenten als staatsgrepen/folklore.  
 
Maximumscore 3 

 23  • de visie van beïnvloeding van de massamedia via het tweetraps-model  1   
• Volgens deze visie beïnvloeden de massamedia zogeheten ‘opinieleiders’, zoals goede 

vrienden en kennissen, collega’s of leidersfiguren. Deze opinieleiders zijn hier ‘bekende 
personen of beroemdheden, die het voortouw nemen’. Deze opinieleiders beïnvloeden op 
hun beurt de ‘volgers’  2   
 
 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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400036-2-25c 8 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 2 

 24  A  Het artikel is objectief: telkens wordt duidelijk aangegeven om wiens mening het gaat; 
de schrijfster laat daarbij haar eigen mening buiten beschouwing   1   
B  Het principe van hoor en wederhoor is toegepast, doordat voor- en tegenstanders van een 
avondvullende tv-actie aan het woord komen  1  
 
Maximumscore 3 

 25  • Kees Dijk heeft als secretaris van de coördinatiecommissie een stem in het bepalen welke 
programma’s en dus welke inhouden op het scherm komen  1  

• De hoofdredacteur van Netwerk, Maria Henneman, bepaalt mede welke onderwerpen wel en 
niet uitgezonden zullen worden  1  

• Afrika-correspondent Roeland Stekelenburg, kijkt als correspondent ter plekke wat als 
interessant voor de Nederlandse kijkers kan worden beschouwd. / beslist welke gegevens 
wel en welke niet doorgegeven worden naar Nederland  1  
 

 26  C 
 
Opgave 3 Massamedia en de overheid 
 
Maximumscore 4 

 27  • De uitgangspunten van pluriformiteit en kwalitatief hoogwaardige programma’s en 
informatie  2  
 
Uitleg 

• Als de publieke omroepen zich door samenwerking (en marktgerichtheid) te weinig in hun 
programma’s profileren, zullen de verschillende stromingen hun eigen geluid / hun eigen 
identiteit te weinig kunnen laten horen  1  

• Samenwerking kan leiden tot een eenzijdig informatie-aanbod, daarmee komt het 
uitgangspunt ‘het streven naar kwalitatief hoogwaardige programma’s en informatie’ onder 
druk te staan  1  
 
Opmerking 
Ook goed als kandidaten de uitgangspunten ‘democratie’ en ‘uitingsvrijheid’ noemen en 
toelichten. 
 
Maximumscore 2 

 28  • Er is sprake van persconcentratie als grote delen van de totale dagbladenmarkt in handen 
zijn van een klein aantal dagbladondernemingen  1  

• Dit blijkt uit de tabel want de drie grootste dagbladondernemingen PCM-Holding, 
Holdingmij De Telegraaf en Wegener hebben in 2002 het grootste deel van de totale oplage 
van alle dagbladen in handen, namelijk 88 procent. / want het marktaandeel van Holdingmij 
De Telegraaf en dat van Wegener is vanaf 1997 toegenomen, respectievelijk met 5 en 12 
procent. De VNU-Dagbladengroep is voor een groot deel opgegaan in Wegener  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 29  één van de volgende: 
• De overheid heeft in het verleden het Bedrijfsfonds voor de Pers ingesteld. Dit fonds is 

bedoeld om noodlijdende dagbladen of tijdschriften tijdelijk financieel te ondersteunen: de 
overheid kan daarmee de pluriformiteit van de pers in stand houden. 

• Het verplicht stellen van een redactiestatuut. Door het redactiestatuut heeft de redactie de 
vrijheid om de eigen formule/identiteit van de krant vorm te geven. Daarmee is de kans 
groter dat de afzonderlijke kranten van elkaar verschillen en zodoende een bijdrage leveren 
aan de pluriformiteit van de dagbladpers. 
 
Opmerking 
De bepaling dat een deel van de Sterinkomsten naar de dagbladen gaat, gold tot begin 
jaren negentig. 
 
 
Opgave 4 2002: een bewogen jaar in de Nederlandse politiek 
 
Maximumscore 2 

 30  Het aantal Kamerzetels van een partij is evenredig aan de op die partij uitgebrachte aantal 
stemmen. Kolom 3 (aantal zetels 2003) en kolom 4 (aantal stemmers 2003) vertonen cijfers 
die evenredig zijn aan elkaar. Zoveel stemmen, zoveel zetels iedere partij krijgt. 
 
Maximumscore 3 

 31  • Parlementsleden worden per district gekozen. Diegene die de meeste stemmen heeft, krijgt 
een zetel  1  

• Toewijzing van zetels per district werkt een concentratie op grote partijen (en regionale 
partijen) in de hand. Dit leidt tot een zogeheten tweepartijenstelsel in het parlement. Veelal 
haalt een van die twee partijen de meerderheid in het parlement. De regering kan dan 
rekenen op de steun van die meerderheid (bestaande uit die ene partij) in het parlement  2   
 
Maximumscore 6 

 32  • De liberale stroming: VVD en D66 
• De confessionele stroming (twee van de volgende): CDA, ChristenUnie (RPF, GPV) / SGP 
• De sociaal-democratische/socialistische stroming: PvdA, SP 

 
Opmerking 
GroenLinks is ook een goed voorbeeld van de sociaal-democratische/socialistische 
stroming. 
 
per stroming  1  
met juiste bijbehorende voorbeelden  1  
 
Opmerking 
Alleen twee punten toekennen als stroming met beide voorbeelden genoemd is.  
 

 33  C 
 

Maximumscore 1 
 34  de fase van terugkoppeling of feedback 

 
Maximumscore 2 

 35  • vrijheid van meningsuiting en   1  
• het recht tot vergadering en betoging  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 36  twee van de volgende redenen: 
• Door politieke participatie kunnen burgers opkomen voor hun belangen. 
• Door niet te participeren, krijgen anderen die wel politiek actief zijn, onevenredige invloed. 
• Politieke participatie verkleint de afstand tussen burger en politiek. 
• Beleid zal meer door burgers aanvaard worden als de wensen van zoveel mogelijk mensen 

die actief zijn geweest, er (deels) in terug te vinden zijn. 
• Politieke participatie is de uitdrukking van het ideaal van een democratische samenleving 

van actieve burgers.  
 
per juiste reden  1  
 
Maximumscore 4 

 37  VWN is een belangenorganisatie (met twee van onderstaande) kenmerken: 
• die opkomt voor een specifieke groep namelijk vluchtelingen en asielzoekers door het 

verlenen van ondersteunende diensten in de asielprocedure en bij het opbouwen van een 
eigen bestaan in de Nederlandse samenleving. 

• met een professionele staf - medewerkers geven scholing en adviezen aan de vrijwilligers - 
/ een professionele en complexe organisatie - plaatselijke stichtingen en een landelijke 
werkorganisatie - met (veel) betaalde medewerkers en tienduizend vrijwilligers. 

• met een permanent karakter: de dagelijkse activiteiten in een complexe organisatie 
veronderstellen een permanent karakter. 
 
per kenmerk en toelichting  2  
 
Maximumscore 2 

 38  twee van de volgende machtsbronnen: 
• gehoor bij politici (tekst 8, regels 42-43) 
• gehoor bij de media (tekst 9, regels 20-25) 
• steun van achterban/aantal (tekst 9 en 10) 
• kennis/deskundigheid (tekst 10) 

 
per juiste machtsbron  1  
 
Maximumscore 4 

 39  • hoofdtaak 1: Ambtenaren helpen het kabinetsbeleid voor te bereiden / spelen een grote rol 
bij het opstellen van wetsvoorstellen van de regering  1  

• Zij kunnen de minister helpen bij de verdediging van een wetsvoorstel in het parlement als 
de minister dit ter goedkeuring heeft ingediend  1  

• hoofdtaak 2: Ambtenaren voeren besluiten uit  1  
• Zij assisteren de minister wanneer deze ter verantwoording wordt geroepen door de Kamer 

bij het uitleggen van het gevoerde beleid (waarbij de regels op een bepaalde wijze zijn 
uitgevoerd/geïnterpreteerd)  1  
 
Maximumscore 1 

 40  Het gaat bij het samenstellen van kandidatenlijsten om de selectiefunctie / 
rekruteringsfunctie. 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 41  Voorbeelden van functies met goede toelichting zijn (twee van de volgende): 
• De controlefunctie/waakhondfunctie: media kunnen tekortkomingen in het functioneren van 

Tweede-Kamerleden onderzoeken en aan de kaak stellen. 
• De agendafunctie: media spelen een belangrijke rol bij de publieke en politieke 

agendavorming: voor een fractie kan het centraal stellen van een bepaald issue nadelig of 
voordelig zijn voor het beeld van die partij. 

• De opiniërende functie: door ruimte te geven aan onafhankelijke deskundigen of aan  
belangengroepen kan de publieke opinie zich kritisch uiten over een fractiestandpunt. 
 
per juiste functie en toelichting  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tijdvak 1
Donderdag 15 mei

9.00 – 12.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Als bij een vraag een verklaring of uitleg 
gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
geen punten toegekend als deze verklaring of 
uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1 Een eigentijdse aanpak van straatoverlast en 
jeugdcriminaliteit 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4. 
 
In tekst 1 staat dat de Utrechtse korpschef L. Vogelzang heeft gepleit voor een harde 
aanpak van Marokkaanse probleemjongeren. Hij vindt dat die jongeren berecht moeten 
worden volgens het strafrecht voor volwassenen. 

2p 1  Geef twee voorbeelden uit het strafrecht waaruit blijkt dat berechting volgens het 
volwassenenstrafrecht als een hardere aanpak beschouwd kan worden dan berechting 
volgens het jeugdstrafrecht. 
 
Het streven van Justitie is om jongeren van 12 tot 18 jaar die voor een licht misdrijf in 
aanraking komen met de politie, niet strafrechtelijk te vervolgen. 
Deze minderjarige jongeren krijgen een bepaalde maatregel of afdoening opgelegd. 

2p 2  Hoe wordt deze maatregel of afdoening genoemd en waaruit bestaat deze maatregel of 
afdoening? 
 
Een voordeel van deze manier van afdoening is dat deze minder kost dan straffen die door 
de rechter worden opgelegd. 

2p 3  Geef twee andere voordelen van deze manier van afdoening boven een veroordeling door de 
rechter. 
 
In tekst 1 worden twee verschillende maatregelen genoemd om relschoppen tegen te gaan: 
de inzet van buurtregisseurs of wijkagenten en het toepassen van ‘zero tolerance’. Dit 
laatste houdt in dat de politie, die nadrukkelijk op straat aanwezig is, bij elk strafbaar feit 
meteen optreedt en de overtreder aanhoudt of bekeurt.  

1p 4  Welke van de twee genoemde maatregelen is meer een voorbeeld van repressief optreden 
dan de ander? 

2p 5  Welke theorie ter verklaring van crimineel gedrag ondersteunt de inzet van buurtregisseurs?  
Leg uit waarom. 
 
In de regels 32-35 van tekst 1 staat de functie van een wijkagent vermeld. De politie heeft 
verschillende taken. 

2p 6  Welke twee taken van de politie passen bij deze functie van de wijkagent? Licht je 
antwoord toe. 
 
Behalve de politie is bij de aanpak van probleemjongeren zowel de burgemeester als het 
Openbaar Ministerie betrokken.  

2p 7  A  Vanuit welke verantwoordelijkheid is de burgemeester betrokken bij de aanpak van 
rellen? 
B  Vanuit welke verantwoordelijkheid is het Openbaar Ministerie betrokken bij de aanpak 
van probleemjongeren? 
 
Zie de regels 41-63 in tekst 1. 
In tekst 1 komen de volgende twee soorten regels aan de orde: 
-  de ‘eigen regels en een straatcode’ van jongeren (zie regels 57-58); 
-  de regels van de openbare orde (zie regel 60). 

2p 8  Noem uit de tekst twee waarden die ten grondslag liggen aan de regels van deze jongeren. 
1p 9  Noem een waarde die ten grondslag ligt aan de regels van de openbare orde. 

 
De straatcode van deze jongeren kan in strijd komen met rechtsregels van de openbare orde. 

2p 10  Geef twee redenen waarom rechtsregels voorrang hebben op de straatcode van deze 
jongeren. 
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Typerend voor een analyse bij het vak maatschappijleer is het gebruik van verschillende 
benaderingswijzen. Zo kun je, uitgaande van de veranderings- en vergelijkende 
benaderingswijze, onder meer de vragen stellen:  
-  is de jeugdcriminaliteit de laatste vijf jaar meer toegenomen dan in de vijf jaren 
daarvoor?  
-  komt jeugdcriminaliteit in Nederland meer voor dan in andere vergelijkbare landen? 

4p 11  Noem twee andere benaderingswijzen van het vak maatschappijleer en formuleer bij elke 
benaderingswijze een vraag over het in tekst 1 behandelde probleem.  
 
Zie tekst 2. 

4p 12  A  Leg uit waarom het beter is gebruik te maken van het zelfrapportage-onderzoek  
(selfreport-onderzoek) dan van politiecijfers om een beeld te krijgen van de omvang van de 
jeugdcriminaliteit. 
Betrek in je antwoord een beschrijving van het zelfrapportage–onderzoek en twee nadelen 
van politiecijfers. 
B  Geef een reden waarom bepaalde strafbare gedragingen in het zelfrapportage-onderzoek 
onderbelicht zullen blijven. 
 
Zie tekst 3 en 4. 
Het boekje ‘Streetwise’ biedt een handleiding om hinderlijk en asociaal gedrag aan te 
pakken. 

2p 13  Leg uit waarom het in dit boekje gaat om de aanpak van criminaliteit. 
Ondersteun je antwoord met een gegeven of citaat uit tekst 4. 
 
Zie tekst 4. 
Nederland is een rechtsstaat. 

2p 14  Welk kenmerk van de rechtsstaat kun je afleiden uit het boekje ‘Streetwise’? 
Licht dit kenmerk toe met een verwijzing naar de tekst. 
 

4p 15  Welke twee doelen van het straffen worden beoogd met de streetwise-aanpak van hinderlijk 
en asociaal gedrag? 
Licht elk doel toe. 
 
 
 
Opgave 2 Massamedia: veiling van radiofrequenties 
 
Bij deze opgave horen de teksten 5 en 6 en tabel 1. 
 
Zie tekst 5. 
In 2001 speelde het probleem van de toewijzing van frequenties voor radiozenders.  
Er wordt verschil gemaakt tussen de publieke zenders en de commerciële zenders bij het 
afgeven van een vergunning. Zie regels 15-20. 

2p 16  Leg uit waarom publieke zenders ‘gratis en voor niks’ de frequenties van radiozenders 
krijgen toegewezen. 
Betrek in je uitleg een uitgangspunt van het mediabeleid en de manier waarop dit 
uitgangspunt gegarandeerd wordt in het publieke omroepbestel. 
 
De publieke zenders en commerciële zenders verschillen van elkaar voor wat betreft drie 
aspecten: financiering, programmering en doelgroep. 

4p 17  Noem voor de aspecten financiering en programmering de verschillen tussen publieke 
zenders en commerciële zenders. 
 
Let op 
Per verschil moet je twee kenmerken noemen: een kenmerk van de publieke zenders en een 
kenmerk van de commerciële zenders. 
 
Zie tekst 6. 
Een aantal commerciële radiozenders roept hun luisteraars op zich te laten horen.  

1p 18  Van welk grondrecht maken de luisteraars gebruik indien ze gehoor geven aan deze oproep? 
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Tekst 6 stond op het internet. 
2p 19  Geef twee kenmerken van massacommunicatie waar het medium internet aan voldoet. 
1p 20  Als je uitgaat van tekst 6, wat heeft het medium internet dan voor op de oude media krant, 

radio en televisie? 
 
Zie tekst 6 
De massamedia vervullen verschillende functies in het proces van politieke besluitvorming. 

4p 21  Welke twee functies vervult internet hier? 
Licht elke functie toe. 
 
Zie tabel 1. 

2p 22  Wat wordt bedoeld met marktsegmentering en licht dit toe aan de hand van twee 
radiozenders uit tabel 1. 
 
 
 
Opgave 3 Politieke besluitvorming: openstelling huwelijk voor 
personen van hetzelfde geslacht 
 
Bij deze opgave horen tekst 7 en tabel 2 en 3 
 
In september 2000 nam de Tweede Kamer met ruime meerderheid het voorstel aan om het 
huwelijk open te stellen voor homoseksuele paren. 
In tekst 7 (NRC Handelsblad van 5 september 2000) staat wat er voorafging aan de 
goedkeuring van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer.  
 
Politieke partijen hebben de volgende functies: 
- articulatiefunctie 
- communicatiefunctie 
- integratiefunctie 
- participatiefunctie 
- selectiefunctie 

2p 23  Welke functie vervult de SGP in tekst 7? 
Licht het antwoord toe. 
 
Zowel de SGP als het CDA behoren tot de confessionele stroming. Binnen die stroming zijn 
verschillende richtingen te onderscheiden. 

2p 24  Hoe wordt de politieke richting genoemd waartoe de SGP behoort en hoe de politieke 
richting waaronder het CDA valt? 
 
Hieronder staan drie uitspraken: 
1  Bijbelse waarden en normen zijn zonder meer richtsnoer van het politieke handelen. 
2  De Bijbel is inspiratiebron van het politieke handelen. 
3  De partij gaat uit van de scheiding tussen kerk en staat. 

2p 25  Noem per uitspraak van welke partij deze is, het CDA of de SGP. 
 
Ter verdediging van het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor personen van 
hetzelfde geslacht kan worden verwezen naar artikel 1 van de Grondwet (regels 46-47). 

1p 26  Welk argument biedt artikel 1 van de Grondwet voorstanders van een wettelijke regeling 
van het homohuwelijk? 
 
In tekst 7 staat “De bewindslieden, hebben het daarmee, naar verluidt, toch gewonnen van 
hun ambtelijk apparaat, …. .” (regels 48-56) 
Dit geeft aan dat ambtenaren invloed uitoefenen. 

4p 27  A  Op grond van welke taken kunnen ambtenaren in het algemeen invloed uitoefenen op de 
politieke besluitvorming? 
B  Welke twee machtsbronnen spelen daarbij een rol? 
 

1p 28  Met welk begrip wordt de politieke macht van ambtenaren aangeduid? 
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4p 29  Welke taak van het parlement en welke taak van de regering herken je in tekst 7? 
Verwijs per taak naar een citaat of een gegeven uit de tekst. 
 

3p 30  Welke fase in het systeemmodel van de politieke besluitvorming is te herkennen in de 
regels 34-56 van tekst 7? 
Geef een beschrijving van deze fase en geef een citaat uit de tekst dat bij deze beschrijving 
past. 
 
De regering bestaat uit de ministers en de koningin. 

1p 31  Wat is de formele bevoegdheid van de koningin in het wetgevingsproces? 
 
De mensen in Nederland zijn in de loop van de tijd anders gaan denken over het 
homohuwelijk. In de tekst staat dat 62% van de Nederlanders geen bezwaar heeft tegen de 
invoering van een homohuwelijk. Dit veranderde denken is een uiting van verschillende 
culturele ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld secularisering. 

2p 32  A  Wat wordt bedoeld met secularisering? 
B  Noem een andere culturele ontwikkeling in Nederland die de verandering in het denken 
over het homohuwelijk weerspiegelt. 
 
Zie tabel 2.  

2p 33  Leg aan de hand van tabel 2 uit of de volgende uitspraak klopt: Kiezers met een voorkeur 
voor ‘linkse’ partijen zijn in meerderheid vóór het homohuwelijk en kiezers met een 
voorkeur voor ‘rechtse’ partijen zijn in meerderheid tegen. 
Reageer op beide delen van deze uitspraak. 
 
Zie tabel 3.  
Je kunt van mening verschillen over de vraag of het uitsluiten van homoseksuelen van het 
burgerlijk huwelijk discriminerend is. 

2p 34  Vind jij het uitsluiten van homoseksuelen van het burgerlijk huwelijk discriminatie? 
Geef een argument dat je mening ondersteunt. 
Betrek in je antwoord een definitie van discriminatie. 
 
 
 
Opgave 4 Pluriformiteit van de pers  
 
Bij deze opgave hoort tekst 8. 
 

2p 35  Leg uit waarom de schrijver van dit artikel juist de redactionele commentaren van de 
landelijke kranten bespreekt als hij wil weten hoe het is gesteld met de pluriformiteit van de 
dagbladpers. 
 
De journalistenvakbond vreest aantasting van de pluriformiteit door de plannen van de PCM 
(regels 16-22). Elke krant heeft een redactiestatuut. 

3p 36  A  Noem twee zaken die in het redactiestatuut zijn vastgelegd.  
B  Leg uit waarom deze twee zaken uit het redactiestatuut een bijdrage leveren aan de 
pluriformiteit van de pers. 
 

2p 37  Leg uit dat een pluriforme pers belangrijk is voor een democratie. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende bladzijde. 
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De kwestie van het portfoliobeleid van de uitgever PCM heeft ook de aandacht getrokken 
van de Tweede Kamer en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
In een brief aan de Tweede Kamer over het persbeleid gaat de staatssecretaris van Cultuur 
daar nader op in. Hij schrijft dat vanuit de overheid bezien over het portfoliobeleid van de 
PCM twee dingen gezegd kunnen worden. Het eerste is dat de overheid in eerste instantie 
zich niet zal bemoeien met het beleid van deze krantenuitgever. Ten tweede houdt de 
politiek de ontwikkelingen binnen het PCM-concern in de gaten ‘vanuit de overheidszorg 
voor een pluriforme en onafhankelijke nieuwsvoorziening’ (bron: brief van de 
staatssecretaris van OCenW, dr. F. van der Ploeg, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, 
oktober 2001). 

2p 38  Leg uit waarom de overheid zich in eerste instantie niet zal kunnen bemoeien met het 
portfoliobeleid van het PCM-concern. 
  

2p 39  Noem een instelling die de overheid heeft ingesteld om een pluriforme pers te beschermen 
en te stimuleren. 
Leg uit hoe die instelling werkt. 
 
De Telegraaf is een ander type krant dan de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad.  

3p 40  A  Aan welk soort informatie geven de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad in het 
algemeen meer aandacht dan De Telegraaf? 
B  Tot welk type krant rekent men in het algemeen De Telegraaf en tot welk type krant 
rekent men de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad? 
 

Einde 
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Opgave 1 Een eigentijdse aanpak van straatoverlast en 
jeugdcriminaliteit 
 
 

Meer gevoel voor de reljeugd 
 
De strikte aanpak die ‘zero tolerance’ 
heet, werkt op jongeren in 
probleembuurten alleen maar 
averechts, stellen drie criminologen. 
Pleidooi voor een ‘sensitieve’ 5 

(gevoelige) benadering.  
 
Door onze redacteur 
MARGRIET OOSTVEEN 
 
ROTTERDAM, 7 AUG. De laatste keer was 
het de Utrechtse korpschef L. Vogelzang, 
die in mei nog pleitte voor een harde aanpak 
van Marokkaanse probleemjongeren in de 10 

stad. Die moesten voortaan maar berecht 
worden volgens het strafrecht voor 
volwassenen. Want, zei Vogelzang erbij: “In 
de Marokkaanse cultuur maakt een harde 
aanpak indruk.”  15 

Vogelzangs uitspraak was niet zo heel 
opzienbarend in het licht van de roep om 
een ‘harde aanpak’ die de laatste jaren alom 
steeds sterker werd. Maar nu lijkt een 
onderzoek dat drie Groningse criminologen 20 

in opdracht van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken deden, dat tij te willen 
keren. Zero tolerance werkt in probleem-
buurten averechts, stellen zij. Een harde 
aanpak van probleemjongeren vergroot de 25 

kans op escalatie. De politie moet daarom 
volgens de onderzoekers ‘een meer 
sensitieve’ benadering ontwikkelen. Het 
rapport is naar alle Nederlandse 
politiekorpsen gestuurd.  30 

Groningen heeft ‘buurtregisseurs’, 
Amsterdam wijkagenten. Functie van beide 
is om de jongeren, dicht op de huid, te leren 
kennen en een vertrouwensband met ze op te 
bouwen. Maar Amsterdam heeft daarnaast 35 

óók een beleid van zero tolerance. En dat 
geeft volgens de onderzoekers de doorslag: 
zero tolerance nodigt in probleembuurten 
alleen maar uit tot een krachtmeting tussen 
jongeren en gezag.  40 

De criminologen leiden uit het onderzoek af 
dat er drie factoren zijn die het plegen van 
geweld in de hand werken. Allereerst lieten 
de jongeren blijken dat ze gewelddadig 
werden door gebrek aan vertrouwen in 45 

politie en justitie. ‘Rechtvaardigheid’, dat 
misten ze. Ten tweede bleek de kans op 
geweld meer aanwezig te zijn bij jongeren 
voor wie de eenheid van de buurt centraal 
stond. Hun territorium moest als het ware 50 

tegen de, onbetrouwbare, politie worden 
verdedigd. Ten derde speelde, het lijkt 
paradoxaal, een ‘behoefte aan veiligheid’ 
een rol. Wie in een gewelddadige buurt 
opgroeit, stellen de onderzoekers, ziet zich 55 

gerechtigd voor zijn eigen veiligheid op te 
komen. Zo ontstaan eigen regels en een 
straatcode. Wanneer de politie voor deze 
regels geen begrip toont door die van de 
openbare orde met harde hand op te leggen, 60 

betogen de onderzoekers, vergroot ze het 
risico op escalatie doordat de jongeren 
zichzelf en hun buurt zullen verdedigen.

 
bron: NRC Handelsblad van 7 augustus 2001 
 
 

Probleemschets jeugdcriminaliteit 
 
Jeugdcriminaliteit is een verzamelbegrip 
waaronder een grote diversiteit aan strafbare 
gedragingen wordt samengevat. (…) 
 
Op basis van verschillende gegevensbronnen  
kan een beeld worden geschetst van de 5 

jeugdcriminaliteit. Politiecijfers over het 
aantal minderjarigen dat in de periode 1990-
1999 in aanraking is gekomen met de politie 
(gehoorde verdachten) geven aan dat dit  

aantal in deze periode is toegenomen. 10 

Vooral 1996 was een  topjaar. In 1997 en 
1998 was er evenwel sprake van een lichte 
daling, gevolgd door een lichte toename in 
1999. 
Om na te gaan hoe de jeugdcriminaliteit 15 

zich de afgelopen periode heeft ontwikkeld 
kan wellicht beter gebruik worden gemaakt 
van het zelfrapportage-onderzoek.

 
bron: www.minjust.nl, Justitiethema’s, Jeugdcriminaliteit 

tekst 2 

tekst 1 
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Streetwise 
 
Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer 
mensen zich ergeren aan vervuiling, chaos 
en asociaal of hinderlijk gedrag. Het gaat 
daarbij om groepen brooddronken jongeren 
die in de uitgaanscentra vrijgezellenavonden 5 

houden, te veel drinken, te veel lawaai 
veroorzaken en gedrag aan de dag leggen 
dat zij in hun eigen woonbuurt niet durven 
te vertonen. Met name Amsterdammers 
kunnen een lijst aanleggen van gedrag 10 

waardoor hun woongenot of de leefbaarheid 
van hun buurt wordt aangetast. Het gevoel 
dat het allemaal wel een beetje minder kan, 
is vrijwel algemeen. Daarom is ons korps in 
1999 begonnen met Streetwise. 15 

 
Boekje 
Zowel de Amsterdamse burgers als de 

Amsterdamse dienders moeten aan deze 
nieuwe lijn wennen. Daarom bracht ons 
korps in 1998 voor het eerst het boekje 20 

‘Streetwise’ uit. Hierin staat een opsomming 
van hinderlijk gedrag met daarbij de manier 
waarop politiemensen dit kunnen aanpakken 
en de boetes. Het jaar daarna werd 
‘Streetwise 2000’ uitgebracht. Deze tweede 25 

versie legt steviger accenten op asociaal en 
gevaarlijk verkeersgedrag. Bovendien is 
meer rekening gehouden met gemeentelijke 
verordeningen die buiten Amsterdam 
gelden. Bedoeling van Streetwise is de straat 30 

terug te geven aan de burger en daarmee de 
leefbaarheid in onze regio te verhogen. 
 
 

 
bron: http://www.politie-amsterdam-amstelland.nl/onswerk/ 
 
 
 

 
Streetwise boekje 
 
 
Opmerking: Tekst 4 wordt vervolgd op pagina 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

tekst 4 

tekst 3 
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bron: Streetwise, Tips voor aanpak overtredingen in de openbare ruimte, 2000. Regiopolitie 
Amsterdam-Amstelland 
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Opgave 2 Massamedia: veiling van radiofrequenties 
 
 

Radiofrequenties en 538
 
“Acht jaar lang hebben we heel veel 
geld geïnvesteerd om onze frequenties 
bij het publiek bekend te maken. Dan 
kan het niet zo zijn dat straks een andere 
partij die een gulden meer biedt, daarvan 5 

profiteert”, zegt Erik de Zwart, directeur 
van Radio 538. Een aantal commerciële 
zenders gaat een rechtszaak beginnen 
tegen staatssecretaris De Vries van 
Verkeer en Waterstaat. De Vries wil in 10 

september de etherfrequenties veilen. 
 
Nederland heeft een uniek en behoorlijk 
ingewikkeld omroepbestel. Je hebt publieke 
zenders en commerciële. (…) 
Vergunningen om op bepaalde frequenties 15 

uit te zenden, worden door de overheid 
uitgedeeld en de publieke zenders krijgen 
gratis en voor niks de frequenties die zij 

willen hebben. Commerciële zenders moeten 
die vergunning kopen.  20 

Nu is het zo dat de huidige contracten 
binnenkort aflopen. De commerciële zenders 
zijn ervan uitgegaan dat zij zonder meer hun 
vergunningen kunnen verlengen. Met een 
beetje marchanderen1) misschien, want 25 

natuurlijk wil de overheid best iets meer 
geld ophalen. Maar toch. 
Maar staatssecretaris De Vries heeft anders 
beslist. Ze gaat de frequenties veilen. Met 
andere woorden: de hoogste bieder krijgt de 30 

meest begeerde frequentie. (…) 
 
Afgelopen week ging het kabinet akkoord 
met het veilingplan van staatssecretaris De 
Vries. En dus gaan de commerciële FM-
zenders naar de rechter. 35 

 

 
bron: NRC Handelsblad, Weekkrant van 22 mei 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
marchanderen: over de prijs onderhandelen 

tekst 5 

noot 1 
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Wij hebben jouw hulp opnieuw nodig

De overheid wil onze frequenties nu toch weer gaan veilen.

In februari stemde de Tweede Kamer nog unaniem voor een motie waarin werd 
uitgesproken dat bestaande radiostations hun frequenties mochten behouden. 
Een commissie van wijze mannen (commissie Bouw) adviseerde vervolgens hoe 
dat (ook juridisch) zou kunnen: bestaande licenties worden verlengd en nieuwe 
frequenties worden verdeeld onder nieuwkomers 

Duidelijk is dat er geen echte juridische bezwaren tegen het plan van Bouw bestaan. 
Toch wil het kabinet nu toch weer gaan veilen. Begrijp jij het? Wij niet meer!

Een veiling zal de meeste commerciële radiostations de kop kosten. 
Jouw favoriete station kan dus uit de ether verdwijnen. Reageer dus!

Laat Politiek Den Haag weten wat jij hier van vindt. Wij sturen je reactie door.

 

...en red je favoriete radiostation  

 
 
 
bron: site http://www.stopdeveiling.nl 
 
 

Luistercijfers augustus-september 2001 
 
Positie  Radiozender  Marktaandeel (in %) 

 
1.  Sky Radio 100.7 FM  14,6 
2.  Radio 3FM  10,3 
3.  Radio 2    9,2 
4.  Radio 1    9,3 
5.  Radio 10 FM    8,2 
6.  Radio 538    8,0 
7.  Noordzee FM    4,6 
8.  Yorin FM    4,0 
9.  Classic FM    2,6 
10.  Arrow Classic Rock    1,9 
11.  Radio Nationaal    1,8 
12.  Radio 4    1,6 
13.  747 AM    0,9 
14.   Business Nieuws Radio    0,2 
15.  Q the Beat    0,0 

 
  bron: Intomart CLO, maandag-zondag 07:00-24:00 uur, augustus-september 2001  
 

tekst 6 

tabel 1 
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Opgave 3 Politieke besluitvorming: openstelling huwelijk voor personen  
van hetzelfde geslacht 
 
 

Homohuwelijk haalt de eindstreep 
 
Het homohuwelijk mag rekenen op een breed draagvlak in de samenleving en in de 
Tweede Kamer, tot verdriet van sommige christenbroeders 
 
Door onze redacteur BRAM POLS 
 
DEN HAAG, 5 SEPT. “Het zogenaamde 
homohuwelijk druist zo rechtstreeks in 
tegen alles wat God in Zijn Woord 
voorhoudt, dat ik het politiek onverteerbaar 
vind als er ook maar één CDA-Kamerlid 5 

vóór de wettelijke verankering van dat 
‘huwelijk’ zal stemmen. Is dat wel het 
geval, dan maakt het CDA zich 
medeschuldig aan het verder slopen van de 
christelijke fundamenten van de 10 

Nederlandse samenleving. Op die manier 
draagt het CDA tevens bij aan de 
verzwakking van de christelijke politiek in 
de 21ste eeuw.” 
 
SGP-voorman Bas van der Vlies gaf eind 15 

vorig jaar in Ridderkerk maar vast een 
daverend schot voor de boeg. Hij zou het 
‘hoogst kwalijk’ vinden als het CDA – al 
was het maar deels – zou meewerken aan het 
‘omkeren van bijbelse waarden en het  20 

omvertrekken van de grondpijlers van ons 
rechtsbestel. Juist op zo’n wezenlijk punt als 
het huwelijk dienen christenen één lijn te 
trekken’. 
 
Van der Vlies’ waarschuwing was ruim 25 

bijtijds, want de Tweede Kamer debatteert 
pas deze week over twee wijzigingen van 
het Burgerlijk Wetboek die het huwelijk 
voor personen van hetzelfde geslacht en 
adoptie door personen van hetzelfde 30 

geslacht mogelijk moeten maken. Hij is 
tegen het homohuwelijk en tegen het recht 
voor homoparen om kinderen te adopteren. 
 
Rechtstreeks aanleiding tot de 
wetsvoorstellen vormen twee moties die vijf 35 

jaar geleden een meerderheid in de Kamer 
kregen en die leidden tot de Commissie-
Kortmann. Die werd in 1996 ingesteld en 
adviseerde het jaar daarop - verdeeld - 
om het huwelijk ‘open te stellen’. Vijf leden 40 

waren voor, drie leden tegen. 
Voor de liberale minister Korthals (Justitie) 
en zijn sociaal-democratische 

staatssecretaris Cohen niettemin reden 
genoeg om met de twee wetsvoorstellen te 45 

komen, die volgens strikte juristen artikel 1 
van de Grondwet, (…) wat meer uit de verf 
laten komen. De bewindslieden hebben het 
daarmee, naar verluidt, toch gewonnen van 
hun ambtelijk apparaat, want zowel de nu 50 

bestaande Wet op het geregistreerd 
partnerschap als de nu voorgestelde 
openstelling van het huwelijk is door 
ambtenaren van het ministerie van Justitie 
op alle mogelijke manieren tegengewerkt, 55 

zo wordt in homoseksuele kring beweerd. 
 
De politieke strijd zal deze week als 
vanouds worden gevoerd onder 
‘christenbroeders’. Het christelijk deel van 
de natie zoals dat wordt weerspiegeld in de 60 

Tweede Kamer, lijkt de slag echter op 
voorhand te hebben verloren. Een ruime 
meerderheid in de Kamer, maar ook van de 
Nederlandse bevolking (62%), heeft immers 
geen bezwaar tegen de invoering van het 65 

homohuwelijk, zo bleek afgelopen 
weekeinde uit een onderzoek van het Nipo, 
in opdracht van het Reformatorisch 
Dagblad. Vrouwen staan er positiever 
tegenover dan mannen. Van de mensen die 70 

niet naar de kerk gaan, is 72% voor. Bij 
rooms-katholieken en hervormden is dat 
percentage lager, maar is er altijd nog een 
meerderheid. Alleen onder gereformeerden 
zijn meer tegen- dan voorstanders. 75 

(…) 
Wellicht zullen de kleine christelijke 
partijen na afloop van het debat om een 
hoofdelijke stemming vragen, om te zien 
wie er binnen het CDA ‘verraad pleegt’ om 
in Van der Vlies’ redenering te blijven. Ten 80 

minste één PvdA’er zal bij die gelegenheid 
ook ‘tegen’ roepen, Thanasis Apostolou. Tot 
weerzin van zijn fractie zei hij bij het 
verschijnen van het advies van de 
Commissie-Kortmann al dat je nooit ‘een 85 

trend tot norm moet verheffen’.

 
bron: NRC Handelsblad van 5 september 2000 

tekst 7 
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Nipo-enquête: Homohuwelijk, september 2000, in opdracht van het 
Reformatorisch Dagblad 
 

            weet niet / geen mening

            grotendeels mee eens

            helemaal mee eens

Legenda:

            helemaal mee oneens

            grotendeels mee oneens

0

100
PvdA

VVD
D66

CDA Groen

Links RPF/GPV

SGP

38%

5%

27%

36%

34%

4%

15%

9%

32%

6%

18%

16%

32%

9%

35%

10%

22%

24%2%

10%

20%

4%

8%

6%
2%

81%4%

10%

30%

51%

Homohuwelijk
Homoseksuelen moet de mogelijkheid geboden worden om met elkaar in het 
huwelijk te treden.

 
bron: Reformatorisch Dagblad van 2 september 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tabel 2 
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Nipo-enquête: Homohuwelijk, september 2000, in opdracht van het 
Reformatorisch Dagblad 
 

            weet niet / geen mening

            tamelijk discriminerend

            heel erg discriminerend

           

Legenda:

            helemaal niet discriminerend

            niet zo discriminerend

0

100
PvdA

VVD
D66

CDA Groen

Links RPF/GPV

SGP
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15%

26%

35%

7%

25%

12%

26%

5%

32%

22%

26%

3%

25%

8%

33%

31%4%

30%

14%

9%

6%

13%

72%9%

21%

6%

35%

29%

Discriminerend
In hoeverre vindt u het discriminerend dat op dit moment homoseksuelen van het 
huwelijk zijn uitgesloten?

 
bron: Reformatorisch Dagblad van 2 september 2000 
 
 
Opgave 4 Pluriformiteit van de pers 
 
 
Moet het Algemeen Dagblad zich op 
de sport gaan storten en de 
Volkskrant op de gezondheidszorg? 
Ja, zegt de ene deskundige. Niet doen, 
zegt de ander. Lijken kranten te veel 5 

op elkaar? En wat is het 
‘portfoliobeleid’ van uitgever PCM 
waard? 
 
Drie weken geleden werd bekend dat PCM, 
uitgever van kranten als de Volkskrant, NRC 10 

Handelsblad, Trouw en Algemeen Dagblad, 
een ‘portfoliobeleid’ overweegt in te voeren. 
Het concern licht dat begrip zelf niet toe, 
maar de critici verstonden het als een beleid 
om elke krant een andere kant op te sturen. 15 

Vanuit commercieel oogpunt lijkt dat 
verstandig, maar met name de 

journalistenvakbond NVJ benaderde het 
plan vanuit een heel ander oogpunt: de 
persvrijheid en –verscheidenheid staan op 20 

het spel. Directies moeten afblijven van 
redacties, vindt de bond. 
Als de pluriformiteit in het geding is, zoals 
de NVJ stelt, moeten we eerst weten hoe 
pluriform de pers op dit moment is. Recent 25 

onderzoek is niet voorhanden, maar een 
kleine selectie uit commentaren van de 
landelijke kranten geeft wel een indruk. 
Over de Amerikaanse oorlog tegen 
Afghanistan zijn ze het allemaal eens: die is 30 

gerechtvaardigd. Het verschil tussen de 
kranten zit in stijl en details. Ook over 
euthanasie zijn de commentaren op 
hoofdlijnen eensluidend: allemaal bepleiten 
ze omzichtigheid in de discussie en ze 35 

vinden de pil van Drion een stap te ver. 

tekst 8 

tabel 3 
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Bij twee andere grote onderwerpen is de 
eenheid iets minder verpletterend, in die zin 
dat de positie van De Telegraaf een andere 
is dan die van de PCM-bladen. Zo vindt De 40 

Telegraaf dat asielzoekers zoveel mogelijk 
geweerd of verwijderd moeten worden en 
van een immigratiebeleid moet de krant 
niets hebben. Alle PCM-kranten pleiten, 
heel genuanceerd, voor harde maatregelen 45 

waar nodig en coulantie waar mogelijk, 
uiteraard met accentverschillen. Allemaal 
voelen ze wel iets voor immigratiebeleid. 
In de bejegening van de anti-globalisten zit 
eenzelfde patroon. De Telegraaf beschouwt 50 

hen als ‘rotzooi trappende anarchisten, met 
rode vaandels zwaaiende neo-communisten, 
zich op Stalin beroepende oud-
communisten, milieufanaten, 
derdewereldactivisten en anti-Amerikanen’. 55 

Alle kranten van PCM hebben wel een 
beetje begrip voor het gezelschap, maar ook 
niet meer dan dat. 
Het beleid samenvattend: als er al een 
afwijkende mening is, dan wordt die 60 

geventileerd door De Telegraaf. De 
Telegraaf is ook de enige krant die 

gemakkelijk samen te vatten meningen 
geeft: vóór auto en Oranje, tegen 
buitenlanders. Je zou zeggen dat de lezers er 65 

erg op vooruit zouden gaan als PCM een 
krachtig ‘portfoliobeleid’  zou gaan voeren. 
Omdat er dan weer wat te kiezen valt. 
Henri Beunders, hoogleraar geschiedenis 
van media en cultuur aan de Erasmus 70 

Universiteit, is er dan ook helemaal vóór. 
Hij vindt dat de kranten veel te veel op 
elkaar zijn gaan lijken, niet alleen in 
politieke kleur, maar ook in 
onderwerpkeuze. “Als het Algemeen 75 

Dagblad zich nou op sport zou storten, en 
bijvoorbeeld de Volkskrant op 
gezondheidszorg, dan zou je daar toch veel 
meer nieuws uit moeten kunnen halen en 
achtergronden.” Zo’n  journalistieke 80 

wijkverdeling zou bovendien leiden tot meer 
inkomsten. ‘En dan hoeft de redactie zich 
niet meer suf te piekeren over welk bankstel 
er in het magazine besproken moet worden 
om maar zoveel mogelijk lezers te trekken’. 85 

Schijnbaar gaan vooral PCM-kranten steeds 
meer op elkaar lijken. (…) 
 

 
naar een artikel van Gerard Reijn uit de Volkskrant van 24 november 2001 
 

 
Einde 
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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste tien 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar de 
Citogroep. 
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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 Een eigentijdse aanpak van straatoverlast en jeugdcriminaliteit 
 
Maximumscore 2 

 1  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende): 
• Het volwassenenstrafrecht kent hogere straffen dan het jeugdstrafrecht. / Het 

jeugdstrafrecht kent (voor jeugdigen van 12 tot 16 jaar) een vrijheidsstraf van 1 dag tot 
twaalf maanden.  

• Veroordeelde jongeren komen niet in een gevangenis, maar in een jeugdinrichting. 
• Jongeren worden berecht door de kinderrechter en de zitting voor de kinderrechter is niet 

openbaar. 
 
per juist voorbeeld  1  
 
Maximumscore 2 

 2  • HALT(-afdoening) / Het Alternatief-project  1  
• Deze afhandeling / afdoening (wordt uitgevoerd door HALT-bureaus) bestaat uit: het (zo 

snel mogelijk na de aanhouding) verrichten van werkzaamheden aan de door hen zelf 
vernielde of bekladde objecten of eventuele vergoeding van schade. / een lichte werk- of 
leerstraf   1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 3  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):  
• De jongeren krijgen geen strafblad.  
• De jongeren hebben geen last van een negatieve etikettering. 
• De HALT-afdoening schept betere voorwaarden voor resocialisatie. / Deze afdoening is een 

pedagogisch verantwoord alternatief voor de strafrechtelijke veroordeling. 
• Er is door de HALT-afdoening minder recidive. 

 
per juist voordeel  1  
 
Maximumscore 1 

 4   Zero tolerance is meer repressief dan de inzet van buurtregisseurs of wijkagenten. 
 
Maximumscore 2 

 5  één van de volgende: 
• de bindingstheorie 

Deze theorie zegt dat maatschappelijke bindingen, zoals bijvoorbeeld een hechte band 
binnen het gezin of goede contacten op school/werk, remmend werken op crimineel gedrag. 
De buurtregisseurs proberen een vertrouwensband met de jongeren op te bouwen, waardoor 
zo wordt verwacht, crimineel gedrag van jongeren zal afnemen of zal ophouden. / Door 
goede relaties tussen buurtregisseurs of wijkagenten en jongeren zullen deze laatsten 
minder snel afwijkend gedrag vertonen.  

• sociale controletheorie 
Volgens de sociale controletheorie wordt crimineel gedrag voorkomen door de gevolgen 
van formele en informele sociale controle. Een buurtregisseur oefent deze vormen van 
sociale controle uit. 
 
Opmerking 
Alleen twee punten toekennen als de naam van de theorie en de uitleg juist zijn.  
 
Maximumscore 2 

 6  twee van de volgende taken van politie: 
• Preventie: door het kweken van een vertrouwensband wordt geprobeerd crimineel gedrag te 

voorkomen. 
• Hulpverlening: de wijkagenten/buurtregisseurs kunnen de jongeren ondersteunen bij het 

vermijden van maatschappelijk ongewenste activiteiten. 
• Handhaving van de openbare orde: door intensief contact met de jongeren proberen de 

wijkagenen rellen op straat tegen te gaan.  
 
per juiste taak en toelichting  1  
 
Maximumscore 2 

 7  A 
• De burgemeester is verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde  1  

B 
• Het Openbaar Ministerie is belast met de opsporing van strafbare feiten / afdoening via 

HALT of vervolging van deelnemers aan de rellen. / Het Openbaar Ministerie is 
verantwoordelijkheid voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde  1  
 
Maximumscore 2 

 8  de waarden:  
• rechtvaardigheid (regel 46)   1  
• veiligheid (regel 53)  1  

 
Maximumscore 1 

 9  Voorbeeld van een goed antwoord is: veiligheid / rechtvaardigheid / zekerheid / 
rechtshandhaving / rechtsbescherming  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 10  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):  
• Rechtsregels gelden in beginsel voor iedereen. 
• Rechtsregels gaan in het algemeen voor andere regels. 
• Rechtsregels dienen eigenrichting te voorkomen / zijn bedoeld om conflicten tussen 

personen volgens de wet en het recht te regelen. 
 
per juiste reden  1  
 
Maximumscore 4 

 11  twee van de volgende benaderingswijzen:  
- politiek-juridische benaderingswijze 
Voorbeelden van goede vragen zijn (één van de volgende): 

• Welk overheidsbeleid is er ten aanzien van de aanpak van de jeugdcriminaliteit? 
• Welke groeperingen/actoren zijn betrokken bij de aanpak van de probleemjeugd? 

  
- sociaal-economische benaderingswijze 
Voorbeeld van een goede vraag is: Is er een relatie tussen de sociaal-economische positie 
van jongeren en het crimineel gedrag dat zij vertonen? 
 
- sociaal-culturele benaderingswijze 
Voorbeelden van goede vragen zijn (één van de volgende):  

• Is er tussen verschillende jeugdsubculturen verschil in jeugddelinquentie? 
• Welke waarden en normen heeft de probleemjeugd? 
• Op grond van welke zaken past een harde aanpak van probleemjongeren beter bij de 

Marokkaanse cultuur dan bij de Nederlandse cultuur? (naar aanleiding van de uitspraak van 
de korpschef in regel 9 in tekst 1) 
 
per juist antwoord  2  
 
Opmerking 
Alleen 2 punten toekennen indien de naam van de benaderingswijze en de bijbehorende 
vraag juist zijn. 
 
Maximumscore 4 

 12  A 
Het zelfrapportage-onderzoek geeft een completer beeld van de jeugdcriminaliteit dan 
politiecijfers. Jongeren/geënquêteerden (aan de hand van een vragenlijst) geven aan of ze al 
dan niet een bepaald delict hebben gepleegd (en hoe vaak zij dit hebben gedaan). Op deze 
wijze krijgt men een beter inzicht in de aard en de omvang van de criminaliteit, die 
verborgen is gebleven / die niet geregistreerd is (dark number)  1  
 
Politiecijfers geven een minder betrouwbaar beeld van de jeugdcriminaliteit omdat 

• de politiestatistieken ook beïnvloed kunnen worden door veranderingen in het 
politieoptreden / selectief opsporingsbeleid  1  

• veel delicten die door jongeren worden gepleegd (vandalisme, fietsendiefstal) niet ter 
kennis komen van de politie. / niet aangegeven worden bij de politie  1  
 
B 
Daders van zware misdrijven hebben een geringe bereidheid om de vragen eerlijk te 
beantwoorden  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 13  Het gaat om de aanpak van gedrag dat bij de wet strafbaar is gesteld  1  
 
bijvoorbeeld één van de volgende gegevens of citaten:   1  

• “Strafrecht maar ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vormen daarbij 
effectieve middelen.” 

• “Dit boekje bevat overtredingen die de leefbaarheid aantasten.” 
• “Bij elke overtreding vindt u de (wets)tekst.” 

 
Maximumscore 2 

 14  De politie handhaaft de rechtsorde op basis van wettelijke bepalingen in verband met 
strafbaar gedrag (en op basis van wettelijke bevoegdheden)  1  
verwijzing (één van de volgende):  1  

• “Bij elke overtreding vindt u de (wets)tekst.” 
•  Het boekje bevat een reeks overtredingen met de wetstekst en maximale boete. 

 
Opmerking 
Ook goed: Het waarborgen van de rechtszekerheid. / Bescherming tegen willekeur van de 
politie. Door het boekje Streetwise weet de politie waaraan ze zich moet houden: wat is 
wettelijk verboden en wat is de strafmaat. 
 
Maximumscore 4 

 15  twee van de volgende: 
• Speciale preventie: de overtreder zal de sanctie direct in verband brengen met zijn daad 

waardoor hij het de volgende keer hopelijk uit zijn hoofd zal laten. 
• Algemene preventie: door de streetwise-aanpak zullen mensen worden afgehouden zich 

schuldig te maken aan hinderlijk en asociaal gedrag. 
• Vergelding: overtreders van de regels krijgen als straf een geldboete. 
• Handhaving van de rechtsorde: door ‘streetwise’ hoopt men ongewenste gedragingen aan te 

kunnen pakken. 
 
per juist doel met bijbehorende toelichting  2  
Indien alleen het doel  1  
Indien alleen preventie met toelichting  1  
 
Opgave 2 Massamedia: veiling van radiofrequenties 
 
Maximumscore 2 

 16  Een uitgangspunt van het Nederlands mediabeleid is het waarborgen van de pluriformiteit 
en de kwaliteit van informatievoorziening of media-aanbod  1  

• De pluriformiteit (en de kwaliteit van informatievoorziening) wordt/worden gegarandeerd 
door het instandhouden van het publieke bestel met verschillende omroepen die de 
verschillende maatschappelijke stromingen vertegenwoordigen.  
of 
De pluriformiteit (en de kwaliteit van informatievoorziening) wordt/worden gegarandeerd 
door wettelijke eisen te stellen aan het programma-aanbod. 
Vanuit dit belang van pluriformiteit krijgen de radiozenders van de publieke omroep de 
radiofrequenties gratis / buiten de veiling om   1  
 
Opmerking 
Ook goed is een uitleg vanuit het uitgangspunt democratie of uitingsvrijheid. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 17  Verschil in financiering: 
• Publieke zenders worden betaald uit de algemene middelen en reclamegelden (STER)   1  
• Commerciële zenders worden uitsluitend gefinancierd uit reclamegelden en sponsorgelden  1  

Verschil in programmering: 
• Publieke zenders (omroeporganisaties en –verenigingen) moeten voldoen aan 

programmatische eisen / eisen uit de Mediawet / moeten in hun programmering aandacht 
besteden aan informatie, amusement, cultuur en educatie  1  

• Commerciële zenders zijn vrij in hun keuze van wat zij uitzenden aan programma’s  
(met inachtneming van nationale en Europese regels)   1  
 
Maximumscore 1 

 18  vrijheid van meningsuiting / vrijheid om (politiek) in actie te komen 
 
Maximumscore 2 

 19  Twee van de volgende kenmerken van massacommunicatie:  
• De boodschap / de informatie is gericht op een (heterogeen) publiek / een groot aantal 

mensen dat onbekend is voor de zender. 
• Het zenden vindt plaats door een (complexe) organisatie. / Meerdere mensen zijn betrokken 

bij de bepaling en inhoud van de publieke boodschap. 
• Communicatie vindt plaats door gebruik te maken van technische hulpmiddelen (in dit 

geval onder andere computertechnologie). 
 
per juist kenmerk  1  
 
Maximumscore 1 

 20  Internet heeft meer mogelijkheden tot feedback of tweezijdige communicatie. Tekst 6 laat 
zien dat het publiek direct kan reageren op het bericht. 
 
Maximumscore 4 

 21  • de agendafunctie  1  
• Uit tekst 6 blijkt dat wensen en eisen uit de samenleving via internet worden doorgesluisd 

naar de politiek  1  
• de opiniërende functie / meningsfunctie  1  
• De tekst levert een bijdrage aan het publieke debat / uit de tekst blijkt dat meningen en 

opvattingen in de openbaarheid komen  1  
 
Maximumscore 2 

 22  • (Radio)zenders / media richten zich op een speciaal deel of segment van de markt / het 
publiek (van luisteraars/mediagebruikers) / richten zich in hun programma’s op specifieke 
doelgroepen   1  

• Voorbeeld van marktsegmentering bij de radio: SkyRadio of Radio 3FM richten zich op 
liefhebbers van populaire muziek en Classic FM of Radio 4 op mensen die graag naar 
klassieke muziek luisteren   1  
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 3 Politieke besluitvorming: openstelling huwelijk voor personen van hetzelfde 
geslacht 
 
Maximumscore 2 

 23  één van de volgende: 
- de articulatiefunctie   1  

• De SGP brengt bij monde van Van der Vlies publiekelijk onder woorden wat haar wensen 
zijn / onder woorden van bepaalde wensen uit de samenleving  1  
- de communicatiefunctie  1  

• de SGP laat haar achterban weten welke mening zij heeft ten aanzien van het homohuwelijk 
en welk stemgedrag zij gaat vertonen  1  
 
Maximumscore 2 

 24  • De SGP hoort tot de (orthodox-)christelijke richting   1  
• Het CDA hoort tot de christen-democratie  1  

 
Maximumscore 2 

 25  • uitspraak 1 (bijbelse waarden en normen zonder meer als richtsnoer): SGP 
• uitspraak 2 (Bijbel als inspiratiebron): CDA 
• uitspraak 3 (scheiding kerk en staat): CDA 

 
Indien drie uitspraken juist  2  
Indien twee uitspraken juist   1  
Indien minder dan twee uitspraken juist  0  
 
Maximumscore 1 

 26  In artikel 1 van de Grondwet staat dat alle mensen die zich in Nederland bevinden in gelijke 
gevallen gelijk behandeld worden. (Discriminatie wegens geloof, ras, politieke gezindheid, 
geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.) 
 
Maximumscore 4 

 27   A 
• Ambtenaren zijn betrokken bij het formuleren en uitwerken van bepalingen van een 

wetsvoorstel  1  
• Ambtenaren zijn betrokken bij de wijze van uitvoeren van een wet  1  

B 
Machtsbronnen: 

• Vanwege hun deskundigheid kunnen zij de bewindslieden beïnvloeden  1  
• Ervaring / continuïteit: ambtenaren blijven op hun post, terwijl de bewindslieden vertrekken  1  

 
Maximumscore 1 

 28  de vierde macht 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 29  taak parlement  
• medewetgevende taak 

citaat  
regels 26-31: de Tweede Kamer debatteert over twee wijzigingen van het Burgerlijk 
Wetboek. / In de regels 34-38 staat dat de Kamer vijf jaar geleden twee moties heeft 
ingediend  2  
 
ook goed 

• controlerende taak 
citaat 
In de regels 34-38 staat dat de Kamer vijf jaar geleden twee moties heeft ingediend 
 
taak van de regering  

• wetgevende taak / beleidsvoorbereiding 
citaat  
bijvoorbeeld: regels 42-46: minister Korthals en staatssecretaris Cohen komen met 
wetsvoorstellen  2  
 
Opmerking 
Alleen twee punten toekennen als taak en verwijzing zijn genoemd. 
 
Maximumscore 3 

 30  • Conversiefase   1  
• Er is sprake van het omzetten van een wens / van een probleem in een besluit van het 

kabinet  1  
• Minister en staatssecretaris komen met twee wetsvoorstellen (regels 42-46). / Het kabinet 

heeft het advies van de Commissie-Kortmann omgezet in wetgeving (regels 34-40)  1  
 
Maximumscore 1 

 31  Het bekrachtigen/ondertekenen van het wetsvoorstel (aangenomen door Tweede en Eerste 
Kamer). (Als de koningin heeft ondertekend, de verantwoordelijke minister(s) of 
staatssecretaris(sen)mede heeft/hebben ondertekend en de wet is gepubliceerd in het 
Staatsblad, dan is het wetsontwerp daarmee wet.)  
 
Maximumscore 2 

 32  A 
Secularisering / secularisatie: vermindering van de invloed van kerk en godsdienst op de 
samenleving (ten gunste van rationeel denken en wereldse motieven)  1  
 
B 
één van de volgende:  1  

• ontkerkelijking / het kerkbezoek en hoeveelheid kerklidmaatschappen nemen steeds meer af 
• deconfessionalisering / ontzuiling / steeds meer mensen laten hun geloofsovertuiging los (in 

de politiek) 
• vrijere seksuele moraal en grotere tolerantie jegens homoseksualiteit 

 
Maximumscore 2 

 33  Nee, deze uitspraak klopt niet / niet helemaal. 
• Kiezers met een voorkeur voor ‘linkse’ partijen zijn in meerderheid vóór het homohuwelijk: 

De kiezers van PvdA, D66 en GroenLinks zijn volgens tabel 2 in meerderheid vóór   1  
• Het tweede deel van de uitspraak, namelijk dat kiezers met een voorkeur voor ‘rechtse’ 

partijen in meerderheid tegen zijn, klopt niet. Kiezers met een voorkeur voor een ‘rechtse’ 
partij als de VVD zijn ook in meerderheid vóór het homohuwelijk. / Van de kiezers met een 
voorkeur voor de middenpartij, het CDA, is een gelijk deel vóór en een gelijk deel tegen   1  

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 1351Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



300011  CV29 10 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 2 

 34  Ja, er is sprake van discriminatie. 
voorbeeld van een goed antwoord 
Omdat er sprake is van het verschillend behandelen van mensen, namelijk op basis van een 
kenmerk dat in de betreffende situatie niet relevant is, in dit geval de seksuele geaardheid. 
 
Nee, er is geen sprake van discriminatie. 
voorbeeld van een goed antwoord: 
Discriminatie betekent dat mensen verschillend behandeld worden op basis van zaken die in 
de betreffende situatie niet relevant zijn. Bij een huwelijk vind ik de seksuele geaardheid / 
de sekse juist wel relevant: op grond van mijn geloofsovertuiging (de Bijbel) / opvatting is 
het huwelijk uitsluitend bestemd voor man en vrouw. 
 
Opgave 4 Pluriformiteit van de pers 
 
Maximumscore 2 

 35  Voorbeeld van een goed antwoord is:  
Elke krant heeft een eigen kijk/visie/mening op het nieuws / op gebeurtenissen in de 
samenleving. In het (redactioneel) commentaar van de krant komt deze visie van de krant 
tot uitdrukking. Wanneer er verschillende kranten zijn met elk een eigen visie,  
weerspiegelt dit de pluriformiteit van de dagbladpers. 
 
Maximumscore 3 

 36   A 
• In het redactiestatuut wordt van de kant van de directie de onafhankelijkheid van de 

redactie gewaarborgd  1  
• Het statuut bevat een omschrijving van de identiteit/de eigenheid/het karakter van de krant  1  

B 
• Door deze zaken uit het redactiestatuut heeft de redactie de vrijheid om de eigen 

formule/identiteit van de krant vorm te geven. Daarmee is de kans groter dat de 
afzonderlijke kranten van elkaar verschillen en zodoende een bijdrage leveren aan de 
pluriformiteit van de dagbladpers  1  
 
Maximumscore 2 

 37  Voorbeelden van goede antwoorden zijn: 
Als er pluriformiteit is dan hebben de burgers de keus uit verschillende kranten en daarmee 
kunnen zij kennisnemen van meerdere meningen. Politieke keuzes worden dan van 
verschillende kanten belicht en iedereen zal dan beter in staat zijn om een eigen afweging te 
maken. / Een pers met een divers aanbod in berichten en commentaren, is onontbeerlijk 
voor politieke agendavorming, meningsvorming en voor het uitoefenen van controle op 
politici. Dit zijn voorwaarden voor een democratie. 
 
Maximumscore 2 

 38  Voorbeeld van een goed antwoord is:  
PCM is een private onderneming. Krantenbedrijven werken via de markt en het systeem van 
de vrije ondernemingsgewijze productie. Daarin past geen overheidsbemoeienis. 
(Het portfoliobeleid is een zaak van de directie en de betrokken redacties.)  
 
Maximumscore 2 

 39  • het Bedrijfsfonds voor de Pers   1  
• Noodlijdende dagbladen of opiniebladen (‘voor zover die van belang zijn voor de 

informatie en opinievorming’) kunnen een beroep doen op dit fonds voor financiële steun  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 40  A 
Voorbeeld van een goed antwoord is:  

• (beleids)informatie over de overheid / politieke organen en allerlei politiek-
maatschappelijke organisaties  1  
 
B 

• De Telegraaf rekent men tot het type populaire kranten   1  
• De Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad behoren tot het type kwaliteitskranten  

(kaderkranten)   1  
 

 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 89 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een bronnenboekje.  

Als bij een vraag een verklaring of uitleg 
gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
geen punten toegekend als deze verklaring of 
uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1 Drugsbeleid 
 
Bij deze opgave hoort tekst 1. 
 

2p 1  Wanneer noemen we een maatschappelijk probleem ook een politiek probleem? 
Verwijs in je antwoord naar de gegevens uit tekst 1 die betrekking hebben op deze vraag. 
 
Deelname aan een discussiemiddag met politici is één van de mogelijkheden waarover 
burgers beschikken om deel te nemen aan de politieke besluitvorming.  

1p 2  Van welke vorm van politieke participatie is hier sprake? 
2p 3  Geef de twee andere vormen van politieke participatie waar burgers gebruik van kunnen 

maken en geef van elk een voorbeeld. 
 
Je kunt het politieke proces van de aanpak van de drugsproblematiek in de steden op 
nationaal niveau beschrijven met behulp van het barrièremodel van de politieke 
besluitvorming. 

4p 4  Noem de verschillende barrières van dit model en geef per fase of barrière een voorbeeld 
van een actor en de rol die deze in het politieke proces vervult.  
Neem de klachten van de bewoners van wijken met drugsoverlast als uitgangspunt bij het 
geven van voorbeelden van actoren. 
 
 
 
Opgave 2 Drugskoeriers 
 
Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3. 
 
Deze opgave behandelt het probleem van de toename van het aantal drugskoeriers, de 
zogeheten bolletjesslikkers die met name vanuit de Nederlandse Antillen via Schiphol 
cocaïne vervoerden naar Nederland. Tijdens de jaarwisseling 2001/2002 leidde deze 
omvangrijke pendel tot de nodige opschudding in Nederland. Weliswaar werden de 
verdachten wel aangehouden, maar vanwege gebrek aan celruimte werden ze meteen weer 
heengezonden; met andere woorden: vrijgelaten. 
Het tumult rondom de bolletjesslikkers was voor de toenmalige minister van Justitie 
Korthals aanleiding om over te gaan tot noodwetgeving: de tijdelijke wet ‘Noodopvang 
drugskoeriers’. 
 

1p 5  Hoe noemen we het afzien door het Openbaar Ministerie (OM) van vervolging van strafbare 
feiten? 
 

2p 6  Leg uit waarom het heenzenden van de bolletjesslikkers door het OM gerechtvaardigd is op 
grond van het opportuniteitsbeginsel. 
 
Sommige drugskoeriers hadden de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt. 

2p 7  Geef twee verschillen in de strafrechtelijke behandeling van volwassen verdachten en 
minderjarige verdachten.  
 
De overheid is op grond van het principe van de machtenscheiding (trias politica) op 
verschillende manieren betrokken bij het bestrijden van criminaliteit. 

1p 8  Noem de drie machten van de trias politica. 
3p 9  Geef per macht van de trias politica aan op welke wijze de overheid in tekst 2 betrokken is 

bij het bestrijden van het criminaliteitsprobleem. 
 
In tekst 3 staat kritiek van de Raad van State op het wetsvoorstel ‘Noodopvang 
drugskoeriers’. 

4p 10  Met welk dilemma van de rechtsstaat wordt de minister geconfronteerd door de kritiek van 
de Raad van State op het wetsvoorstel? 
Licht het dilemma toe door te verwijzen naar gegevens uit de tekst.  
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Op Prinsjesdag van 17 september 2002 komt minister van Justitie Donner met het volgende 
plan: “Mensen die een korte celstraf in het vooruitzicht hebben en drugskoeriers moeten het 
in de toekomst doen met zeer eenvoudige cellen. Ook kunnen zij met meer gedetineerden in 
één ruimte vastgezet worden.” 

4p 11  Geef je mening over het plan van de minister om meer gedetineerden in één celruimte te 
plaatsen. 
Verwerk in je antwoord twee verschillende functies van straffen. 
 
 
 
Opgave 3 Media in ontwikkeling 
 
Bij deze opgave hoort tekst 4. 
 
”De ontwikkeling van nieuwe diensten door de publieke omroep is een belangrijk thema in 
de mediabegroting van 2002” (regels 23-25 in tekst 4). Nieuwe vormen van dienstverlening 
die in de tekst worden genoemd, zijn bijvoorbeeld themakanalen en elektronische 
programmagids. Deze nieuwe vormen van dienstverlening zijn ontstaan als een gevolg van 
technologische ontwikkelingen. 

2p 12  Noem uit de tekst twee voorbeelden van technologische ontwikkelingen die hebben geleid 
tot het aanbieden van de nieuwe diensten bij de publieke omroep. 
 
Het mediabeleid van de overheid kent een drietal uitgangspunten: pluriformiteit, democratie 
en uitingsvrijheid. Nieuwe diensten als themakanalen, continue nieuwszender en 
multimediale nieuwsgaring passen in de drie uitgangspunten van het mediabeleid. 

4p 13  Leg uit hoe deze nieuwe diensten van de publieke omroep passen in de uitgangspunten van 
het mediabeleid van de overheid. 
Ga in je antwoord uit van twee uitgangspunten van het mediabeleid en één nieuwe dienst 
die past bij één uitgangspunt. 
 
Volgens de toenmalige staatssecretaris Van der Ploeg is internet nu belangrijker voor de 
publieke omroep dan themakanalen. Naast televisie en radio is internet een belangrijk 
medium van de publieke omroepen. Alle drie zijn voorbeelden van massacommunicatie. 

2p 14  Noem twee kenmerken van massacommunicatie die ook voor het internet gelden. 
1p 15  Noem een kenmerk van internet waarin het verschilt van de traditionele media als televisie 

en radio. 
 
De toenmalige staatssecretaris Van der Ploeg is positief over de eerste resultaten van de 
netprofilering van de publieke omroep. Netprofilering houdt in dat elke zender van de 
publieke omroep – Nederland 1, 2 en 3 – met programma’s komt die zijn afgestemd op een 
bepaalde doelgroep uit het publiek. Per net werken de verschillende omroeporganisaties 
samen om de herkenbaarheid van elk net te vergroten.   

2p 16  Leg uit waarom de publieke omroep is overgegaan tot deze zogeheten netprofilering. Betrek 
in je antwoord het begrip duaal bestel. 
 

2p 17  Op welke manier kan de publieke omroep nagaan of de netprofilering succesvol is 
gebleken? 
Licht deze manier toe. 
 
De staatssecretaris maakt zich zorgen over het kijkgedrag van jongeren. 

2p 18  Welke twee functies voor individuen vervult de televisie vooral voor een groot deel van de 
groep jongeren van 13 tot 19 jaar? 
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Zie regels 53-58 in tekst 4. 
Massamedia vervullen, naast functies voor individuen, ook maatschappelijke functies. De 
staatssecretaris maakt zich zorgen over het bereik van de publieke omroep bij jongeren. Hij 
spreekt over ‘de verloren generatie’. De zorg van de staatssecretaris heeft te maken met 
functies die de publieke omroep ook heeft voor de samenleving. 

4p 19  Welke twee maatschappelijke functies van de publieke omroepen staan onder druk als de 
jongeren zich afwenden van de publieke omroep? 
Leg uit waarom elke functie onder druk staat. 
 
Om de maatschappelijke betekenis van de publieke omroep te analyseren, kun je 
gebruikmaken van drie benaderingswijzen van het vak maatschappijleer. Deze drie zijn: de 
politiek-juridische, de sociaal-culturele en de sociaal-economische benaderingswijze. 

3p 20  Noem bij elke benaderingswijze een citaat uit tekst 4 dat daarbij past. 
Leg ook uit waarom dit citaat past bij de betreffende benaderingswijze. 
 
 
 
Opgave 4 Massamedia: de Kijkwijzer en overheidssteun aan 
kranten  
 
Bij deze opgave hoort figuur 1 en tekst 5. 
 
Op 2 maart 2001 is in Nederland de Kijkwijzer geïntroduceerd. Deze kijkwijzer vervangt de 
bestaande Filmkeuring. De Kijkwijzer informeert ouders en opvoeders over de mogelijke 
schadelijke invloed van films, video’s, dvd’s, tv-programma’s en computergames voor 
kinderen en jongeren tot 16 jaar. Door middel van pictogrammen kan men in één oogopslag 
zien of een televisieprogramma, bioscoopfilm, video of computerspel schadelijk kan zijn 
voor kinderen. Zie figuur 1. 
Er zijn verschillende theorieën over de invloed van de media op mensen. 

3p 21  Wat zegt de selectieve-perceptietheorie over “de mogelijke schadelijke invloed van films, 
video’s ...” op kinderen en jongeren? 
 
Zie tekst 5. 

1p 22  Op grond van welk argument kan de overheid (noodlijdende) dagbladen financieel steunen? 
 
Het geven van steun aan dagbladen betekent niet dat de overheid zich mag bemoeien met 
het financieel-economische beleid van krantenbedrijven en met het beleid van de redactie 
van dagbladen. 

1p 23  Geef een reden waarom de overheid zich niet bemoeit met het financieel-economisch beleid 
van krantenbedrijven. 

1p 24  Geef een reden waarom de politiek zich niet inlaat met het redactionele beleid van de 
dagbladen. 
 
 
 
Opgave 5 De politieke besluitvorming over de euthanasiekwestie 
 
Bij deze opgave horen de teksten 6 tot en met 11. 
 
Zie tekst 7. 

2p 25  Geef twee redenen waarom de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige 
Euthanasie) meer te beschouwen is als een belangengroep dan als een actiegroep. 
Geef per reden een citaat uit de tekst. 
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2p 26  Welke politieke stromingen zullen de doelstelling van de NVVE ondersteunen? 
Noem er twee. 

2p 27  Geef een verklaring voor je keuze. 
 
”Meer dan 25 jaar heeft de NVVE gestreden voor een goede euthanasiewet.” (tekst 7) 

3p 28  Van welke vormen van politieke beïnvloeding zal de NVVE gebruik hebben gemaakt? 
Noem er drie. 
 
Zie tekst 7. 

2p 29  Welke machtsbronnen heeft de NVVE zelf tot haar beschikking? 
Noem er twee. 
 
Na 25 jaar strijd heeft de NVVE haar doelstelling bereikt: er is in 2002 een 
euthanasiewetgeving gekomen. Naast het gebruik maken van machtsbronnen, zijn er 
wellicht andere factoren geweest die het succes van de NVVE mogelijk hebben gemaakt. 

2p 30  Noem twee voorbeelden van factoren uit de maatschappelijke én politieke omgeving van de 
NVVE, die bijgedragen zullen hebben aan het bereiken van de doelstelling van deze 
belangengroep. 
Geef per voorbeeld een verwijzing naar één van de teksten. 
  

2p 31  Van welke fase in de politieke besluitvorming volgens het systeemmodel is er in tekst 8 
sprake? 
Licht je antwoord toe aan de hand van de tekst. 
 
Regering en parlement hebben hun eigen taken in het politieke besluitvormingsproces. 

2p 32  A  Welke hoofdtaak van de regering is te herkennen in de teksten over het 
euthanasievraagstuk?  
Licht je antwoord toe aan de hand van de teksten. 
B  Welke hoofdtaak van het parlement is te herkennen in de teksten over het 
euthanasievraagstuk? 
Licht je antwoord toe aan de hand van de teksten. 
 
Zie tekst 8. 

3p 33  Welke drie politieke partijen in het parlement zullen naar verwachting de standpunten over 
euthanasie van de actiegroep Schreeuw om Leven onderschrijven? 

2p 34  Geef een verklaring voor je keuze van die partijen. 
 
Zie regels 17-30 in tekst 10. 

2p 35  Wat is het belang van de Hoge Raad wanneer deze zich uitspreekt? 
 
In de regels 48-50 van tekst 10 staat dat “het OM euthanasiegevallen toetst.” 
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft verschillende taken. 

2p 36  Welke taak van het OM is van toepassing bij deze zinsnede uit tekst 10?  
 
Er is jarenlang een discussie geweest over de euthanasiewetgeving. 

2p 37  Toon aan de hand van het euthanasievraagstuk aan dat de opvattingen van mensen over 
strafwaardigheid van gedrag niet overeenkomen met de strafbaarheid van gedrag. 
 
De media vervullen verschillende functies in het proces van politieke besluitvorming. 

2p 38  Welke functies van massamedia zijn te herkennen in de teksten?  
Geef voor twee functies telkens een tekst die zich hiertoe specifiek leent en licht je keuze 
toe. 
 
Zie tekst 11. 

2p 39  A  Welk stereotiep beeld over Nederland herken je in de tekst? 
B  Leg uit waarom dit een stereotiepe opvatting is. 
 

3p 40  Noem uit tekst 11 drie elementen die de Amerikaans-Nederlandse auteur James Kennedy als 
typerend voor de Nederlandse cultuur ziet. 
 

Einde 
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Opgave 1 Drugsbeleid 
 
 

‘Gedoogbeleid drugs is in Nederland doorgeslagen’ 
 
Door Rinze Brandsma 
EDE – ‘Laten we pakweg honderd miljoen 
gulden in de zorg stoppen, om de problemen 
van drugsoverlast in de steden te 
verkleinen’. Met die oproep, aan het eind 
van een heen en weer kaatsende, lastige 5 

discussie, kreeg Tweede-Kamerlid Van de 
Camp (CDA) zaterdag in Ede de handen 
heel eventjes op elkaar. Maar waar de 
verzamelde inwoners van wijken met 
drugsoverlast op gehoopt hadden, daarmee 10 

kwam ‘de politiek’ niet: een goed plan om 
landelijk de overlast van drugsverslaving en 
van criminaliteit in woonwijken aan te 
pakken. 
Op het VVD-kamerlid Nicolaï na, 15 

verketterden zaal en politici wel eendrachtig 
het Nederlandse gedoogbeleid voor 
(soft)drugs, dat de woonwijken opgezadeld 
heeft met vaak onleefbare overlast. 
Zoals Van de Camp zei: ‘We hebben 20 

tolerantie en slordigheid met het naleven 

van regels door elkaar gehaald’. Ook hij 
moest toegeven dat ook zijn partij achteraf 
inziet dat het typisch Hollandse 
gedoogbeleid nare schaduwkanten heeft. 25 

Eens waren de bewoners/actievoerders en de 
politici het ook over de aanpak die het 
meeste zicht op verbetering geeft. Laat de 
overheid al die miljarden die we nu ‘over’ 
hebben,  gebruiken voor jeugdopvang, 30 

buurthuizen, 24-uurs opvang en andere 
vormen van zorg. 
Op de themamiddag pleitten het Nationaal 
Actiecomité Drugsoverlast (NAD) en het 
Landelijk Centrum Veiligheid door 35 

Leefbaarheid (LCVL) voor permanente 
aandacht en een actievere inzet om de 
leefbaarheid van de woonomgeving terug te 
krijgen. 
Aan het eind van de discussiemiddag bleef 40 

de kloof tussen de politici en de door 
drugsoverlast getergde bewoners. (…) 

 
bron: de Gelderlander van 27 maart 2000 
 
 
Opgave 2 Drugskoeriers 
 
 

‘Twee man in één cel’ 
Minister Korthals wil alle aangehouden drugskoeriers vastzetten 
 
Door onze Haagse redactie 
--------------------------------- 
DEN HAAG ∙ Twee mensen in één cel, 
een aparte rechtbank op Schiphol en 
meer controle op de Nederlandse 
Antillen. Met onder meer die 
maatregelen denkt minister van Justitie 5 

Korthals te voorkomen dat gesnapte 
drugskoeriers op Schiphol weer worden 
vrijgelaten, zoals de afgelopen weken is 
gebeurd. 
 
Korthals komt deze week in een brief aan de 10 

Tweede Kamer met een plan van aanpak 
voor de gevangenneming van drugskoeriers. 
Afgelopen vrijdag stond de bewindsman in 
de ministerraad onder zware druk van onder 
meer premier Kok om een eind te maken aan 15 

de doorlating van verdachten van 
drugssmokkel. Kok noemde dat ‘niet te 
tolereren’. 
De minister van Justitie verzette zich 
gisteren in het tv-programma Buitenhof 20 

tegen het beeld dat hijzelf wel zou 
instemmen met het laten lopen van mensen 
die op smokkel van drugs zijn betrapt. “Ik 
heb gezegd dat ze alles moeten pakken, 
proces-verbaal moeten opmaken en moeten 25 

voorgeleiden. Smokkelaars behoren niet met 
een reçuutje te worden weggestuurd”, zei hij 
over zijn instructies aan de vervolgende 
instanties. “De douane moet pakken wat ze 
pakken kan. Dat is de enige manier om de 30 

drugs op Schiphol kwijt te raken.” 

 
bron: de Gelderlander van 14 januari 2002 

tekst 2 

tekst 1 
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Raad van State kraakt plan 
Korthals past Noodwet aan na kritiek 
 
 
DEN HAAG , 26 JAN. Minister 
Korthals (Justitie) heeft de Noodwet, 
die het mogelijk maakt om 
drugssmokkelaars op Schiphol in 
speciale gevangenissen op te sluiten, 5 

aangepast op advies van de Raad van 
State. 
 
Het advies om de termijn voor de Noodwet, 
die in maart van kracht moet zijn, te 
beperken tot één jaar heeft de minister 10 

inmiddels overgenomen in het wetsvoorstel 
dat hij gisteren naar de Tweede Kamer heeft 
verstuurd.  
(…) 
De meeste opmerkingen van de Raad van 
State heeft de minister naast zich 15 

neergelegd. De Raad heeft op tal van punten 
ernstige bezwaren. Zo dringt hij er op aan, 
in ieder geval jonge gedetineerden 
gescheiden te houden van volwassen 
drugskoeriers. Verder voorziet de wetstekst 20 

van de minister niet in de scheiding van 
arrestanten en verdachten, terwijl dat in het 
kader van internationale verdragen wel 
verplicht is.  
(…) 
Ook moet ondanks groepsopsluiting 25 

rekening gehouden worden met de eventuele 
godsdienstige overtuiging van arrestanten, 
met name bij voedselverstrekking. Voor de 
gelovigen geldt ook, net als voor 
gedetineerden in het reguliere 30 

gevangeniswezen, dat zij recht hebben op 
geestelijke verzorging. De in het 
wetsvoorstel opgelegde beperkingen, waar 
het gaat om het briefgeheim en het voeren 
van telefoongesprekken en het gegeven dat 35 

gedetineerden daar niet altijd over 
geïnformeerd hoeven te worden, is volgens 
de Raad op onderdelen strijdig met het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens.  40 

 
bron: NRC Handelsblad van 26 en 27 januari 2002 
 
 
Opgave 3 Media in ontwikkeling 
 
 
Persbericht Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
 

Van der Ploeg: ‘Internet nu belangrijker voor 
publieke omroep dan themakanalen’ 
 
Staatssecretaris R. van der Ploeg (Media) 
steunt investeringen in internet door de 
publieke omroep. Voor themakanalen, 
zoals een 24-uurs nieuwszender, vindt hij 
het nu nog te vroeg. Dit staat in de brief 5 

over de mediabegroting die de 
bewindsman vandaag aan de Tweede 
Kamer heeft gestuurd. Van der Ploeg 
toont zich hierin verder tevreden over de 
eerste resultaten van de netprofilering. 10 

 
Themakanalen worden volgens Van der 
Ploeg belangrijk als meer huishoudens in 
Nederland digitale televisie kunnen 
ontvangen. Nu is het nog niet zover. Hij is 
wel voorstander van een stapsgewijze 15 

oriëntatie op toekomstige 
distributiemogelijkheden. Op Nederland 2 
kan volgens hem overdag ervaring worden 
opgedaan met een continue nieuwsformule. 

Ook ontstaat er zo een oefenterrein voor 20 

multimediale nieuwsgaring voor radio, 
televisie, internet en teletekst. 
De ontwikkeling van nieuwe diensten door 
de publieke omroep is een belangrijk thema 
in de mediabegroting van 2002. Van der 25 

Ploeg wijdt er een afzonderlijke brief aan. 
Internet biedt volgens hem kansen voor 
verrijking van de radio- en 
televisieprogrammering. Hij steunt de 
geplande investeringen van 19,5 miljoen 30 

euro (40 miljoen gulden) voor dit doel in 
2002. Verder vraagt hij de NOS om al in 
2003 geld te reserveren voor een 
elektronische programmagids en voor 
experimenten met interactieve televisie. 35 

Deze activiteiten wil hij niet afhankelijk 
maken van een eventuele verhoging van de 
rijksomroepbijdrage door een volgend 
kabinet. Van der Ploeg zal de NOS tenslotte 

tekst 4 

tekst 3 
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vragen om een nadere onderbouwing van de 40 

ideeën voor digitale themakanalen. 
Van der Ploeg is positief over de eerste 
resultaten van de netprofilering. Met de 
concessiewetgeving in 2000 heeft hij 
samenwerking tussen de zendgemachtigden 45 

op alle drie de televisienetten gestimuleerd 
en dat werpt volgens hem nu vruchten af. 
Veel programma's blijken te profiteren van 
indeling op een andere zender. Zo heeft de 
gezamenlijke kinderprogrammering op 50 

‘Z@ppelin’ (Nederland 3) in korte tijd grote 
bekendheid verworven. 
Van der Ploeg toont zich bezorgd over het 
bereik bij 13 tot 19-jarigen. Hij vreest dat er 
een ‘verloren generatie’ ontstaat die zich 55 

ook op latere leeftijd niet zal interesseren 
voor journalistiek, cultuur en 
kwaliteitsamusement. Hij ondersteunt 

daarom pogingen van de publieke omroep 
om deze leeftijdsgroep aan zich te binden, 60 

bijvoorbeeld door meer Nederlands drama 
uit te zenden. De Raad voor Cultuur heeft de 
publieke omroep in dit verband zelfs 
geadviseerd om een dagelijkse soapserie te 
ontwikkelen. Het is overigens voor het eerst 65 

dat de Raad voor Cultuur oordeelt over de 
programmatische plannen van de publieke 
omroep.  
(…) 
 
Uit de mediabegroting blijkt dat de publieke 
omroep last heeft van tegenvallende 70 

reclame-inkomsten. In 2002 wordt het tekort 
opgevangen uit de reserves die in betere 
jaren zijn opgebouwd. Het totale budget 
voor de landelijke publieke omroep is 676 
miljoen euro (fl. 1.490 miljoen).75 

 
bron: site http://www2.minocw.nl/persbericht, najaar 2001 
 
 
Opgave 4 Massamedia: de Kijkwijzer en overheidssteun aan 
kranten 
 
 

Wat betekenen de pictogrammen? 
 
 

 
 
bron: website www.kijkwijzer.nl 

figuur 1 
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Dagbladen willen overheidssteun 
 
AMSTERDAM – Diverse groepen uit de dagbladwereld hebben een ‘brede coalitie’ 
gevormd om er bij staatssecretaris Van der Ploeg (Media) op aan te dringen kranten 
financieel te steunen. Dat heeft voorzitter R. Abram van journalistenvereniging NVJ 
donderdag gezegd. 
 
Naast de NVJ maken de Nederlandse Dagblad Pers (NDP) en het Genootschap van 
Hoofdredacteuren deel uit van de coalitie. Een delegatie van de journalisten, uitgevers en 
hoofdredacteuren heeft op 31 januari een gesprek met Van der Ploeg over de 
steunverlening. “Ik ben niet onder de indruk van zijn persbeleid tot dusver”, aldus Abram. 
(…) 
 
bron: ANP van 17 januari 2002 
 
 
Opgave 5 De politieke besluitvorming over de euthanasiekwestie 
 
 

Overgrote meerderheid bevolking voorstander 
van recht op euthanasie 
 
AMSTERDAM (ANP) – Een overgrote meerderheid van 92 procent is voorstander van het 
recht op euthanasie of hulp bij zelfdoding. Verder wil 87 procent dat de huidige strafwet op 
het gebied van euthanasie wordt veranderd. 
Slechts 8 procent is principieel tegen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige 
Euthanasie (NVVE) dat gisteren is bekendgemaakt. 
 
bron: Trouw van 4 november 1998 

tekst 5 

tekst 6 
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De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) is op 24 
februari 1973 opgericht als reactie op de rechtszaak Postma. Van een klein 
maar actief groepje in het Friese Vinkega groeide de NVVE uit tot een grote, 
gerespecteerde en veel geraadpleegde vereniging. De NVVE ontvangt geen 
subsidies en is voor haar inkomsten afhankelijk van contributie van de leden.  

Momenteel heeft de NVVE ruim 104.000 leden. Op het bureau in 
Amsterdam werken 23 personen en door het hele land 110 vrijwilligers.  

Doelstellingen  

 
De statutaire doelstelling van de NVVE is de sociale aanvaarding en de 
daaruit voortvloeiende legalisering van euthanasie en hulp bij zelfdoding.  

De NVVE anno 2002  

 
Meer dan 25 jaar heeft de NVVE gestreden voor een goede euthanasiewet. 
Begin 2002 is het zover, dan treedt de Wet toetsing levensbeëindiging op 
verzoek en hulp bij zelfdoding in werking. Dit betekent echter niet dat er 
voor de NVVE geen taken meer zijn weggelegd. Op de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering bepalen de leden van de NVVE op welke terreinen de 
vereniging de komende tijd actief zal zijn.  

NVVE activiteiten kort:  

 
Voor haar leden ontplooit de NVVE de volgende activiteiten:  

• uitgave van wilsverklaringen, waaronder de euthanasieverklaring, het 
behandelverbod en de niet-reanimerenpas  
• persoonlijke hulp bij het invullen van deze verklaringen, indien 
gewenst  
• Ledenondersteuningsdienst, persoonlijk advies en informatie  
• uitgave opiniërend tijdschrift Relevant, 4 maal per jaar  
• uitgave Knipselkrant, 1 maal per maand  
• ledenbijeenkomsten, op diverse plaatsen in het land  

Iedereen kan een beroep doen op de NVVE voor:  

• een lezing door het Sprekerskader  
• informatiepakketten (bijvoorbeeld ter voorbereiding op een scriptie)  
• inhuur van de Presentatiedienst op congressen, beurzen en symposia  
• verscheidene informatieve brochures  

Tevens biedt de NVVE persoonlijk advies en informatie aan hulpverleners.  

 
bron: http://www.nvve.nl/ 

tekst 7 
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Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
 

Schreeuw om leven 
 
Hilversum, 12 december 2000  
 
Hooggeachte Leden, 
 
EUTHANASIE UIT DE EERSTE KAMER 
 
Nu de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
de Wet toetsing levensbeëindiging op 
verzoek en hulp bij zelfdoding heeft 
aangenomen, is ter voorbereiding op de 
behandeling van het wetsontwerp in de 5 

Eerste Kamer der Staten-Generaal het 
volgende aan de orde. 
 
Meten van uitzichtloos en ondraaglijk 
lijden 
De minister van Justitie en de minister van 10 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben 
tijdens de behandeling in de Tweede Kamer 
herhaaldelijk naar voren gebracht dat de 
vraag of er sprake is van uitzichtloos en 
ondraaglijk lijden van de patiënt met name 15 

afhangt van de zienswijze van de patiënt. 
(…) 

Universele normen goed voor iedereen 
De regering stelt dat en doet het voorkomen 
alsof wij afscheid kunnen nemen van de 
joods-christelijke traditie in ons land, 20 

aangezien de aanhangers hiervan een 
minderheid zijn geworden. De feitelijkheid 
gebiedt dat deze waarden en normen een 
universeel karakter hebben en 
levensbeschermend zijn voor alle lagen van 25 

onze pluriforme bevolking. Het gaat daarbij 
niet om meerderheden of minderheden maar 
om het democratische principe dat wij 
geroepen zijn om als samenleving de 
bescherming van het leven te garanderen 30 

voor alle leden van de samenleving. (…) 
 
Drs. L.P. Dorenbos 

 
ontleend aan: http://www.schreeuwomleven.nl versie van 5 februari 2001 
 
 

Wereldprimeur 
 
Het aanvaarden van een wettelijke regeling 
voor euthanasie door de Eerste Kamer wordt 
internationaal gezien als een doorbraak. Dat 
is niet ten onrechte. Nederland is het eerste 
land dat artsen vrijwaart van strafvervolging 5 

bij levensbeëindiging op verzoek of hulp bij 
zelfdoding. Als ze tenminste de 
zorgvuldigheidseisen in acht nemen. 
In Nederland zelf wordt de wet als een 
sanctionering van de bestaande praktijk 10 

gezien. Zo is die ook uitdrukkelijk door de 
ministers Korthals (Justitie) en Borst 
(Volksgezondheid) bedoeld. Vooral de 
eerste heeft steeds onderstreept dat het niet 
de bedoeling is om méér euthanasie 15 

mogelijk te maken. Het gaat om vergroting 
van de zorgvuldigheid, om betere 
euthanasie. 

De nu tot stand gebrachte wetgeving ziet 
euthanasie uitdrukkelijk niet als een recht 20 

van de patiënt op zelfbeschikking. De arts 
kán (maar hoeft niet) tot euthanasie over te 
gaan op verzoek van de patiënt als er sprake 
is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden, 
waarbij geen andere behandeling meer 25 

mogelijk is. 
(…) 
Euthanasie blijft hiermee in de medische 
sfeer, zodat er geen sprake is van het 
gevreesde ‘hellende vlak’. In dit licht is de 30 

opwinding van tegenstanders van de wet 
enigszins merkwaardig. Verwijzingen vanuit 
christelijke hoek naar nazi-praktijken 
missen al helemaal elke grond.

 
bron: de Volkskrant van 11 april 2001 
 
 

tekst 8 

tekst 9 
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Criteria rond euthanasie zijn geleidelijk opgerekt 
 
De wetgeving rond euthanasie begon 
in Friesland, waar een huisarts werd 
veroordeeld, die haar moeder een 
dodelijke dosis morfine had gegeven. 
 
1973: De Nederlandse Vereniging voor 5 

Vrijwillige Euthanasie wordt opgericht naar 
aanleiding van de rechtszaak tegen de Friese 
huisarts G. Postma, die haar moeder op 
verzoek een dodelijke dosis morfine 
toediende na een hersenbloeding. De 10 

rechtbank in Leeuwarden veroordeelde 
Postma tot een week voorwaardelijke 
gevangenisstraf. 
 
1984: Het eerste wetsvoorstel wordt 
ingediend door D66-Kamerlid E. Wessel-15 

Tuinstra. 
(…) 
 
1994: In een arrest, genoemd naar de 
psychiater Chabot, verruimde de Hoge Raad 
het begrip ‘ondraaglijk en uitzichtloos 
lijden’ tot ‘psychisch lijden’. Chabot 20 

beëindigde het leven van een vrouw van 
middelbare leeftijd, die na de dood van haar 
beide kinderen zwaar depressief werd. 
Opvallend is dat de vrouw volgens de Hoge 

Raad leed aan een depressie in het kader van 25 

een rouwproces. De Hoge raad acht Chabot 
strafbaar, omdat hij niet voldaan heeft aan 
de eis dat de behandelend arts een tweede, 
onafhankelijke arts moet raadplegen, maar 
legt hem geen straf op. 30 

 
2000: Terwijl in de Tweede Kamer de 
nieuwe euthanasiewet wordt behandeld, 
staat in Haarlem de huisarts van oud-PvdA-
senator E. Brongersma voor de rechter. 
Brongersma had ouderdomskwalen, maar 35 

van uitzichtloos lichamelijk lijden was geen 
sprake. Evenmin was hij depressief. De arts 
had Brongersma geholpen, omdat hij ‘leed 
aan het leven’. Hoewel er geen sprake was 
van lichamelijk of psychisch lijden, 40 

oordeelde de rechtbank dat de huisarts 
zorgvuldig had gehandeld. Hiermee werd 
het criterium ‘ondraaglijk lijden’ verder 
opgerekt. 
 
2001: De Eerste Kamer aanvaardt het 45 

wetsvoorstel van de ministers Borst en 
Korthals (ministers van het kabinet Kok-2), 
dat euthanasie in Nederland legaliseert. In 
de wet zijn de criteria opgenomen, waaraan 
het OM euthanasiegevallen toetst.50 

 
naar de Volkskrant van 25 april 2001 
 
 
 

De goede dood naar poldermodel 
 
Nederland is het land waar je naartoe kunt 
komen om, tegen betaling, een eind te 
maken aan je leven. Dat denken veel 
buitenlanders. Die gedachte ligt 
bijvoorbeeld ten grondslag aan de roman 5 

Amsterdam van de Brit Ian McEwan, waarin 
de twee hoofdpersonen elkaar op 
hotelkamers laten ‘euthanaseren’. In 
werkelijkheid is van ‘euthanasie-toerisme’ 
hier geen sprake, maar dat het misverstand 10 

kon ontstaan, is niet verwonderlijk. 
Nederland is het enige land ter wereld waar 
de wetgever, sinds twee jaar, goedkeuring 
verleent aan gereguleerde euthanasie, de 
‘dood op verzoek’ met behulp van een arts. 15 

In 1985 haalde een soortgelijk wetsvoorstel, 
van D66-Kamerlid Wessel-Tuinstra, het 
niet, maar in de vijftien jaar die volgden, 
behoorde euthanasie in geval van 
‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’ tot de  20 

gangbare praktijk, en werden artsen die 
patiënten de dood in hielpen, zelden 

vervolgd. Buitenlandse commentatoren 
toonden verbijstering over het feit dat een 
kwestie met zoveel morele implicaties zich 25 

hier zo eenvoudig liet ‘regelen’. 
James Kennedy, cultuurhistoricus en 
schrijver van Een weloverwogen dood, een 
geschiedschrijving van de Nederlandse 
discussie over euthanasie in de jaren 1965-30 

1985, ziet vooral de razend snelle ontzuiling 
en emancipatie in de jaren zestig en zeventig 
als oorzaak. 
(…) 
In Nederland heerst de overtuiging dat alles, 
hoe gevoelig ook, ‘bespreekbaar’ moet zijn. 35 

Eerlijkheid, een open vizier en goede 
bedoelingen vinden wij van groter belang 
dan de morele kanten van het onderwerp 
zelf. Vandaar dat principiële vragen – ‘mag 
een mens zijn leven voortijdig beëindigen?’ 40 

en ‘mag een arts zijn patiënt doodmaken?’ – 
bij ons vooral in een kleine, religieuze kring 
hardop worden gesteld. In het publieke 

tekst  10 

tekst 11 
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debat domineren vragen als: gebeurt het niet 
stiekem; is er geen misbruik; worden de 45 

uitvoerders bewogen door medeleven? 
Allemaal vragen waar ‘we samen wel 
uitkomen’. 
(…) 
Er klinkt in zijn boek onverholen 
bewondering door voor de gedegen manier 50 

waarop polderland-Nederland consensus 
over dit onderwerp heeft bereikt. 
(…) 
Uiteindelijk laat Kennedy zich niet kennen 
als een voor- of tegenstander van 
euthanasie. Je voelt zijn bewondering voor 55 

het kleine land dat zijn zaakjes zo keurig 
regelt, maar ook zijn verbazing over het 

vergaande pragmatisme en het gemakkelijk 
terzijde schuiven van morele kwesties. 
Enerzijds, anderzijds. Kennedy heeft geleerd 60 

van zijn studieobject, hij lijkt wel een 
vleesgeworden poldermodel in zichzelf. 
Toch heeft deze Amerikaanse 
cultuurhistoricus, met zijn grote kennis van 
Nederland, precies genoeg distantie én 65 

affiniteit om op nuchtere wijze zo'n 
emotioneel geladen kwestie in kaart te 
brengen. Geen Nederlander ging hem hierin 
voor. 
 
James Kennedy: Een weloverwogen dood – 
Euthanasie in Nederland. Bert Bakker, 2002 

 
bron: de Volkskrant van 15 februari 2002 
 

  
Einde 
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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 89 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 Drugsbeleid 
 
Maximumscore 2 

 1  • Het probleem moet worden opgelost door de overheid. / Er is overheidsbeleid nodig om dit 
probleem op te lossen  1  

• De tekst bericht over een discussie tussen kamerleden en bewoners van wijken met 
drugsoverlast. De bewoners verwachten van politici aanpak van de overlast van 
drugsgebruikers  1  
 
Maximumscore 1 

 2  Dit is een vorm van protestparticipatie/conventionele participatie.  
 
Maximumscore 2 

 3  • Electorale participatie: gebruikmaken van het kiesrecht   1  
 
Afhankelijk van het antwoord op vraag 2 (één van de volgende):  1  

• Conventionele participatie, voorbeeld: (persoonlijk) contact met autoriteiten, politici, 
afgevaardigden, partijen, belangenorganisaties en/of massamedia (ingezonden brief in de 
krant). 

• protestparticipatie/onconventionele participatie, voorbeeld: protestacties / demonstraties / 
bezetting overheidsgebouw  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 4  • Barrière 1. (H)Erkennen van problemen/wensen als politieke problemen: bewoners en 
actievoerders brengen hun klachten naar voren op een themamiddag met politici. 

• Barrière 2. Vergelijken en afwegen van wensen: 
Kamerlid stelt vragen aan minister over aanpak drugsoverlast. / Debat in de Tweede Kamer 
over drugsoverlast. / Kabinet komt met voorstel om extra geld te besteden voor 
jeugdopvang, buurthuizen. 

• Barrière 3. Beslissen over problemen: het parlement neemt voorstellen aan om 
drugsoverlast aan te pakken in bepaalde steden  

• Barrière 4. Besluiten uitvoeren: ambtenaren voeren beleid van de minister uit om 
drugsoverlast in de steden aan te pakken. 
 
per juiste fase in combinatie met juist voorbeeld van actor  1  
 
Opgave 2 Drugskoeriers 
 
Maximumscore 1 

 5  seponeren 
 
Maximumscore 2 

 6  Vervolging is niet in het algemeen belang: door gebrek aan celruimte en 
capaciteitsproblemen bij de rechtbanken moeten keuzes gemaakt worden.  
 
Maximumscore 2 

 7  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):  
• Als een verdachte minderjarig is, zal hij/zij in de meeste gevallen voor de kinderrechter 

verschijnen. 
• Als een minderjarige wordt veroordeeld dan kan hij/zij in een jeugdgevangenis komen en 

niet in een strafgevangenis.  
• De maximale straffen zijn voor minderjarigen minder hoog. 

 
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 1 

 8  • uitvoerende macht 
• wetgevende macht 
• rechterlijke macht 

 
Opmerking 
Alleen 1 punt toekennen indien alle drie goed. 
 
Maximumscore 3 

 9  • Uitvoerende macht 
Minister van Justitie/Het kabinet is politiek verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
criminaliteitsbeleid. / De minister is verantwoordelijk voor het waarborgen van de 
rechtsorde.  
Door druk uit de samenleving, het parlement en de ministerraad/de minister-president komt 
de minister van Justitie met maatregelen  1  

• Wetgevende macht  
Het parlement en de regering maken wetten waarin wordt bepaald wat strafbaar is. 
De minister van Justitie heeft een wetsvoorstel (de Noodwet) opgestuurd naar de Tweede 
Kamer  1  

• Rechterlijke macht 
Er komt een rechtbank op Schiphol. De rechters dienen te beoordelen of de aangehouden 
bolletjesslikkers zich al dan niet hebben schuldig gemaakt aan strafbare feiten  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 10  • Enerzijds wordt van de minister verwacht dat hij met oplossingen komt voor het probleem 
van de drugskoeriers / dat hij ervoor zorgt dat de wetsovertreders voor de rechter komen  1  
Gegeven uit de tekst: 

• De minister komt met een noodwet om drugskoeriers op te sluiten in speciale 
gevangenissen  1  
 

• Anderzijds dient de overheid/de minister in het wetsvoorstel de rechten van de 
gedetineerden te waarborgen  1  
Gegeven uit de tekst: 

• De Raad van State vindt dat het wetsvoorstel de grondrechten van de gedetineerden aantast: 
bijvoorbeeld recht op geestelijke verzorging; recht op briefgeheim  1  
 
Maximumscore 4 

 11  eens met de minister 
Voorbeeld van een goed antwoord is:  

• Groepsopsluiting zal mogelijke nieuwe delinquenten afschrikken en herhaling van 
delinquentie voorkomen  2  

• Bovendien garandeert groepsopsluiting de mogelijkheid dat er meer verdachten en 
veroordeelden opgesloten worden, met andere woorden een betere beveiliging van onze 
samenleving tegen criminaliteit  2  
of 
niet eens met de minister 
Voorbeeld van een goed antwoord is:  

• Groepsopsluiting zal resocialisatie bemoeilijken. De onderlinge beïnvloeding van 
delinquenten wordt groter en verhindert daardoor de resocialisatie  2  

• Ook zal in Nederland (gezien die praktijk in de Nederlandse Antillen) een drugskoerier uit 
de Antillen zich mogelijk niet laten afschrikken door het vooruitzicht van eventuele 
groepsopsluiting  2  
 
Opgave 3 Media in ontwikkeling 
 
Maximumscore 2 

 12   Technologische ontwikkelingen  
• internet en   1  
• digitale televisie/digitalisering  1  

 
Maximumscore 4 

 13  twee van de volgende:   
• Uitgangspunt pluriformiteit 

Voorbeeld van een goed antwoord is:  
Nieuwe diensten zoals themakanalen/nieuwszender kunnen de pluriformiteit versterken 
indien deze een uitbreiding geven aan de diversiteit in informatie en tot stand komen door 
de verschillende omroeporganisaties/zendgemachtigden. 
 

• Uitgangspunt democratie 
Voorbeeld van een goed antwoord is:  
Een democratische samenleving is gebaat bij massamedia die het publiek goed informeren 
over de politieke besluitvorming en kritisch volgen. Een nieuwe dienstverlening als een 
continue nieuwszender kan daaraan een bijdrage leveren. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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• Uitgangspunt uitingsvrijheid 
Voorbeeld van een goed antwoord is:  
Voor een goed functionerende democratische samenleving is vrijheid van meningsuiting 
essentieel. De overheid wil er voor zorgen dat deze uitingsvrijheid ook gerealiseerd kan 
worden. Nieuwe diensten als ‘continue nieuwsformule’ of ‘multimediale nieuwsgaring’ 
kunnen de mogelijkheden tot uitingsvrijheid vergroten.  
 
per juist antwoord  2  
 
Maximumscore 2 

 14  kenmerken van massacommunicatie die ook gelden voor internet (twee van de volgende): 
• De boodschap is bedoeld voor een publiek dat in principe onbekend is aan de zender en dat 

groot in aantal is. 
• draagt bij aan de openbaarheid van informatie / vorming publieke opinie 
• geen fysieke nabijheid zender - ontvanger 
• Bij de bepaling van inhoud en vorm van de publieke boodschap zijn meerdere mensen 

betrokken. / het verzorgen van internet gebeurt door een relatief complexe organisatie 
• gebruikmaking van technische hulpmiddelen 

 
per juist kenmerk  1  
 
Maximumscore 1 

 15  Bij internet bestaat (meer dan bij de traditionele media) de mogelijkheid tot meerzijdige 
communicatie / tot mogelijkheden om direct te reageren op boodschappen / feedback-
mogelijkheden. 
 
Maximumscore 2 

 16  Nederland kent (vanaf 1989) een zogeheten duaal omroepbestel, dat wil zeggen dat er 
sprake is van zowel publieke als commerciële omroepen. De netprofilering bij de publieke 
omroep moet ervoor zorgen dat de publieke omroeporganisaties in totaal of de netten van de 
publieke omroep afzonderlijk meer bekeken worden / hun marktaandeel kunnen vasthouden 
(ongeveer 40%) / beter kunnen concurreren met de commerciële zenders. 
 
Maximumscore 2 

 17  Via kijk- en luisteronderzoek / de kijk- en luistercijfers, kan worden vastgesteld hoeveel 
mensen naar de programma’s kijken / kan worden vastgesteld of het marktaandeel per net 
(Nederland 1, 2, en 3) behouden blijft dan wel stijgt. 
 
Maximumscore 2 

 18  • amusementsfunctie / bieden van ontspanning en verstrooiing  1  
• sociale functie (‘mee kunnen praten’)  1  

 
Maximumscore 4 

 19  • Informatiefunctie / functie voor de democratische besluitvorming 
Als jongeren geen interesse hebben voor informatieve / journalistieke programma’s zijn ze 
minder goed geïnformeerd over het reilen en zeilen van de democratie  2  
 

• Socialiserende functie / cultuuroverdracht 
Jongeren ontwikkelen geen belangstelling en waardering voor ‘journalistiek, cultuur en 
kwaliteitsamusement’  2  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 20  - politiek-juridische benaderingswijze 
voorbeeld van een goed antwoord: 

• Regel 43-45: over de concessiewetgeving;  
hierbij komt duidelijk de wetgevende en de uitvoerende rol van de overheid aan bod  1  
 
- sociaal-culturele benaderingswijze 
voorbeeld van een goed antwoord: 

• Regel 54-58: over de belangstelling van jongeren voor journalistieke programma’s en 
cultuur; 
het gaat hierbij om betrokkenheid en interesses van jonge kijkers  1  
 
- sociaal-economische benaderingswijze 
voorbeeld van een goed antwoord (één van de volgende):  1  

• Regel 1-3: over de investeringen in internet; het gaat om financiële beslissingen van de  
publieke omroep in de toekomst 

• regel 69-75 over de mediabegroting; het gaat over de financiering van de publieke omroep / 
financieel-economische belangen of positie van de omroep  
 
Opgave 4 Massamedia: de Kijkwijzer en overheidssteun aan kranten 
 
Maximumscore 3 

 21  Voorbeeld van een goed antwoord is:  
De selectieve-perceptietheorie gaat ervan uit dat mensen/kinderen de media-inhouden 
zodanig interpreteren dat zij passen bij hun opvattingen en ideeën. / Er is sprake van 
selectieve waarneming en verwerking op grond van het referentiekader. Als de inhouden 
niet overeenkomen met het referentiekader/waarden en normen of interesse van de kinderen 
dan zullen ze minder gevoelig zijn voor die inhouden / of andersom als de inhouden 
aansluiten bij het referentiekader van kinderen dan zullen ze gevoeliger zijn voor die 
inhouden. 
 
Maximumscore 1 

 22  Het argument dat de pluriformiteit van de pers zoveel mogelijk in stand moet worden 
gehouden. 
 
Maximumscore 1 

 23  De schrijvende pers is ontstaan op basis van de vrije ondernemingsgewijze productie. / De 
pers heeft zich ontwikkeld langs de lijnen van het marktmechanisme. / De kranten laten 
zich leiden door het marktprincipe. Daarin past geen overheidsbemoeienis. 
 
Maximumscore 1 

 24  Volgens de Grondwet bestaat er vrijheid van meningsuiting. Iedereen mag zeggen en 
publiceren wat hij/zij wil (behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet). 
 
Opgave 5 De politieke besluitvorming over de euthanasiekwestie 
 
Maximumscore 2 

 25  • De NVVE heeft een permanent karakter: “NVVE bestaat al meer dan 25 jaar”  1  
• De NVVE heeft een professionele organisatie, die service verleent aan leden en 

belangstellenden (bijvoorbeeld één van de volgende citaten): “bureau met 23 personen en 
door het hele land 110 vrijwilligers” /  “uitgave van wilsverklaringen, waaronder de 
euthanasieverklaring, het behandelverbod etc.” / “Ledenondersteuningsdienst, persoonlijk 
advies en informatie”  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 26   twee van de volgende: 
• liberalisme 
• sociaal-democratie / socialisme 
• sociaal-liberalisme (D66) 

 
Opmerking 
Ook goed: pragmatisme. 
 
per juiste politieke stroming  1  
 
Maximumscore 2 

 27  Verklaring 
• Deze stromingen hechten veel belang aan de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid  1  
• Zij bepleiten een scheiding tussen kerk en staat / laten zich niet leiden door de Bijbel 

als richtsnoer voor politiek handelen  1  
 
Maximumscore 3 

 28  Voorbeelden van vormen van politieke beïnvloeding zijn (drie van de volgende):  
• lobbyen bij partijen en politici 
• beïnvloeding van de publieke opinie via de media 
• voeren en ondersteunen van juridische procedures 
• voeren van acties/demonstraties 
• proberen politici op belangrijke posities in de vereniging te krijgen (in verband met 

contacten in Den Haag) 
 
per juiste vorm van politieke beïnvloeding  1  
 
Maximumscore 2 

 29   eigen machtsbronnen (twee van de volgende): 
• het aantal leden: de NVVE heeft veel leden (104.000 leden volgens tekst 7) 
• de financiële middelen (contributie van de leden) 
• een (professionele) organisatie (bureau met 23 personen volgens tekst 7) 
• deskundige medewerkers (geven advies, informatie, hebben strijd geleverd etc. volgens 

tekst 7) 
 
per juiste machtsbron  1  
 
Maximumscore 2 

 30  • Er is brede steun onder de bevolking voor de opvatting van de NVVE voor het recht op 
euthanasie. Zie tekst 6  1  

• Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de opvatting van de NVVE voor het recht op 
euthanasie. Zie tekst 8, regels 1-4 / De ministers die het wetsvoorstel hebben ingediend, zijn 
van het kabinet Kok-2, een kabinet zonder CDA. Zie tekst 10, regels 45-48  1  
 
Maximumscore 2 

 31  • Conversie: omzetten van eisen/wensen in een bindend besluit  1  
• De actiegroep Schreeuw om leven stuurt een brief naar de Eerste Kamer nadat de Tweede 

Kamer het wetsvoorstel over euthanasie heeft aangenomen. Nu moet de Eerste Kamer nog 
beslissen over het wetsvoorstel  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 32  A 
Regering: wetgevende taak    
De regering is met een nieuw wetsvoorstel over de euthanasie gekomen  1  
B 
Parlement: medewetgevende taak 
De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben / De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel 
over de euthanasie goedgekeurd  1  
 
Maximumscore 3 

 33  CDA, ChristenUnie (fusie van GPV en RPF) / GPV / RPF en SGP  
 
per juiste partij   1  
 

 Maximumscore 2 
 34  Deze partijen laten zich leiden door de Bijbel als richtsnoer van politiek handelen. Zij 

vinden dat het de mens niet gegeven is de voorschriften van God naast zich neer te leggen. 
Zij willen dan ook niet meewerken aan het tot stand komen van wetten die in hun ogen 
indruisen tegen de goddelijke voorschriften.  
 
Maximumscore 2 

 35  Uitspraken/arresten van de Hoge Raad leiden tot jurisprudentie. Het belang is dat rechters 
van de lagere rechtbanken zich houden aan de uitspraken van de Hoge Raad over hoe de wet 
dient te worden geïnterpreteerd.  
 
Maximumscore 2 

 36  Onderzoeken of er strafrechtelijke feiten hebben plaatsgevonden. / Het strafrechtelijk 
handhaven van de rechtsorde. / Het opsporen van strafbare feiten. 
 
Maximumscore 2 

 37  • Een meerderheid van de samenleving / veel mensen vonden euthanasie niet strafwaardig  1  
• Toch was jarenlang (tot 2001) euthanasie strafbaar dat wil zeggen volgens de wet verboden 

(strafbaarheid van gedrag)  1  
 
Maximumscore 2 

 38  • informatiefunctie 
Voorbeeld is tekst 10: geeft informatie over de ontwikkeling van het euthanasievraagstuk en 
de rol van de overheid  1  

• commentaarfunctie 
Tekst 11 geeft het commentaar weer van (de redactie van) de Volkskrant over de nieuwe 
euthanasiewet  1  
 
Maximumscore 2 

 39   A 
• In Nederland kun je tegen betaling een eind laten maken aan je leven (regels 1-3 in 

tekst 11)  1  
B 

• Dit is een voorbeeld van beeldvorming van het gedrag van leden van een groep/land die 
sterk generaliserend/vereenvoudigend is   1  
 
Maximumscore 3 

 40  drie van de volgende elementen van de Nederlandse cultuur: 
openheid, ‘alles is bespreekbaar’, ‘gemakkelijk terzijde schuiven van morele kwesties’, 
poldermodel, streven naar consensus, pragmatisme 
 
per juist element   1  
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tijdvak 1
Donderdag 30 mei

9.00 –12.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg 
gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
geen punten toegekend als deze verklaring 
of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een bronnenboekje. 

Vragenboekje 
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Opgave 1 Criminaliteit en rechtsstaat: voorstellen van Justitie 
 
 
Bij deze opgave horen tekst 1 en kader 1 uit het bronnenboekje. 
 
Tekst 1 uit het bronnenboekje is verschenen naar aanleiding van Prinsjesdag van 
19 september 2000. Op Prinsjesdag maakt het kabinet zijn plannen bekend voor het komend 
regeringsjaar en dient het zijn begroting van inkomsten en uitgaven bij het parlement in. In 
kader 1 staat een aantal voorstellen op het terrein van Justitie. 
 
In tekst 1 staat de zinsnede dat ’de komende jaren 25 procent van alle overtredingen en 
misdrijven opgelost worden.’ Het onderscheid tussen overtredingen en misdrijven heeft 
verschillende gevolgen voor zowel diegenen die verdacht worden als diegenen die 
veroordeeld zijn voor het begaan van een overtreding of misdrijf.  

2p 1  Noem twee verschillen tussen overtredingen en misdrijven.  
 
Zie kader 1. 

3p 2  Geef van elk voorstel van Justitie aan of het vooral past binnen een repressief of een 
preventief beleid.  
Licht je keuze toe. 
 
In het derde voorstel wordt gesproken over ’jeugdige criminelen’. 

2p 3  Welke bijzondere bepalingen kent het Nederlandse strafrecht voor jongeren?  
Noem er twee. 
 
Er zijn verschillende theorieën die een verklaring geven voor crimineel gedrag. 

2p 4  Noem een theorie die aansluit bij het derde voorstel uit kader 1. 
Licht je antwoord toe. 
 
In tekst 1 wordt gesproken over fietsendiefstallen.  

3p 5  A  In welke statistieken kun je de officieel geregistreerde fietsendiefstallen vinden? 
B  Leg uit waarom deze statistieken geen goed beeld geven van het aantal fietsendiefstallen 
in Nederland. 
 

2p 6  Welke twee onderzoeksmethodes geven wel redelijk betrouwbare informatie over de 
werkelijke omvang van het aantal in Nederland gepleegde fietsendiefstallen? 

2p 7  Geef per onderzoeksmethode een voorbeeld van een vraag die gesteld kan worden in een 
onderzoek naar de omvang van fietsendiefstallen in een bepaald jaar. 
 
Volgens tekst 1 wil minister Korthals van Justitie meer geld besteden aan de mogelijkheden 
om DNA-onderzoek uit te breiden.  
Bij het uitbreiden van de mogelijkheden van DNA-onderzoek gaat het niet alleen om het 
oplossen van moorden en zedendelicten. In juni 2000 deed de minister het voorstel om een 
DNA-test af te nemen bij personen die verdacht worden van delicten die met maximaal vier 
jaar cel kunnen worden bestraft.  

2p 8  Welke bestuurlijke organen beslissen uiteindelijk of het voorstel van de minister wet wordt? 
 
De Nederlandse Politie Bond en een officier van justitie uit Utrecht reageerden enthousiast 
op het voorstel om de afname van DNA-materiaal mogelijk te maken bij delicten waar een 
maximumstraf van 4 jaar op staat.  

2p 9  Vanuit welke politietaak is de Nederlandse Politie Bond voorstander van bovengenoemd 
voorstel én vanuit welke taak van het Openbaar Ministerie kan de officier van justitie uit 
Utrecht voorstander zijn? 
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Niet alleen de minister van Justitie, maar ook verschillende fracties in de Tweede Kamer 
zijn voor verruiming van de mogelijkheden voor gedwongen afname van DNA-materiaal bij 
het opsporingsonderzoek. Daarentegen staan de Orde van Advocaten en de Coornhert Liga 
uiterst kritisch tegenover het gebruik van DNA-tests. 

3p 10  Ben jij het eens met de voorstanders van verruiming van mogelijkheden voor gedwongen 
afname van DNA-materiaal bij het opsporingsonderzoek of ben jij tegen de verruiming van 
deze mogelijkheden? 
Baseer je standpunt op een uitgangspunt of beginsel van de rechtsstaat. 
 
Tegenstanders van het verruimen van de mogelijkheden om DNA-tests af te nemen, 
verwijzen naar een uitspraak van de Hoge Raad in 1990 over het afnemen van speeksel bij 
verdachten.  

2p 11  Wat is de rol van de Hoge Raad in ons rechtssysteem? 
 
De minister wil ook het DNA gaan opslaan van tbs’ers die voorwaardelijk vrijkomen  
(regel 20–22). Tbs is geen straf maar een maatregel. 

2p 12  Noem twee doelen van een maatregel als tbs. 
 
 
 
Opgave 2 Discussie over de monarchie 
 
 
De teksten 2 en 3 uit het bronnenboekje hebben betrekking op deze opgave. 
 
’Enerzijds is er de constitutionele monarchie en anderzijds is er koningin Beatrix.’  
(regel 4–6 uit tekst 2). Deze zin illustreert dat er een zekere spanning bestaat tussen het 
begrip constitutionele monarchie en de invulling die de koningin daaraan geeft. 

3p 13  A  Wat houdt het begrip constitutionele monarchie in? Noem twee elementen. 
B  Geef een citaat uit tekst 2 waaruit de spanning blijkt tussen het begrip constitutionele 
monarchie en het optreden van de koningin. 
 
D66-leider De Graaf wil een maatschappelijk debat over het staatsbestel. In maart 2000 
stelde hij dat de politieke macht van de koningin in Nederland moet worden ingeperkt.  

4p 14  Leg aan de hand van tekst 2 uit welke bevoegdheden en rollen de koningin heeft om 
politieke macht uit te oefenen. 
Ga uit van twee bevoegdheden/rollen en verwijs per bevoegdheid/rol naar een citaat of een 
gegeven uit tekst 2. 
 
De koningin ontleent macht aan haar officiële bevoegdheden. Daarnaast beschikt de 
koningin ook over informele machtsbronnen. 

2p 15  Noem twee informele machtsbronnen waarover de koningin beschikt. 
 

2p 16  Leg uit waarom het in de rede ligt dat een politicus van D66-huize met de discussie over de 
monarchie is begonnen. 
 
Zie tekst 3. 
Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking is voor het handhaven van de 
monarchie. Een kleine groep is voor een republiek. Er bestaat een organisatie - het Nieuw 
Republikeins Genootschap - die ijvert voor de komst van een republiek.  

2p 17  Ben je voor of tegen een republiek als staatsvorm in Nederland? 
Geef twee argumenten die je mening ondersteunen. 
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Opgave 3 Politieke besluitvorming en multiculturele samenleving: 
besluitvorming over de Vreemdelingenwet 
 
 
Bij deze opgave horen de teksten 4 tot en met 6 en tabel 1 uit het bronnenboekje. 
 
In het regeerakkoord van het tweede kabinet-Kok werd in 1998 afgesproken dat er een 
nieuwe Vreemdelingenwet zou komen. Na twee jaar uitgebreid vooroverleg tussen de 
staatssecretaris van Justitie Cohen en de regeringsfracties van VVD, D66 en PvdA  werd in 
juni 2000 het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld. De nieuwe Vreemdelingenwet 
is per 1 april 2001 in werking getreden. 
 
De overheid heeft vanaf de jaren negentig een steeds stringenter toelatingsbeleid gevoerd. 
De nieuwe Vreemdelingenwet vormt het voorlopig sluitstuk van deze ontwikkeling. 
Dat de regels voor toelating van asielzoekers steeds strenger zijn geworden, heeft enerzijds 
te maken met een stijging van het aantal asielzoekers en anderzijds met verschillende 
binnenlandse factoren. 

3p 18  Welke binnenlandse factoren zijn voor het kabinet redenen geweest om het toelatingsbeleid 
restrictiever te maken? 
Noem er drie. 
 
In het toelatingsbeleid is een dilemma te herkennen. Het dilemma is dat het kabinet 
enerzijds het aantal asielzoekers wil verminderen, maar anderzijds ook een rechtvaardig 
beleid wil voeren. In de nieuwe Vreemdelingenwet is dit dilemma ook zichtbaar.  

2p 19  Geef dit dilemma in het toelatingsbeleid weer aan de hand van tekst 4. 
 
Zie tabel 1. 
In tabel 1 staat per partij of groep partijen het percentage kiezers dat het eens is met een 
aantal uitspraken over het al dan niet toelaten van politieke vluchtelingen en het al dan niet 
inperken van de toestroom van asielzoekers. Zo is 17% van de PvdA-kiezers het eens met 
de uitspraak „makkelijker maken” in het toelaten van politieke vluchtelingen.  
Over het asielbeleid zijn ’linkse’ en ’rechtse’ partijen in de Tweede Kamer verdeeld. 

3p 20  Komt dit verschil tussen ’links’ en ’rechts’ ook tot uitdrukking in de opvattingen van 
’linkse’ en ’rechtse’ kiezers over het al dan niet toelaten van politieke vluchtelingen en al 
dan niet beperken van de toestroom van asielzoekers zoals weergegeven in tabel 1? 
Licht je antwoord toe. 
 
Zie tabel 1. 

2p 21  In hoeverre komt de mening van veel kiezers over het toelaten van politieke vluchtelingen 
in conflict met één van de gronden van het toelatingsbeleid? 
Licht je antwoord toe. 
 
De Eerste en de Tweede Kamer hebben elk een eigen rol bij het tot stand komen van wetten. 
De rol van elke Kamer is terug te vinden in tekst 4. 

2p 22  Noem naar aanleiding van tekst 4 een verschil in de bevoegdheden van beide Kamers in hun 
wetgevende taak. 
Licht het verschil toe aan de hand van de tekst. 
 
Zie tekst 5.  
De pers verzorgt bepaalde functies in de berichtgeving over het proces van politieke 
besluitvorming. Een voorbeeld is de informatiefunctie, namelijk het geven van informatie 
over politieke strijdpunten tussen partijen. 
In tekst 5 staat een citaat van de Tweede-Kamerleden Halsema en Wijn in de Volkskrant 
van 6 juni 2000. 

2p 23  Welke andere functies van de pers worden met het artikel van de beide Kamerleden in de 
Volkskrant vervuld?  
Noem er twee en licht je antwoord toe. 
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Zie tekst 5. 
Er zijn verschillende knelpunten te signaleren in de wijze waarop de politieke 
besluitvorming in Nederland verloopt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
knelpunten: 
a in de relatie tussen de omgeving en het politieke systeem; 
b ten aanzien van het democratisch gehalte van het politieke systeem; 
c ten aanzien van de efficiëntie van het politieke systeem. 

2p 24  Leg uit welke categorie van knelpunten van de drie genoemde in het citaat van de Tweede-
Kamerleden Halsema en Wijn is te herkennen. 
 
Niet alleen in politiek Den Haag was er kritiek op de gang van zaken rond de nieuwe 
Vreemdelingenwet. Ook in de samenleving riep de voorgestelde nieuwe wetgeving reacties 
op. In tekst 6 komen enige vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke 
organisaties aan het woord. 

2p 25  Welke mogelijkheden hebben deze maatschappelijke organisaties om de politieke 
besluitvorming te beïnvloeden?  
Noem er twee. 
 
De politieke besluitvorming kun je beschrijven volgens de benadering van het 
systeemmodel. 

4p 26  Beschrijf de politieke besluitvorming over de aanpak van het asielprobleem volgens de 
benadering van het systeemmodel van de politieke besluitvorming. 
Doe dit als volgt: 
A  Noem de vier fasen van het systeemmodel van de politieke besluitvorming en zet ze in 
een juist tijdsverloop. 
B  Geef bij twee fasen een voorbeeld van een actor of actoren die er bij betrokken is/zijn en 
noem zijn/hun rol in deze fase.  
(Niet alle voorbeelden staan letterlijk in de teksten 4 tot en met 6.) 
 
Om het vraagstuk van de asielzoekers te analyseren, kun je gebruikmaken van de 
benaderingswijzen of invalshoeken van maatschappijleer. 

4p 27  Leg uit welke twee benaderingswijzen van toepassing zijn op de teksten 4 en 6. 
 
 
 
Opgave 4 De multiculturele samenleving  
 
 
Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8 uit het bronnenboekje. 
 
In tekst 7 komt de Rotterdamse wethouder Herman Meijer (GroenLinks) aan het woord. In 
de inleiding staat hoe hij is veranderd door zijn contacten met andere culturen. Hij ziet deze 
verandering als een illustratie van de veelzijdige culturele beïnvloeding in een multi-
etnische samenleving. 

2p 28  Met welk begrip kun je de veelzijdige culturele beïnvloeding in een multi-etnische 
samenleving aanduiden? 
 
Het contact met andere culturen heeft wethouder Meijer beïnvloed (tekst 7, regel 1–3). 

2p 29  Noem een norm én een waarde die hij heeft overgenomen van de Marokkaanse cultuur. 
 
Volgens de statistieken telt Rotterdam rond 2015 meer inwoners van buitenlandse afkomst 
dan autochtonen (tekst 7, regel 20–24). 

2p 30  Door welke factoren zal het aantal inwoners van buitenlandse afkomst toenemen? 
Noem er twee. 
 
 
 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Zie tekst 7, regel 31–39. 
2p 31  Heeft wethouder Meijer een andere doelstelling voor het minderhedenbeleid in Rotterdam 

in 2000 dan de doelstelling van het landelijke minderhedenbeleid vanaf begin jaren 
negentig? 
Licht je antwoord toe. 
 
Zie tekst 8. 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) komt met de stelling dat Nederland geen 
multiculturele samenleving kan worden. 

3p 32  Past dit standpunt van het SCP bij de normatieve opvatting van het begrip multiculturele 
samenleving?  
Licht je antwoord toe. 
 
Zie tekst 8. 
Bij de integratie van etnische groepen in de samenleving kun je onderscheid maken tussen 
het proces van positieverwerving en het proces van positietoewijzing. 

2p 33  Geef uit tekst 8 een voorbeeld van positieverwerving en een voorbeeld van 
positietoewijzing.  
 
„Nederland heeft het lang moeilijk gehad met het bepalen van beleid ten opzichte van de 
nieuw binnengekomen groepen” (regel 51–53 in tekst 8). De situatie rondom de toelating 
van vreemdelingen in Nederland is de afgelopen veertig jaar drastisch veranderd. In de 
jaren zestig was er bijvoorbeeld nog geen sprake van inburgeringsprojecten. 

4p 34  A  Leg uit waarom in de jaren zestig geen inburgeringsprojecten waren. 
B  Leg uit waarom inburgeringsprojecten de laatste jaren verplicht zijn gesteld voor 
nieuwkomers. 
 
 

Einde 
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Opgave 1 Criminaliteit en rechtsstaat: voorstellen van Justitie 
 
 

Meer boeven vangen met DNA 
 
DNA-onderzoek1) is het toverwoord bij Justitie. Daardoor zal de 
komende jaren 25 procent van alle overtredingen en misdrijven 
opgelost worden. 
 
Het percentage opgeloste zaken schommelt  5 

nu rond de 16 procent. „Onaanvaardbaar laag”, 
aldus minister Korthals van Justitie. Hij tekent  
daar wel bij aan dat vooral het aantal onopgeloste  
fietsendiefstallen het cijfer naar beneden haalt. 
„We moeten naar een ander systeem waarbij we 10 

niet langer fietsendiefstallen en moorden bij  
elkaar optellen”, aldus de minister.  
Van de zware misdrijven, zoals moord en  
verkrachting, worden vier op de tien zaken opgelost.  
Tot 2004 trekt Korthals 60 miljoen gulden uit om  15 

het aantal DNA-onderzoeken uit te breiden.  
„Dat zal het aantal opgeloste zaken aanzienlijk  
verhogen, vooral als het gaat om moorden en  
zedendelicten”. 
De minister wil ook het DNA gaan opslaan van tbs’ers  20 

die voorwaardelijk vrijkomen, als het gevaar bestaat dat 
zij opnieuw de fout ingaan.
 
bron: Tubantia van 20 september 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DNA-onderzoek houdt in dat uit lichamelijke sporen van verdachten genetische gegevens 
gehaald kunnen worden, die nuttig kunnen zijn bij het oplossen van misdrijven. Een 
DNA-test die wordt afgenomen, kan bestaan uit het afnemen van lichamelijk materiaal zoals 
bloed en/of speeksel. 

tekst 1 

Voorstellen van Justitie 
 
1 Forse uitbreiding snelheidscontroles levert 25  
 miljoen gulden aan boetes op. 
2 Zwaardere straffen (van twee naar drie jaar)  
 voor mensen die hun partner mishandelen. 
3 Ouders van jeugdige criminelen worden sneller 
 gewezen op hun verantwoordelijkheid en  
 doorverwezen naar de hulpverlening. 

kader 1

noot 1 
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Opgave 2 Discussie over de monarchie 
 
 

Vraagtekens bij staatsbestel 
 
De onverzettelijke karaktertrekken van de koningin en de discussie over 
hervorming van de monarchie versterken elkaar. Maar invloedrijke 
gesprekspartners mijden het onderwerp. Zij zijn beschermd door een Geheim. 
 
Door onze politieke redactie 
------------------------------------- 
DEN HAAG, 8 APRIL. Enerzijds is er de 
constitutionele monarchie en anderzijds is er 5 

koningin Beatrix. D66-leider De Graaf wil 
een maatschappelijk debat over het 
staatsbestel, niet over personen. Gisteravond, 
in een stroom van mediareacties, was direct 
te zien hoe onmogelijk dit verlangen is. 10 

Wie aan de monarchie komt, komt aan de 
koningin. CDA-leider De Hoop Scheffer zei 
geen debat te willen, 'omdat koningin 
Beatrix uitstekend functioneert'. Zelfde 
geluiden kwamen uit de fractie van de VVD 15 

en – in iets andere bewoordingen – uit de 
PvdA-fractie. Monarchie en koningin vallen 
samen. Maar afzonderlijk beschouwd 
verkeren bestel en persoon in minder kalm 
vaarwater dan recentelijk het geval was. 20 

In toenemende mate worden vraagtekens 
gezet bij de monarchie als instituut. Sinds 
enkele jaren is er een Republikeins 
Genootschap. Historicus Guus Peek 
betoogde dat de koning niet langer de 25 

troonrede zou moeten voorlezen en Tweede-
Kamerlid Rehwinkel (PvdA) wierp vragen 
op over de rol van de koningin bij 
kabinetsformaties en haar deelname aan de 
regering. Premier Kok zei afgelopen Kerst in 30 

een interview met Elsevier, dat er in het 
verkeer tussen staatshoofd en premier wordt 
nagedacht over 'modernisering' van de 
monarchie. Tweede-Kamerlid Halsema 
(GroenLinks) sprak zich in maart in Het 35 

Parool onomwonden uit voor de republiek. 
(…) 
Discussie over de monarchie en over 
onverzettelijke karaktertrekken van de 
koningin versterken elkaar. Bij elkaar 40 

gevoegd leveren ze een beeld op van een 
streng staatshoofd dat steeds meer 

ongecontroleerde macht naar zich toe zou 
trekken. 
De koningin neemt zoveel ruimte als de 45 

politiek verantwoordelijken haar bieden, zo 
luidt een oud adagium. Het beste voorbeeld 
is de kabinetsformatie van 1994, toen 
fractieleiders verdeelde adviezen uitbrachten 
aan de koningin. Het staatshoofd hakte 50 

vervolgens een knoop door ten gunste van 
PvdA'er Kok als informateur, ten koste van 
CDA-verliezer Brinkman. De directe invloed 
van koningin Beatrix op adviezen van de 
Raad van State, die zij voorzit, valt in de 55 

praktijk te verwaarlozen. Bij het werk van dit 
Hoge College van Staat is zij inhoudelijk  
niet betrokken. Mogelijk groter, maar 
verscholen achter de ministeriële 
verantwoordelijkheid, is haar invloed als 60 

volwaardig lid van de regering. Wekelijks 
spreken koningin en premier elkaar, 
ministers en staatssecretarissen worden een- 
à tweemaal  per jaar ontvangen. 
Afgaande op haar doorgaans krachtige 65 

opstelling valt niet te verwachten dat 
koningin Beatrix haar even veilige als 
prominente plek in de regering snel zou 
willen prijsgeven. Net zoals prins  
Willem-Alexander in september 1997, in een 70 

vraaggesprek met Paul Witteman, al heeft 
aangegeven dat hij weinig voelt voor een 
louter ceremonieel koningschap. 
Met zijn interventie over de monarchie heeft 
D66-leider De Graaf ongetwijfeld een stevig 75 

debat op gang gebracht. Maar de meest 
invloedrijke gesprekspartners zullen buiten 
de discussie blijven. Ze spreken slechts in 
Haagse paleizen, beschermd door een 
Geheim.80 

 
 bron: NRC Handelsblad van 8 april 2000 

tekst 2 
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Ondanks minder steun blijft meerderheid voor 
monarchie 
 
Koninklijk huis 
------------------------  
van onze verslaggever 
 
AMSTERDAM  - De sympathie voor 
koningin Beatrix brokkelt af, maar een ruime 
meerderheid van de Nederlandse bevolking 
moet er niet aan denken dat de monarchie 
wordt afgeschaft. 5 

Uit drie opiniepeilingen komt naar voren dat 
in Nederland de roep om een republiek nog 

altijd zwak is. Slechts 15 procent zegt te 
verlangen naar afschaffing van het 
koningshuis. 10 

Koningin Beatrix kan volgens het Nipo-
onderzoek rekenen op steun van 67 
procent van de Nederlanders. 

 
 bron: Trouw van 12 april 2000 
 
 
 
Opgave 3 Politieke besluitvorming en multiculturele samenleving: 
besluitvorming over de Vreemdelingenwet  
 
 
PvdA en D66 overstag voor harde asielwet 
 
PvdA en D66 hebben in coalitieoverleg 
over de Vreemdelingenwet concessies 
gedaan aan de VVD, mede uit angst dat 
de VVD-fractie in de Eerste Kamer de 
wet anders zou torpederen. 5 

VVD-Kamerlid H. Kamp noemt die 
inschatting van de coalitiepartners ’niet 
verkeerd’. 
 
De VVD heeft de coalitiepartners de afgelopen 10 

maanden onder grote druk gezet om de 
Vreemdelingenwet aan te scherpen, blijkt uit een 
vertrouwelijke PvdA-notitie die vandaag in de 
fractie werd besproken. 
De VVD-senatoren lieten zich vorig jaar gelden 15 

toen ze met succes ageerden tegen de 
referendumwet. PvdA en D66 hebben er nu alles 
aan gedaan om de VVD tevreden te stemmen en 
de oppositiepartijen GroenLinks en het CDA 
buitenspel te zetten. Ook aan veel bezwaren van 20 

PvdA en D66 tegen onderdelen van de wet is 
tegemoet gekomen. 
 
De VVD heeft een diep gekoesterde wens in 
vervulling zien gaan nu is afgesproken om 25 

asielzoekers zonder documenten, 90 procent van 

het totaal, aan de grens veel langer te 
ondervragen. Als het asielrelaas duidelijk niet 
klopt, kunnen de asielzoekers direct worden 
teruggestuurd. 30 

PvdA en D66 kregen gedaan dat toegelaten 
asielzoekers meer rechten krijgen en dat de 
politie niet zonder concrete aanwijzingen burgers 
staande mag houden bij verdenking van 
illegaliteit. In het wetsvoorstel staat dat een 35 

redelijk vermoeden genoeg is. 
PvdA en D66 taxeerden, blijkt uit de notitie, dat 
zonder afspraken vooraf veel amendementen van 
hen een meerderheid in de Kamer zouden krijgen, 
waardoor de VVD geïsoleerd zou raken. Dat 40 

wilden ze vermijden, omdat de VVD dan  
mogelijk tegen de wet zou stemmen of  
uiteindelijk alleen met veel gemor akkoord zou 
gaan. 
Een nukkige VVD in de Tweede Kamer zou voor 45 

de liberale fractie in de senaat het sein zijn om 
samen met het CDA de wet alsnog tegen te 
houden. 
(…) 
Oppositiepartijen CDA en GroenLinks hebben 50 

furieus gereageerd op de coalitieafspraken. 

 
 bron: de Volkskrant van 6 juni 2000 
 

tekst 3 

tekst 4 
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bron: naar een tabel uit het Statistisch Jaarboek 1999 
 
 
In een reactie op de gang van zaken bij de 
voorbereiding van de nieuwe 
Vreemdelingenwet reageerden twee 
Kamerleden, Femke Halsema (GroenLinks) 
en Joop Wijn (CDA), met een ingezonden 5 

stuk in de Volkskrant van 6 juni 2000. Zij 
vragen zich in het artikel af waartoe het 
parlement nog dient, als 
wijzigingsvoorstellen van de oppositie bij 
voorbaat worden afgewezen. Hieronder een 10 

citaat uit hun artikel: 
„In de twee jaar dat wij volksvertegen-
woordiger zijn, hebben wij ons al te vaak, 

onder protest, moeten neerleggen bij 
voorgekookte Paarse meerderheidsbesluiten. 15 

Paars lijkt nu openlijk toe te geven niet  
langer geïnteresseerd te zijn in inhoudelijke 
voorstellen van de oppositie om de wet te 
wijzigen, hoe redelijk en logisch wellicht 
ook. Daarmee is Paars de schaamte voorbij. 20 

Het parlementaire debat, het forum voor 
politieke besluitvorming, verwordt hiermee 
tot een schijnvertoning. Wij roepen de drie 
paarse partijen dan ook dringend op af te  
zien van onderlinge afspraken om niet in te 25 

gaan op de voorstellen van de oppositie.”
 
 
’Asielwet werkt juist discriminatie in de hand’  
Praktijk en theorie botsen met elkaar  
                           
„We zullen huiverig zijn ons nog constructief op 
te stellen”, zegt B.Tholen van de federatie van 
vluchtelingenorganisaties VON. „Het grote gevaar 
is dat de weerstand zich nu radicaliseert.” 
Het verzet wordt breed gedragen. Ook veel 5 

kerken, Amnesty International en Forum, het 
instituut voor multiculturele ontwikkeling, 
hebben felle kritiek. Ze vinden dat de kwaliteit 
van de asielprocedure onder de maat blijft, terwijl 
de rechtspositie van mensen zonder 10 

verblijfspapieren verslechtert. De wet werkt 
discriminatie in de hand, en criminaliseert 
degenen die uitgeprocedeerde asielzoekers 
bijstaan. 
Kerndoel van de nieuwe regels is het verkorten en 15 

vereenvoudigen van de asielprocedure. Maar 
directeur E. Nazarski van Vluchtelingenwerk 
gelooft er ’geen barst van’ dat het in de praktijk 

zo zal uitwerken. Theoretisch moet binnen zes 
maanden duidelijk zijn of iemand mag blijven, 20 

maar als de ambtenaren van de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) dat niet halen, zijn er  
geen sancties. 
„Er zijn zoveel onzekere factoren, zoveel 
uitwijkmogelijkheden. De termijn mag uitlopen  25 

als er ineens veel asielzoekers komen, of wanneer 
oorlogsslachtoffers zich aandienen.”  
Ook de vreemdelingenkamers van de rechtbanken 
garanderen niet dat de procedure binnen zes 
maanden kan worden voltooid. Ze kampen met 30 

nog een ’werkvoorraad’ van 45000 oude zaken op 
het moment dat de nieuwe wet in werking treedt. 
Mr. M. Mondt, voorzitter van de 
vreemdelingenkamer Den Haag: „Het zal in ieder 
geval niet zo zijn dat we ten koste van de mensen 35 

tabel 1 

tekst 5 

tekst 6 
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die al langer wachten alles op alles zetten om die 
halfjaartermijn voor de nieuwe zaken te halen.”  
De jarenlange discussie over de wet was weinig 
meer dan een zoethouder, concludeert B. Tholen 
van de VON. „We zaten twee jaar serieus met 40 

Justitie om tafel, men deed alsof men naar ons 
luisterde en nu ineens worden allerlei zaken door 
politici in achterkamertjes geregeld. Dat is, 
vergeef me de woorden, een smerig politiek spel.” 

 
   bron: Trouw van 7 juni 2000 

 
 
 
Opgave 4 De multiculturele samenleving 
 
 

Minderhedenbeleid 
 
Marcel ten Hooven 
 
Hij heeft ondervonden hoe het 
contact met andere culturen ook bij 
hem sporen heeft achtergelaten: „Ik 
merk dat ik meer dan vroeger 
persoonlijke aandacht schenk aan 5 

mensen die ik ontmoet. Ik schud ze 
vaker de hand en neem meer tijd om 
naar hun welbevinden te informeren. 
Thuis ben ik gastvrijer. Ik heb 
tegenwoordig altijd eten en drinken 10 

klaarstaan voor het geval iemand 
aanbelt. Ik heb dat geleerd van mijn 
Marokkaanse vrienden.”  
(…) 
De Rotterdamse wethouder Herman Meijer 15 

(GroenLinks) put uit zijn persoonlijke 
ervaring, ter illustratie van de veelzijdige 
culturele beïnvloeding in een stad waarvan 
de bevolking thans voor veertig procent uit 
allochtonen bestaat. Het perspectief van 20 

multiculturele grote steden die volgens de 
officiële statistieken over luttele jaren, rond 

2015, meer inwoners van buitenlandse 
komaf tellen dan autochtonen, hoeft volgens 
Meijer niet verontrustend of benauwend te 25 

zijn. Hij beschrijft dat vooruitzicht als een 
lastige, nochtans niet hopeloze uitdaging om 
een nieuwe modus voor het stedelijk 
samenleven te vinden. 
(…) 30 

Herman Meijer, wethouder sinds 1994, is de 
grondlegger van de herziening van het 
Rotterdamse minderhedenbeleid, twee jaar 
geleden. De achterliggende gedachte van dat 
beleid is dat de integratie van minderheden 35 

specifieke maatregelen vergt voor elke 
allochtone bevolkingsgroep, rekening 
houdend met de culturele-etnische 
kenmerken van deze groep. Hoe voor de 
handliggend dit idee wellicht oogt, zo'n 40 

aanpak met ’specifieke arrangementen’ was 
lange tijd taboe. De angst bestond dat 
extreemrechts het zou aangrijpen voor zijn 
boodschap dat allochtonen een 
voorrangspositie genieten.45 

 
  bron: Trouw van 3 april 2000 
 
 

De multiculturele samenleving is een illusie 
 
Paul Schnabel 
 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau betrekt 
in zijn rapport over 1998 de stelling dat 
Nederland in veel opzichten wel een ’multi-
etnische’ samenleving is, maar zeker niet kan 
worden beschouwd als een ’multiculturele’ 5 

samenleving. De stelling die daarop volgt, 
heeft pas echt de aandacht getrokken. Deze 
luidt dat Nederland ook geen multiculturele 
samenleving zal, kan en moet worden. 
’Multiculturaliteit’, om dat lelijke woord 10 

maar eens te gebruiken, is geen realistische 
optie en zelfs geen wenselijke optie. 
(…) 
Cultuur is niet onderhandelbaar, maar wel 
overdraagbaar en trouwens ook 15 

’achterlaatbaar’. Dat wil zeggen dat bewust 
afscheid kan worden genomen van 
cultuurelementen die niet meer passen bij 
een nieuwe identiteit, een nieuwe leefstijl of 
simpelweg een nieuwe sociale situatie. 20 

tekst 7 

tekst 8 
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Interessant is dat de stroom Nederlanders 
die in de jaren vijftig naar Canada, Australië 
en Nieuw-Zeeland trok, vrijwel geheel is 
opgegaan in de daar bestaande 
Angelsaksische cultuur. Deze migratie heeft 25 

nauwelijks culturele sporen nagelaten, laat 
staan dat er van enige eigen vormgevende 
kracht op de cultuur van het nieuwe land 
sprake is geweest. 
Men heeft in de meeste gevallen bewust en  30 

zeer snel de cultuur van het gastland  
overgenomen en de eigen cultuur achter zich 
gelaten. De situatie van de meeste 
allochtonen in Nederland is in feite niet 
anders, al is er zeker in veel gevallen veel 35 

minder sprake van een bewuste en gewilde 
assimilatie in het nieuwe land. Dat is dan  
ook precies het probleem aan het worden en 
dat is ook de reden dat begrippen als ’tweede’ 
en ’derde’ generatie helaas nog steeds zinvol 40 

zijn als verwijzing naar specifieke 
aanpassingsproblemen. 

Het is duidelijk dat degenen die succes 
hebben juist degenen zijn die voor de (bijna) 
volledige deelname aan de Nederlandse 45 

cultuur kiezen. Dat laat nog een behoorlijke 
ruimte voor een eigen invulling, maar het is 
uiteindelijk dezelfde keuze die de 
Nederlandse emigranten in de jaren vijftig 
hebben gemaakt. 50 

Nederland heeft het lang moeilijk gehad met 
het bepalen van een beleid ten opzichte van 
de nieuw binnengekomen groepen. Alleen al 
de onzekerheid over de rol van het 
Nederlands in het leven van de allochtonen is 55 

in dat opzicht tekenend. De verplichte 
invoering van een inburgeringstraject is wat 
dat betreft nu eindelijk een duidelijke keuze, 
waar niet meer op teruggekomen moet 
worden. 60 

 
Paul Schnabel is directeur van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau

 
  bron: de Volkskrant van 17 februari 2000 
 

Einde 
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Tijdvak 1

Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzenden scores 
Uiterlijk op 5 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, 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; 
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3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven; 
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 83 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. 
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4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Opgave 1 Criminaliteit en rechtsstaat: voorstellen van Justitie 
 
Maximumscore 2  

 1  Goede antwoorden zijn (twee van de volgende): 
• Overtredingen komen (in principe) voor de kantonrechter. Misdrijven voor de 

arrondissementsrechtbank. 
• De strafmaat voor overtredingen is lager dan die voor misdrijven./De maximumstraffen 

voor overtredingen zijn lichter dan die voor misdrijven. 
• De vrijheidsstraf bij een overtreding heet hechtenis (maximaal 1 jaar) en die bij een 

misdrijf gevangenisstraf./Huis van Bewaring voor overtredingen versus gevangenis voor 
misdrijven. 

• Bij een overtreding krijgt men geen strafblad; bij een misdrijf wel. 
 
per goed antwoord   1  
 
Maximumscore 3 

 2  • Voorstel 1 („Forse uitbreiding snelheidscontroles …”) is een repressieve maatregel: de 
nadruk ligt op het vergroten van de inzet van de politie  1  
of 
preventieve maatregel: door op de hoogte te zijn van het uitbreiden van snelheidscontroles 
zullen automobisten bij voorbaat hun rijgedrag aanpassen. 

• Voorstel 2 („Zwaardere straffen voor mensen die hun partner mishandelen.”) valt ook onder 
repressief beleid, omdat daarbij de nadruk ligt op het verzwaren van straffen  1  
of 
preventief beleid: de verwachting is dat door de bekendheid van het verhogen van de 
straffen mensen eerder geneigd zijn geen crimineel gedrag/mishandeling te tonen (generale 
preventie van straffen wordt versterkt). 

• Voorstel 3 („Ouders van jeugdige criminelen ...”) past beter bij een preventief beleid, omdat 
via de ouders gepoogd wordt om jongeren op het rechte pad te houden  1  
 
Maximumscore 2 

 3  Goede antwoorden zijn (twee van de volgende): 
• Kinderen onder de twaalf jaar kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. 
• Voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar geldt het jeugdstrafrecht./Voor jongeren 

gelden andere straffen en maatregelen dan voor volwassenen. 
• Jongeren komen voor de kinderrechter. 
• De zitting voor de kinderrechter is niet openbaar. 
• Veroordeelde jongeren komen niet in een gevangenis, maar in een jeugdinrichting. 
• Jongeren die voor de eerste keer veroordeeld worden voor een klein vergrijp, krijgen geen 

strafblad. 
 
per goed antwoord  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 4  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende): 
– bindingstheorie 
voorbeeld van een goede uitleg: 
Deze theorie zegt dat maatschappelijke bindingen, zoals een hechte band binnen het gezin, 
remmend werken op crimineel gedrag. Als jongeren op het verkeerde pad gaan, kan dit 
liggen aan onder andere de slechte contacten/een geringe persoonlijke band met ouders.  
– aangeleerd-gedragstheorie 
voorbeeld van een goede uitleg (één van de volgende): 

• Jongeren hebben hun crimineel gedrag geleerd in de omgang met groepen op straat of in een 
bepaalde buurt. Door vriendjes of omgeving wordt hun crimineel gedrag beloond en wordt 
het niet meedoen aan criminele handelingen afgekeurd of gestraft. 

• Deze jongeren hebben verkeerde dingen opgepikt via de media/tv/video.  
• Jongeren groeien op in een milieu waarin ouders vaak crimineel gedrag onvoldoende 

corrigeren of zelfs aanmoedigen. 
 
Ook goed is de theorie van de differentiële associatie (een toepassing van een aangeleerd- 
gedragstheorie). 
voorbeeld van een goede uitleg: 
Jongeren krijgen in een bepaald milieu meer positieve associaties met criminaliteit dan 
afkeurende reacties. Bijvoorbeeld: jongeren leren van vriendjes dat vernieling of 
winkeldiefstal stoer is en avontuurlijk (positieve associaties) terwijl leraren en 
gezagsdragers dergelijk deviant gedrag afwijzen. Voor bepaalde jongeren slaat de balans 
dan door naar de aantrekkelijkheid van het criminele gedrag.  
 
Opmerking 
Alleen twee punten toekennen als theorie én toelichting juist zijn.  
 
Maximumscore 3 

 5  A  
Politiestatistieken   1  
 
Indien het antwoord ’Statistieken van het CBS’   0  
 
B 
Deze bevatten informatie van misdrijven die bij de politie ter kennis zijn gekomen. Om een 
goed beeld van fietsendiefstal te krijgen, is deze methode ongeschikt, omdat veel diefstallen 
van fietsen niet worden aangegeven bij de politie/niet ter kennis komen van de politie  2  
 
Maximumscore 2 

 6  • self-report onderzoek/enquête of onderzoek onder daders  1  
• slachtofferenquête of onderzoek onder slachtoffers van veel voorkomende misdrijven   1  

 
Maximumscore 2 

 7  voorbeeld van een vraag uit self-report onderzoek: 
Heeft u (het afgelopen jaar) een fiets gestolen? Of: heeft u zich schuldig gemaakt aan 
fietsendiefstal?   1  
 
voorbeeld van een vraag uit slachtofferenquête: 
Is uw fiets (het afgelopen jaar) gestolen? Of: bent u (het afgelopen jaar) het slachtoffer 
geweest van fietsendiefstal?  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 8  voorbeeld van een goed antwoord (één van de volgende): 
• regering en parlement 
• Tweede en Eerste Kamer 

 
Indien alleen regering óf parlement óf Tweede Kamer óf Eerste Kamer   0  
 
Maximumscore 2 

 9  • Vanuit de politietaak: het opsporen van verdachten van strafbare feiten   1  
• Vanuit de taak van het OM: het vervolgen van verdachten van strafbare feiten/verzamelen 

van bewijzen of het leiding geven aan het opsporingsonderzoek   1  
 
Maximumscore 3 

 10  eens met de voorstanders  
Voorbeeld van een goed antwoord is:  
Uitbreiding van het DNA-onderzoek bij opsporing past bij het uitgangspunt dat in een 
rechtsstaat de overheid dient te zorgen voor rechtshandhaving/handhaving van de 
rechtsorde. 
of 
eens met de tegenstanders 
Voorbeeld van een goed antwoord is: 
Uitbreiding van het DNA-onderzoek bij opsporing (één van de volgende): 

• staat op gespannen voet met het principe van rechtsbescherming van de burger of de 
verdachte/staat op gespannen voet met het principe van bescherming van de burger tegen 
mogelijke willekeur van de overheid. De staat/de politie mag een DNA-test uitvoeren tegen 
de wil van een persoon in. 

• is een inperking van de grondrechten namelijk aantasting van de lichamelijke integriteit of 
persoonlijke levenssfeer (artikel 11 van de Grondwet: geen aantasting van de lichamelijke 
integriteit; artikel 10: geen aantasting van de persoonlijke levenssfeer). 
 
Maximumscore 2 

 11  De Hoge Raad ziet toe op een juiste toepassing van het recht/toetst uitspraken van 
rechtbanken aan de wet/komt tot jurisprudentie als hoogste rechter. 
 
Maximumscore 2 

 12  • bescherming van de samenleving 
• bescherming van de dader tegen zichzelf 

 
per juist antwoord   1  
 
Opgave 2 Discussie over de monarchie 
 
Maximumscore 3 

 13  A 
• De taken en bevoegdheden van de koning zijn geregeld in de Grondwet. 

(De koning/koningin fungeert als staatshoofd.)   1  
• De ministers zijn voor het optreden van de koning/de koningin volgens de Grondwet 

verantwoordelijk  1  
 
B 
Goede citaten zijn (één van de volgende):   1  

• „De koningin neemt zoveel ruimte als de politiek verantwoordelijken haar bieden.” 
(regels 45–46 uit tekst 2) 

• „Mogelijk groter, maar verscholen achter de ministeriële verantwoordelijkheid…” 
(regels 58–61 uit tekst 2) 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 14  Goede antwoorden zijn (twee van de volgende): 
– Ze benoemt de (in)formateur. Door haar keuze van de (in)formateur kan de koningin 
mede bepalen welk soort kabinet er komt   1  

• Citaat: „Het staatshoofd hakte vervolgens een knoop door ten gunste van PvdA’er Kok als 
informateur …” (regels 50–53 uit tekst 2)   1  
– Ze is lid van de regering. Via gesprekken met de minister-president kan de koningin 
invloed uitoefenen op het regeringsbeleid   1  

• Citaat: „… haar invloed als volwaardig lid van de regering.” (regels 60–61 uit tekst 2)   1  
– Ze is voorzitter van de Raad van State   1  

• Citaat: „De directe invloed van koningin Beatrix op adviezen van de Raad van State,  
die zij voorzit, valt in de praktijk te verwaarlozen.” (regels 53–56)   1  
 
Maximumscore 2 

 15  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende): 
• persoonlijkheid/charismatisch gezag 
• kennis/deskundigheid 
• ervaring als staatshoofd/Koningin Beatrix is al lang staatshoofd. 

 
per goed antwoord  1  
 
Maximumscore 2 

 16  Voorbeeld van een goed antwoord is:  
• D66 wil ons staatsbestel democratischer maken en de burgers meer mogelijkheden geven 

om invloed uit te oefenen/om hun bestuurders rechtstreeks te kiezen   1  
• D66 vindt dat de constitutionele monarchie met een erfelijk koningschap ondemocratisch 

is./De partij vindt dat de koningin als niet-gekozen staatshoofd te veel invloed heeft  1  
 
Maximumscore 2 

 17  Argumenten voor een republiek 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende): 

• Een gekozen staatshoofd is democratischer dan een erfelijk koningschap. 
• Erfelijk koningschap/monarchie staat op gespannen voet met het beginsel van de 

volkssoevereiniteit. 
• Erfelijk koningschap/monarchie past niet meer in deze tijd: politieke functies worden 

verworven op grond van bekwaamheid of gelegitimeerd door verkiezingen.  
• De monarchie is ’onmenselijk’ voor de leden van het Koninklijk Huis./Ze leven in een 

glazen huis.  
• De leden van het Koninklijk Huis hebben geen vrijheid van mening (staan onder 

ministeriële verantwoordelijkheid).  
• De monarchie vermindert de politieke betrokkenheid en participatie van de burgers. 
• De monarchie kost veel geld. 

 
per goed argument  1  
 
Argumenten tegen een republiek 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende): 

• De monarchie hoort bij de traditie/cultuur van Nederland. 
• De meerderheid van de bevolking is tevreden met de rol van de koningin. 
• De koning(in) symboliseert de eenheid van de natie/staat boven de partijen. 
• De koningin heeft haar taak tot nu toe goed uitgeoefend. 
• De koning(in) zorgt als lid van de regering en door zijn/haar rol tijdens de kabinetsformatie 

voor stabiliteit en evenwicht in het staatsbestel. 
 
per goed argument  1  
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 3 Politieke besluitvorming en multiculturele samenleving: besluitvorming over 
de Vreemdelingenwet 
 
Maximumscore 3 

 18  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (drie van de volgende):  
• stijgende kosten van het asielbeleid 
• problemen om nieuwkomers te huisvesten/asielzoekers op te vangen 
• werkloosheid onder allochtone groepen 
• moeizaam verlopen integratie(beleid) 
• stijgende kosten voor de sociale zekerheid/bescherming van de verzorgingsstaat 
• vrees voor vermindering van het draagvlak van het asielbeleid onder de bevolking 
• vrees voor spanningen onder de autochtone bevolking  

 
per goed antwoord  1  
 
Maximumscore 2 

 19  Voorbeeld van een goed antwoord is:  
• De maatregel om asielzoekers zonder documenten direct terug te sturen (regels 26–30 

in tekst 4) is een voorbeeld van een maatregel om het aantal asielzoekers te beperken  1  
• Tegelijk wil het beleid rechtvaardig zijn. Dit wordt benadrukt door toegelaten asielzoekers 

meer rechten te geven (regels 31–36 in tekst 4)  1  
 
Maximumscore 3 

 20  Ja 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):  

• Grotere percentages kiezers van linkse partijen - D66, GroenLinks en SP - willen de 
toelating van politieke vluchtelingen makkelijker maken dan percentages kiezers van de 
VVD, CDA of SGP/GPV/RPF. 

• Grotere percentages van vooral de meer linkse partijen GroenLinks en SP dan kiezers van 
de overige meer rechtse partijen VVD, SGP/RPF/GPV vinden dat de toestroom van 
asielzoekers onbeperkt mogelijk moet zijn. 
of 
Nee 
Voorbeeld van een goed antwoord is:  
Het verschil tussen kiezers van linkse en rechtse partijen is minder groot dan die tussen 
links en rechts in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld het verschil tussen de opvattingen van de 
kiezers (over de toestroom van asielzoekers en de toelating van politieke vluchtelingen) van 
de PvdA (links) en VVD en CDA (rechts/midden) is niet groot. 
 
Maximumscore 2 

 21  Voorbeeld van een goed antwoord is:  
Ja/enigszins wel, want veel kiezers van de meeste partijen (PvdA, CDA, VVD, 
SGP/GPV/RPF en Andere partij) willen het toelaten van politieke vluchtelingen moeilijker 
maken, terwijl het toelaten van politieke vluchtelingen (volgens het Verdrag van Genève) 
een grond is van het toelatingsbeleid/het vreemdelingenbeleid. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 22  verschil in bevoegdheden van Tweede en Eerste Kamer: 
• Tweede Kamer kan een wetsvoorstel wijzigen (amenderen), terwijl Eerste Kamer alleen 

voor of tegen een wet kan stemmen  1  
 
voorbeeld van een goede toelichting (één van de volgende):   1  

• Er zou een meerderheid in de Tweede Kamer zijn voor verschillende amendementen. 
(regels 38–39 in tekst 4))  

• De Eerste Kamer kan alleen voor of tegen een wet stemmen en volgens de tekst is de kans 
groot dat de liberale fractie in de Eerste Kamer tegen de wet zou stemmen indien er aan de 
wensen van de VVD-fractie van de Tweede Kamer niet in voldoende mate tegemoet zou 
zijn gekomen. (regels 42–48 in tekst 4)  
 
Maximumscore 2 

 23  twee van de volgende:  
• commentaarfunctie: het geven van commentaar op politieke zaken  1  
• opiniërende functie: het leveren van een bijdrage aan het publieke en politieke debat  1  
• controlefunctie: het bekritiseren van het functioneren van de (regerings)partijen  1  

 
Maximumscore 2 

 24  • b het democratisch gehalte van het politieke systeem   1  
• De Kamerleden wijzen namelijk op de verminderde invloed van (een deel van) de Tweede 

Kamer (de oppositie) op het kabinet./Door de onderlinge afspraken van de coalitiepartijen 
staan de oppositiepartijen buiten spel en krijgt daarmee de controlerende taak van de 
Tweede Kamer minder betekenis   1  
 
Maximumscore 2 

 25  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende): 
• lobbyen bij politici 
• lobbyen bij/overleg met ambtenaren 
• demonstreren/protest- en bezwaaracties  
• via de media de publieke opinie mobiliseren 

 
per goed antwoord  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 26  A 
Invoer – conversie/omzetting – uitvoer – terugkoppeling  2  
 
Voor elke fout één punt aftrekken, zowel voor verkeerde terminologie als volgorde. 
 
B 
twee van de volgende: 
– Invoer 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):  

• Burgers (actoren) wensen het aantal asielzoekers te verminderen. 
• Belangenorganisaties (bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk) (actoren) wensen asielzoekers een 

humanitaire behandeling te geven. 
– Conversie 
Wensen uit de omgeving van het politieke systeem zoals ten aanzien van het asielbeleid in 
de zin van het restrictiever maken, worden door kabinet/parlement/politici (actor/actoren) 
omgezet in beleid 
– Uitvoer 
Het kabinet (actor) komt met deVreemdelingwet./Ambtenaren van het IND passen de 
nieuwe regels toe. 
– Terugkoppeling 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende): 

• Burgers/belangenorganisaties (actoren) laten weten wat zij van het beleid vinden.  
• Belangengroepen (actoren) hebben kritiek op de nieuwe regels/constateren knelpunten in de 

uitvoering van de nieuwe wet. 
 
per goed antwoord (actor + rol)  1  
 
Maximumscore 4 

 27  de volgende benaderingswijzen met een goede uitleg: 
• de politiek-juridische benaderingswijze  2  
• de sociaal-economische benaderingswijze  2  

 
Voorbeeld van een goede uitleg van de politiek-juridische benaderingswijze is:  
De teksten gaan over de vraag welk beleid de overheid moet voeren ten aanzien van de 
toelating van asielzoekers. Het kabinet komt namelijk met een nieuwe Vreemdelingenwet. 
(zie tekst 4) 
 
Voorbeeld van een goede uitleg van de sociaal-economische benaderingswijze is:  
In tekst 6 is sprake van diverse maatschappelijke groepen en hun belangen. Bijvoorbeeld de 
federatie van vluchtelingenorganisaties. Deze komt op voor de belangen van asielzoekers. 
De beantwoording van de vraag ’welke belangen betrokken groeperingen hebben of 
nastreven’, hoort bij de sociaal-economische benaderingswijze. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 4 De multiculturele samenleving  
 
Maximumscore 2  

 28  acculturatie  
 
Maximumscore 2  

 29  Voorbeeld van een norm is (één van de volgende):   1  
• Je biedt mensen die op bezoek komen, eten en drinken aan. 
• Je schudt mensen bij een ontmoeting de hand. 
• Bij een ontmoeting informeer je bij mensen naar hun welbevinden. 

 
Voorbeeld van een waarde is (één van de volgende):   1  

• gastvrijheid 
• persoonlijke aandacht 
• zich attent gedragen 

 
Maximumscore 2 

 30  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):  
• gezinsvorming en -hereniging 
• Geboorteniveau ligt bij allochtonen hoger. 
• toename van de migratie/aantal asielzoekers/vluchtelingen 

 
per goed antwoord  1  
 
Maximumscore 2 

 31  Nee, 
want ook het landelijke minderhedenbeleid heeft als doelstelling: integratie met behoud van 
de culturele identiteit. (Alleen de uitvoering van het beleid is verschillend.) 
 
Maximumscore 3  

 32  • Nee. De normatieve opvatting van de multiculturele samenleving luidt dat de verschillende 
etnische groepen gelijke kansen moeten hebben op maatschappelijke posities/volop moeten 
integreren in de Nederlandse samenleving, terwijl zij hun culturele identiteit (bijna) 
volledig behouden  2  

• Het SCP vindt juist dat het (bijna) volledig vasthouden aan de eigen cultuur de integratie 
van nieuwkomers belemmert./Om succes te hebben in de Nederlandse samenleving moeten 
allochtonen duidelijk kiezen voor het aanvaarden van de Nederlandse cultuur   1  
 
Maximumscore 2 

 33  • positieverwerving  
Voorbeeld van een goed antwoord is:  
„Dat wil zeggen dat bewust afscheid kan worden genomen van cultuurelementen …” 
(regels 16–20 in tekst 8) (Bewust afscheid nemen is een eigen activiteit en valt dus onder 
positieverwerving.)   1  

• positietoewijzing 
„De verplichte invoering van een inburgeringstraject …” (56–60 in tekst 8) (De verplichting 
wordt opgelegd door de samenleving en valt dus onder positietoewijzing.)   1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 34  Voorbeeld van een goed antwoord is: 
A 
In de jaren zestig had Nederland laaggeschoolde arbeidskrachten nodig voor zijn 
economische ontwikkeling. Men ging er van uit dat de zogenoemde gastarbeiders een aantal 
jaren hier zouden werken om daarna weer naar hun vaderland terug te keren. Integratie en 
inburgering werden toen niet nodig geacht  2  
B 
Nu gebleken is dat velen van de binnengekomen groepen hier blijven wonen, is het nodig 
dat zij integreren/betrokken zijn bij de maatschappij. Het beleid is gericht op integratie/het 
voorkomen of verkleinen van sociale ongelijkheid/tegengaan van tweedeling  2  
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

9.00 –12.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 

Algemeen 

Voortgezet 

Onderwijs 

Als bij een vraag een verklaring of uitleg 

gevraagd wordt, worden aan het antwoord 

geen punten toegekend als deze verklaring 

of uitleg ontbreekt. 

Geef niet meer antwoorden (redenen, 

voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 

Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 

gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 

dan worden alleen de eerste twee in de 

beoordeling meegeteld. 

Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 33 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Bij dit examen hoort een bronnenboekje. 

Vragenboekje 
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Opgave 1 De multiculturele samenleving

Zie tekst 1 uit het bronnenboekje. 

Er zijn twee vormen van sociale mobiliteit. 

2p 1  Van welke vorm van sociale mobiliteit is sprake in tekst 1? 

Licht je antwoord toe. 

In tekst 1 herken je een voorbeeld van de cultuur van de Marokkaanse gemeenschap. Tussen 

dit voorbeeld van Marokkaanse cultuur en de Nederlandse cultuur zijn overeenkomsten en 

verschillen. 

5p 2 A Geef op grond van tekst 1 een norm die in beide culturen voorkomt en noem de waarde 

die ten grondslag ligt aan deze norm.  

B Geef op grond van tekst 1 twee normen die verschillend zijn in deze culturen en noem de 

waarden die ten grondslag liggen aan deze twee normen.  

De beeldvorming over Marokkaanse jongens is negatief in tegenstelling tot die over 

Marokkaanse meisjes. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de Marokkaanse jongens zich 

schuldig maakt aan criminaliteit. Marokkaanse meisjes maken zich nauwelijks schuldig aan 

crimineel gedrag. 

4p 3  Geef met behulp van de bindingstheorie een verklaring waarom Marokkaanse meisjes zich 

niet of nauwelijks aan criminaliteit schuldig maken en relatief veel Marokkaanse jongens 

wel.

Ga in je uitleg uit van een verschil in de sociale positie van Marokkaanse meisjes en van 

Marokkaanse jongens. 

2p 4  Noem een motief om te emigreren dat speelde bij de eerste generatie Marokkanen en noem 

een reden waarom deze generatie zich in Nederland mocht vestigen. 

Zie tekst 2 uit het bronnenboekje. 

Om het probleem van de witte en zwarte scholen of mono-etnische scholen in kaart te 

brengen, kun je gebruik maken van de benaderingswijzen van maatschappijleer. 

6p 5  Formuleer twee vragen die passen bij de politiek-juridische benaderingswijze en 

beantwoord deze vragen aan de hand van de tekst. Je hoeft per vraag maar één antwoord te 

geven. Geef bij het antwoord een citaat of verwijs naar een passage of gegeven uit de tekst. 

In verschillende steden in Nederland, zoals in Deventer, zijn er zogenoemde witte en zwarte 

of mono-etnische basisscholen ontstaan. 

2p 6  Past deze ontwikkeling binnen het ideaal van een multiculturele samenleving? 

Licht je antwoord toe. 

In tekst 3 staan voorbeelden van vooroordelen die werkgevers hebben (regels 14–17). 

2p 7  Leg uit dat hier sprake is van vooroordelen. 

De kansen van de allochtone werkzoekende op werk worden bepaald door factoren die te 

maken hebben met positieverwerving en met positietoewijzing. 

2p 8  Met welke belemmerende factoren hebben de allochtone werkzoekenden volgens tekst 3 

vooral te maken? Met die van positieverwerving of met die van positietoewijzing? 

Licht je antwoord toe en verwijs naar een gegeven uit de tekst. 

In de nota „Immigratie, integratie: een fenomeen van alle tijden” die minister Van Boxtel 

van Grote-steden en Integratiebeleid in november 1998 in de Tweede Kamer verdedigde, 

heeft de volgende passage veel discussie losgemaakt: 

„De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling geeft in zijn zojuist verschenen advies 

(Integratie in perspectief, Den Haag 1998) aan dat het aantal leden van etnische 

minderheden tussen 1995 en 2015 zich verdubbelt tot ruim 2 miljoen. Het is een 

onmiskenbaar feit dat Nederland een immigratieland is geworden en dat het zich moet 

instellen op een steeds groter wordende druk op het integratiebeleid.” 

2p 9  Noem twee oorzaken van de toename van de aantallen leden van etnische minderheden 

waardoor je Nederland als immigratieland kunt beschouwen. 
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De toename van het aantal leden van etnische minderheden roept een aantal 

maatschappelijke en politieke vraagstukken op. Onder andere ’een steeds groter wordende 

druk op het integratiebeleid’. 

2p 10  Tot welke twee andere vraagstukken kan de toename van het aantal nieuwkomers leiden?  

De toename van het aantal nieuwkomers biedt volgens velen ook voordelen. 

2p 11  Noem twee voordelen van de toename van het aantal nieuwkomers voor Nederland. 

Opgave 2 Verkiezingen van de Tweede Kamer 

De vragen van deze opgave hebben betrekking op de teksten 4 en 5, tabel 1 en figuur 1 uit 

het bronnenboekje.  

Nederland is een democratie. 

2p 12  Welke kenmerken van de democratie zijn van toepassing op de verkiezing van de leden van 

de Tweede Kamer? 

Noem er twee. 

Tekst 4 beschrijft de manier waarop het verkiezingsprogramma van het CDA tot stand komt 

(regels 19–48). 

Het proces van het ontstaan van dit verkiezingsprogramma tot en met het uitvoeren van de 

CDA-wensen kun je beschrijven met behulp van het barrièremodel. 

4p 13 A Noem de vier hindernissen van het barrièremodel en zet deze in de juiste volgorde. 

B Welke hindernis of barrière is genomen als het verkiezingsprogramma van het CDA 

officieel is gepubliceerd? 

Licht je antwoord toe. 

Politieke partijen hebben verschillende functies: de articulatiefunctie, de 

communicatiefunctie, de integratiefunctie, de participatiefunctie, de selectiefunctie. 

De wijze waarop het CDA zijn verkiezingsprogramma opstelt, maakt verschillende functies 

duidelijk. 

3p 14  Geef drie van de vijf genoemde functies van politieke partijen die op deze wijze door het 

CDA worden vervuld.  

Licht elke functie toe met een verwijzing naar tekst 4. 

Zie tekst 5 uit het bronnenboekje. 

Dolman noemt de samenwerking van PvdA en VVD ’een onnatuurlijk bondgenootschap’. 

4p 15  Leg uit welke ideologische uitgangspunten van PvdA en van VVD op gespannen voet met 

elkaar staan. Noem er twee. 

Volgens Dolman wilde de PvdA graag in de regering vanwege de macht die dat oplevert 

(regels 17–21 uit tekst 5). Partijen die regeringsverantwoordelijkheid dragen, beschikken 

over meer macht dan oppositiepartijen.  

4p 16  Waarom hebben regeringspartijen in de Tweede Kamer meer macht dan oppositiepartijen? 

Ga in je antwoord uit van twee machtsmiddelen. 

Zie tabel 1 uit het bronnenboekje.

2p 17  Welke kenmerken van het Nederlandse kiesstelsel kun je afleiden uit tabel 1? 

Beschrijf er twee. 

Zie tabel 1 uit het bronnenboekje.

De verkiezingsuitslag van 1998 gaf aanleiding tot de vorming van het tweede kabinet-Kok, 

bestaande uit PvdA, VVD en D66.  

2p 18  Met welke andere combinatie van drie partijen had ook een nieuw kabinet gevormd kunnen worden? 

Zie figuur 1 uit het bronnenboekje. 

2p 19  Stemmen vrouwen gemiddeld linkser dan mannen volgens figuur 1? 

Licht je antwoord toe. 
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2p 20  Noem twee politieke partijen die volgens figuur 1 rekening moeten houden met kiezers die 

in een relatief lage maatschappelijke positie verkeren. 

Licht je antwoord toe door uit figuur 1 een kenmerk van een lage maatschappelijke positie 

te noemen. 

Sinds de jaren negentig is de opkomst voor verkiezingen van de Tweede Kamer aan het 

dalen. Volgens tabel 1 heeft in 1998 73,2% gestemd. In 1994 was de opkomst 78,4%. 

2p 21  Geef één reden waarom een lage opkomst voor verkiezingen van de Tweede Kamer door 

een aantal mensen als een probleem voor de democratie wordt gezien. 

Als de uitslag van de verkiezingen bekend is, komt het staatshoofd, de koning(in), in actie. 

2p 22  Wat is de rol van het staatshoofd na de verkiezingen? 

Opgave 3 Criminaliteit en rechtsstaat 

Zie tekst 6 uit het bronnenboekje.  

De Glen Millsschool is speciaal voor jongens, omdat criminele daden vooral door jongens 

gepleegd worden en in veel mindere mate door meisjes (regels 10–13). 

4p 23  Geef twee verklaringen voor het verschil in de mate van crimineel gedrag tussen jongens en 

meisjes. 

Zie tekst 7 uit het bronnenboekje. 

In het artikel ’Samenleving maakt jeugd crimineel’ schrijft hoogleraar criminologie  

J. Junger-Tas, dat de oplossing van de jeugdcriminaliteit niet eenvoudig is. 

De oplossingen die men voorstaat, hangen nauw samen met de opvattingen die men koestert 

over de oorzaken van criminaliteit. J. Junger-Tas beschrijft in het artikel verschillende 

oorzaken. Eén oorzaak staat in de regels 13 tot 23 van tekst 7. 

4p 24  Geef nog twee maatschappelijke oorzaken voor de stijging van de jeugdcriminaliteit. 

Opmerking: Deze oorzaken staan niet in de tekst. 

Zie regels 24–44 uit tekst 7. 

Men kan een onderscheid maken tussen repressief en preventief beleid bij het bestrijden van 

criminaliteit. 

2p 25  Is mevrouw Junger-Tas voorstander van een repressief beleid of van een preventief beleid 

ter bestrijding van de jeugdcriminaliteit? 

Geef uit de tekst twee voorbeelden die je antwoord ondersteunen.  

Zie tekst 8 uit het bronnenboekje. 

De politie heeft verschillende taken. 

2p 26  Toon met behulp van de tekst aan welke twee taken van de politie te herkennen zijn bij de 

aanpak van het verboden wapenbezit. 

In Amsterdam is de Algemene Politieverordening gewijzigd (zie regels 8–10 uit tekst 8). 

In de samenleving gelden verschillende soorten regels zoals bijvoorbeeld fatsoensregels, 

schoolregels, spelregels bij voetbal. De bepalingen van de Algemene Politieverordening 

zijn voorbeelden van rechtsregels.  

3p 27  Geef drie redenen waarom de bepalingen van de Algemene Politieverordening voorbeelden 

zijn van rechtsregels.  

Zie tekst 8 uit het bronnenboekje. 

De politie mag onder bepaalde omstandigheden overgaan tot het fouilleren. Breda en 

Rotterdam willen op dat punt een wetswijziging (regels 23–31).  

3p 28  Welk dilemma van de rechtsstaat kan ontstaan bij deze wetswijziging? Leg je antwoord uit 

door de mogelijke gevolgen van deze wetswijziging aan te geven. 
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Zie strip ’De rechter’ uit het bronnenboekje. 

In de strip ’De rechter’ komen drie personen voor: persoon A, persoon B en persoon C. 

2p 29  Wie zijn de personen A en C? Noem van elk twee taken die ze uitoefenen tijdens de 

rechtszitting.  

In de strip wordt persoon B vrijgesproken, omdat de strafprocedure niet voldoet aan 

’juridisch-technische’ voorschriften.  

1p 30  Welk principe van de rechtsstaat ligt ten grondslag aan de eis dat de strafprocedure moet 

voldoen aan ’juridisch-technische’ voorschriften? 

Een verdachte is pas schuldig na een veroordeling.  

2p 31  Welke zaken moeten aangetoond worden voordat geoordeeld kan worden dat er sprake is 

van strafbaar gedrag? 

Noem er twee. 

Zie de strip. 

2p 32  Bij welk gerecht zal deze zaak voorkomen als er hoger beroep volgt? 

Licht je antwoord toe. 

1p 33  Wie kunnen er in een strafrechtzaak in hoger beroep gaan? 

Einde 
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Examen  HAVO 

Hoger 

Algemeen 

Voortgezet 

Onderwijs 

Bronnenboekje 
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Opgave 1 De multiculturele samenleving

Vaders wil is wet, hoe dan ook 

Marokkaanse meisjes 

................................... 

George Marlet 

UTRECHT – Marokkaanse meisjes in 

Nederland zijn steeds beter opgeleid en 

maken carrière. Maar als het om de 

partnerkeuze gaat, is vaders wil nog altijd 

wet.5

’Het hebben van een vriendje wordt nog 

steeds niet geaccepteerd.’ Voor meisjes van 

15, 16, 17 jaar levert dat problemen op. ’Dan 

moet je alles stiekem en geheimzinnig doen, 

met smoesjes over schoolfeesten en 10

vriendinnen,’ vertelt Yildiz (26) uit eigen 

ervaring en waarneming. 

Het gezag van de vader is in de Marokkaanse 

traditie onaantastbaar als het gaat om de 

partnerkeuze. ’Een eigen keuze maken, zelf 15

met een jongen thuis komen, dat is bij de 

eerste generatie Marokkanen niet aan de  

orde. Je kunt het als meisje niet maken om 

zelf een man te versieren en te zeggen: met 

hem ga ik trouwen,’ zegt Halim el Madkouri, 20

kenner van de Marokkaanse gemeenschap. 

Hij hoort vaders de laatste tijd wel vaker  

zeggen dat ze hun dochters meer vrijheid 

geven, maar in de praktijk heeft hij – in elk 

geval formeel – het laatste woord wie de 25

juiste man voor zijn dochter is. El Madkouri: 

’Meisjes weten de regels soms slim te 

omzeilen. Ze houden rekening met de traditie 

en vragen hun vriendje om bij vader langs te 

gaan.’30

Dat steeds meer Marokkaanse meisjes  

hogere opleidingen volgen en in dito functies 

terecht komen, heeft volgens Yildiz geen 

merkbare invloed op de verhoudingen binnen 

het gezin. ’Een afwijkende keus maken 35

betekent breken met je ouders, je  

achtergrond, de hele gemeenschap. Daar 

schrikken de meeste meisjes voor terug. Een 

traditionele keus roept in elk geval minder 

strijd op. Ik was zelf jarenlang het enfant 40

terrible van de familie door te willen  

studeren en werken maar sinds ik getrouwd 

ben, is alles weer koek en ei.’

bron: Trouw van 1 september 1999
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De drie Turkse musketiersters uit Deventer

door Harm Ede Botje 

Drie Turkse moeders in Deventer  

willen dat hun kinderen het ver

brengen in het leven. Dat lukt niet op 

een basisschool met alleen Turkse 

leerlingen, zoals de Kameleon, vinden 5

ze. Ze kwamen in opstand en boekten 

succes. Hún kinderen zitten nu op 

gemengde scholen. Maar de kwestie 

rond de Kameleon staat niet op

zichzelf. 10

(…)

’De drie musketiers,’ noemen de drie Turkse 

vrouwen uit de Rivierenwijk in Deventer 

zich voor de grap. Afgelopen zomer 

veroorzaakten zij een kleine revolutie in 

onderwijsland. Voor de eerste keer in de 15

geschiedenis ging een basisschool dicht 

nadat de ouders in staking waren gegaan. 

Hun eis was simpel: ze wilden dat hun 

Turkse kinderen naar school zouden gaan 

met Nederlandse kinderen. 20

(…)

Nederland telt zeshonderd zwarte 

basisscholen, dat wil zeggen scholen waar 

het merendeel van de leerlingen van 

buitenlandse afkomst is, maar verschillende 

nationaliteiten heeft. Daar is de onderlinge 25

voertaal Nederlands. Zonder dat de 

beleidsmakers het in de gaten hadden, zitten  

op meer dan tachtig van die scholen kinderen 

die dezelfde (niet-Nederlandse) nationaliteit 

delen, de zogeheten mono-etnische scholen. 30

De kinderen op deze scholen horen de hele 

dag Turks of Marokkaans om zich heen. De 

actie van de moeders in Deventer was 

bedoeld om dit probleem onder de aandacht 

te brengen én op te lossen. 35

(…)

In de zomervakantie probeert wethouder 

Antoin Scholten van Onderwijs de partijen 

(schoolbestuur en ouders) nader tot elkaar te 

brengen, maar zonder resultaat. Uit protest 

gaan de ouders op de eerste dag van het 40

nieuwe schooljaar weer in staking, wat leidt  

tot een nieuwe golf van publiciteit. 

Op 6 september vraagt de wethouder Zeki 

Arslan van het multicultureel instituut Forum 

om tussen de partijen te bemiddelen. Arslan 45

is van Turkse afkomst en houdt zich al jaren 

bezig met het achterstandsbeleid in het 

onderwijs. Arslan spreekt met de partijen en 

komt tot de conclusie dat de 

vertrouwensbreuk totaal is. 50

’Wie stuurt zijn kinderen nu nog naar deze 

school, die al maanden voorwerp is van 

publiek debat?’ zegt Arslan.  

(…)

In het belang van de kinderen adviseert 

Arslan de school zo snel mogelijk te sluiten. 55

Het schoolbestuur gaat akkoord en vanaf 

eind oktober zitten de kinderen verspreid 

over Deventer op school. Ruim 

vijfenzeventig procent gaat naar een witte 

school buiten de wijk, elf kinderen kozen 60

voor een overstap naar een zwarte school in 

de buurt. 

(…)

Oud-minister van Onderwijs Jo Ritzen 

waarschuwde vijf jaar geleden al voor dit 

soort scholen (mono-etnische scholen). Toch 65

neemt de overheid geen enkele maatregel om 

het ontstaan ervan te voorkomen. En dat 

verbaast bemiddelaar Arslan. ’Nederland is 

een klein en overzichtelijk land. Soms staat 

een mono-etnische school op nog geen 70

honderd meter afstand van een witte school. 

Dat moet je toch kunnen tegengaan?’ 

Natuurlijk, ouders hebben de vrijheid om 

hun kind op zo’n school te laten zitten of het 

er juist van af te halen. Maar Arslan pleit  75

ervoor dat de overheid het ontstaan van zulke 

scholen actief tegengaat. Ze belemmeren de 

integratie, hoezeer de leerkrachten ook hun 

best doen om de leerlingen een goede 

toekomst te geven. Op de Delftwijkschool in 80

Haarlem spelen volgens het Haarlems 

Dagblad vergelijkbare problemen tussen 

schooldirectie en ouders. Ook andere steden 

kampen ermee. Arslan voorspelt dat er in de 

nabije toekomst vaker conflicten zullen 85

ontstaan omdat ouders weigeren hun  

kinderen acht jaar lang naar een mono-

etnische school te sturen. Vooral als ze het 

gevoel krijgen dat ze met hun kinderen in  

een getto zitten. 90

bron: Vrij Nederland van 18 november 2000 
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De gemotiveerde werknemer heeft geen kleur 

De allochtone werkzoekende komt moeilijk aan de bak. Teveel Limburgse werkgevers 

zijn behept met vooroordelen. De allochtoon die zijn toekomstige baas even niet 

aankijkt in het sollicitatiegesprek kan het schudden. Arbeidsvoorziening gaat er wat 

aan doen. 

Door Bernadette Dijk

GELEEN – Met de allochtoon onder de arm 5

naar het midden- en kleinbedrijf, en voor de 

deur blijven liggen tot hij een baan heeft 

gekregen. Dat is de opdracht waarmee 

Arbeidsvoorziening Limburg twaalf 

consulenten aan de slag heeft gezet. Maar veel 10

ondernemers zijn huiverig om ’een 

buitenlander’ in dienst te nemen. 

Allochtone werkzoekenden komen daardoor 

moeilijk aan een baan. „Werkgevers hebben 

vooroordelen, bijvoorbeeld dat deze mensen 15

geen Nederlands spreken, of dat er iets aan 

hen mankeert,” weet J. Somers die zich bij 

Arbeidsvoorziening bezighoudt met het 

inschakelen van minderheden in het midden- 

en kleinbedrijf (MKB). „We proberen 20

vooroordelen weg te halen. Het gaat om 

werkzoekenden die de taal goed beheersen 

en ook een opleiding hebben waarmee ze 

meteen aan de slag kunnen. En vanwege het 

grote personeelstekort zijn gelukkig steeds 25

meer werkgevers bereid deze groep mensen 

een kans te geven.” Arbeidsvoorziening 

Limburg hoopt dit jaar duizend allochtone 

werkzoekenden aan een baan te helpen met 

het minderhedenproject, dat sinds twee 30

weken loopt. (…)  

bron: De Limburger van 19 januari 2001 
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Opgave 2 Verkiezingen van de Tweede Kamer 

De Haagse Staat

GIJSBERT VAN ES 

Hoogste tijd voor een nieuw programma. 

De vorige keer droegen ze hoopgevende 

titels als ’Samenleven doe je niet alleen’ 

(CDA), ’Een wereld te winnen’ (PvdA) en 

’Bewogen in beweging’ (D66). Sinds 1977 5

verschijnen ze in een kloeke 

verzamelbundel bij voorheen de 

Staatsdrukkerij. Ruim 500 pagina’s. Maar 

wie leest ze? 

Nog twintig maanden zijn er te gaan tot de 10

Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 

2002. Maar her en der in partijen duiken al 

nieuwe commissies op die zich wijden aan 

het opstellen van nieuwe verkiezings-

programma’s. De twee grootste 15

oppositiepartijen in de Kamer, het CDA en 

GroenLinks, zijn hiermee het verst 

gevorderd. 

(…)

Het CDA breekt radicaal met de oude 

methode, waarbij een eerbiedwaardig en 20

gemiddeld hooggeleerd gezelschap van 

partijprominenten zich in studeerkamers 

terugtrekt. Het nieuwe CDA-program moet 

’van onderop’ groeien via een website vol 

interactieve toepassingen die begin volgende 25

maand, op een partijraad in Zwolle, wordt 

gelanceerd. 

CDA’ers Ad Klink, directeur van het 

wetenschappelijk bureau, en Joep Mourits, 

directeur communicatie, hebben onlangs een 30

’voorzet’ van tien punten op internet 

geplaatst, waarmee een ’Competitie van 

Ideeën’ op gang moet komen. Een ’nieuwe 

balans’ tussen arbeid en zorg, fors meer geld 

voor het onderwijs, medisch-ethische 35

dilemma’s: dat zijn enkele van de tien 

thema’s waarover het CDA de discussie 

zoekt.

De plannen voor de nieuwe CDA-procedure 

laten zich lezen als een handboek moderne 40

marketing. Voor elk van de tien 

discussiethema’s worden ’focusgroepen’ 

(discussiegroepen) gevormd, die de 

discussies via internet en via bijeenkomsten 

in het land moeten aanzwengelen. Niet-45

CDA-leden kunnen zich tijdelijk aanmelden 

als ’digitaal lid’ om bijdragen te leveren aan 

het partijdebat.  

bron: NRC Handelsblad van 9 oktober 2000 
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ADVIES VOOR PvdA: KAPPEN MET PAARS 

Partijgenoten, het is genoeg geweest. Maak 

een eind aan de onzalige paarse coalitie. 

Zo ongeveer roept oud-Kamervoorzitter 

Dick Dolman de PvdA op te breken met 

Paars.5

De samenwerking met de VVD is volgens 

PvdA’er Dolman ’een onnatuurlijk 

bondgenootschap’ waarbij de PvdA 

voortdurend in een positie verkeert om 

’CDA-VVD-beleid te moeten uitvoeren,’ 10

zo zegt hij in een interview in het vandaag 

verschenen Jaarboek Parlementaire 

Geschiedenis 2000 van de Katholieke 

Universiteit Nijmegen. 

Paars, zo redeneert Dolman, was een tijdje 15

aardig om het CDA ’een toontje lager te laten 

zingen’, maar is voor sociaal-democraten 

inmiddels meer doel dan middel geworden. 

„Als je het mij vraagt, heeft de PvdA de  

macht van het idee ondergeschikt gemaakt 20

aan de macht om de macht. Bij gebrek aan 

beter is men dat ’de derde weg’ gaan noemen, 

het is echter pure onmacht”, aldus Dolman. 

De oud-Kamervoorzitter, tegenwoordig lid 

van de Raad van State, ziet voor de PvdA een 25

andere marsroute en dat is de weg naar links.

bron: NRC Handelsblad van 28 november 2000 

Definitieve uitslag Tweede-Kamerverkiezingen 1998

naar: NRC Handelsblad van 7 mei 1998 

tekst 5 

tabel 1 

Partij

PvdA

VVD

CDA

D66

GroenLinks

SP

RPF

SGP

GPV

CD

AOV/Unie 55+

senioren 2000

overige

totaal

Tweede Kamer '98
(opkomst: 73,2%)

29,0%

24,7%

18,4%

9,0%

7,3%

3,5%

2,0%

1,8%

1,3%

0,6%

0,5%

0,4%

1,5%

100%

30%

25%

19%

9%

7%

3%

2%

2%

1%

-

-

-

-

100%

45

38

29

14

11

5

3

3

2

0

0

0

-

150

uitgebrachte
stemmen %

TK-zetels
%

TK-zetels
aantal
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naar: NRC Handelsblad van 7 mei 1998 

Opgave 3 Criminaliteit en rechtsstaat 

NIEUWE KANS VOOR ONTSPOORDE JONGENS 

Wie les wil of een uurtje eerder naar bed, moet zich positief gedragen op de Glen Millsschool 

voor criminele jongeren in Wezep. Elkaar respecteren en corrigeren is een belangrijk element in 

de training die beoogt dat de jongens niet terugvallen in hun criminele gedrag. 

In de voormalige Willem de Zwijgerkazerne  

in Wezep heerst orde. De 32 jongens tussen 5

veertien en negentien jaar die de kazerne 

bewonen, worden 24 uur per dag in de gaten 

gehouden. Niet alleen door de leiding, vooral 

door elkaar.  

(…)

Meisjes zijn er niet op de Glen Millsschool 10

omdat de methodiek speciaal voor jongens is 

gemaakt. „Ten eerste zijn er meer jongens die 

criminele daden verrichten.” 

(...) 

bron: Het onderwijsblad nr. 15, 11 september 1999 

figuur 1 
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Samenleving maakt jeugd crimineel

Een nieuwe dienstplicht of verplicht sporten helpt niet tegen jeugdcriminaliteit en 

geweld. Want die hebben veel complexere oorzaken. Zoals het feit dat goederen voor 

het grijpen liggen, (…). 

Criminaliteit en jongeren 
............................................. 

Josine Junger-Tas 

Professor Orlebeke betreurt in Trouw van  

7 augustus het verdwijnen van de dienstplicht. 

Hij beveelt ter bestrijding van geweld en 

criminaliteit van jongeren verplichte 

teamsporten aan op school. Was de  5

oplossing van de jeugdcriminaliteit maar zo 

simpel. Het terugdringen van dit complexe 

probleem vraagt grote inspanningen van 

gezinnen, maar ook van de school en van de 

overheid. De oplossingsstrategieën die men 10

voorstaat hangen nauw samen met de  

opvattingen die men koestert over de 

oorzaken van criminaliteit. Uit 

wetenschappelijk onderzoek komt als  

oorzaak van de toegenomen  15

jeugdcriminaliteit allereerst de enorme 

welvaartsgroei naar voren, daardoor is een 

niet aflatende stroom van goederen ontstaan 

die even gemakkelijk te ontvreemden als te 

verhandelen is. Dit geldt bij voorbeeld voor 20

zaken als auto’s, fietsen, elektronische 

apparatuur, camera’s, autoradio’s, 

videorecorders, cheques en pasjes.  

(...) 

Wat zou er moeten gebeuren om het niveau 

van geweld en jeugdcriminaliteit terug te 25

dringen? De oplossing ligt zeker niet in het 

strafrecht: de groei van het aantal 

jeugdinrichtingen en gevangenissen staat 

volstrekt los van het niveau van de 

criminaliteit. Dat komt omdat criminaliteit 30

haar wortels heeft in de manier waarop de 

samenleving functioneert.  

Het bijbrengen van sociaal gedrag aan 

kinderen lijkt het allerbelangrijkste. In de 

jaren vijftig was er zowel in het gezin als in 35

de wereld daarbuiten voortdurend toezicht op 

jongeren. Dat toezicht is drastisch 

afgenomen, terwijl inpassing in de 

volwassenenwereld er zeker niet 

gemakkelijker op is geworden. (…) 40

Waar gezinnen tekortschieten moeten ze 

gesteund worden en moeten hulpstructuren, 

zoals voor- en naschoolse opvang, worden 

opgezet.

(…)  

bron: Trouw van 18 augustus 1999 
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Oogst van 479 wapens 
Amsterdamse politie neemt nieuwe maatregel

Messenverbod
......................... 

Van onze verslaggeefster 

AMSTERDAM - De Amsterdamse politie heeft met de oogst van 479 wapens, die 

mensen vrijwillig in containers hebben gegooid, de periode van het generaal pardon 

afgesloten. De afgelopen maand kon iedereen zijn wapens straffeloos inleveren.

De ’vangst’ bestaat uit vlinderknip-, val- en 

slagersmessen, rambomessen, stiletto’s en 

speciaal geslepen keukenmessen. Maar ook 

zijn sabels, bajonetten, bijlen, 

ploertendoders, luchtdruk- en alarmpistolen, 5

wurgstokjes en traangas in de containers 

gevonden. 

(...) 

Sinds gisteren is met een wijziging van de 

Algemene Politieverordening de tweede 

maatregel tegen wapenbezit een feit. Tussen 10

tien uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends 

geldt in de Amsterdamse binnenstad een 

messenverbod. Dat betekent dat de politie 

ook wapens die niet onder de wapenwet 

vallen, in beslag neemt en proces-verbaal 15

uitschrijft. Zelfs schroevendraaiers, 

keukenmessen en tafelpoten waarvan het 

vermoeden bestaat dat ze niet voor hun 

oorspronkelijke doel gebruikt gaan worden, 

zijn verboden. Daarnaast overlegt de politie 20

met scholen en horeca om het wapenbezit 

terug te dringen. 

(...) 

Andere steden twijfelen nog over een 

messenverbod. Als nadeel zien zij dat de 

politie geen recht heeft om zomaar te 25

fouilleren. Dat mag pas als de agent gezien 

heeft dat iemand een wapen draagt, of als 

een andere burger hem daarop wijst. Breda 

en Rotterdam dringen daarom aan op een 

wetswijziging, zodat de politie preventief 30

mag fouilleren.

bron: Trouw van 2 april 1999 

strip 1 

bron: Tubantia van 10 november 1999 
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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; 
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3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven; 
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 86 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 De multiculturele samenleving  
 
Maximumscore 2  

 1  • intergenerationele mobiliteit/verticale mobiliteit 
• De Marokkaanse meisjes hebben een betere opleiding dan de ouders en zullen daardoor ook 

in hogere banen komen.  
 
Alleen 2 punten toekennen indien het antwoord en de toelichting juist zijn. 
 
Maximumscore 5  

 2  A 
een norm die zowel geldt in deze Marokkaanse cultuur als in de Nederlandse cultuur: 

• In beide culturen is het wenselijk dat meisjes zo’n hoog mogelijke opleiding volgen  1  
• waarde: gelijke kansen voor meisjes/individuele ontplooiing/emancipatie/ook voor meisjes 

is het belangrijk goed opgeleid te zijn en carrière te maken  1  
 
B 
twee normen die verschillend zijn in de Marokkaanse cultuur en de Nederlandse cultuur: 

• In de cultuur van de Marokkanen beslist de vader met wie de dochters gaan trouwen, terwijl 
in de Nederlandse cultuur de norm is dat meisjes zelf beslissen wie hun partner wordt  1  

• waarde bij norm van Marokkaanse cultuur: familie/de groep is belangrijk/staat 
centraal/respect voor de vader  1  

• waarde bij norm van Nederlandse cultuur: persoonlijke vrijheid/eigen verantwoordelijkheid  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4  

 3  • Bindingstheorie: maatschappelijke bindingen als hechte relaties met je ouders, plezier op 
school en in het werk, (een goede relatie met je partner), etc. verhinderen dat 
mensen/jongeren zich schuldig maken aan misdrijven  2  

• Bij de Marokkaanse meisjes zijn in het algemeen deze maatschappelijke bindingen hechter 
dan bij de Marokkaanse jongens  1  

• Dit blijkt uit de volgende verschillen tussen Marokkaanse meisjes en jongens (één van de 
volgende):  1  

• Marokkaanse meisjes staan onder meer gezag en controle van ouders of andere familieleden 
dan Marokkaanse jongens./Marokkaanse jongens worden door de ouders veel meer vrij 
gelaten dan meisjes. 

• Marokkaanse meisjes doen het in het algemeen goed op school. Relatief veel Marokkaanse 
jongens functioneren slecht op school/hebben geen werk. 
 
Maximumscore 2  

 4  • Economisch motief/het krijgen van betaald werk  1  
• Nederland had (tot 1973) behoefte aan ongeschoolde werknemers./Bedrijven mochten 

werknemers (gastarbeiders) werven in landen als Marokko  1  
 
Maximumscore 6  

 5  per juiste vraag bij de politiek-juridische benaderingswijze  1  
per juist antwoord  1  
per juist citaat of gegeven uit de tekst   1  
 
Voorbeelden van goede uitwerking van de opdracht zijn (twee van de volgende vragen met 
antwoord en citaat of verwijzing):  
– Waarom is het bestaan van zwarte scholen/mono-etnische scholen een politiek probleem? 
Antwoord: 

• Het is een politiek probleem: veel mensen/organisaties vinden dit verschijnsel onwenselijk 
en wensen een oplossing voor dit probleem. Er wordt van de overheid verwacht dat ze een 
oplossing zoekt. 
Citaat (één van de volgende):  

• Uit de tekst blijkt dat Turkse ouders/moeders en instellingen het bestaan van zwarte 
scholen/mono-etnische scholen onwenselijk vinden en actie voeren om aandacht te krijgen 
voor dit probleem. 

• „Oud-minister van Onderwijs Jo Ritzen waarschuwde vijf jaar geleden al voor dit soort 
scholen….” (regels 63–65). 

• De wethouder van onderwijs probeert de partijen nader tot elkaar te brengen (regels 36–39).  
 
– Is er beleid ontwikkeld door de overheid?/Welk beleid is ontwikkeld door de overheid? 
Antwoord: 

• Uit de tekst blijkt dat de (landelijke) overheid geen beleid heeft ontwikkeld. 
Citaat (één van de volgende): 

• „Zonder dat de beleidsmakers het in de gaten hadden….” (regels 26–30). 
• „Toch neemt de overheid geen enkele maatregel om het bestaan ervan te voorkomen.”  

(regels 65–67). 
 
– Welke mogelijkheden hebben groeperingen om invloed uit te oefenen? 
Antwoord: 

• De Turkse ouders van de leerlingen van een basisschool in Deventer gingen in staking. Ze 
kregen daardoor veel aandacht van de media (middelen om invloed uit te oefenen)  
(regels 13–20, 39–42). 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2  

 6  Nee, volgens het ideaal van de multiculturele samenleving hebben de verschillende culturen 
gelijke (culturele) rechten en beschikken zij over gelijke sociaal-economische kansen. 
Een scheiding in scholen (witte en zwarte) maakt dat de kansen van allochtone kinderen op 
goed onderwijs en een goede maatschappelijke positie geringer worden door onder andere 
taalachterstanden.  
of 
Ja, mits het onderwijs ook op zwarte scholen goed is en allochtone leerlingen geen 
leerachterstanden oplopen. Dan wordt ook voldaan aan het ideaal van de multiculturele 
samenleving, namelijk zorgen dat mensen uit verschillende culturen gelijke (culturele) 
rechten en kansen hebben op maatschappelijke posities. 
 
Maximumscore 2  

 7  Deze opvattingen (Allochtone werknemers spreken geen Nederlands. Er mankeert iets aan 
allochtone werknemers.) zijn vooroordelen omdat ze niet gebaseerd zijn op (voldoende) 
feiten of ervaringen, maar op van ’horen-zeggen’/eenzijdige beeldvorming (stereotypering) 
of slechts één ervaring. 
 
Maximumscore 2 

 8  Factoren die te maken hebben met positietoewijzing. 
Dit zijn factoren van de kant van de samenleving  1  
In dit geval gaat het om vooroordelen van werkgevers waardoor allochtone werkzoekenden 
moeilijker aan het werk komen dan autochtone werkzoekenden (regels 1–2, regels 14–17)  1  
 
Maximumscore 2 

 9  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende): 
• De communicatie- en transportmogelijkheden maken migratie makkelijker/beter mogelijk. 
• Eerdere migratie brengt nieuwe migratie met zich mee (kettingmigratie, gezinsvorming- en 

hereniging). 
Ook goed: 

• Door internationale afspraken zal Nederland gehouden worden om vluchtelingen op te 
nemen. 

• Door internationale ontwikkelingen zoals burgeroorlogen en binnenlands geweld zullen er 
veel vluchtelingen zijn. 
 
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 2 

 10  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende): 
• vraagstuk van discriminatie/racisme en vooroordelen 
• vraagstuk over hoe de samenleving er uit dient te zien, welk concept van een samenleving 

staat ons voor ogen (assimilatie, integratie met behoud eigen cultuur, multiculturele 
samenleving, meltingpot) 

• vraagstuk of het asielbeleid restrictiever moet worden 
 
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 2 

 11  Voorbeelden van goede voordelen zijn (twee van de volgende): 
• de mogelijkheid om de negatieve effecten van de vergrijzing van de Nederlandse bevolking 

tegen te gaan 
• de mogelijkheid om aan de vraag naar arbeidskrachten in bepaalde economische sectoren te 

kunnen voldoen 
• een grotere verscheidenheid in cultureel opzicht 

 
per juist voordeel  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 2 Verkiezingen van de Tweede Kamer 
 
Maximumscore 2  

 12  twee van de volgende: 
• Er is algemeen kiesrecht: iedere burger heeft één stem./Iedere burger heeft gelijke invloed. 
• De macht van de volksvertegenwoordiging/het parlement wordt gelegitimeerd door vrije en 

geheime verkiezingen. 
• Er is sprake van een representatie-democratie./Het parlement vertegenwoordigt de burgers. 

 
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 4  

 13  A 
• barrière 1: (h)erkennen van problemen en wensen als politieke problemen 
• barrière 2: vergelijken of afwegen van politieke wensen en problemen/toekennen van 

prioriteit aan problemen 
• barrière 3: beslissen over problemen/wensen  
• barrière 4: uitvoeren van besluiten 

 
Indien antwoord volledig goed dan   2  
Bij elke fout 1 punt aftrekken. 
 
B 
barrière 1: herkennen van problemen en wensen als politieke problemen. Als het CDA de 
wensen van burgers en leden heeft opgenomen in het verkiezingsprogramma, en de leden 
hebben het programma goedgekeurd, dan is deze barrière genomen  2  
 
Ook goed: 
barrière 2: vergelijken of afwegen van politieke wensen en problemen. Het CDA neemt niet 
alle problemen op in het verkiezingsprogramma, maar komt tot een lijst van prioriteiten   2  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 14  drie van de volgende: 
– articulatiefunctie (Het onder woorden brengen van eisen en wensen die in de samenleving 
leven) 
toelichting: 
Het CDA werkt aan het ontwikkelen van een concept-verkiezingsprogramma waarin de 
wensen van de burgers en de leden een plaats krijgen. 
of 
De directeur van het wetenschappelijk bureau en directeur communicatie hebben tien 
thema’s op internet geplaatst, die de grondslag vormen voor het ontstaan van een concept-
verkiezingsprogramma  1  
 
– communicatiefunctie 
toelichting: 
Het CDA-programma moet ’van onderop’ groeien door discussie met de leden  1  
of 
De directeur van het wetenschappelijk bureau en directeur communicatie hebben tien 
thema’s op internet geplaatst. 
 
– integratiefunctie 
toelichting: 
Door de CDA-procedure ontstaat een programma op basis van wat er leeft onder de burgers 
en de leden in samenhang met de (ideologische) uitgangspunten, namelijk die zijn verwoord 
in de tien discussiethema’s  1  
 
– participatiefunctie 
toelichting: 
Leden en niet-leden worden actief uitgenodigd om via internet aan de discussie over het 
nieuwe verkiezingsprogramma deel te nemen  1  
 
 Maximumscore 4 

 15  voorbeeld van een goed antwoord:  
• De PvdA is voor een actieve overheid die de collectieve goederen rechtvaardig verdeelt of 

een overheid die met name de positie van zwakke groepen in de samenleving verbetert/de 
sociale ongelijkheid in de samenleving vermindert./De PvdA legt een groter accent dan de 
VVD op de gemeenschap en minder op het individu  2  

• De VVD wil zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis op het terrein van de economie./De 
VVD wil de vrije markteconomie bevorderen en de overheid moet zich daar zo min 
mogelijk mee bemoeien./De VVD staat voor individuele en economische vrijheid; dat 
betekent dat zoveel mogelijk zaken overgelaten worden aan de burgers en de vrije markt  2  
 
Maximumscore 4 

 16  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):  
• Regeringspartijen leveren ministers, die wettig gezag uitoefenen/formele bevoegdheden 

hebben/die besluiten nemen over politieke problemen/de uitvoerende macht bezitten. 
• Een regeerakkoord is de uitkomst van een coalitie van regeringspartijen. In dit akkoord zijn 

hun ideeën opgenomen. Het regeerakkoord vormt de basis van het kabinetsbeleid. 
• Het aantal zetels in de Tweede Kamer. Regeringspartijen hebben doorgaans een 

meerderheid in de Tweede Kamer. 
 
per juist antwoord  2  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 17  twee van de volgende: 
• De verdeling van de zetels komt overeen met de verdeling van de percentages uitgebrachte 

stemmen./evenredige vertegenwoordiging 
• Veel partijen zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. 
• Kleine partijen zoals bijvoorbeeld de christelijke partijen zijn vertegenwoordigd in het 

parlement. 
• geen kiesdrempel (behalve de kiesdeler) 

 
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 2 

 18  één van de volgende:  
• PvdA, VVD en CDA (meer dan 75 zetels) 
• PvdA, CDA en D66 (meer dan 75 zetels) 
• PvdA, CDA en GroenLinks (meer dan 75 zetels) 
• VVD, D66 en CDA (meer dan 75 zetels) 

 
Alleen 2 punten toekennen bij juiste combinatie van drie partijen. 
 
Maximumscore 2 

 19  Ja, bij de linkse partijen (PvdA, D66 en GroenLinks) zijn de vrouwelijke kiezers in de 
meerderheid. De VVD (rechtse partij) kent meer mannen. Op het CDA (middenpartij) 
hebben meer vrouwen dan mannen gestemd. 
 
Maximumscore 2 

 20  twee van de volgende: 
• PvdA, 30% van het electoraat van de PvdA heeft een laag inkomen.  
• GroenLinks, 31% van de kiezers van GroenLinks heeft een laag inkomen. 
• CDA, 21% van de kiezers van het CDA heeft een laag inkomen. 

 
(Mensen met een laag inkomen behoren in de regel tot groepen met een lage maatschappelijke 
positie.)  
 
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 2  

 21  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):  
• Een lage opkomst bij Tweede-Kamerverkiezingen vermindert de legitimiteit van de 

volksvertegenwoordiging. 
• Stemmen voor de Tweede Kamer is één van de belangrijkste middelen voor de burger om 

de landelijke politiek te beïnvloeden. Het is zorgelijk als dit middel in een democratie door 
een grote groep burgers niet wordt gebruikt, uit het oogpunt van politieke betrokkenheid. 
 
Maximumscore 2 

 22  Het ontvangen van de fractievoorzitters, voorzitter van Tweede Kamer en Eerste Kamer en 
vice-voorzitter van de Raad van State voor advies./Daarna: het benoemen van een 
(in)formateur om tot de vorming van een kabinet te komen. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 3 Criminaliteit en rechtsstaat 
 
Maximumscore 4  

 23  • Er zijn biologische/genetische/psychische verschillen tussen jongens en meisjes. Voorbeeld: 
bij jongens komen meer gedragsstoornissen voor mede veroorzaakt door biologische 
factoren   2  

• Er zijn verschillen in socialisatie tussen jongens en meisjes (zoals vaak wordt gezegd). 
Voorbeeld: jongens identificeren zich met mannen, die stoer zijn en lichamelijke kracht 
tonen, meisjes eerder met vrouwen die lief en mooi zijn of met vrouwen die een 
dienstbare/zorgzame rol vervullen   2  
 
Maximumscore 4  

 24  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):  
• Het toezicht in onder andere winkels is sterk teruggelopen. Waar de detailhandel enorm is 

gegroeid, is het aantal personeelsleden afgenomen.  
• Geweldsuitbarstingen worden mede veroorzaakt door overvloedig drankgebruik en het 

slikken van allerlei pillen. 
• Veel jongeren aan de onderkant van de samenleving kunnen niet voldoen aan de eisen van 

de arbeidsmarkt/werkloosheid onder laag opgeleide jongeren.  
• veranderend waarden- en normenbesef mede als gevolg van secularisering 
• De informele sociale controle in gezin, op school en in buurt is veranderd of verminderd. 
• In veel woningen is overdag niemand thuis. Er is een stijging van het aantal inbraken door 

gebrek aan toezicht.  
• Ondanks welvaartsgroei zijn er verloederde buurten met gebrekkige of geen cohesie. Dit 

heeft onder andere een negatieve invloed op het gezinsklimaat en de informele sociale 
controle op jongeren.  
 
per juist antwoord   2  
 
Maximumscore 2 

 25  Preventief beleid, in combinatie met de volgende twee voorbeelden: 
– Ze wijst een repressieve aanpak af want ze zegt dat de oplossing niet ligt in het strafrecht: 
de groei van het aantal jeugdinrichtingen en gevangenissen… (regels 26–30). 
– Ze pleit voor het uitvoeren van een preventief beleid, want wat wel effect heeft volgens 
haar, is het nemen van maatregelen zoals één van de volgende: 

• het bijbrengen van sociaal gedrag aan kinderen…. (regels 33–34)  
• het regelen van voor- en naschoolse opvang (regels 41–44) 

 
per juist voorbeeld  1  
 
Maximumscore 2  

 26  • opsporen van strafbare feiten. Voorbeeld uit de tekst: „…in beslag neemt en proces-verbaal 
uitschrijft” (regels 15–16)  1  

• handhaven van de openbare orde/preventie. Voorbeeld uit de tekst: De politie overlegt met 
scholen en horeca om het wapenbezit terug te dringen (regels 20–22)   1  
 
Maximumscore 3 

 27  De bepalingen van de Algemene Politieverordening zijn rechtsregels omdat deze 
• worden gesteld en gehandhaafd door de overheid  1  
• in beginsel voor iedereen gelden  1  
• boven gedragsregels/andere regels gaan  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 28  voorbeeld van een goed antwoord: 
• Het dilemma van de rechtsstaat is dat de overheid dient te zorgen voor de handhaving van 

de rechtsorde/voor de veiligheid van de burgers, maar in de rechtsstaat moet de burger ook 
beschermd zijn tegen willekeur van de overheid/moet er sprake zijn van rechtsbescherming 
van de burger  1  

• Door de wetswijziging krijgt de politie meer bevoegdheden, namelijk preventief fouilleren, 
waardoor de veiligheid van de burgers beter kan worden gehandhaafd   1  

• maar hierdoor krijgt de overheid een sterker dwangmiddel met betrekking tot het 
individu/krijgt de overheid een middel dat inbreuk maakt op de onaantastbaarheid van het 
lichaam en de privacy (schending van het principe van rechtsbescherming van de burger)  1  
 
Maximumscore 2 

 29  • Persoon A is de officier van justitie. Twee van de volgende taken: hij klaagt de verdachte 
aan, hij probeert bewijs te leveren van schuld en eist een straf  1  
 
Opmerking 
Alleen 1 punt toekennen als het antwoord over persoon A volledig goed is. 
 

• Persoon C is de rechter. Twee van de volgende taken: hij zit het proces voor; hij moet 
uiteindelijk oordelen of de verdachte wel of niet schuldig is, en hij bepaalt welke straf de 
schuldige krijgt  1  
 
Opmerking 
Alleen 1 punt toekennen als het antwoord over persoon C volledig goed is. 
 
Maximumscore 1  

 30  In een rechtsstaat worden burgers beschermd tegen willekeur van de overheid/hebben 
burgers als verdachte rechten ter verdediging van hun positie/moet het bewijs van schuld 
ondubbelzinnig zijn.  
 
Maximumscore 2  

 31  twee van de volgende:  
• Het feit moet bewezen zijn./Alle bestanddelen van de delictsomschrijving moeten bewezen 

zijn. 
• Het gedrag moet wederrechtelijk zijn (geen rechtvaardigingsgrond). 
• De dader moet schuldig zijn (geen schulduitsluitingsgrond). 

 
per juist antwoord  1  
 
Maximumscore 2  

 32  Het gerechtshof, want het betreft in de strip een misdrijf en dat wordt afgehandeld door de 
arrondissementsrechtbank.  
 
Maximumscore 1  

 33  de officier van justitie en de verdachte 
 
Indien in het antwoord alleen de officier van justitie of de verdachte wordt genoemd  0  
 

 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te
behalen; het examen bestaat uit 35 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Bij dit examen hoort een bronnenboekje.

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

Gebruik voor het beantwoorden van de vragen van deze opgave de teksten 1 tot en met 3
uit het bronnenboekje.

Op 26 november 1999 sloot de politie de door criminaliteit geplaagde wijk ’de Millinxbuurt’
in Rotterdam een tijdje af om iedere voetganger en automobilist op wapens te controleren.

2p 1 �� Geef twee maatschappelijke ontwikkelingen die de toegenomen criminaliteit in buurten
als de Millinxbuurt kunnen verklaren.

2p 2 �� Leg uit dat het politieoptreden in de Millinxbuurt zowel een repressieve maatregel is om
het wapenbezit aan te pakken, als een preventieve werking kan hebben.

In tekst 1 levert O. Hammerstein, voorzitter van de Coornhertliga, zware kritiek op het
optreden van de politie in de Millinxbuurt.

2p 3 �� Leg uit waarom de kritiek van Hammerstein past bij de doelstelling van de Coornhertliga.

De rechtsgeleerden in tekst 1 zijn het niet eens met het politieoptreden in de
Millinxbuurt. De politie mag volgens hen niet zomaar burgers fouilleren.

1p 4 �� Aan welke voorwaarde uit de wet moet de politie voldoen bij het fouilleren?

De actie van de politie laat een dilemma zien van de rechtsstaat.
4p 5 �� Welk dilemma van de rechtsstaat doet zich voor bij het politieoptreden in de Millinxbuurt?

Licht je antwoord toe aan de hand van dit politieoptreden.

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken willen onderzoeken of enkele arresten
van de Hoge Raad verruiming van de bevoegdheden van de politie toelaten.

2p 6 �� A Wat is de taak van de Hoge Raad?
B Waarom zijn de arresten van de Hoge Raad van groot gewicht?

Bij de genoemde actie van de politie zijn verschillende instanties betrokken, die elk een
verschillende taak en verantwoordelijkheid hebben zoals bijvoorbeeld het Openbaar
Ministerie en de rechterlijke macht.

1p 7 �� Vanuit welke taak of verantwoordelijkheid is het Openbaar Ministerie betrokken geweest
bij de actie van de politie in de Millinxbuurt?

2p 8 �� Noem twee manieren waarop de rechterlijke macht betrokken is geweest in deze zaak.

Zie tekst 3.
De actie van de politie was onrechtmatig.

3p 9 �� A Wat moet er gebeuren als men wil dat de politie deze actie in de toekomst wel kan
uitvoeren?
B Welke overheidsorganen moeten dat regelen en op welke wijze?

Zie tekst 3.
4p 10 �� Leg uit dat de reacties van het kamerlid van de VVD en van het kamerlid van

GroenLinks passen bij hun politieke visies op de aanpak van criminaliteit.

100016 32 2 Lees verder
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���� Opgave 2 Politieke besluitvorming: scholierenstaking tegen 
studiehuis

Gebruik voor het beantwoorden van de vragen van deze opgave de teksten 4 en 5 uit het
bronnenboekje.

De scholieren hebben met hun acties geprobeerd om invloed uit te oefenen op de politieke
besluitvorming. Het feit dat men actie voert, garandeert nog geen invloed. Om invloed te
kunnen uitoefenen, moet je beschikken over machtsmiddelen.

4p 11 �� Van welke machtsmiddelen konden de scholieren gebruikmaken?
Noem er twee en maak deze machtsmiddelen duidelijk met behulp van citaten uit tekst 4
en 5.

De scholieren hebben bij deze actie gebruik gemaakt van democratische rechten van
burgers.

3p 12 �� A Hoe noemen we die rechten?
B Noem twee voorbeelden van die rechten waarvan de scholieren gebruik hebben gemaakt.

Er worden gewoonlijk drie vormen van politieke participatie onderscheiden.
2p 13 �� Noem deze vormen van politieke participatie.
2p 14 �� Van welke vorm van politieke participatie hebben de scholieren gebruik gemaakt en geef

een reden waarom het voor de hand ligt dat scholieren deze vorm van participatie hebben
gebruikt.

2p 15 �� Leg ook uit waarom de twee andere vormen van politieke participatie minder of niet
geschikt zijn voor de scholieren bij deze actie.

Er worden twee soorten pressiegroepen onderscheiden. Het stakingscomité van de
scholieren is een voorbeeld van de ene soort. In tekst 4 staat ook een voorbeeld van de
andere soort pressiegroep.

5p 16 �� A Welke soort pressiegroep hebben de scholieren gevormd?
B Noem de andere soort pressiegroep en geef daarvan een voorbeeld uit tekst 4.
C Noem twee kenmerkende verschillen tussen beide soorten pressiegroepen.

De overheid heeft in Nederland de grondwettelijke taak om onderwijs te garanderen.
2p 17 �� Geef een reden waarom in Nederland de overheid de taak heeft het onderwijs te

garanderen.

In een democratie acht men het wenselijk dat burgers politiek actief zijn.
2p 18 �� Geef twee redenen waarom politieke participatie van de burger als wenselijk wordt gezien.

Naar aanleiding van de scholierendemonstratie op 6 december kwam de staatssecretaris
met een besluit om de studielast van scholieren te verminderen. Onder andere hoefden de
scholen een aantal vakken niet aan te bieden en werden de eisen voor opdrachten en
werkstukken versoepeld. Schoolleiders, schoolbesturen en vakorganisaties reageerden vol
onbegrip over deze maatregelen van de staatssecretaris. Geschrokken door de felle reacties
uit het onderwijsveld bleek de staatssecretaris bereid tot overleg met vertegenwoordigers
van het onderwijs. Tekst 5 beschrijft deze gang van zaken en welke besluiten de
staatssecretaris met steun van de Tweede Kamer uiteindelijk heeft genomen.

Het proces van politieke besluitvorming kan men aan de hand van de barrièrebenadering
of het barrièremodel bekijken. Volgens één van de organisatoren van de scholierenstaking
is de actie geslaagd. Hun belangrijkste eis, namelijk verlichting van de studielast, wordt
ingewilligd. Geredeneerd vanuit het succes van de scholierenactie kan men stellen dat een
aantal barrières is overwonnen.

4p 19 �� Welke barrières zijn overwonnen? Bespreek er twee.
Geef van elk van de twee barrières een toelichting aan de hand van de teksten 4 en 5 of
een voorbeeld uit de teksten 4 en 5.

100016 32 3 Lees verder
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���� Opgave 3 Criminaliteit van kinderen

Gebruik voor deze opgave tekst 6 uit het bronnenboekje.

4p 20 �� Leg uit waarom de criminaliteit van kinderen zowel een sociaal als een politiek probleem is.
Betrek in je uitleg gegevens uit tekst 6.

Om een maatschappelijk probleem te analyseren, kun je gebruikmaken van de
benaderingswijzen van maatschappijleer.
Ga uit van de sociaal-economische en de sociaal-culturele benaderingswijzen van
maatschappijleer.

4p 21 �� Formuleer bij elk van deze benaderingswijzen van maatschappijleer een vraag die
betrekking heeft op tekst 6.
Vermeld bij elke zelf geformuleerde vraag een bijpassend gegeven uit de tekst.

In de regels 43–52 staat informatie over crimaliteit bij kinderen.
2p 22 �� Welke kanttekeningen zijn er te maken over de betrouwbaarheid van deze gegevens?

Licht er twee toe.

Voor minderjarigen gelden in het strafrecht bijzondere bepalingen.
2p 23 �� Noem twee van die bepalingen.

Voor de verklaring van crimineel gedrag bestaan verschillende theorieën zoals 
• de bindingstheorie;
• de aangeleerd - gedragtheorie of sociale leertheorie;
• de socio-biologische theorie.

4p 24 �� Leg van twee van deze theorieën uit hoe elk een verklaring geeft voor het criminele
gedrag van kinderen.

���� Opgave 4 Allochtone jongeren

Gebruik voor deze opgave de teksten 7 tot en met 9 uit het bronnenboekje.

De maatschappelijke positie van Marokkaanse jongeren wordt bepaald door factoren die
te maken hebben met positieverwerving en positietoewijzing.

4p 25 �� Haal uit de teksten 7 en 8 twee voorbeelden van positieverwerving en twee voorbeelden
van positietoewijzing.

Volgens tekst 8 worden Marokkaanse jongeren gediscrimineerd.
2p 26 �� Welke betekenis van discriminatie is hier van toepassing?

Discriminatie heeft persoonlijke en maatschappelijke gevolgen.
3p 27 �� Noem twee mogelijke persoonlijke gevolgen van discriminatie voor de Marokkaanse

jeugd en noem een mogelijk maatschappelijk gevolg van deze discriminatie.

De overheid voert een antidiscriminatiebeleid.
1p 28 �� Welke wettelijke grondslag is er voor dit antidiscriminatiebeleid?

2p 29 �� Beschrijf op het gebied van onderwijs en op het gebied van arbeid een overheidsmaatregel
om de maatschappelijke positie van Marokkaanse jongeren te verbeteren.

Zie tekst 9.
De schrijvers van het Handboek Minderheden 1998 verwachten dat de tweede generatie
een betere positie zal krijgen dan de eerste generatie. Want deze (de eerste generatie)
moest immers de vanzelfsprekende nadelen van de feitelijke migratie overwinnen.

2p 30 �� Welke nadelen of belemmeringen voor de eerste generatie kunnen dit geweest zijn?
Noem er twee.
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Zie tekst 9.
Er worden twee vormen van sociale mobiliteit onderscheiden.

2p 31 �� Van welke vorm van sociale mobiliteit is sprake in tekst 9?
Licht je antwoord toe.

���� Opgave 5 Immigratie en emigratie

De vragen 32 tot en met 35 hebben betrekking op grafiek 1 in het bronnenboekje.

Tot 1960 is er een emigratieoverschot.
2p 32 �� A Noem twee landen waarnaar veel Nederlanders zijn geëmigreerd.

B Geef de belangrijkste reden voor deze emigratie.

Vanaf 1971 laat de grafiek een daling zien in de immigratie.
2p 33 �� Geef een verklaring voor deze daling van de immigratie.

Je ziet in 1975 een piek in de immigratiecurve.
2p 34 �� A Uit welk land kwamen in de jaren 1973–1975 relatief veel migranten naar Nederland?

B Noem een reden waarom deze migranten naar Nederland kwamen.

Van 1985 tot in 1993 stijgt de immigratie flink.
3p 35 �� A Uit welke allochtone groepen bestond toen vooral deze immigratie?

Noem er twee.
B Noem voor één groep een reden waarom Nederland deze toeliet.

100016 32 5
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���� Opgave 1 Criminaliteit en rechtsstaat: politieactie Millinxbuurt

tekst 1 ’Politionele drijfjacht ongeoorloofd’

bron: de Volkskrant van 30 november 1999

100016 32A 2 Lees verder
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tekst 2 ’Millinxactie gerechtvaardigd’
Grenzen aftasten van wat de politie mag is nuttig in wijken met extreme
overlast

bron: Trouw van 22 december 1999

tekst 3 Actie Millinxbuurt onrechtmatig
Rechter: iedere wijkbewoner controleren op wapens mag niet

bron: naar Trouw van 5 januari 2000

100016 32A 3 Lees verder

Van onze verslaggever

ROTTERDAM U$G"/$27"#:--&
%)#)./"&)"$VJ8W$6)#'/$'"$723)/)"-5/)"
)# '"$@2//"&'-%."$8)33)#9:00&/$42"'$/"
6"&'"')4"#A$X#$""#$'22&$%).'--'
4"73--4'"$:00&/;$+--&$6""3
+-7"#%).:&0)<$73--/.6)#'/;$).
)"'"&""# 72/"#/)""3$+-7"#:"=)//"&;$=")
211)5)"&$6-#$?0./)/)"$QA$J.<-%A
VYW
D"$:"'2"3)#4$6-#$'"$-5/)"$+-.$""#
&"5(/"&3)?<"$0)/.7&--<$/"$<&)?4"#$26"&$'"
4&"#="#$6-#$'"$Z"/$+-7"#.$"#$%0#)/)"A
G"/$J8$+)3$'"$723)/)"$=2$%""&
%24"3)?<("'"#$4"6"#$2%$)#$.)/0-/)".$6-#
"9/&"%"$26"&3-./$<2&'--/$27$/"$/&"'"#A

J11)5)"&$J.<-%$).$("/$#)"/$""#.$%"/$'"
<&)/)"<$6-#$6""3$&"5(/.4"3""&'"#A$G)?
4":&0)</"$""&'"&"$&"5(/:-#<0)/.7&-<"#$2%
'"$&"5(/%-/)4(")'$6-#$'"$-5/)"$--#$/"
/2#"#A$I2$).$("/$6234"#.$("%$+"3$6-<"&
622&4"<2%"#$'-/$%"#."#$)#$:)?622&:""3'
'0:)"0="$(2&"5-4"3"4"#("'"#$+"&'"#
4"120)33""&'$27$("/$:"=)/$6-#$600&+-7"#.;
=2#'"&$&"'"3)?<"$6"&'"#<)#4$/"4"#
)#')6)'0"3"$7"&.2#"#A$G"/$1")/$'-/$="$=)5(
)#$')"$:"7--3'"$4"3"4"#(")'$27()"3'"#
+-. -3$623'2"#'"A$X#$'"$8)33)#9:00&/$4)#4
("/$"5(/"&$2%$""#$-5/)"$)#$'"$27"#:-&"
&0)%/"A
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ROTTERDAM U$D"$-5/)"$+--&:)?
'" 723)/)"$#26"%:"&$62&)4$?--&$'"
@2//"&'-%."$8)33)#9:00&/$-1.322/$"#
)"'"&"$7-..-#/$120)33""&'"$27
+-7"#:"=)/;$+-.$2#&"5(/%-/)4A$D"
@2//"&'-%."$&"5(/:-#<$:"7--3'"
4)./"&"#$'-/$'"$Z"/$+-7"#.$"#$%0#)/)"
2#623'2"#'"$4&2#'$:)"'/$622&
'"&4"3)?<"$-5/)"..
VYW
[[D\<-%"&3)'$BA$F)523-)$6)#'/$("/$(224
/)?'$'-/$'"$:"62"4'("'"#$6-#$'"$723)/)"
+2&'"#$0)/4":&")'A$D-/$'22&$""#$#)"0+"
+"/$%"#."#$2#4"3)?<$=033"#$+2&'"#
:"(-#'"3';$#2"%/$'"$[[D>"&$2#=)#A
>F-/00&3)?<$%2"/"#$+"$622&=)5(/)4$=)?#
2%$""#$+)?<$:)##"#$/"$6-33"#;$%--&$("/
%2"/$+"3$%24"3)?<$=)?#A$D-/$("/$

').5&)%)#-/)"$)#$'"$(-#'$+"&</;$6)#'$)<
26"&'&"6"#A$82"/"#$+"$'-#$-33""#$622&
("/$:""3'$22<$+-/$+"34"./"3'"$+)?<"#
:)##"#6-33"#T$*&20+"#.]$'"$)#+2#"&.$6-#
'"$8)33)#9:00&/$("::"#$"&$="31$4""#
%2")/"$%""A$D"$<&)/)"<$<2%/$622&-3$6-#
%"#."#$')"$?0)./$#)"/$)#$'"$+)?<$+2#"#A>
H&2"#^)#<.$).$/"4"#$6"&&0)%)#4$6-#$'"
:"62"4'("'"#$6-#$'"$723)/)"A$,-%"&3)'
_A G-3."%-$6)#'/$'"$-5/)"$)#$@2//"&'-%
""#$42"'<27"$%"/(2'"$2%$'"$+)?<$.5(22#
/"$6"4"#A$>D"$723)/)"$(-'$22<$'"$%"#."#
')"$""#$+-7"#$("::"#$<0##"#$27.72&"#;
%--&$'-/$<2./$/)?'$"#$4"3'A$F0$4":&0)</$'"
26"&(")'$(--&$%-5(/$2%$`33"$%"#."#$/"
120)33"&"#;$'-/$%-4$#)"/$6234"#.$'"$+"/>;
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���� Opgave 2 Politieke besluitvorming: scholierenstaking tegen 
studiehuis

tekst 4 Internet ingezet tegen studiehuis
G"/$./0')"(0).$%2"/$27$'"$.5(27;$6)#'"#$="6"#$6+2\"&.$)#$[3--&')#4"#A
R)##"# ""#$+""<$%2:)3).""&'"#$="$6)-$)#/"&#"/$aANNN$.5(23)"&"#$622&$""#
3-#'"3)?<"$./-<)#4$27$a$'"5"%:"&A

bron: NRC Handelsblad van 20 november 1999

100016 32A 4 Lees verder

[^BB@DXFH!F;$bN$FJ[A$I"$+2&'"#
4":&0)</$-3.$7&2"1<2#)?#"#;$="44"#$'"
="6"#$3""&3)#4"#A$cZ"$%2"/"#$2#.$&"''"#
)#$'-/$./0')"(0).d;$="4/$@)-##"$6-#
H"3'"&"#$VLaWA$X#$."7/"%:"&$=)?#$=)?;$%"/
-33"$6)"&'"$<3-.."&.;$:"42##"#$--#$'"
6"&#)"0+'"$"9-%"#7&24&-%%->.$622&
(-62$"#$6+2A$[-#$H"3'"&"#$.2%/$27]$Le
6-<<"#;$MN$00&$.5(223+"&<$7"&$+""<;
6"&73)5(/$"9-%"#$+).<0#'";$6&""%'"
/-3"#$"#$/+""$#)"0+"$6-<<"#;
<0#./=)##)4"$62&%)#4$"#$-34"%"#"
#-/00&+"/"#.5(-77"#;$+--&$?"$>#)"/.>$--#
(":/A$c!#$+"$%2"/"#$22<$+"<"#$622&0)/
73-##"#Ad$8--&$"&$).$(227A$J7$(0#$27&2"7
6)-$)#/"&#"/$2%$27$a$'"5"%:"&$/"4"#$("/
./0')"(0).$/"$'"%2#./&"&"#$)#$D"#$G--4
<&"4"#$="$:)##"#$""#$+""<$aANNN$
"\%-)3/?".A
8-&5$H":0).$VLMW$).$'"$+()==<)'A$G)?
2#/+)"&7$""#$+":.)/"$%"/$6"&.5()33"#'"
>3)#<.>A$I"31$4"3""&';$%"/$.21/+-&"$6-#
8)5&2.21/A$X#$'"$%"')-/(""<$6-#$("/
Bf0-%-&)?#$K233"4"$)#$[3--&')#4"#$U$("/
"7)5"#/&0%$6-#$'"$7&2/"./:"+"4)#4$U
/22#/$()?$'"$7&24&-%%"&)#4.52'".$6-#

""#$>3)#<>A$X"'"&""#$<-#$=)5($--#%"3'"#
622&$'"$./-<)#4$"#$""#$./-<)#4.72./"&
!"#$%"&!'$ 6-#$'"$-5/)"\.)/"
V+++A./-<)#4A5?:A#"/WA$D)"$(-#4"#
)#%)''"3.$26"&-3$)#$("/$3-#'A$D"$./-<)#4$).
'"$""&./"$3-#'"3)?<"$.5(23)"&"#-5/)"$/"4"#
""#$)#(20'"3)?<"$2#'"&+)?.6"&#)"0+)#4
22)/$)#$F"'"&3-#'A$G"/$2#:"(-4"#$26"&$'"
6"&#)"0+)#4$3""1/$#)"/$-33""#$:)?
3""&3)#4"#A$H"6"./)4'"$2&4-#).-/)".;$=2-3.
'"$3"&-&"#:2#'$BJ:$"#$>J0'"&.$"#$K22>;
./"0#"#$'"$./-<"&.A$D"$<3221$/0.."#$'"
%)''"3:-&"$.5(223$"#$(:2$21$0#)6"&.)/-)&"
273")')#4"#$')"$'22&$("/$./0')"(0).$%2"./
+2&'"#$26"&:&04';$).$.)%7"3+"4
6"&.5(26"#$#--&$'"$26"&4-#4$6-#$'"
'"&'"$#--&$'"$6)"&'"$<3-.;$="4/$(-62\e
3""&3)#4$B'')"$6-#$'"#$R"&4$VLgW$)#
[3--&')#4"#A$c[&2"4"&$6"&=227$?"$27$'"
0#)6"&.)/")/$21$(24".5(223$-3.$:3""<$'-/$?"
?"$./0')"/)?'$#)"/$<2#$73-##"#A$F0$6"&=0)7
?"$)#$'"$6)"&'"$<3-.A$[""3$6+2\"&.$="44"#
#0$'-/$="$#--&$'"$(-62$+)33"#A$D"
26"&(")'$(""1/$3)"6"&$'-/$+)?$./&-#'"#;
2%'-/$""#$%).30</"$.5(23)"&$42"'<27"&$).
'-#$""#$%).30</"$./0'"#/Ad
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tekst 5 Adelmund draait maatregelen terug
Studiehuis havo en vwo blijft intact

D22&$2#="$&"'-5/)"$2#'"&+)?.
D!F$GBBH;$Le$PBF.

C/--/.."5&"/-&).$B'"3%0#'$VJ#'"&+)?.W$'&--)/$'"$622&4"./"3'"$%--/&"4"3"#
/"&04 2%$'"$6"&#)"0+'"$")#'"9-%"#7&24&-%%->.$622&$(-62$"#$6+2$/"
6"&3)5(/"#A$G"/$=24"#2"%'"$./0')"(0).$:3)?1/$()"&'22&$)#/-5/A

bron: NRC Handelsblad van 14 januari 2000

100016 32A 5 Lees verder

G"/$#)"0+"$"9-%"#6-<$-34"%"#"
#-/00&+"/"#.5(-77"#$VBFZW$"#$'"$/-3"#
_&-#.$"#$D0)/.$+2&'"#$4""#$<"0="6-<;
%--&$:3)?6"#$6"&73)5(/A$C5(23"#$%24"#
')"$6-<<"#$+"3$%)#'"&$=+--&$%-<"#A$D-/
).$'"$0)/<2%./$6-#$("/$26"&3"4$'-/
B'"3%0#'$4)./"&"#$(-'$%"/$'"
2#'"&+)?.:2#'"#;$&"5/2&"#$"#
.5(223:"./0&"#A$D"$%)#)./"&&--'$=20$=)5(
6-#%)''-4$26"&$'"$#)"0+./"$73-##"#$6-#
B'"3%0#'$:0)4"#A
D"$%--/&"4"3"#$(-'$=)?$27$Le$'"5"%:"&
--#4"<2#')4';$#-$""#$%-..-3"
.5(23)"&"#./-<)#4$/"4"#$("/$>./0')"(0).>;
'-/$/"$=+--&$=20$=)?#A$*+""$'-4"#$3-/"&
<"0&'"$'"$*+""'"$,-%"&$'"$%--/&"4"3"#
42"'A$8--&$.5(23"#$"#$3"&-&"#$+-&"#
+2"'"#'$2%'-/$="$'"$%--/&"4"3"#
2#0)/62"&:--&$-5(//"#$"#$2%'-/$"&$%"/
("#$4""#$26"&3"4$+-.$4"+""./A$I)?
2"1"#'"#$4&2/"$'&0<$0)/$27$B'"3%0#'$2%

(--&$%--/&"4"3"#$/"&04$/"$'&--)"#A$J2<$#0
./"0#/$'"$*+""'"$,-%"&$'"$2%%"=+--)
6-#$'"$./--/.."5&"/-&).A
D"$0#)6"&.)/")/"#$=)?#$/2/$#0$/2"$/"6&"'"#
26"&$("/$6"&=+--&'"$"9-%"#7&24&-%%-
"#$+-&"#$+2"'"#'$/2"#$B'"3%0#'
732/."3)#4$("/$7&24&-%%-$6"&3)5(//"A
C5(23"#$+-&"#$:22.$2%'-/$="$%)''"#$)#
("/$?--&$)#4"+)<<"3'"$&22./"&.$%2"./"#
2%422)"#A$!#$2%4".5(223'"$3"&-&"#;
2%'-/$="$(0#$4"=-4$)#$'"$<3-.$2#'"&%)?#'
=-4"#$#0$'"$723)/)"<$)#""#.$=")$'-/
3""&3)#4"#$(0#$6-<$<2#'"#$3-/"#$6-33"#A
C5(23)"&$8-&5$H":0).$0)/$[3--&')#4"#$"#
""#$6-#$'"$2&4-#).-/2&"#$6-#$'"
.5(23)"&"#./-<)#4;$).$&"'"3)?<$27/)%)./).5(
26"&$'"$#)"0+./"$%--/&"4"3"#A$cJ#="
:"3-#4&)?<./"$").$+-.$'-/$'"$./0')"3-./$6-#
'"$/+""'"$1-."$6"&3)5(/$+"&'A$D-/$3)?</
22<$("/$0)/4-#4.70#/$6-#$B'"3%0#'$/"
=)?#Ad
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���� Opgave 3 Criminaliteit van kinderen

tekst 6 Kok bepleit verplichte opvoedles voor ouders
Tegen jeugdcriminaliteit

D!F$GBBH$VHQDW$U$Q&"%)"&$,2<$6)#'/$'-/$20'"&.$6-#$5&)%)#"3"$<)#'"&"#
6"&73)5(/$%2"/"#$+2&'"#$""#$2762"'50&.0.$/"$6234"#A$G)?$(""1/$()"&26"&$""#
4".7&"<$4"(-'$%"/$P0./)/)"\%)#)./"&$,2&/(-3.;$')"$3--/$0)/=2"<"#$21$=2>#
%--/&"4"3$(--3:--&$).A

bron: Tubantia van 22 september 1999

100016 32A 6 Lees verder

D)/$=")$%)#)./"&\7&".)'"#/$,2<$4)./"&"#$)#
("/$-5/0-3)/")/"#7&24&-%%-$F"/+"&<A$h)/
""#$2#'"&=2"<$6-#$("/$:0&"-0$X#/2%-&/
:3)?</$'-/$ai$7&25"#/$6-#$'"$F"'"&3-#'"&.
72.)/)"1$./--/$/"4"#26"&$""#$6"&73)5(/"
2762"'50&.0.$622&$20'"&.$6-#
7&2:3""%<)#'"&"#A$*"4"#$).$bi$7&25"#/A
Q&"%)"&$,2<$=)"/$622&'"3"#$6-#$=2>#
6"&73)5(/"$50&.0.;$')"$)#$!#4"3-#'$-3
:"./--/A$>D"$22&.7&2#4$6-#$'"$"33"#'"$6-#
7&2:3""%<)#'"&"#$<-#$.2%.$)#$("/$4"=)#
3)44"#A$G"/$4--/$'--&:)?$2%$4"=)##"#$')"
:)?622&:""3'$.25)--3$#)"/$10#5/)2#"&"#;
-&%2"'"$<"##"#;$6"&7-07"&"#$21
4":&2<"#$=)?#A>$G)?$%""#/$'-/$""#$&"5(/"&;
')"$)#$52#/-5/$).$4"<2%"#$%"/$""#$?"04')4
5&)%)#""3/?";$'"$%24"3)?<(")'$%2"/
<&)?4"#$20'"&.$/"$'+)#4"#$2762"'3".."#
/"$4--#$6234"#A$>X<$+""/$#)"/$21$=2>#
%--/&"4"3$22<$/"5(#).5($).$/"$&"-3)."&"#;
%--&$'"$:-.).4"'-5(/"$()"&-5(/"&$6)#'$)<
72.)/)"1>;$-3'0.$'"$7&"%)"&A
G"/$)'""$2%$""#$-62#'<32<$622&$<)#'"&"#
)#$/"$./"33"#;$"6"#""#.$""#$%--/&"4"3$')"
)#$!#4"3-#'$-3$<-#$+2&'"#$4"#2%"#;
+)?./$,2<$6-#$'"$(-#'A$G)?$%""#/$'-/;
)#')"#$<)#'"&"#$>.$-62#'.$3--/$27$./&--/

<2%"#;$"&$""&./$""#$/--<$3)4/$:)?$20'"&.;
723)/)"$"#$(0376"&3"#"&.A$>D)"$%2"/"#$'-#
0)/=2"<"#$+--&2%$("/$<)#'$#)"/$/(0).$).A>
KDB\1&-5/)"3")'"&$D"$G227$C5("11"&
(""1/$-3$""&'"&$4"73")/$622&$4"'+2#4"#
2762"'50&.0.."#$)#$""#$--#/-3$4"6-33"#A
J2<$).$'"$KDB\1&-5/)"3")'"&$622&./-#'"&
6-#$""#$-62#'<32<$622&$<)#'"&"#A$h)/$'"
X#/2%-&/\"#f0j/"$:3)?</$'-/$MS$7&25"#/
/"4"#$""#$-62#'<32<$).A$[22&$).$eS
7&25"#/A
h)/$5)?1"&.$6-#$'"$723)/)"$)#$D"#$G--4$"#
@2//"&'-%$:3)?</$'-/$("/$--#/-3$<)#'"&"#
?2#4"&$'-#$/+--31$?--&$'-/$./&-1:-&"$1")/"#
73""4/;$"#2&%$./)?4/A$D"$723)/)"$)#$D"#
G--4$"#$@2//"&'-%$(""1/$)#$'"$""&./"
("31/$6-#$')/$?--&$-3$'0::"3$=26""3
<)#'"&"#$--#4"(20'"#$-3.$)#$'"$""&./"
("31/$6-#$62&)4$?--&A$X#$D"#$G--4$4)#4$("/
2%$&0)%$/+""(2#'"&'$?2#4"$<)#'"&"#;$)#
@2//"&'-%$2%$=".(2#'"&'A$[234"#.$,2<
("::"#$20'"&.$k#$'"$26"&(")'$""#
:"3-#4&)?<"$&23$)#$("/$2762"'"#$6-#
<)#'"&"#A$>G"/$).$""#$:"3-#4&)?<$70#/$622&
20'"&.$2%$%"#."#$6-#-1$'"$4":22&/"
#2&%"#$"#$+--&'"#$:)?$/"$:&"#4"#A$D"
26"&(")'$%-4$()"&)#$#)"/$7-..)"1$:3)?6"#A>
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���� Opgave 4 Allochtone jongeren

Hieronder staat een gedeelte van een geprek met A. Aboutableb, directeur van het
multicultureel centrum Forum, naar aanleiding van een onderzoek naar de positie
van etnische minderheden.

tekst 7 Gesprek met de directeur van het 
multicultureel centrum Forum

bron: NRC Handelsblad van 29 maart 1999

tekst 8 Marokkaanse jeugd krijgt last van stigma

bron: Trouw van 23 januari 1999

100016 32A 7 Lees verder

(&)"**&&$+','$,-.)*+',/"$0')'$,1&%%'$
1&*'),&2,'$,1"%0'$,%&0')',"3%'4!4$0'$5
6.)4$&&7+',/"$0')'$,!"'$,8'9,:'9');
7&&) $"0,%&$0,$4'9,<",0"'!,&%+
&.9"=89"$'$5,>&9,4+,!',1')*%&)4$0,1"")
!'<',!)4'!'%4$0?
cJ7$'"$.5(223$6-#$%)?#$'25(/"&$=)/$""#
?2#4"/?"$'-/$4""#$+22&'$F"'"&3-#'.$.7&-<
/2"#$()?$:"42#A$!#$()?$).$)#$F"'"&3-#'
4":2&"#l$P"$=20$6"&+-5(/"#$'-/$<)#'"&"#
')"$)#$F"'"&3-#'$4":2&"#$=)?#$4""#
/--3-5(/"&./-#'$("::"#A$8--&$'-/$("::"#
="$+k3A$I"$<2%"#$%"/$""#$-5(/"&./-#'$6-#
bANNN$+22&'"#$27$'"$:-.)..5(223$"#$4--#
"&$%"/$""#$-5(/"&./-#'$6-#$iANNN$+22&'"#
6-#-1A$^24).5($'-/$="$27$'"$%)''"3:-&"
.5(223$.3"5(/$.52&"#$21$-1(-<"#Ad
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tekst 9 _&-4%"#/$0)/$("/$G-#':2"<$8)#'"&("'"#$Lmmi

bron: Handboek Minderheden, 1998

���� Opgave 5 Immigratie en emigratie

grafiek 1
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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

100016 CV32 6 Lees verder
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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

100016 CV32 7 Lees verder
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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
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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
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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
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■■■■

100020 32 Begin

Examen HAVO 
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Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te
behalen; het examen bestaat uit 35 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Bij dit examen hoort een bronnenboekje.

Vragenboekje
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■■■■ Opgave 1 Justitie in de buurt

In het najaar van 1999 publiceerde de voormalige minister van Justitie Winnie Sorgdrager
het boek Een verantwoordelijke minister. In dit boek analyseert zij de veranderende rol van
het ministerie van Justitie in de Nederlandse samenleving. Tekst 1 uit het bronnenboekje is
een fragment uit haar boek. De vragen 1 tot en met 8 hebben betrekking op deze tekst.

Bij het bestrijden van de verschillende vormen van criminaliteit voert de overheid een
repressief en een preventief beleid.

2p 1 ■ Leg uit dat het voorstel van ’Justitie in de buurt’ zowel een voorbeeld is van repressief als
van preventief beleid.

2p 2 ■ Leg met behulp van de tekst uit welk soort criminaliteit de minister wil bestrijden met het
voorstel ’Justitie in de buurt’.

Er zou binnen de wijkkantoren van Justitie een netwerk van instellingen kunnen
ontstaan, bestaande uit onder meer het Openbaar Ministerie, de reclassering en Bureau
Slachtofferhulp (regel 26–32).

2p 3 ■ Welke twee taken heeft het Openbaar Ministerie vooral in de wijkkantoren van Justitie?

De reclassering speelt een rol in de wijkkantoren van Justitie.
2p 4 ■ Noem twee taken van de reclassering.

Ook het Bureau Slachtofferhulp heeft een plaats in de wijkkantoren van Justitie.
2p 5 ■ Noem twee taken van het Bureau Slachtofferhulp.

Volgens de tekst is het wijkkantoor een bijkantoor van het arrondissementsparket en
maakt het kantongerecht nog geen deel uit van dit kantoor.

2p 6 ■ Welke verdachten worden berecht door de arrondissementsrechtbank en welke
verdachten door het kantongerecht?

In de tekst staat dat taakstraffen, HALT-projecten en andere maatregelen snel kunnen
worden geregeld.

2p 7 ■ Welke doelstellingen staan voorop bij het opleggen van taakstraffen?
Noem er twee en licht elke doelstelling toe.

2p 8 ■ Wat is het doel van HALT-projecten?

Zie tekst 2 uit het bronnenboekje.
Er zijn verschillende theorieën die een verklaring geven voor crimineel gedrag.

2p 9 ■ Welke theorie sluit met name aan bij de aanpak van het Preventieproject Recidive
Eindhoven?
Licht het antwoord toe.

■■■■ Opgave 2 Gasboringen in de Waddenzee

In het najaar van 1999 beheerste het kabinetsplan om gasboringen in de Waddenzee toe
te staan, het politieke nieuws.
De partijen van het tweede paarse kabinet (PvdA, VVD, D66) verschilden onderling van
mening over de toelaatbaarheid van het boren naar gas in de Waddenzee. De centrale
vraag was of boringen zouden leiden tot bodemdaling van de Waddenzee. De vragen 10 tot
en met 16 behandelen dit politiek meningsverschil naar aanleiding van tekst 3 uit het
bronnenboekje.

2p 10 ■ Geef twee redenen waarom het toestaan van boren naar gas in de Waddenzee een
politiek probleem is.

100020 32 2 Lees verder
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De omzetting van eisen in overheidsbeleid verloopt in een aantal fasen.
2p 11 ■ Van welke fase in het totstandkomen van beleid is sprake in de tekst?

Geef ter ondersteuning van je antwoord een verwijzing naar de tekst.

3p 12 ■ Noem uit de tekst drie omgevingsfactoren die van invloed zijn op de besluitvorming over
gasboringen in de Waddenzee.

De Tweede Kamer heeft twee taken.
2p 13 ■ Welke taak van de Tweede Kamer herken je in de tekst?

Licht je antwoord toe.

De Tweede Kamer beschikt over staatsrechtelijke en informele middelen om haar taken
uit te oefenen.

2p 14 ■ Van welke informele middelen kunnen kamerleden gebruik maken?
Noem er twee en licht ze toe.

De PvdA en de VVD taxeren de schadelijke gevolgen van gasboringen in de Waddenzee
verschillend. Deze verschillende taxaties zullen mogelijk corresponderen met de politieke
uitgangspunten van PvdA en VVD en de belangen waarvoor ze zeggen te staan.

2p 15 ■ Leg uit waarom de VVD het risico dat aan de gasboringen vastzit, lager taxeert dan de
PvdA.
Ga in je antwoord uit van de politieke uitgangspunten van beide partijen of van de
belangen waarvoor ze opkomen.

In de tekst is sprake van twee actoren die elk vanuit verschillende belangen proberen de
politieke besluitvorming te beïnvloeden: Greenpeace en de Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM).

4p 16 ■ A Noem twee machtsbronnen van Greenpeace en twee van de NAM.
B Geef van beide actoren een voorbeeld hoe ze elk de politiek kunnen beïnvloeden.

■■■■ Opgave 3 De multiculturele stad

Gebruik voor deze opgave tekst 4 uit het bronnenboekje.

In de Volkskrant van 7 maart 1998 komt professor Veenman aan het woord. Hij heeft in
opdracht van de gemeente een analyse gemaakt van de problemen van Rotterdam als
multi-etnische stad en hij komt met een aantal beleidsaanbevelingen.

De aanwezigheid van migranten in Rotterdam confronteert deze stad met verschillende
maatschappelijke vraagstukken.

4p 17 ■ Naar welke algemene maatschappelijke vraagstukken van de multi-etnische samenleving
verwijst professor Veenman?
Noem er twee en licht elk toe door te verwijzen naar de tekst.

Vaak wordt het begrip multiculturele samenleving in twee betekenissen gebruikt.
4p 18 ■ Geef aan dat professor Veenman beide betekenissen van het begrip multiculturele

samenleving hanteert.
Ondersteun elke betekenis met een gegeven uit de tekst.

Om de problematiek van de multi-etnische samenleving zoals deze staat beschreven in de
tekst in kaart te brengen, kun je gebruik maken van de benaderingswijzen van
maatschappijleer.

2p 19 ■ A Geef een citaat of een gegeven uit de tekst dat past bij de politiek-juridische
benaderingswijze.
B Geef een citaat of een gegeven uit de tekst dat past bij de sociaal-culturele
benaderingswijze.

100020 32 3 Lees verder

Pagina: 1452Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



De achterstandssituatie van veel allochtonen in Rotterdam kun je verklaren met factoren
die te maken hebben met positieverwerving en positietoewijzing.

4p 20 ■ Noem uit de tekst twee factoren die te maken hebben met positieverwerving en twee
factoren die betrekking hebben op positietoewijzing.

In regel 69–70 staat de opvatting dat allochtone groeperingen alleen via het zuilenmodel
kunnen emanciperen.

2p 21 ■ Ben je het eens of oneens met deze opvatting?
Motiveer je antwoord door uit te gaan van de mogelijkheden die het zuilenmodel al of
niet biedt voor de emancipatie van allochtone groeperingen.

Zie regel 72–89 van tekst 4.
In de uitspraken van professor Veenman kun je voorbeelden herkennen van de rol die
socialisatoren spelen bij het scheppen van maatschappelijke kansen van allochtone
jongeren.

4p 22 ■ Leg uit aan de hand van twee socialisatoren die Veenman noemt dat deze socialisatoren
de maatschappelijke kansen van allochtone jongeren verkleinen.

Volgens professor Veenman worden de kansen van de allochtone groepen ook bepaald
door de autochtone ’poortwachters’ zoals ’de school, het arbeidsbureau en de
personeelsfunctionaris’ (regel 90–94).

4p 23 ■ Leg uit hoe deze autochtone poortwachters de maatschappelijke kansen van allochtonen
mede kunnen bepalen.
Maak daarbij gebruik van het begrip dominante cultuur.

Professor Veenman typeert Rotterdam als een multi-etnische stad. Wat voor Rotterdam
geldt, geldt ook voor veel andere steden in Nederland.
Het ontstaan van Nederland als een multi-etnische samenleving is het gevolg van de
komst van migranten.

4p 24 ■ A Noem twee groepen migranten die vanwege de dekolonisatie in de jaren vijftig naar
Nederland kwamen.
B Leg uit wat het overheidsbeleid was ten aanzien van deze groepen migranten.

2p 25 ■ A Wat was het beleid of de rol van de overheid in de jaren zestig en begin jaren zeventig
jegens migranten in Nederland?
B Geef een reden voor dit beleid of deze rol van de overheid.

■■■■ Opgave 4 Functies van politieke partijen

De vragen 26 tot en met 30 hebben betrekking op tekst 5 en 6 en tabel 1 uit het
bronnenboekje.

In de winter van 1999/2000 werd er in diverse publicaties aandacht besteed aan de positie
van de politieke partijen in de Nederlandse parlementaire democratie. In deze opgave
staan de functies van politieke partijen in het proces van politieke besluitvorming centraal.

Om te laten zien hoe burgers kunnen deelnemen aan het politieke besluitvormingsproces,
onderscheidt men vaak verschillende vormen van participatie.

4p 26 ■ Welke twee vormen van participatie herken je in beide teksten?
Ondersteun je antwoord met een verwijzing naar de teksten.

Politieke partijen hebben onder meer de volgende functies:
• communicatiefunctie
• participatiefunctie
• selectiefunctie

In tekst 5 wordt gesteld, dat politieke partijen verschillende functies minder goed vervullen.
2p 27 ■ Welke twee functies vervullen politieke partijen minder goed volgens deze tekst?

Licht het antwoord toe.

100020 32 4 Lees verder
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In het algemeen vervullen politieke partijen een andere rol in het politieke
besluitvormingsproces dan belangengroepen. Volgens tekst 5 ondervinden politieke
partijen in toenemende mate concurrentie van belangengroepen. Daardoor lijkt één
verschil tussen politieke partijen en belangengroepen minder goed zichtbaar te worden.

2p 28 ■ Welk verschil tussen politieke partijen en belangengroepen lijkt volgens tekst 5 minder
zichtbaar te worden?

De schrijver van tekst 6 maakt een onderscheid in de aantrekkingskracht van politieke
partijen. Politieke partijen met een duidelijk politiek profiel zoals de SP, GroenLinks en
de ChristenUnie hebben naar verhouding meer leden dan de grote politieke partijen.

2p 29 ■ Leg uit waarom deze partijen zich politiek duidelijker kunnen profileren dan partijen als
CDA, D66, PvdA en VVD.

Zie tabel 1.
De daling van het ledenaantal van politieke partijen vanaf de jaren zestig is mede te
verklaren vanuit ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving.

2p 30 ■ Noem een maatschappelijke ontwikkeling in de Nederlandse samenleving die de daling
van het ledenaantal van politieke partijen vanaf de jaren zestig mede kan verklaren.
Licht je antwoord toe.

■■■■ Opgave 5 Statistieken over criminaliteit

Deze opgave heeft betrekking op de tabellen 2 tot en met 5 uit het bronnenboekje.

Tabel 2 laat zien dat in totaal zo’n 1150 jongeren onder de achttien jaar volgens het
volwassenenstrafrecht zijn veroordeeld.

2p 31 ■ Geef daarvoor een reden.

Hoewel tabel 2 geen informatie geeft over de verschillen tussen jongens en meisjes, maken
vooral jongens zich schuldig aan crimineel gedrag. Het aandeel dat meisjes hebben in de
criminaliteit is gering.

2p 32 ■ Noem twee mogelijke verklaringen voor het feit dat jongens zich meer schuldig maken
aan crimineel gedrag dan meisjes.

Vergelijk de gegevens van tabel 3 met die van tabel 4.
4p 33 ■ Worden de gegevens over onveiligheidsgevoelens bij vrouwen uit tabel 3 gesteund door

de onderzoeksgegevens uit tabel 4?
Geef twee redeneringen.

Zie tabel 4.
3p 34 ■ A Van welke onderzoeksmethode heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

gebruik gemaakt?
B Noem een voordeel van deze onderzoeksmethode.
C Welke kanttekening kun je plaatsen bij deze onderzoeksmethode?

Volgens tabel 5 hebben inwoners van stedelijke gebieden een grotere kans om slachtoffer
van een delict te worden dan inwoners van minder verstedelijkte gebieden. Dit zou
komen doordat in stedelijke gebieden meer criminaliteit voorkomt dan in minder
verstedelijkte gebieden.

2p 35 ■ Geef twee redenen waarom in stedelijke gebieden naar verhouding meer criminaliteit
voorkomt dan in minder verstedelijkte gebieden.

100020 32 5

Einde

Pagina: 1454Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



■■■■

100020 32A Begin

Examen HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 01
Tijdvak 2

Woensdag 20 juni
13.30 –16.30 uur

BronnenboekjeM
aa

ts
ch

ap
p

ijl
ee

r 
(n

ie
u

w
e 

st
ijl

 e
n

 o
u

d
e 

st
ijl

)

Pagina: 1455Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



■■■■ Opgave 1 Justitie in de buurt

tekst 1 ������������	��
����

bron: Sorgdrager, W., Een verantwoordelijke minister, opstellen over justitie en politie,
Breda, 1999, pagina 215–216

tekst 2 ������������������������������������	������	����

�����������	����
���	

ontleend aan het artikel ’Evaluatie van het Preventieproject Recidive Eindhoven.
Een lichtend voorbeeld’ uit: SEC. Tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie,
oktober 1999, pagina 9–11
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■■■■ Opgave 2 Gasboringen in de Waddenzee

tekst 3 �����������������������		�����

������������������	���������	���

����������#

�������
����

�/7�#  8�9�/������	��-
	��	����������������������������������������
�
�������������������:
�������������

���"
��

�����

��������
���������������
�����
����������������
�����������������	��������3������
��+������&3�� (����
���������� �������������

���������
��3

��%�����3��	����-����������
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����� 
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bron: De Gelderlander van 12 november 1999
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■■■■ Opgave 3 De multiculturele stad

tekst 4 ����	��������������������������	���

 ��������������
�������������������,������
	����
������������������������
�������
��>�����������	����������������"���	
�����������������������������������#�����
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bron: de Volkskrant van 7 maart 1998

■■■■ Opgave 4 Functies van politieke partijen

tekst 5 ���� ������������������������

bron: Woerdman, E., ’Het functieverlies van partijen’, in: Politiek en politicologie,
Groningen, 1999, pagina 202–203
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tekst 6 !������������������		��

ontleend aan: Politieke partijen, themabijlage, NRC Handelsblad van 27 januari 2000

tabel 1 Totaal aantal leden van politieke partijen in Nederland:

bron: Politieke partijen, themabijlage, NRC Handelsblad van 27 januari 2000

■■■■ Opgave 5 Statistieken over criminaliteit

Het aantal jongeren per leeftijdsgroep dat volgens het jeugdstrafrecht en
volwassenenstrafrecht is veroordeeld.

tabel 2 Jeugdstrafrecht per leeftijdsgroep

bron: Website van Justitie, versie van 7 oktober 1998, rubriek Achtergronden & statistieken,
jeugdcriminaliteit
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���01;=��
����2J=�===�7�����
���������

�
���������������
���������012=��
���
�



��
�����

����������������A==�===�	

�

���01K=��
����������������	�����
�

AJ=�===��-
���
����������	
����������

���
��	���
�����������������������	��

���

���
��	����������������������������G

#�����������������������������������

�������

������
������������������	����

���������������
���������������	�����

���������������������
������
�G�#�����

�����

������
���������������
��L� �

""����;;����3�� �	
��������

��������

��������

��
������
��
���������������

���������������������������������



���	�����������������������������
����

��������������������������	����
�������

.���
����������3
������8����$����������


�����������������������	��

L�������@����&
��������������
��83"���

,3M(�

$����

��
�����������������
������������

����������
�������%��
��������
����������


��������+

������	��������	�����

�
���������	��������������������������

	�������������������������7��
��������

�����

���

�����������	�������
�

�������
���������������������������

�

���������������������������A6N��
����

��������

5

10

15

20

25

30

1950 634.656
1960 731.468
1970 392.880
1980 430.432
1990 343.267
2000 294.469

Leeftijd   Jeugdstrafrecht   Volwassenenstrafrecht   % Jeugdstrafrecht

12-15 j 2951 31 99

16-17 j 3099 1123 73

18-20 j 21 10534 0,2

21-24 j 2 17000 0,0
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tabel 3

bron: Statistisch Jaarboek 1999, Centraal Bureau voor de Statistiek, pagina 408 

tabel 4

bron: Statistisch Jaarboek 1999, Centraal Bureau voor de Statistiek, pagina 409

100020 32A 7 Lees verder
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tabel 5

ontleeend aan: Statistisch Jaarboek 1999, Centraal Bureau voor de Statistiek, pagina 409

100020 32A 8

Einde
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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;

100020 CV32 2 Lees verder
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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

100020 CV32 5 Lees verder
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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

100020 CV32 6 Lees verder
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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
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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-
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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
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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
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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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Als bij een vraag een verklaring of uitleg,
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 36 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Opgave 1 De Wet Inburgering Nieuwkomers

tekst 1

tekst 2

tekst 3

naar: NRC Handelsblad van 1 oktober 1998

000008 39 2 Lees verder

De Wet Inburgering Nieuwkomers
Per 1 oktober 1998 is de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) van kracht
geworden. De verplichte inburgeringscursus bestaat uit lessen Nederlands
en maatschappij- en beroepsoriëntatie. Wie zich aan de cursus onttrekt,
kan rekenen op een boete van ongeveer 120 gulden per maand. De
verplichte inburgeringscursus is de voltooiing van jarenlang
experimenteren met vrijwillig onderwijs voor immigranten: veel
nieuwkomers volgden al les in de Nederlandse taal en cultuur. Wat vinden
zij van de nieuwe wet?

5

‘Ik ben tegen verplichte cursus’
Naam: Hessam Haytehvoodi (40)
Land van herkomst: Iran
Aankomst in Nederland: 1992
Beroep: docent oriëntatiecursus bij
Vluchtelingenwerk

“Omdat de regering van mijn land mij
vervolgde, kon ik niet meer in Iran wonen.
Toen ik in Nederland aankwam, zag ik op het
Centraal Station in Rotterdam een
landgenoot. Die vertelde waar ik onderdak
kon vinden en hoe het hier werkte met de
Vreemdelingendienst.
Vanaf het moment dat ik hoorde dat er een
kans was dat ik hier kon blijven, heb ik een
inburgeringscursus gevolgd. Toen was dat niet
verplicht. Maar ik vind dat je, als je hier wilt
wonen, Nederlands moet kunnen spreken.
Misschien moet je naar de tandarts. Je krijgt
brieven van de sociale dienst. Het kost wel tijd.

Nederlands is een moeilijke taal. Ik ben nog
steeds bezig met leren. Mijn vrouw, en ik
maken ’s avonds een boodschappenlijstje en
dan proberen we nieuwe dingen erop te zetten:
gisteren hebben we aubergine gegeten. Verder
schrijf ik iedere dag zinnen in mijn dagboek.
Dan probeer ik woorden te gebruiken.
Ik vind het slecht dat de cursus verplicht wordt.
Vluchtelingen hebben andere problemen. Ze
moeten nu een contract tekenen dat ze naar de
cursus zullen komen. Maar wat als je slecht
nieuws krijgt uit je eigen land? Dan slaap je
niet lekker.
’s Ochtends ben je dan moe en je hebt meer
aan je hoofd dan taalles, dus je gaat niet.
Ik wil hier blijven, ook al heb ik soms heimwee.
Nederland is een prachtig land. De mensen
zijn doorzetters: als ze iets willen, dan doen ze
dat ook.”
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‘Cursus goed voor jongeren’
Naam: Mimout Benseamar (22)
Land van herkomst: Marokko
Aankomst in Nederland: 1994
Beroep: studente

“Mijn vader heeft zich in de jaren zestig in
Nederland gevestigd. Na mijn moeder kwamen
mijn oudere broers en zussen één voor één naar
Nederland om te studeren. Ikzelf ben in 1994 hier
naar toe gekomen.
Voordat ik kon gaan studeren (taal en cultuur van
Latijns-Amerika, red.), moest ik eerst Nederlands
leren. Via een oudere zus kwam ik terecht op een
intensieve taalcursus van vier weken. De cursus
werd gegeven in Bovendonk in Noord-Brabant en
was intern. De gemeente betaalde kost en
inwoning. Het was een goede opstap voor de lessen
die ik daarna heb gevolgd aan de Rotterdamse

Avondschool vanaf februari 1995. Die cursus heb ik
binnen vier maanden afgerond. Ik was erg
gemotiveerd. Ik wilde in september beginnen aan
de universiteit. Volgend jaar hoop ik af te studeren.
Ik vind het goed dat de overheid inburgerings-
cursussen verzorgt, vooral voor jonge mensen. Ik
heb er erg veel aan gehad. Mijn oudere zussen
hadden het moeilijker. Toen zij naar Nederland
kwamen, bestond zoiets nog niet. Maar ik vind het
niet nodig dat ook oudere mensen zo’n cursus
moeten volgen. Mijn moeder is analfabete, ze heeft
nooit enig onderwijs gehad. Ik denk niet dat ik in
Nederland ben veranderd. Natuurlijk neem ik de
goede dingen van de Nederlandse cultuur over,
zoals op tijd komen en zelfdiscipline.
Maar er zijn ook slechte kanten. Nederlanders zijn
heel individualistisch. Ze hebben nooit tijd voor
elkaar. Dat is in Marokko heel anders.”
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Hessam Haytehvoodi en Mimout Benseamar zijn Nederlandse ingezetenen die buiten
Nederland geboren zijn. De Nederlandse overheid hanteert verschillende redenen om
vreemdelingen toe te laten.

2p 1 ■■ Geef voor beide personen aan wat de reden voor de Nederlandse overheid was om hun
een verblijfsvergunning te geven.

In tekst 1 staat dat de inburgeringscursus in Nederland een recent verschijnsel is. In de
jaren tachtig begon de Nederlandse overheid het minderhedenvraagstuk op een andere
manier te benaderen. Eigenlijk is de verplichting tot inburgering een gevolg van dat beleid.

2p 2 ■■ Noem een uitgangspunt van het veranderde minderhedenbeleid waarop de recente plicht
tot inburgering gebaseerd is.

In de teksten 1 tot en met 3 staan voorbeelden van positieverwerving en van
positietoewijzing.

4p 3 ■■ Geef uit de genoemde teksten één voorbeeld van positieverwerving en één voorbeeld van
positietoewijzing.
Geef van de genoemde voorbeelden aan waarom er sprake is van positieverwerving en
positietoewijzing.

In de teksten 2 en 3 noemen de sprekers waarden of normen die ze kenmerkend vinden
voor Nederland.

2p 4 ■■ Geef uit beide teksten een voorbeeld van een dergelijke waarde of norm.

De nieuwkomers in teksten 2 (regel 31 en 32 ) en 3 (regel 29 tot en met 31) doen
uitspraken over Nederlanders.

2p 5 ■■ Vind je deze uitspraken voorbeelden van stereotypering?
Licht je mening toe door uit te gaan van één kenmerk van het begrip stereotype.

000008 39 3 Lees verder
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■■■■ Opgave 2 Een kwart eeuw sociale verandering

tekst 4

bron: naar NRC Handelsblad van 1 oktober 1998

Of Nederland een multiculturele samenleving genoemd kan worden, hangt af van de
vraag hoe je dat begrip interpreteert.

2p 6 ■■ Is Nederland de afgelopen 25 jaar een multiculturele samenleving geworden?
Leg je antwoord uit vanuit een betekenis van het begrip multiculturele samenleving.
Licht je uitleg toe met een citaat uit tekst 4.

Begin jaren zeventig verbleven ongeveer 114.000 arbeidsmigranten uit het Middellandse-
Zeegebied in Nederland (bron: Sociaal en Cultureel Rapport 1998).

3p 7 ■■ Noem drie andere grote allochtone groepen die zich tussen 1945–1973 in Nederland
gevestigd hebben en geef van elke groep de belangrijkste reden van haar komst naar
Nederland.
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Kwart eeuw samenleving en beleid samengevat

Er heeft zich de afgelopen decennia een
revolutie voltrokken in de leefsituatie van
de Nederlandse bevolking, aldus het
gisteren gepresenteerde Sociaal en
Cultureel Rapport 1998. Een terugblik op
een kwart eeuw sociale verandering door
de ogen van de boekhouders van het
beleid.

Door onze redacteur
DICK VAN EIJK
RIJSWIJK, 1 OKT.
Stel dat een Nederlander uit 1970 door een
grove schending der natuurwetten pardoes
in 1998 terecht zou komen, waarover zou
hij zich dan verbazen? Die vraag hanteerde
Carlo van Praag, projectleider bij het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), als
richtsnoer bij de samenstelling van het
jongste Sociaal en Cultureel Rapport.
Omdat het SCP dit jaar 25 jaar bestaat,
werd de gelegenheid aangegrepen om het
elke twee jaar verschijnende boekwerk
geheel te wijden aan wat er zoal is
veranderd in die jaren.
De files in het verkeer. Dat was het eerste
wat Van Praag te binnen schoot. ‘Dat heeft
een grote zichtbaarheid. Het is wel
spectaculair, maar niet erg fundamenteel.’
Van Praag: ‘Wat verder opvalt is de
bontheid van het straatbeeld. Daar zou je
je als bezoeker uit de jaren zeventig wel
over verbazen. Allemaal buitenlanders: zijn
dat toeristen? Wonen ze hier? Waar komen  
ze vandaan? Hun aanwezigheid grijpt

dieper in: die wijst op een verandering in
de sociale structuur.’
Terwijl begin jaren zeventig allerlei
bewegingen in volle gang waren om de
ongelijkheid in Nederland te verkleinen, is
er in de tussentijd een nieuwe ongelijkheid
ontstaan. Er is sprake van een nieuwe
klasse van mensen die langdurig zijn
uitgesloten van de arbeidsmarkt. Die klasse
bestaat voor een aanzienlijk deel - hoewel
nog altijd minder dan de helft - uit mensen
van buitenlandse afkomst.
‘Verder natuurlijk computers. Ik bedacht
hoe de computer mijn leven heeft
veranderd. Hoe zou ik mijn werk kunnen
doen als ik er geen had? De hoeveelheid
werk die je aankunt is erdoor vergroot. Bij
mij is ook het plezier in het werk erdoor
vergroot. Het zou een vreemd gezicht zijn
voor iemand uit 1970 die hier binnen zou
stappen. Die zou vragen: wat doe je met
die kleine televisie op je bureau?’
Andere veranderingen, veranderingen die
je niet meteen ziet, zijn zeker zo belangrijk.
Het gaat dan om sociale processen als
individualisering en emancipatie. ‘Als je uit
de jaren zeventig zou zijn gedropt, zou je
nu allerlei mensen ontmoeten die alleen
leven. Je zou je ook verbazen over de
arbeidsverdeling van mensen die wel met
zijn tweeën zijn.
‘De emancipatie is veel sneller gegaan dan
we hadden gedacht, maar ook anders dan
we hadden gedacht. Het ging vooral via de
arbeidsmarkt.’
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Het aantal allochtonen is sinds 1973 flink toegenomen. Volgens het Sociaal en Cultureel
Rapport 1998 bevinden zich in 1997 1.437.000 mensen van buitenlandse afkomst in
Nederland. Dat is 9,4% procent van de Nederlandse bevolking. Een oorzaak voor deze
stijging is de toename van het aantal asielzoekers/vluchtelingen door de slechte politieke
en economische situatie in verschillende delen van de wereld, de welvaart in Nederland,
de verbeterde vervoersmogelijkheden en dergelijke.

2p 8 ■■ Noem twee andere oorzaken van de toename van het aantal allochtonen in de afgelopen
25 jaar.

In tekst 4 (regel 31–33) stelt Van Praag dat de aanwezigheid van buitenlanders in de
Nederlandse samenleving wijst op een verandering in de sociale structuur.

2p 9 ■■ Welke verandering in de sociale structuur is er volgens Van Praag ontstaan door de
aanwezigheid van buitenlanders?

Veranderingen in de sociale structuur hangen samen met veranderingen in de
maatschappelijke arbeidsverdeling.

2p 10 ■■ Leg uit welke verandering in de maatschappelijke arbeidsverdeling van de afgelopen
25 jaar in het nadeel heeft gewerkt van allochtone groepen.

Behalve de demografische veranderingen, zoals de toename van het aantal buitenlanders,
beschrijft Van Praag in tekst 4 ook een verandering als gevolg van de introductie van de
computer in het arbeidsproces.
De opkomst van computers in de samenleving heeft een aantal vraagstukken opgeroepen
bijvoorbeeld op het terrein van de werkgelegenheid.
In het rapport staat dat de relatie tussen technologie en werkgelegenheid zeer complex is.
De informatietechnologie veroorzaakt niet per definitie werkloosheid (Sociaal en
Cultureel Rapport 1998, blz. 62).

4p 11 ■■ Leg uit dat door de computer zowel arbeidsplaatsen zijn geschapen als banen zijn
verdwenen.

Naast de zogeheten zichtbare veranderingen in de Nederlandse samenleving zijn er
volgens Van Praag ook minder waarneembare veranderingen op te merken, zoals
emancipatie en individualisering. Opvallend is zijn constatering, dat de emancipatie op de
arbeidsmarkt plaatsvond.

tabel 1 Arbeidsparticipatiegraad, bevolking van 15-64 jaar, 1971-1997 (in procenten)

naar: Tabel 8.4 van het Sociaal Cultureel Rapport 1998 

1p 12 ■■ Toon met behulp van tabel 1 aan dat de emancipatie van de vrouw op de arbeidsmarkt
plaatsvond.

De positie van de vrouw op de arbeidsmarkt is (nog) niet gelijkwaardig aan die van
mannen.

2p 13 ■■ Geef daarvoor twee verklaringen.
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arbeidsparticipatiegraad

mannen vrouwen totaal

1971 84,5 29,9 57,4
1980 76,1 31,8 53,8
1990 74,6 43,6 59,3
1997 77,4 51,8 64,7
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Een andere verandering in de Nederlandse samenleving staat weergegeven in tabel 2.

tabel 2

bron: NRC Handelsblad van 1 oktober 1998

In de sociale zekerheid wordt een onderscheid gemaakt tussen:
de werknemersverzekeringen, de volksverzekeringen en de sociale voorzieningen.

3p 14 ■■ Geef voor de ABW, AOW, WAO en WW aan tot welke categorie elk behoort: tot de
werknemersverzekeringen, tot de volksverzekeringen of tot de sociale voorzieningen.
Schrijf de afkorting van elke sociale wet op en daarachter het soort verzekering.

Het aantal uitkeringsgerechtigden is volgens tabel 2 sinds 1970 flink gestegen.
Nederland kreeg door de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden in de jaren
zeventig en tachtig steeds meer te maken met knelpunten van de verzorgingsstaat.

2p 15 ■■ Noem twee van deze knelpunten die door de stijging van de uitkeringsgerechtigden zijn
veroorzaakt.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

bijstand (ABW)

werkloosheid
(WW, WWV,
RWW, IOAW)

ziekteverzuim (ZW)

arbeidsongeschikt (WAO, AAW)

ouderdom (AOW)

'96'95'90'85'80'75'70

MEER MENSEN MET UITKERING
volume ontwikkeling in de sociale zekerheid (x 1.000 uitkeringsjaren)
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■■■■ Opgave 3 Het algemeen verbindend verklaren van CAO’s

tekst 5

bron: NRC Handelsblad van 8 augustus 1998

*  Met het algemeen verbindend verklaren van CAO’s (AVV) wordt bedoeld dat de
bepalingen van de CAO door de overheid geldig worden verklaard voor de hele bedrijfstak.
In desbetreffende bedrijfstak geldt de CAO dan ook voor niet-leden van de werkgevers- en
werknemersorganisaties.

Zalm is lid van de VVD en Melkert is lid van de PvdA. In tekst 5 doen ze allebei een
uitspraak over het algemeen verbindend verklaren van CAO’s.

2p 16 ■■ Geef een verklaring voor het standpunt van beide politici over het algemeen verbindend
verklaren op grond van een uitgangspunt van hun partijen.

In Nederland zijn er verschillende visies te onderscheiden op het overleg tussen
werkgevers en werknemers.

2p 17 ■■ Leg uit welke visie van toepassing is op het begrip poldermodel zoals genoemd in regel 16
en 20 uit tekst 5.

De overheid vervult verschillende rollen in het sociaal-economisch proces.
4p 18 ■■ Welke twee rollen van de overheid in het sociaal-economisch proces herken je in tekst 5?

Licht elke rol toe.

Zie regel 6 tot en met 8 in tekst 5.
3p 19 ■■ Waardoor zijn de CAO-lonen hoger dan het minimumloon? 

Betrek in je antwoord de wijze waarop CAO-lonen tot stand komen en hoe het
minimumloon is vastgesteld.
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De algemene gelding van CAO’s
Aan het algemeen verbindend verklaren van CAO’s (AVV)* moest in 1994 maar

eens een einde komen, vond minister Zalm. Niets ervan, zei toenmalig minister
Melkert. De laatste kreeg zijn zin: ondanks een duidelijke passage in het vorig
regeerakkoord, gebeurde er niets. Tot vreugde van de sociale partners.

De opdracht die de minister van Sociale Zaken via het eerste paarse
regeerakkoord had meegekregen luidde: de afstand tussen de laagste, in collectieve
arbeidsovereenkomsten (CAO’s) overeengekomen lonen en het minimumloon was te
groot en moest kleiner worden. “Dit zal worden bevorderd door het niet langer
algemeen verbindend verklaren van CAO’s”, aldus de auteurs van het regeerakkoord.
Hij was minder dan drie maanden minister toen Melkert een nota schreef met als
belangrijkste zin: ‘De wet op het algemeen verbindend verklaren van CAO’s wordt
niet gewijzigd.’

Tegenstanders van het algemeen verbindend verklaren waren er de afgelopen vier
jaar evenwel nog genoeg. Ze bevonden zich vooral in de liberale hoek.

De voorstanders denken sterk te staan, want het zijn de partijen waaraan
Nederland volgens velen het succes van het poldermodel te danken heeft: de
werkgevers- en de werknemersorganisaties. “Het ter discussie stellen van AVV is
gelukkig overgewaaid”, stelt vice-voorzitter K. Roozemond van vakcentrale FNV.
“Samen met het minimumloon vormt het algemeen verbindend verklaren de pijler
onder het poldermodel.”
De werkgevers zijn na aanvankelijke aarzelingen bij het SER-advies van 1992, nu ook
volledig van het nut van AVV overtuigd. Dit jaar bleek de SER unaniem pro-AVV.
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■■■■ Opgave 4 Actie tegen de 24-uurseconomie

In het voorjaar van 1998 voerden 21 christelijke en joodse kerkgenootschappen actie
tegen de zevendaagse 24-uurseconomie. In het gehele land werden pamfletten verspreid
waarin werd opgeroepen een handtekeningenactie te ondersteunen. De actie was gericht
aan het adres van de regering en volksvertegenwoordiging.

tekst 6

bron: pamflet van de gemeenschappelijke kerken en kerkgenootschappen, juni 1998
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Nederland gaat het economisch voor de wind. Dankzij de inspanningen van velen. Maar waar ligt de
grens van onze inspanningen? Moet de economie het leven nog verder gaan bepalen?

Ons land stevent af op een economie die 24 uur per dag op volle toeren draait. En dat zeven dagen per
week. Natuurlijk, op zorg, politie en brandweer moeten we altijd een beroep kunnen doen. En sommige
technische processen kunnen evenmin buiten gewone werktijden worden stilgelegd. Maar ook andere
sectoren claimen steeds meer dat ieder moment van dag én nacht én weekend beschikbaar komt voor
economische bedrijvigheid.

Het menselijk patroon van werken, ontspannen en rusten wordt daardoor ernstig verstoord. Momenten
voor gezamenlijke vrije tijd verdwijnen. Het werkt nadelig op tal van sociale verbanden. De economie
gaat alles bepalen. Dit is ongewenst. Dit willen we niet!

We willen :

–  werken op normale tijden

–  de mogelijkheid hebben met gezin, vrienden en familie op hetzelfde moment samen te zijn

–  ‘s avonds en in de weekenden de mogelijkheid hebben om kerkdiensten en godsdienstige
vieringen bij te wonen

–  onze gezondheid niet schaden door overhaasting en stress

–  collectieve momenten van rust, ontspanning en bezinning op minimaal een dag in de week

–  samen met andere vrijwilligers ons inzetten op tal van terreinen

We willen niet geleefd worden.

We willen tijd om samen te kunnen leven

Ondersteun de actie tegen de 24-uurseconomie. Een actie van een groot aantal kerken en kerkgenoot-
schappen in Nederland. Een actie in 6.000 kerkelijke gemeenten en parochies. Een actie die brede
ondersteuning krijgt uit tal van delen van de samenleving.

MYH001DFEX.QXD  15-12-99  15:58  Pagina 8

Pagina: 1482Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



tekst 7

bron: Trouw van 23 juni 1998

1p 20 ■■ Van welk arbeidsethos gaat de overheid uit in haar politiek beleid zoals genoemd in
tekst 7?

Betaald werken is voor de kerken en kerkgenootschappen volgens teksten 6 en 7 niet
zaligmakend. Onder andere moet er ruimte zijn voor samen zijn met gezin en vrienden en
er moet gelegenheid zijn voor ontspanning en vrijwilligerswerk.

2p 21 ■■ Wat kan de betekenis zijn van vrijwilligerswerk voor mens en samenleving? 
Noem twee betekenissen.

Hoe men de kwaliteit van werk waardeert, is afhankelijk van verschillende factoren. Deze
factoren liggen op de volgende terreinen van arbeid: de arbeidsinhoud, de
arbeidsverhoudingen, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden.

2p 22 ■■ Op welke twee terreinen van arbeid heeft de kritiek van de kerken en
kerkgenootschappen betrekking?
Licht elk antwoord toe met behulp van een citaat uit tekst 6.

De kerken staan niet alleen met hun verzet tegen de 24-uurseconomie. Onder andere
vakbonden en sportverenigingen steunen de actie, die bovendien op de sympathie kan
rekenen van de kleinere linkse en christelijke politieke partijen.
(naar: NRC Handelsblad van 31 maart 1998)

4p 23 ■■ Noem één kleinere linkse en één kleinere christelijke partij en vermeld van beide partijen
op grond van welk uitgangspunt ze de actie tegen de 24-uurseconomie ondersteunen.

De gezamenlijke kerken en kerkgenootschappen gedragen zich in deze campagne als een
actiegroep.

2p 24 ■■ Welke twee algemene kenmerken van een actiegroep herken je in de teksten 6 en 7?

2p 25 ■■ In welke fase van het barrièremodel van de politieke besluitvorming speelt de actie van
de kerken zich af?
Licht je antwoord toe.

Er bestaan verschillende vormen van politieke participatie.
2p 26 ■■ Welke vorm van participatie past goed bij de actie van de kerken en kerkgenootschappen

tegen de 24-uurseconomie?
Licht je antwoord toe.

2p 27 ■■ Van welke klassieke vrijheidsrechten uit de grondwet maken de kerken en
kerkgenootschappen gebruik bij hun actie tegen de 24-uurseconomie?
Noem er twee.

000008 39 9 Lees verder

24-uurseconomie brengt ongeluk
Morgen zullen twee Nederlandse kerkelijke leiders, kardinaal A. Simonis en synode-
secretaris B. Plaisier, zeven stellingen aan de deuren van de Eerste Kamer spijkeren
tegen de 24-uurseconomie.

door WERNER BROUWER
Kerken en andere maatschappelijke
organisaties wijzen erop  dat het leven
in een vierentwintig uur per dag
draaiende economie wellicht minder
positieve effecten heeft dan wordt
voorgesteld in sommige plannen.
Een meerderheid van de bevolking 

blijkt tegen een verdere ontwikkeling
van een 24-uurseconomie. Het politieke
beleid lijkt echter nog sterk gericht op
een productief bestaan voor alle
Nederlanders, waarbij productief wordt
ingevuld  als: het hebben van betaald
werk.
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■■■■ Opgave 5 Islamitische scholen

tekst 8

naar: NRC Handelsblad van 29 september 1999

Het onderwijs vervult een socialiserende functie in de Nederlandse samenleving.
4p 28 ■■ Geef uit tekst 8 twee citaten die gaan over die socialiserende functie.

Vermeld bij elk citaat wat de socialiserende functie inhoudt.

In de discussie over de islamitische scholen is het CDA voorstander van het oprichten van
die scholen.

3p 29 ■■ Op grond van welk uitgangspunt is het standpunt van het CDA te begrijpen?
Licht je antwoord toe.

Bij het beschrijven van de positie van een groep kan gewezen worden op de
maatschappelijke en de culturele positie. Van de oprichting van eigen scholen worden
effecten op die posities verwacht.

4p 30 ■■ Noem een mogelijk versterkend effect op de maatschappelijke positie van islamitische
groepen en een versterkend effect op hun culturele positie.

000008 39 10 Lees verder

Sinds het begin van de jaren negentig
bestaat in Nederland het verschijnsel van
de islamitische basisschool. Lokale politici
worstelen met de vraag of de islamitische
scholen de integratie belemmeren.
Drie verschillende opvattingen:
De directeur van de islamitische
basisschool El Kadisia te Rotterdam,
Mohamed Bhoelan: 
�Onze ouders willen dat hun kinderen
moslim blijven, dus hanteren we hier
dezelfde regels als thuis�. En: �Wij moeten
inhoudelijk hetzelfde onderwijs geven als
elke school. We willen dat onze kinderen
integreren, maar wel met behoud van hun
eigen culturele identiteit�.
De Rotterdamse wethouder van onderwijs,
Els Kuiper (PvdA):

�Als de regels van een islamitische
basisschool te zeer botsen met onze
normen en waarden moet de overheid
ingrijpen. Ik vind bijvoorbeeld dat meisjes
hetzelfde moeten leren als jongens, maar
als ze gescheiden willen zwemmen, is dat
mij best. Het is voortdurend zoeken naar
de grens�.
Het Turks-Rotterdams raadslid Orhan
Bayraktar (PvdA):
�Scholen moeten cultureel gemengd zijn,
zodat kinderen rekening leren houden met
andere ideeën. Door islamitische scholen
te tolereren, maak je het als overheid
mogelijk dat Nederlandse principes zoals
gelijkheid van vrouw en man, overboord
worden gezet�.
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■■■■ Opgave 6 Verkiezingen van de provinciale staten

tekst 9

bron: Internet, website www.provincies.nl, februari 1999

2p 31 ■■ Geef twee argumenten waarom het belangrijk is dat de burgers gaan stemmen bij de
verkiezingen van de provinciale staten.

Het gebruik door de provincies van een nieuw medium als het Internet laat zien dat
massamedia betekenis hebben in het proces van politieke besluitvorming.
De informatiefunctie van de media is duidelijk herkenbaar in de website.

4p 32 ■■ Welke andere mediafuncties kan Internet vervullen tijdens de verkiezingen? Noem er twee.
Licht elke functie toe.

Functies van politieke partijen zijn:
• articulatiefunctie
• communicatiefunctie
• integratiefunctie
• participatiefunctie
• selectiefunctie

De opkomst van de kiezers voor de provinciale verkiezingen op 3 maart 1999 was erg
laag. Slechts 45 procent van de kiezers kwam naar de stembus.

2p 33 ■■ Noem een functie die de politieke partijen waarschijnlijk slecht hebben vervuld tijdens de
verkiezingscampagne.
Licht je antwoord toe.

Op de website staat ook informatie over stemrecht van buitenlanders. Buitenlanders van
achttien jaar en ouder hebben stemrecht voor de verkiezingen voor gemeenteraden en
deelraden (in grote steden). De discussie over uitbreiding van het kiesrecht voor
buitenlanders is nog altijd gaande. Partijen hebben verschillende opvattingen over het
minderhedenbeleid. Een paar jaar geleden deden drie partijen in de Tweede Kamer het
voorstel buitenlanders ook stemrecht te geven voor de provinciale staten en de Tweede
Kamer.

3p 34 ■■ Welke drie partijen zijn dat?
Kies uit de volgende partijen: CDA, D66, GroenLinks, PvdA en VVD.

Voor het vormen van een College van Gedeputeerde Staten – het dagelijks bestuur van
de provincie – is een coalitie nodig.

3p 35 ■■ Leg met behulp van het Nederlands kiesstelsel uit waarom coalities meestal noodzakelijk
zijn.

„Opkomst van 45 procent dramatisch dieptepunt”, kopte De Telegraaf van 4 maart 1999.
PvdA-leider en premier Kok zag „de extreem lage, dramatisch lage opkomst” als sleutel
voor de tegenvallende uitslag voor zijn partij, die veel lager scoorde dan was voorspeld.
Daarentegen haalde het CDA een opvallend goed resultaat.

2p 36 ■■ Leg uit waarom het CDA bij deze lage opkomst meer profiteert dan de PvdA.

000008 39 11

WWW.PROVINCIES.NL.

DE PAGINA VAN ALLE TWAALF NEDERLANDSE PROVINCIES

Op 3 maart 1999 worden 760 nieuwe Provinciale Statenleden gekozen.
Deze door en voor alle provincies gemaakte website biedt de meest
complete informatie.
Wat is eigenlijk de provincie?
Hoe werkt dat, verkiezingen?

Over regels en procedures, over kandidaten en kiezers, over partijen en
programma’s. Met politieke kaarten per partij en per provincie. Met de
StemWijzer, met in een paar provincies digitale debatten en natuurlijk
telkens vers nieuws. 
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Inzenden scores
Uiterlijk 6 juni de scores van de alfabetisch
eerste twintig kandidaten per school op de
daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar het Cito 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, 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 De Wet Inburgering Nieuwkomers

Maximumscore 2
1 �� • Hessam Haytehvoodi heeft een verblijfsvergunning gekregen op grond van het

Vluchtelingenverdrag van Genève (vanwege vervolging door de Iraanse overheid) 
• Mimout Benseamar heeft op grond van het recht op gezinshereniging een

verblijfsvergunning gekregen 

Maximumscore 2
2 �� één van de volgende uitgangspunten van het minderhedenbeleid vanaf 1980:

• beleid gaat uit van blijvende aanwezigheid van etnische groepen / minderheden
• beleid is gericht op het verbeteren van de (sociale) achterstandspositie van allochtone

groepen 
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Maximumscore 4
3 �� Voorbeelden van positieverwerving zijn (één van de volgende):

• Immigranten volgen vrijwillig onderwijs (regel 6–7 in tekst 1).
• H. Haytehvoodi uit Iran heeft zichzelf aangemeld voor een inburgeringscursus (regel 10

in tekst 2).
• H. Haytehvoodi uit Iran doet veel moeite om zelf Nederlands te leren (regels 12–21 in

tekst 2).
• M. Benseamar toont veel inzet voor studie (regel 16 in tekst 3).
• In tekst 2 (regels 23–27) wordt gesproken over vluchtelingen die problemen hebben (als

factor die belemmerend werkt).
Uitleg voorbeeld van positieverwerving:
Het gaat hier om een factor die ligt bij de mensen zelf om hun maatschappelijke positie te
versterken (voorbeelden één tot en met vier) of te verzwakken (voorbeeld vijf).

Voorbeelden van positietoewijzing zijn (één van de volgende):
• Er is een verplichte inburgeringscursus voor nieuwkomers.
• De overheid dwingt nieuwkomers een inburgeringsprogramma te volgen.
• De gemeente betaalde kost en inwoning voor het kunnen volgen van een cursus in

Bovendonk (regel 11 in tekst 3).
Uitleg voorbeeld van positietoewijzing:
De overheid neemt een maatregel om de maatschappelijke positie van nieuwkomers/
allochtonen te versterken.

Maximumscore 2
4 �� – In tekst 2 wordt er gesproken over de wilskracht van de Nederlanders: als ze iets willen,

dan doen ze het ook (regel 32–33)
– In tekst 3 spreekt de geïnterviewde over (één van de volgende):
• op tijd komen en zelfdiscipline (regel 28)
• ze zijn individualistisch (regel 30)
• ze hebben nooit tijd voor elkaar (regel 30)

Maximumscore 2
5 �� Ja, want in deze zinnen wordt generaliserend over Nederlanders gesproken / de

uitspraken zijn weinig genuanceerd / ze hebben betrekking op weinig feiten of ervaring.
of
Nee, want (bijvoorbeeld één van de volgende):

• een echt stereotype is star en moeilijk te veranderen en daarvan is hier geen sprake.
• stereotypen zijn meestal negatief, dit zijn algemene positieve uitspraken over het gedrag

van de gemiddelde Nederlander.
• Het uiten van stereotypen is vaak een kenmerk van het zich afzetten tegen leden van

andere groepen. Dat is hier niet het geval.

���� Opgave 2 Een kwart eeuw sociale verandering

Maximumscore 2
6 �� • Ja, Nederland is een multiculturele samenleving geworden omdat meerdere etnische

groepen naast elkaar leven / er sprake is van culturele verscheidenheid 
Citaat in de regels 26–30:

• „Wat verder opvalt is de bontheid van het straatbeeld” / „Allemaal buitenlanders: zijn dat
toeristen?”
of

• Nee, er is geen sprake van een multiculturele samenleving omdat etnische groepen (nog)
geen gelijke kansen hebben op werk / op het bereiken van een goede maatschappelijke
positie 
Citaat in de regels 37–44 (één van de volgende):

• „... een nieuwe ongelijkheid ontstaan”.
• „... een nieuwe klasse van mensen die langdurig zijn uitgesloten van de arbeidsmarkt”.
• „Die klasse bestaat ... uit mensen van buitenlandse afkomst”.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
7 �� • Indische Nederlanders: na de onafhankelijkheid van Indonesië maakten zij gebruik van

de mogelijkheid om naar Nederland te vertrekken.
• Molukkers: de mannen hebben in dienst gezeten bij het Koninklijk Nederlands-Indisch

Leger en werden daardoor gezien als collaborateurs / in afwachting van een eigen republiek
konden ze ‘tijdelijk’ in Nederland blijven (aantal leden in 1971: 26.000, SCP 1998).

• Surinamers / Antillianen: zij kwamen vooral voor studiedoeleinden / als Nederlands
onderdaan konden zij zich vrij vestigen (aantal Surinamers in 1971: 38.000, aantal
Antillianen: 18.000, SCP 1998).

per juiste groep en motief 

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

• gezinshereniging
• gezinsvorming
• hoger geboorteniveau bij allochtone groepen dan bij autochtonen
• migratie genereert nieuwe migratie
• komst van grote groep Surinamers in de jaren tachtig (vlak vóór de onafhankelijkheid

van Suriname in 1975 en in de periode 1977–1980)
• toename van de migratie vanuit de Antillen
• geringe retourmigratie

per juist antwoord 

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

Er is sprake van een nieuwe klasse van mensen die langdurig is uitgesloten van de
arbeidsmarkt.

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

• Er zijn veel nieuwe banen bijgekomen in de tertiaire en quartaire sector /
dienstverlenende sector / opkomst van tertiaire en quartaire sector. Deze verschuiving
van werkgelegenheid is in het algemeen niet gunstig voor mensen met een lagere
opleiding.

• Afname van werk in de sector industrie; in deze sector werkten de meeste allochtonen.
• Veel ongeschoold werk is verdwenen en dit is nadelig voor allochtonen, waarvan er veel

laag zijn opgeleid.

Maximumscore 4
11 �� Toename van werkgelegenheid door de computer

Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):
• Er zijn nieuwe producten ontstaan (bijvoorbeeld allerlei vormen van

consumentenelektronica); de productie van nieuwe producten levert doorgaans werk op.
• Er ontstaan nieuwe vormen van zakelijke dienstverlening, bijvoorbeeld softwarebedrijven.

Afname werkgelegenheid door de computer
Voorbeeld van een goed antwoord:

• Computers nemen taken over van mensen / verdwijnen van eenvoudig routinewerk /
procesinnovatie gaat ten koste van arbeidsplaatsen.

Maximumscore 1
12 �� Het aandeel vrouwen met een betaalde baan is sinds 1971 flink gestegen (van ongeveer

30% in 1971 tot 52% van de vrouwen in 1997).

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
13 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• Vrouwen verrichten nog het merendeel van de huishoudelijke arbeid / zorgtaken, ook
indien ze betaald werk hebben.

• Vrouwen werken vooral in deeltijd waardoor ze een minder grote kans hebben op
leidinggevend of hooggekwalificeerd werk / waardoor ze minder verdienen / minder
economisch zelfstandig zijn.

• Vrouwen volgen vaak opleidingen die minder kans bieden op goed betaalde functies of
carrière.

• Vrouwen worden nog altijd geconfronteerd met vooroordelen / discriminatie over het
kunnen uitoefenen van bepaalde functies.

per juist antwoord

Maximumscore 3
14 �� • ABW / Bijstandswet: de sociale voorzieningen 

• AOW: de volksverzekeringen
• WAO: de werknemersverzekeringen
• WW: de werknemersverzekeringen

Indien vier antwoorden juist
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

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

• het probleem van de betaalbaarheid van het sociale zekerheidsstelsel
• het groot aantal inactieven in de samenleving
• veel mensen zijn afhankelijk geworden van onpersoonlijke instellingen
• fraude met uitkeringen / zwartwerken
• minder worden van de solidariteit / draagvlak wordt minder / mindere bereidheid om te

betalen

per juist antwoord 

���� Opgave 3 Het algemeen verbindend verklaren van CAO’s

Maximumscore 2
16 �� • VVD is voor vermindering van overheidsinvloed op sociaal-economisch terrein / wil meer

overlaten aan de markt
• PvdA wil door meer overheidsinvloed de positie van de werknemers beter beschermen

Maximumscore 2
17 �� • het harmoniedenken / het transactiemodel 

• het overleg tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties is gericht op het bereiken
van overeenstemming / het zaken doen. (Dit zijn de centrale kenmerken van het
poldermodel) 

Maximumscore 4
18 �� • De overheid als regelgever 

toelichting: de overheid verklaart de CAO’s geldig voor de hele bedrijfstak (regel 11–12) /
de overheid is actief op het terrein van de arbeidsvoorwaarden / er is de wet op het
minimumloon (regel 7–8)

• De overheid als overlegpartner
toelichting: de overheid overlegt in de SER met de sociale partners (regel 21–22)

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
19 �� • CAO-lonen zijn het resultaat van onderhandelingen door werkgevers- en

werknemersorganisaties
• Het minimumloon wordt vastgesteld door de overheid
• Het verschil in hoogte ontstaat door inzet van de vakbonden / verbetering van de lonen is

meestal de wens van de vakbonden

���� Opgave 4 Actie tegen de 24-uurseconomie

Maximumscore 1
20 �� (Betaald) werken is een plicht / arbeid is een wezenlijke menselijke activiteit.

Maximumscore 2
21 �� twee van de volgende:

• Door vrijwilligerswerk kunnen mensen zich ontplooien / zelfrespect verwerven.
• Door vrijwilligerswerk kan men sociale contacten opdoen.
• Vrijwilligerswerk is nuttig voor de omgeving en voor de samenleving (je helpt mensen,

veel organisaties kunnen niet zonder inzet van vrijwilligers).

per juist antwoord 

Maximumscore 2
22 �� • de arbeidsomstandigheden 

bijvoorbeeld citaat: „We willen onze gezondheid niet schaden door overhaasting en stress”.
• de arbeidsvoorwaarden

bijvoorbeeld citaat: „We willen werken op normale tijden”.

Indien één terrein van arbeid en citaat goed 

Maximumscore 4
23 �� Linkse partij

• SP of GroenLinks
• opkomen voor de belangen van de arbeiders / afwijzing marktmechanisme als regulator /

de keus voor kleinschalige en mensvriendelijke productiewijzen
Christelijke partij

• één van de kleine christelijke partijen: SGP / GPV / RPF
• vóór heiliging van de zondag / waarde van het gezin / tegen ontwrichting van het

gezinsleven

Maximumscore 2
24 �� twee van de volgende:

• De kerken zetten zich in voor één bepaald doel of belang. (In dit geval tegen de 
24-uurseconomie).

• De kerken richten zich met hun eisen op kabinet en parlement / proberen de politiek of
het beleid te beïnvloeden.

• De kerken zijn een tijdelijk samenwerkingsverband aangegaan / de samenwerking heeft
geen permanent karakter / de samenwerking zal na de actieperiode stopgezet worden.

• De wijze van politieke beïnvloeding is werken via publieke opinie / mobiliseren van
mensen / openlijk protesteren tegen bepaald beleid / in het nieuws komen.

per juist antwoord 

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
25 �� • fase 1: herkennen van problemen

• Ze willen het actiepunt op de (publieke en) politieke agenda zien te krijgen
of

• fase 4: reactie op bestaande beleid en wetgeving
• Ze willen de bestaande regelgeving terugdraaien / bijvoorbeeld winkelsluitingswet weer

veranderen

Maximumscore 2
26 �� • protestparticipatie 

• toelichting: de kerken hebben een handtekeningactie gehouden / ze hebben stellingen aan
de deur van de Eerste Kamer gespijkerd

Maximumscore 2
27 �� twee van de volgende:

• vrijheid van meningsuiting
• vrijheid van vergadering en betoging
• vrijheid van vereniging
• vrijheid van petitie (recht om schriftelijke verzoeken in te dienen)

per juist antwoord 

���� Opgave 5 Islamitische scholen

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

• Directeur basisschool: „dus hanteren we hier dezelfde regels als thuis” (regel 11 en 12),
met andere woorden via de school worden de leerlingen waarden / normen aangeleerd.

• Wethouder: „Ik vind bijvoorbeeld dat meisjes hetzelfde moeten leren als jongens”
(regel 22 en 23), dus brengt de school cultuurgebonden opvattingen over die niet van huis
uit zijn meegekregen.

• Raadslid: „... zodat kinderen rekening leren houden met andere ideeën” (regel 30 en 31),
in dit geval leert een leerling een waarde / juist andere dan de eigen culturele
bijzonderheden.

per juist antwoord 

Maximumscore 3
29 �� één van de volgende:

• Een uitgangspunt van het CDA is de gespreide verantwoordelijkheid bij het inrichten van
de samenleving. Het CDA vindt, dat verenigingen, organisaties, kerken etc. een belangrijke
rol hebben in de samenleving. / Zij hebben het recht om hun eigen levensbeschouwelijke
instellingen te organiseren; dus ook een islamitische school.

• Het CDA hecht grote waarde aan de vrijheid van onderwijs: godsdienstige /
maatschappelijke stromingen moeten hun eigen scholen kunnen stichten.

Maximumscore 4
30 �� Voorbeeld van een goed antwoord is:

• Door het gebruik van lesmateriaal dat beter is afgestemd op de situatie van allochtonen
worden misschien betere onderwijsresultaten behaald en daarmee wordt de kans op
betere banen groter. Hun maatschappelijke positie zal daardoor verbeteren

• Het hebben van eigen scholen versterkt de identiteit van islamitische groepen / Het
hebben van eigen scholen benadrukt hun opstelling als aparte groep / Versterkt hun
beleving en behoud van de eigen cultuur

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 6 Verkiezingen van de provinciale staten

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

• De samenstelling van de provinciale staten dient in een democratie overeen te komen
met de voorkeuren van de burgers (ingezetenen van de provincie).

• De partij die belangen van de kiezer steunt, krijgt in het bestuur en in de besluitvorming
invloed.

• Bij een geringe opkomst bij de verkiezingen dreigt de politieke agenda vooral door
beroepspolitici / elite te worden bepaald.

• Een stem voor de provinciale staten is ook belangrijk voor de landelijke politiek /
machtsverhoudingen. De provinciale staten kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer.

• burgerplicht

per juist antwoord 

Maximumscore 4
32 �� twee van de volgende:

• De opiniërende functie: de mogelijkheid om bij te dragen aan het openbare debat.
• De agendafunctie: de wensen van politieke partijen worden via aparte programma’s

bekend gemaakt / burgers en organisaties kunnen hun wensen kenbaar maken.
• De commentaarfunctie: commentaar leveren op het gevoerde beleid of op

beleidsvoorstellen van partijen.
• De controlefunctie: tekortkomingen in het bestuur, wantoestanden kunnen aan de kaak

worden gesteld.

per juiste functie en uitleg

Maximumscore 2
33 �� één van de volgende:

• de articulatiefunctie
toelichting: de politieke partijen / de kandidaten zijn er onvoldoende in geslaagd om hun
eisen en wensen / het belang van verkiezingen onder de aandacht van de kiezers te brengen

• de communicatiefunctie 
toelichting: te weinig contact / communicatie tussen kiezers en kandidaten / politici;
weinig bezoekers op thema-avonden, partijcongressen

• participatiefunctie
toelichting: het lukte onvoldoende om de burgers op te roepen om te gaan stemmen 

Maximumscore 3
34 �� PvdA, D66 en GroenLinks

per juist antwoord

Maximumscore 3
35 �� • Het Nederlands kiesstelsel is gebaseerd op evenredige vertegenwoordiging / er is geen

kiesdrempel (behalve de kiesdeler)
• Dit heeft tot gevolg dat in het parlement / provinciale staten veel partijen

vertegenwoordigd zijn / dat geen enkele partij de absolute meerderheid heeft of haalt
• Het dagelijks bestuur/college van Gedeputeerde Staten / het kabinet dient het

vertrouwen te hebben van de meerderheid in het parlement/provinciale staten / politieke
partijen moeten samenwerken om te kunnen steunen op een meerderheid in het
parlement (en vormen zo een coalitie)

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
36 �� één van de volgende:

• De achterban van het CDA is gemiddeld religieuzer dan die van de PvdA. Religieuze
mensen gaan eerder naar de stembus dan niet-religieuzen.

• De achterban van het CDA is gemiddeld ouder. Ouderen gaan eerder naar de stembus
dan jongeren / meer plichtsbesef.

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■

000014 39 Begin

Examen HAVO 
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Voortgezet
Onderwijs
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Tijdvak 2
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Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 37 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Opgave 1 Positie van gehandicapten op de arbeidsmarkt

tekst 1

bron: Nieuwsbrief met feiten en cijfers over het Openbaar Bestuur van 27 april 1998

Ondanks het feit dat Nederland een verzorgingsstaat is, geeft het rapport van het Sociaal
en Cultureel Planbureau een weinig rooskleurig beeld van de positie van gehandicapten
in onze samenleving.

2p 1 ■ Op grond van welk kenmerk van de verzorgingsstaat kun je pleiten voor verbetering van
de positie van gehandicapten?
Licht je antwoord toe met een citaat uit tekst 1.

De meerderheid van de gehandicapten heeft geen betaald werk. Dit betekent dat ze niet
zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

3p 2 ■ Noem naast economische zelfstandigheid nog drie redenen waarom het hebben van
betaald werk ook voor gehandicapten van belang is.

1p 3 ■ Hoe noemen we deze functies van arbeid?

Er zijn verschillende voorbeelden bekend waaruit blijkt dat toepassingen van de
informatietechnologie de positie van de gehandicapte op de arbeidsmarkt kan verbeteren.

2p 4 ■ Leg uit op welke manier toepassingen van de informatietechnologie de positie van de
lichamelijk gehandicapte op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren.

De overheid heeft in het sociaal-economisch verkeer onder andere de rol van werkgever
en de rol van regelgever. Als werkgever en als regelgever kan de overheid maatregelen
nemen om de positie van gehandicapten op de arbeidsmarkt te verbeteren.

2p 5 ■ Noem vanuit de rol van werkgever en vanuit de rol van regelgever een maatregel
waarmee de overheid de positie van gehandicapten op de arbeidsmarkt kan verbeteren.

000014 39 2 Lees verder

POSITIE GEHANDICAPTEN WEINIG ROOSKLEURIG 

Afhankelijk van de manier waarop handicaps gemeten worden, telt Nederland tussen 
de 550.000 en 750.000 mensen met ernstige lichamelijke beperkingen. Hiervan wonen 
er 400.000–600.000 zelfstandig. Door de florerende economie hebben de meeste Nederlanders hun
inkomen zien stijgen tussen 1983 en 1995. Deze ontwikkeling is echter voorbijgegaan aan
gehandicapten.
„Mensen met beperkingen profiteren niet van de toenemende welvaart in Nederland. Hun
arbeidsintegratie verloopt moeizaam en hun woningen zijn vaak onvoldoende aangepast aan 
hun beperkingen”. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de ’Rapportage
gehandicapten 1997’, die op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is
opgesteld.
Financiële positie.
Het besteedbare inkomen van mensen met beperkingen is gemiddeld 19% lager dan het inkomen van
een huishouden zonder beperkingen. Mensen met een handicap hebben bovendien extra kosten als
gevolg van hun ziekte of beperking.
Werk.
Van de mensen met ernstige beperkingen werkt circa éénderde. Ter vergelijking: van de personen
zonder handicap werkt driekwart. In Nederland zijn ongeveer 250.000 mensen met lichamelijke
beperkingen die arbeid zouden kunnen verrichten. Een groot deel van hen kan echter alleen aan de
slag als het werk of de arbeidsplaats wordt aangepast.
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■■■■ Opgave 2 Etnische groepen in Nederland

tekst 2

naar: Tubantia van 16 januari 1999

De Chinezen in de Nederlandse samenleving vormen een aparte etnische groep.
2p 6 ■ Noem twee kenmerken van een etnische groep die van toepassing zijn op de Chinezen in

tekst 2.

Volgens tekst 2 zijn de Chinezen geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Het begrip
integratie heeft verschillende betekenissen. Deze betekenissen komen overeen met
verschillende samenlevingsmodellen.

3p 7 ■ Met welk samenlevingsmodel komt de betekenis van integratie overeen in tekst 2?
Licht je antwoord toe.

4p 8 ■ Geef aan dat in tekst 2 sprake is van zowel de maatschappelijke als van de culturele
positieverwerving door de Chinezen.

De Chinese bevolkingsgroep is relatief klein in Nederland. (35.000 in 1997; bron: Van der
Werf, S., Allochtonen, een inleiding in de multiculturele samenleving, 1998). Het aantal
Chinezen neemt onder andere toe door het overkomen van een huwelijkspartner.
Sommige politici willen de toelating van migranten sterk beperken door bijvoorbeeld
gezinshereniging en het overkomen van huwelijkspartners te verbieden. De
uitgangspunten van het Nederlandse vreemdelingenbeleid zijn echter mede gebaseerd op
internationale verdragen.

2p 9 ■ Noem een internationaal verdrag waardoor Nederland dergelijke maatregelen niet kan
nemen.

000014 39 3 Lees verder

Chinese school koestert eigen taal en cultuur
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In 1996 kregen 8.806 mensen die een asielaanvraag hebben ingediend, de
Vluchtelingenstatus, 7.384 kregen een Vergunning tot verblijf. En 7.400 personen een
Voorwaardelijke vergunning tot verblijf.

2p 10 ■ Welk voordeel heeft een vreemdeling met de Vluchtelingenstatus boven de andere twee
verblijfsvergunningen?

In 1996 werden 51.686 mensen afgewezen. (bron: Ministerie van Justitie, afdeling
voorlichting.)

2p 11 ■ Noem een reden waarom deze mensen werden afgewezen.

Mede door de toename van het aantal asielaanvragen, maakt de overheid de toelating van
vreemdelingen tot Nederland steeds moeilijker.

3p 12 ■ Noem drie verschillende redenen waarom de overheid heeft gekozen voor het steeds
restrictiever maken van het toelatingsbeleid.

tekst 3

bron: Tubantia van 12 maart 1998

Er werken weinig allochtonen in de verpleging en de verzorging. Verklaringen daarvoor
kunnen te maken hebben met positieverwerving en positietoewijzing van allochtonen.

4p 13 ■ Geef een voorbeeld van positieverwerving en een voorbeeld van positietoewijzing, die het
geringe aantal allochtonen in de verpleging en de verzorging kunnen verklaren.

De in tekst 3 genoemde bevolkingsgroepen kennen hun eigen migratiegeschiedenis.
4p 14 ■ In welke periode kwam de eerste grote groep Surinamers naar Nederland en wanneer

kwamen Turken voor het eerst naar Nederland?
Noem van elke groep ook de reden van hun migratie.

Deze verschillen in migratiegeschiedenis hadden invloed op het migrantenbeleid van de
overheid. Met de komst van de grote groep Surinamers veranderde het migrantenbeleid
van de overheid.

2p 15 ■ Wat houdt deze verandering in migrantenbeleid in en geef een verklaring voor deze
verandering in beleid.

Handen aan het bed zelden allochtoon
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■■■■ Opgave 3 Mensen in de WAO

In het najaar van 1998 leefde de discussie over de toename van het aantal
arbeidsongeschikten in Nederland weer op. Het tweede paarse kabinet besloot in januari
1999 het beleid rond de WAO aan te scherpen. De bedoeling daarvan was het aantal
WAO’ers, dat was opgelopen tot tegen de 900 duizend, terug te dringen. De toename zou
vooral veroorzaakt zijn door de instroom van mensen met psychische problemen.

Het relaas van een vrouw in de WAO:

tekst 4 Bejaardenhulp en werkster (45)

bron: de Volkskrant van 16 januari 1999

De stijging van het aantal WAO’ers wordt gezien als een knelpunt van de verzorgingsstaat.
2p 16 ■ Welke discussies over de verzorgingsstaat roept de stijging van het aantal WAO’ers op?

Noem twee voorbeelden van dergelijke discussies.

De WAO is een sociale verzekering
2p 17 ■ Noem een overeenkomst en een verschil tussen een sociale verzekering en een sociale

voorziening.
1p 18 ■ Noem het belangrijkste voorbeeld van een sociale voorziening.

In tekst 4 is het arbeidsethos van deze vrouw te herkennen.
2p 19 ■ Welk arbeidsethos herken je in de uitspraken van deze vrouw?

Licht je antwoord toe met een citaat uit tekst 4.

000014 39 5 Lees verder

Wietske van Ginkel uit Gorredijk:
’Vanaf mijn vijftiende, toen ik van school
kwam, heb ik gewerkt. Eerst in de
huishouding, later als hulp bij bejaarden en als
interieurverzorgster. Twee jaar geleden kreeg
ik gezondheidsklachten. Een zenuw in mijn
polsgewricht raakte klem, daarna ging het
steeds slechter. Er volgde een operatie, maar
de kwaal verergerde. Je probeert door te gaan,
maar kracht in mijn hand heb ik niet meer.’
’Mijn lichaam kan eigenlijk niets meer. Ik kan
geen kraan meer opendraaien. Het feit dat je
niet meer meedoet, was eigenlijk nog de
grootste emotionele klap. Ik had nooit gedacht
dat ik in de WAO terecht zou komen. Werk
was mijn lust en mijn leven.’
’De uitvoeringsinstantie Cadans heeft me voor
100 procent afgekeurd. In augustus van dit
jaar komt er nog een herkeuring, maar ik kan
echt niets meer. De spierziekte is
doorgetrokken naar mijn schouders en heupen.
Vroeger borduurde ik veel, schilderde ik, deed
ik aan houtbewerking. Dat kan allemaal niet
meer.’
’De recente discussie over de WAO maakt me
treurig. Je voelt je de gebeten hond. Je wordt
gezien als een parasiet van de maatschappij.

Zo’n benadering hebben we niet verdiend.
Niemand vraagt erom ziek te worden en de
WAO in te gaan. WAO’ers zitten in het
verdomhoekje en de discussie duwt ze er nog
verder in. Dat we van buiten aangevallen
worden, maakt me steeds bozer.’
’Er zullen echt wel WAO’ers zijn die de
kantjes eraf lopen, maar het gros is echt ziek.
Daarom stuit het me tegen de borst dat
werkgevers zo geringschattend oordelen over
de WAO’ers. Het zou beter zijn als ze wat
meer zouden doen aan de verbetering van de
werkomstandigheden. Maar daarvoor is geen
geld’, zeggen ze.
’Ik heb nog twee studerende kinderen thuis
van vijftien en zestien jaar. We moeten
daarvoor een eigen bijdrage betalen. Verder
hebben we extra kosten voor medicijnen en
thuishulp. Mijn ziekte maakt het nodig dat in
huis een stabiele temperatuur is, anders
verkramp ik. Daardoor hebben we een extra
hoge gasrekening. Mijn motto was ’altijd
doorgaan’. Daarom is het frustrerend dat je
niks meer kunt doen. Andere ouders dollen
met hun kinderen. Dat wil ik ook. Alleen mijn
lichaam kan het niet meer.’
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Werkgevers en werknemers hebben zowel conflicterende als gemeenschappelijke
belangen. Deze komen ook tot uiting rondom de uitvoering van de Wet
Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

4p 20 ■ Geef een mogelijke belangentegenstelling tussen werkgevers en werknemers over de
uitvoering van de WAO.
Licht beide standpunten toe.

Het tweede paarse kabinet bestaat onder andere uit bewindslieden van de PvdA en de
VVD. De opvattingen over de beheersbaarheid van de WAO lopen bij deze partijen
uiteen. Toch wil het kabinet het bestaande beleid rond de WAO aanscherpen.

2p 21 ■ Leg uit welk verschil van mening over de aanscherping van de WAO je kunt verwachten
op basis van de uitgangspunten van de PvdA en de VVD.

De vrouw uit tekst 4 is onder andere bejaardenhulp geweest.
Volgens de beroepsprestigeladder van Sixma en Ultee (bron: Ultee e.a., Sociologie, 1996)
heeft dit beroep een relatief lage maatschappelijke status. Het beroep heeft een
waardering van 33.2 op een schaal van 0 – 100. Ter vergelijking met de status van andere
beroepen, zie onderstaande tabel.

tabel 1

bron: naar de Nederlandse beroepsprestigeladder in 1982, uit Ultee e.a., Sociologie, 1996

3p 22 ■ Vind jij dat het beroep van bejaardenhulp een lage of een hoge status zou moeten hebben?
Betrek in je argumentatie drie factoren die invloed hebben op de (maatschappelijke)
waardering van werk.

„Hoe sterk het verband is tussen iemands plaats op de maatschappelijke ladder en zijn
beroep blijkt uit de in het dagelijks leven zo vaak gestelde vraag: ’Wat doe je?’ Deze
vraag is erg vaag, maar eenieder begrijpt dat ze slaat op het beroep dat iemand uitoefent.
Van dit gegeven hebben sociologen gebruik gemaakt om intragenerationele en om
intergenerationele mobiliteit vast te stellen.” (bron: Ultee, 1996)
Om de intragenerationele en om de intergenerationele mobiliteit vast te stellen, hebben
sociologen in een enquête onder de beroepsbevolking van een land personen gevraagd
naar een aantal gegevens.

2p 23 ■ Over welke gegevens moeten sociologen beschikken om de intragenerationele en om de
intergenerationele mobiliteit van personen vast te stellen?

rechter 88.3
huisarts 85.3
directeur van een handelsonderneming 78.4
architect 70.1
leraar op een lagere school 59.2
secretaresse 49.2
boswachter 39.3
bejaardenverzorgster 33.2

metselaar 27.2
magazijnbediende 18.9
glazenwasser 14.8
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■■■■ Opgave 4 Staking in het onderwijs

tekst 5

bron: Trouw van 1 december 1998

In tekst 5 wordt de vraag gesteld of de rechter de onderwijsstaking van 16 december zal
verbieden.

3p 24 ■ Welke drie toetsingsnormen zal de rechter gebruiken om te bepalen of de staking wel of
niet geoorloofd is?

Uiteindelijk is er een akkoord gesloten met de minister over een loonsverhoging van 2,5%.
Tijdens en na afloop van de acties rondom een nieuwe CAO krijgen de onderwijsbonden
er nieuwe leden bij. Het feit dat de bonden met de acties voor loonsverhoging opkomen
voor een collectief belang van het onderwijspersoneel is een reden om lid van één van deze
bonden te worden.

3p 25 ■ Noem twee andere collectieve belangen waar een vakbond voor opkomt en noem tevens
het belangrijkste voorbeeld van individuele belangenbehartiging door de vakbond.

000014 39 7 Lees verder

’Staking onrechtmatig’
Onderwijsbond niet bang dat rechter haar terugfluit

Door Edwin Kreulen

AMSTERDAM – De voorgenomen staking in het onderwijs op 
16 december is mogelijk onrechtmatig. De organisator, de 
Algemene Onderwijsbond (AOB), riskeert volgens deskundigen 
dat de rechter de staking afblaast. De bond zelf is daar niet bang 
voor.
Vorige week zaten de onderwijsbonden voor het eerst aan tafel met 
minister Hermans. De bonden willen 6,5 procent loonsverhoging
volgend jaar, Hermans wil niet verder gaan dan 2,25 procent over 
anderhalf jaar en eenmalig 0,2 procent.
Direct na de bijeenkomst kondigden AOB en AbvaKabo aan te gaan 
staken op woensdag 16 december.

5

10

Pagina: 1502Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



■■■■ Opgave 5 Ritzen, minister van Onderwijs

In het tweede kabinet – Kok keerde de heer Ritzen niet terug als minister van Onderwijs.
Van 1989 tot 1998 bekleedde deze PvdA-er de hoogste post op het departement van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Reeds vier maanden na zijn afscheid van de
Nederlandse politiek publiceerde hij een boek: ’De Minister. Een handboek’.

In dit ’handboek voor komende bewindslieden’ worden verschillende onderwerpen
belicht: het optreden in het parlement, de omgang met de eigen partij, de rol van de
minister in de ministerraad en het leiden van het departement van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen.

2p 26 ■ Welke formele taken heeft een minister nog meer naast het leiden van een departement?
Noem er twee.

Ritzen was minister van Onderwijs en Wetenschappen. In het algemeen heeft de PvdA
een voorkeur om de bewindslieden voor onderwijs te leveren. Het voeren van
onderwijsbeleid past goed binnen de sociaal-democratische traditie.
In het negentiende jaarboek voor het democratisch socialisme ’Om de kwaliteit van het
onderwijs’ (1999) stond daarover het volgende: ’Per slot van rekening heeft onderwijs in
de Nederlandse sociaal-democratie sinds de oprichting van de SDAP altijd een centrale
plaats toebedeeld gekregen’.

2p 27 ■ Welke twee uitgangspunten van de sociaal-democratische visie verklaren de grote
betrokkenheid van de PvdA met het onderwijs?

In zijn boek beschrijft Ritzen uitvoerig de rol van de massamedia in de politiek.

tekst 6

bron: het Onderwijsblad 28, 14 november 1998

De massamedia vervullen verschillende functies in het proces van politieke besluitvorming.
2p 28 ■ Welke functie van de massamedia wordt volgens Ritzen niet goed vervuld?

Licht het antwoord toe.

In tekst 6 wordt gesproken over de wetgevende arbeid van het Kamerlid.
Kamerleden hebben zowel formele als informele middelen om hun parlementair werk te
verrichten.

2p 29 ■ Welke formele middelen hebben Kamerleden om hun wetgevende arbeid te verrichten?
Noem er twee.

1p 30 ■ Van welk informeel middel maken Kamerleden volgens tekst 6 ook gebruik?

Ritzen is in zijn boek ook kritisch over de rol van ambtenaren op zijn ministerie.
Hij verwijt ambtenaren dat ze proberen ’mee te beslissen over de toekomstige
ontwikkelingen van de samenleving’, liever dan zich bezig te houden met het behoorlijk
verzorgen van het uitvoerende werk.

4p 31 ■ Welke invloed van ambtenaren op het beleid kun je afleiden uit de uitspraak van Ritzen
en op welke machtsbronnen is die invloed gebaseerd?
Noem er twee.
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■■■■ Opgave 6 Rekeningrijden

bron: http:/www.anwb.nl

figuur 1

Voor of tegen rekeningrijden?
Om de files in de spits te bestrijden, wil de regering op de huidige snelwegen
rond Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam een kordon van elektrische
tolpoorten aanleggen. Op doordeweekse dagen moeten automobilisten dan
tijdens de ochtendspits tol betalen. Het volle tarief bedraagt ƒ 7,– per passage.
De regering meent dat rekeningrijden de files met 30 tot 40 procent zal
verminderen. De verwachting is dat mensen meer buiten de spits en meer per
openbaar vervoer zullen reizen.
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tekst 7 ANWB-sticker zit minister dwars

bron: de Volkskrant van 20 januari 1999

In de tekst 7 staan namen van belangenorganisaties en politieke partijen.
Belangenorganisaties hebben een andere rol in het politieke besluitvormingsproces dan
politieke partijen.

4p 32 ■ Welke twee verschillen bestaan er tussen belangenorganisaties en politieke partijen in
hun rol in het politieke besluitvormingsproces?

Rekeningrijden is een maatregel om het fileprobleem – vooral in de Randstad – op te
lossen. Zowel het fileprobleem als het rekeningrijden is een politiek probleem.
Ze staan op de politieke agenda.

2p 33 ■ Toon met twee citaten uit tekst 7 aan dat het rekeningrijden op de politieke agenda staat.

De politieke besluitvorming over het rekeningrijden kun je beschrijven met behulp van
het systeemmodel van het politieke proces.

2p 34 ■ In welke fase van het systeemmodel bevindt zich de besluitvorming over het rekeningrijden
volgens tekst 7?
Licht je antwoord toe.

2p 35 ■ Waaraan ontleent het kabinet zijn macht bij het kunnen invoeren van rekeningrijden? 
Noem twee machtsbronnen.

000014 39 10 Lees verder

Van onze verslaggever
DEN HAAG

CDA-parlementariër Leers gaat er een op zijn
bumper plakken. VVD’er Hofstra zou
eigenlijk wel willen, maar krijgt dan politieke
problemen. ’Het regeerakkoord hé.’ En
ANWB-lid Netelenbos, PvdA-minister van
Verkeer en Waterstaat, hoeft niet eens te
denken. ’Natuurlijk niet’ zegt ze. De sticker
’Stop rekeningrijden’ komt niet op haar
dienstauto. De ANWB gaat onder al haar 3,5
miljoen leden stickers verspreiden die
oproepen tegen het rekeningrijden. De ANWB
wil dat het rekeningrijden alsnog wordt
geschrapt. Het is een afspraak die Paars II in
het regeerakkoord heeft gemaakt en waarvoor
een grote Kamermeerderheid bestaat. Over
enkele maanden neemt de Kamer een
definitief besluit en tot op dit moment is van
de grote partijen alleen het CDA tegen. Maar
de ANWB zegt dat zeker 75 procent van haar
3,5 miljoen leden en zelfs driekwart van alle
Nederlanders tegen is, en wil dat de Kamer
daar naar luistert. In het spoor van de
vereniging hebben gisteren ook de
werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-
Nederland nog eens verklaard tegen te zijn.
Bedrijven, gemeenten en provincies worden
door de ANWB de komende maanden
aangespoord zich eveneens kritisch uit te laten
over het voornemen. Volgens de ANWB heeft
de automobilist geen alternatieven.

Directeur Nouwen: ’De automobilist komt niet
onder rekeningrijden uit. Kiezen voor het
openbaar vervoer heeft weinig zin, want dat
zit in de spits vol. Volgens Nouwen is de
automobilist in de Randstad jaarlijks
tweeduizend gulden kwijt aan rekeningrijden.
’Dat is dus betaald in de file staan’.
Minister Netelenbos heeft weinig goede
woorden voor de actie. Ze vindt het ’jammer’
dat de vereniging probeert de politiek onder
druk te zetten. De argumenten die de ANWB
gebruikt ’kloppen niet’ zegt ze. Zoals de
tweeduizend gulden. Volgens Netelenbos is de
automobilist die elke dag door de
vermaledijde poortjes gaat slechts duizend
gulden per jaar kwijt. Een groot deel krijgt hij
terug via belastingmaatregelen. De manier
waarop de organisatie haar eisen naar voren
brengt deugt ook niet, vindt Netelenbos. ’Als
je de Nederlander vraagt of hij belasting wil
betalen, zegt hij natuurlijk nee.’ Beticht ze
Nouwen en zijn ANWB van demagogie? ’Ja’,
klinkt het voluit. Is ze niet bang dat de Kamer
zwicht onder druk van een zo grote en
belangrijke lobby?
’Het regeerakkoord is een stevig anker zou ik
zeggen. Laat mij nou maar eens bewijzen dat
het lukt. Dan kunnen we verder praten. Er zijn
nu eenmaal geen eenvoudige oplossingen voor
dit probleem.’
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Mede door druk van de ANWB heeft de minister de behandeling van het wetsontwerp
over het rekeningrijden uitgesteld en wil eerst een proef met rekeningrijden houden in
een stad in de Randstad. Pas als dit een succes wordt, wil de bewindsvrouw het systeem
van elektronische tolheffing ook op de snelwegen bij de andere grote steden invoeren.
Er zijn verschillende oorzaken die het succes van de ANWB in haar actie tegen het
rekeningrijden kunnen verklaren. Deze zijn:

• de eigen machtsmiddelen;
• de verhoudingen binnen de belangengroep;
• de maatschappelijke omgeving van de belangengroep.

3p 36 ■ Geef bij elke oorzaak een voorbeeld dat betrekking heeft op het succes van deze actie
van de ANWB.

Stel dat het parlement in een latere fase alsnog besluit het rekeningrijden in te voeren en
dat de ANWB haar leden dan oproept de rekening niet te betalen.

2p 37 ■ Is er sprake van burgerlijke ongehoorzaamheid indien automobilisten weigeren te betalen
voor het rekeningrijden?
Licht je antwoord toe.
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000014 CV39 Begin

Correctievoorschrift HAVO 

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 00
Tijdvak 2

M
aa

ts
ch

ap
pi

jle
er

 o
ud

e 
en

 n
ie

uw
e 

st
ijl

myh002dfcrv.qxd  2-02-00  13:25  Pagina 1

Pagina: 1507Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



■■■■ 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, 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 Positie van gehandicapten op de arbeidsmarkt

Maximumscore 2
1 ■■ • Op grond van het kenmerk dat de overheid (in een verzorgingsstaat) verantwoordelijk is

voor welvaartsontwikkeling/spreiding van de welvaart / voor voldoende werk voor
iedereen / voor een aanvaardbare inkomensverdeling

• toelichting: volgens tekst 1 profiteren gehandicapten onvoldoende van de toenemende
welvaart (regel 4–5) / ’Hun arbeidsintegratie verloopt moeizaam’ (regel 7) / 19% lager
besteedbaar inkomen dan huishoudens zonder beperkingen (regel 12) / slechts éénderde
van de gehandicapten heeft werk (regel 16)

Maximumscore 3
2 ■■ drie van de volgende:

• Werk biedt mogelijkheden tot zelfontplooiing.
• Werk vergroot het zelfrespect.
• Door werk heb je sociale contacten.
• Door betaald werk heb je meer maatschappelijk aanzien/heb je een betere

maatschappelijke positie/tel je mee in de samenleving.
• Werk geeft structuur aan je leven.

per juist antwoord

Maximumscore 1
3 ■■ immateriële functies

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
4 ■■ voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• Computers en software zijn in toenemende mate in staat om menselijke beperkingen te
ondervangen. (Hierdoor zijn meer mensen met een handicap in staat om te kunnen
werken).

• Door computers en robots verdwijnt zwaar lichamelijk werk; er ontstaat werk dat door
lichamelijk gehandicapten gedaan kan worden/ de computer biedt voor gehandicapten de
mogelijkheid tot normale (kantoor-)werkzaamheden.

• Telewerken biedt voor gehandicapten de mogelijkheid om thuis te werken.

Maximumscore 2
5 ■■ voorbeeld van een goed antwoord:

vanuit de rol (van de overheid) als werkgever:
• De overheid streeft ernaar om een bepaald percentage gehandicapten in dienst te nemen

vanuit de rol van regelgever:
• Er komt bijvoorbeeld een wet om werkgevers te verplichten een bepaald percentage

gehandicapten in dienst te nemen / beleid om subsidie te geven voor werkgevers die
gehandicapten in dienst nemen (er is de Wet op de (re)integratie van
arbeidsgehandicapten)

■■■■ Opgave 2 Etnische groepen in Nederland

Maximumscore 2
6 ■■ • Ze hebben een gemeenschappelijke afkomst/herkomst.

• Ze hebben een gemeenschappelijke cultuur (die van generatie op generatie wordt
overgedragen).

per juist antwoord 

Maximumscore 3
7 ■■ • Met het model van de multiculturele samenleving

• In deze opvatting betekent integratie behoud van culturele kenmerken en toch gelijke
kansen tot sociale, economische en politieke posities in de samenleving. De Chinezen
voldoen aan deze kenmerken 

Maximumscore 4
8 ■■ • Verwerving van de maatschappelijke positie: Ze volgen hogere vormen van onderwijs/

spreken goed Nederlands/door tweetalig onderwijs nemen hun kansen op de
arbeidsmarkt toe

• Verwerving culturele positie: de Chinezen hebben een eigen school opgericht waarmee ze
aantonen veel belang te hechten aan de eigen identiteit en cultuur/ze zien zichzelf
nadrukkelijk als aparte groep (in die zin nemen ze een aparte culturele positie in)

Maximumscore 2
9 ■■ Op grond van (een van de volgende):

• Europees verdrag van de rechten van de mens (Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden – EVRM).
(Gezinshereniging en gezinsvorming worden gelegitimeerd op grond van artikel 8 van het
EVRM dat het recht op bescherming van het gezinsleven regelt; bron: Het
vreemdelingenbeleid kent z’n grenzen, Ministerie van Justitie.)

• VN-verdrag inzake Burgerrechten en de Politieke rechten (de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens heeft hiermee een juridische fundering).

Maximumscore 2
10 ■■ De vluchtelingenstatus houdt een onbeperkt verblijfsrecht in, de andere statussen een

tijdelijk verblijfsrecht.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
11 ■■ Ze voldoen niet aan de toelatingscriteria zoals genoemd in het Verdrag van Genève/ze

kunnen niet aantonen dat ze in het land van herkomst vervolgd worden om onder andere
godsdienstige/politieke/etnische redenen.

Maximumscore 3
12 ■■ voorbeelden van goede antwoorden (drie van de volgende):

• werkgelegenheidsproblemen
• minderheidsvorming onder allochtone groepen/geringe maatschappelijke participatie of

integratie van allochtonen
• huisvestingsproblemen
• stijgende kosten van de sociale zekerheid
• stijgende kosten van het asielbeleid
• vrees voor toename van spanningen tussen autochtonen en allochtonen / afname van

draagvlak bij de autochtonen
• problemen met discriminatie en racisme

Indien twee antwoorden juist
Indien een antwoord juist

Maximumscore 4
13 ■■ voorbeelden van positietoewijzing (één van de volgende):

• Er kan sprake zijn van institutionele/indirecte discriminatie: de solliciatieprocedures
kunnen te weinig rekening houden met de cultuur van allochtonen.

• In het onderwijs voor verzorging en verpleging wordt (nog) te weinig rekening gehouden
met culturele achtergrond van allochtonen.

voorbeelden van positieverwerving (één van de volgende):
• Allochtonen zijn minder goed bekend met de Nederlandse gewoontes, waarden en normen.
• Voldoen niet/onvoldoende aan beroepseisen.
• Taalproblemen/taalachterstand.
• Werken in verpleging/verzorging is geen vertrouwd beroepsperspectief/het verzorgen van

zieken en bejaarden is meer plicht van familieleden.
• Culturele belemmeringen, bijvoorbeeld omgaan van Marokkaanse meisjes/jongens met

andere sekse in werksituatie.

Maximumscore 4
14 ■■ • De eerste grote groep Surinamers kwam in de eerste helft van de jaren zeventig 

• vanwege het ontvluchten van de slechte economische omstandigheden/uit angst voor
sluiten van de grenzen na de onafhankelijkheid in 1975 / weinig vertrouwen in
toekomstige staat Suriname

• Turken in de jaren zestig/begin jaren zeventig (tussen 1964 en 1973) 
• voor het doen van (laag geschoold) werk/vanwege economische motieven

Maximumscore 2
15 ■■ • Met de komst van grote groepen Surinamers naar Nederland begon het migrantenbeleid

zich meer te richten op integratie/zo snel mogelijk opnemen in de samenleving van
allochtone groepen. (Er was geen beleid want men ging er vanuit dat de mediterrane
migranten/gastarbeiders weer terug zouden keren naar het land van herkomst)

• De omslag in het beleid is te verklaren door het besef dat de Surinamers (en andere
allochtone groepen) in Nederland zouden blijven. / Daarvoor ging de overheid uit van de
gedachte dat migranten uit het Middellandse Zeegebied na enige jaren weer terug zouden
keren 

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Opgave 3 Mensen in de WAO

Maximumscore 2
16 ■■ twee van de volgende:

• betaalbaarheid van de verzorgingsstaat/sociale zekerheid
• mensen in de WAO worden afhankelijk van (bureaucratische) uitvoeringsinstellingen

(maatschappelijk gevolg)
• grote groep mensen met een uitkering/zonder werk vergroot de sociale ongelijkheid/

tweedeling in de samenleving (maatschappelijk gevolg)
• aantasting van de solidariteit
• fraude/zwartwerken (niet betalen sociale premies)

per juist antwoord 

Maximumscore 2
17 ■■ overeenkomst:

• allebei geven recht op een uitkering/ het zijn beide sociale zekerheidswetten.
verschil (één van de volgende):

• bij sociale verzekering wordt gesproken over een verdiend recht, werkgevers en/of
werknemers hebben er premie voor betaald;

• een sociale voorziening is een door de overheid verleend recht/ wordt betaald door de
belastingbetaler.

Maximumscore 1
18 ■■ ABW (Algemene Bijstandswet)

Maximumscore 2
19 ■■ één van de volgende:

• arbeid geeft zin aan het leven/arbeid is een waardevolle activiteit
• arbeid is een wezenlijke activiteit voor mens en maatschappij

Eén van de volgende citaten:
• regel 15–16: „Werk was mijn lust en mijn leven”.
• regel 49–50: „Mijn motto was ’altijd doorgaan’”.

Maximumscore 4
20 ■■ belangentegenstelling

• De werkgevers staan terughoudend ten aanzien van verbetering van de
arbeidsomstandigheden

• toelichting: vanwege de kosten of de werkgevers willen geen verbetering indien zij de
kosten moeten betalen,

• terwijl de werknemers wel een verbetering willen van de arbeidsomstandigheden
• toelichting: om gezond te blijven / om te kunnen blijven werken

Maximumscore 2
21 ■■ • Vanuit de VVD (liberale visie) is de wens tot aanscherping van de WAO te verklaren

vanuit vermindering dan wel geen verdere vergroting van de lasten van het
bedrijfsleven/beter functioneren van vrije markteconomie 

• Vanuit de PvdA (sociaal-democratische visie) zal er bezwaar zijn tegen de aanscherping
van de WAO vanwege de mogelijke aantasting van de bestaanszekerheid van de mensen
die voor een WAO-uitkering in aanmerking komen/aantasting van bestaande rechten van
werknemers

Antwoorden Deel-
scores

000014 CV39 6 Lees verder

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

myh002dfcrv.qxd  2-02-00  13:25  Pagina 6

Pagina: 1512Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Maximumscore 3
22 ■■ Keuze voor lage status, want (drie van de volgende):

• voor het beroep van bejaardenhulp heb je weinig opleiding nodig
• je verdient weinig
• het is vooral werken met je handen
• je doet uitvoerend werk / je bent niet zelf eigen baas

of
Keuze voor hoge status, want (voorbeelden van goede antwoorden) drie van de volgende:

• werken met bejaarden is heel verantwoordelijk werk
• dit werk vind ik belangrijk voor de samenleving/bejaarden hebben goede hulp en zorg

nodig
• je hebt een diploma nodig
• het is zwaar werk en zou daarom goed betaald moeten worden
• het is afwisselend werk / het is sociaal werk
• het werk biedt mogelijkheden tot ontplooiing
• er is veel vraag naar dit werk

per juist antwoord

Maximumscore 2
23 ■■ • voor de intragenerationele mobiliteit: het eerste beroep en het huidige beroep van de

personen of beroepsloopbaan
• voor de intergenerationele mobiliteit: het beroep van de vader/ouders van personen en

dat van de persoon zelf

■■■■ Opgave 4 Staking in het onderwijs

Maximumscore 3
24 ■■ • Wordt de staking georganiseerd door een (erkende) vakbond / is er geen sprake van

’wilde’ stakingen?
• Zijn alle wettelijke/reguliere middelen (onderhandelen) om tot overeenstemming te

komen al geprobeerd?
• Zijn de negatieve gevolgen van een staking niet onevenredig groot in relatie tot het doel

van de staking?

Maximumscore 3
25 ■■ collectieve belangenbehartiging:

voorbeelden van goede antwoorden (twee van de volgende):
• verbeteren van de arbeidstijden/arbeidstijdverkorting
• streven naar medezeggenschap/ondersteunen van ondernemingsraden/

medezeggingschapsraden
• streven naar verbetering van de arbeidsomstandigheden
• goede sociale zekerheid
• bevorderen van werkgelegenheid

per juist antwoord 

individuele belangenbehartiging:
steun van de vakbond bij ontslag/slechte arbeidsverhoudingen/juridische bijstand

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Opgave 5 Ritzen, minister van Onderwijs

Maximumscore 2
26 ■■ twee van de volgende:

• (mede-)wetgeving
• voorbereiden van besluiten/beleidsbepaling
• uitvoeren van besluiten/beleidsuitvoering
• meebeslissen over het kabinetsbeleid

per juist antwoord 

Maximumscore 2
27 ■■ • het streven naar sociale gelijk(waardig)heid/ bestrijden van sociale ongelijkheid (via het

onderwijs het bestrijden van achterstandsituaties/ het streven naar het scheppen van
gelijke kansen voor leerlingen ongeacht afkomst. / Het onderwijs vervult een sleutelrol bij
het creëren van gelijke kansen / Opheffen van ongerechtvaardigde verschillen was een
centraal doel van de sociaal-democratie.)

• relatief grote rol van de overheid. (Onderwijs is een collectief goed en het garanderen
daarvan is een kerntaak van de overheid / Overheid speelt een centrale rol bij het
scheppen van onderwijsvoorzieningen / Onderwijs niet overlaten aan het vrije spel van
maatschappelijke krachten.)

Maximumscore 2
28 ■■ • De informatiefunctie

• De burgers krijgen via de media onvoldoende degelijke informatie over het (tot stand
komen van) beleid van de overheid/ het ’degelijke handwerk’ blijft onderbelicht, terwijl
’onbenulligheden opgeblazen worden’ 

Ook goed: de commentaarfunctie, de controlefunctie en opiniërende functie mits de
betekenis van deze functies goed toegepast is op de kritiek van Ritzen.
Voorbeeld van goede toelichting in de ogen van Ritzen: het geven van commentaar op
beleid en beleidsvoorstellen is eenzijdig en selectief / de media behandelen en leveren
geen commentaar op mogelijke relevante beleidsterreinen.

Maximumscore 2
29 ■■ Formele middelen op het terrein van wetgeving (twee van de volgende):

• aanvaarden of verwerpen van wetsvoorstellen
• wijzigen van wetsvoorstellen/beraadslagingen/vragen stellen/voorstellen doen (recht op

amendement)
• indienen van wetsvoorstellen (recht op initiatief)
• wijzigen of verwerpen van begroting (budgetrecht)
• indienen van een motie

per juist antwoord 

Maximumscore 1
30 ■■ Het gebruik van de massamedia als spreekbuis.

Antwoorden Deel-
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Maximumscore 4
31 ■■ • invloed op het toekomstig beleid/beleidsvoorbereiding/invloed op het voorbereiden van

besluiten
• invloed op het uitvoeren van besluiten

Machtsbronnen (twee van de volgende):
• Ze zijn deskundig/ ze hebben specialistische kennis
• Ze blijven vaak in dezelfde positie terwijl politici vertrekken 
• Ze hebben een bepaalde bevoegdheid/taakomschrijving
• Ze hebben een wettelijk beschermde positie 

■■■■ Opgave 6 Rekeningrijden 

Maximumscore 4
32 ■■ Verschillen tussen belangenorganisaties en politieke partijen:

• belangenorganisaties komen op voor de belangen van bepaalde groeperingen en politieke
partijen hebben meestal een meer omvattende visie over de inrichting van de
samenleving/moeten daarbij verschillende belangen afwegen

• belangenorganisaties proberen de politieke besluitvorming te beïnvloeden door allerlei
manieren/niet door verkiezingen/dragen geen politieke verantwoordelijkheid, terwijl
politieke partijen juist wel (via verkiezingen) politieke verantwoordelijkheid willen dragen

Maximumscore 2
33 ■■ twee van de volgende:

• Het rekeningrijden is opgenomen in het regeerakkoord (regel 13–14).
• De Tweede Kamer neemt daarover binnenkort een besluit (regel 16–18).
• De ANWB zet de politiek onder druk en krijgt veel steun (regel 18–22).
• Het rekeningrijden roept veel weerstand op (regel 22–26).
• De Kamer zwicht onder druk van de lobby (regel 53–55).

per juist antwoord 

Maximumscore 2
34 ■■ • conversiefase/omzettingsfase 

• rekeningrijden is opgenomen in het regeerakkoord (regel 13–14, regel 56) ’over enkele
maanden neemt de Kamer een definitief besluit’ (regel 16–17)

Ook goed
• invoerfase
• belangenorganisaties komen met nieuwe eisen en wensen – wijzen de plannen voor

rekeningrijden van de regering af –; zij brengen hun wensen op uiteenlopende wijze onder
de aandacht van politici.

Maximumscore 2
35 ■■ voorbeelden van goede antwoorden (twee van de volgende):

• het kabinet steunt op meerderheid in de Tweede Kamer
• regeerakkoord
• bevoegdheid om overheidsbeleid voor te bereiden en uit te voeren/uitvoerende en

wetgevende macht/bevoegdheid om de wet uit te voeren

per juist antwoord

Antwoorden Deel-
scores

000014 CV39 9 Lees verder
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Maximumscore 3
36 ■■ voorbeeld van oorzaak ’de eigen machtsmiddelen’:

• het aantal leden/deskundigheid/geld
Voorbeeld van oorzaak ’de verhoudingen binnen de belangengroep’:

• er is grote eensgezindheid over doel en middelen / meerderheid van de leden steunt de
actie van de ANWB
voorbeeld van oorzaak ’de maatschappelijke omgeving van de belangengroep’:

• ’zelfs driekwart van alle Nederlanders is tegen’ (regel 20–21) / steun van invloedrijke
organisaties: ’ook de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland verklaren
tegen te zijn.’ (regel 24–26)

Maximumscore 2
37 ■■ Nee, want 

er is geen sprake van gewetensnood / de automobilisten handelen op grond van het
behalen van eigen voordeel/belang.
(Er is alleen sprake van burgerlijke ongehoorzaamheid indien een actie aan de volgende
voorwaarden voldoet: mensen handelen/overtreden de wet bewust op grond van hun
geweten; op een geweldloze manier; in het openbaar, met als doel te wet ter discussie te
stellen; en het verwerven van eigen voordeel/belang niet het doel is.)

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■

9 00007 22 Begin

Examen HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet 
Onderwijs

19 99
Tijdvak 1

Vrijdag 21 mei
9.00–11.30 uur
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Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 38 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Opgave 1 Vreemdelingenbeleid: het gezin Gümüs

In de zomer van 1997 kreeg het vraagstuk van de illegalen in Nederland een menselijk
gezicht. Ongeveer een jaar eerder had de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in
Amsterdam, de illegale Turkse kleermaker Zekeriya Gümüs gesommeerd om met zijn
vrouw en twee zoons Nederland te verlaten. De jongste zoon (7) was in Nederland
geboren en nog nooit in Turkije geweest, de oudste zoon (13) zou na de zomervakantie
naar de mavo gaan.
Hoewel veel Nederlanders weinig rechtstreeks contact hebben met ’illegalen’, hebben zij
toch vaak een negatief beeld van illegalen. Het gezin Gümüs doorbrak voor veel mensen
die negatieve beeldvorming.

Uit: NRC Handelsblad van 27 augustus 1997 en Vrij Nederland van 13 september 1997

2p 1 ■ Kun je illegalen als een etnische groep beschouwen? Geef een verklaring van je antwoord.

2p 2 ■ Noem twee (sociaal-psychologische) redenen voor het ontstaan van negatieve
beeldvorming over illegalen.

Een onderwijzeres van de school waar de jongens op zaten richtte toen een actiecomité op
om bekendheid te geven aan het lot van het gezin. Medeleerlingen, buurtbewoners en
leerkrachten schreven brieven naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de dagbladen,
televisiestations, Kamerleden, de staatssecretaris en de koningin. Dat leidde er toe dat op
12 april 1997 (één dag voor de aangekondigde uitzetting) het Tweede Kamerlid Leonie
Sipkes (GroenLinks) vragen stelde aan staatssecretaris Elizabeth Schmitz van Justitie
(PvdA). In afwachting van de antwoorden mocht het gezin in Nederland blijven.

2p 3 ■ Noem twee omstandigheden waardoor de situatie van het gezin Gümüs op de politieke
agenda is gekomen.

De onderwijzeres heeft een actiecomité opgericht. Een actiecomité of actiegroep valt
onder de pressiegroepen. Ook belangenorganisaties behoren tot de pressiegroepen.

4p 4 ■ Noem een overeenkomst en twee verschillen tussen een actiecomité en een
belangenorganisatie.

De situatie van het gezin Gümüs stond door die Kamervragen ineens volop in de
belangstelling. In een mum van tijd werden tienduizend handtekeningen verzameld van
Amsterdammers die hun steun aan Gümüs betuigden. Wekelijks vonden demonstraties
plaats ter ondersteuning van de familie Gümüs.
De staatssecretaris beantwoordde de Kamervragen negatief. De advocaat van de familie
bleef nieuwe procedures bedenken om uitzetting te voorkomen. Inmiddels zette niet
alleen de Amsterdamse burgemeester Patijn (PvdA) zich in voor het gezin maar ook
vrijwel de gehele Amsterdamse gemeenteraad. Patijn: ’De vader heeft altijd zijn premies
betaald, de kinderen zijn geïntegreerd in de buurt’.

Uit: NRC Handelsblad van 27 augustus 1997

2p 5 ■ Van welke twee machtsbronnen heeft het actiecomité volgens bovenstaand fragment
gebruik kunnen maken?

Gümüs had een beroep gedaan op de zogenaamde zes-jarenregeling uit de
Vreemdelingenwet. Tot 1 januari 1998 konden illegalen een permanente
verblijfsvergunning krijgen indien zij aan drie voorwaarden voldoen. De eerste
voorwaarde is, dat zij kunnen aantonen zes jaar ononderbroken ’wit’ in Nederland te
hebben gewerkt. De tweede is dat zij ingeschreven staan in het bevolkingsregister en
tenslotte dat zij geen criminele achtergrond hebben. Hoewel Gümüs al sinds 1989 in
Nederland woonde, kon hij slechts van twee jaar en tien maanden aantonen dat hij ’wit’
werk had gedaan. Dat was dan ook de reden voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst
om zijn verzoek voor een permanente verblijfsvergunning af te wijzen.

Uit: de Volkskrant van 17 juli 1997 en NRC Handelsblad van 21 juli 1997
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De zes-jarenregeling is opgenomen in de Vreemdelingenwet. In die wet staan nog meer
redenen genoemd voor het krijgen van een verblijfsvergunning. Nu Gümüs niet heeft
kunnen voldoen aan de zes-jarenregeling, heeft de advocaat van het gezin Gümüs een
beroep gedaan op een andere reden uit de Vreemdelingenwet om uitzetting te
voorkomen.

2p 6 ■ Op welke reden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning heeft de advocaat een
beroep gedaan?
Licht je antwoord toe aan de hand van de situatie van het gezin Gümüs.

Op 9 juli 1997 kreeg het gezin Gümüs het ’definitieve’ bericht dat het uiterlijk op
10 augustus Nederland moest verlaten. De stroom publicaties over de zaak nam tot
ongekende omvang toe. Naar aanleiding van het tumult deed staatssecretaris Schmitz op
12 juli de ongebruikelijke stap door in het openbaar op een individueel geval in te gaan.
Ze had er een ’dubbel gevoel’ over, zei ze in het dagblad Het Parool, vooral door de
enorme steun die de buurt had gegeven.

Uit: NRC Handelsblad van 27 augustus 1997

De media vervullen verschillende functies in het proces van politieke besluitvorming.
2p 7 ■ Noem twee functies die het interview in Het Parool met de staatssecretaris kan hebben

vervuld in het proces van politieke besluitvorming.
Licht elke functie toe.

Op 17 juli had de staatssecretaris besloten om alsnog de mening van de Tweede Kamer te
horen over mogelijke uitzonderingen op de zes-jarenregeling. In afwachting van het debat
mocht Gümüs in Nederland blijven.
Tijdens dat debat op 27 augustus bleek de Tweede Kamer verdeeld te zijn: D66 en PvdA
wilden de bestaande regels veranderen, zodat mensen als het gezin Gümüs toch in
aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. CDA en VVD wilden vasthouden aan de
bestaande regels. Op 29 augustus boog het kabinet zich nogmaals over het illegalenbeleid,
maar de ministerraad speelde de bal weer terug naar de Tweede Kamer.

De opstelling van de paarse coalitie werd door toonaangevende PvdA-ers als Felix
Rottenberg en Paul Kalma bekritiseerd. Zij vroegen zich af hoe het mogelijk is dat er
steun bestaat in alle grote politieke partijen voor ’legalisering’ van het Turkse gezin, maar
dat de kans dat het gezin ons land moet verlaten elke dag toeneemt.
In de Tweede Kamer vond uiteindelijk op 4 september een stemming plaats. Een motie
van PvdA en D66 om de bestaande regels te veranderen werd verworpen met 74 stemmen
tegen 68 stemmen. D66, PvdA, GroenLinks, SP en Senioren 2000 stemden vóór. VVD,
CDA, SGP en CD stemden tegen een versoepeling van de regels. Met veel grotere
meerderheid werd vervolgens een motie verworpen van RPF en GPV, waarin werd
gevraagd de familie Gümüs, vanwege het bijzondere karakter van dit geval, toch in
Nederland te laten. Enkele dagen na de stemming oordeelde ook de rechter dat het gezin
niet langer in Nederland mocht blijven.

Uit: Trouw en de Volkskrant van augustus en september 1997

Je kunt het proces van politieke besluitvorming over de situatie van het gezin Gümüs
analyseren met behulp van het barrière-model van de politieke besluitvorming.

4p 8 ■ Noem de verschillende fasen of barrières van dit model en geef per fase of barrière een
voorbeeld van een handeling of gebeurtenis die zich heeft voorgedaan in de zaak Gümüs.

4p 9 ■ Vind je dat de Tweede Kamer had moeten besluiten dat het gezin Gümüs in Nederland
mag blijven? 
Geef twee argumenten die je mening ondersteunen.
Betrek daarbij uitgangspunten en hoofdlijnen van het vreemdelingenbeleid en/of
argumenten van voor- en tegenstanders van het huidige vreemdelingenbeleid.
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■■■■ Opgave 2 Mens en Werk: Employability

Lees eerst tekst 1. Beantwoord vervolgens de vragen 10 tot en met 20.

Met employability wordt bedoeld het breed inzetbaar houden van werknemers tot hun
pensioengerechtigde leeftijd door permanente scholing.
Werkgevers en werknemers zijn het eens over de wenselijkheid van employability, maar
verschillen van mening over de uitvoering daarvan. Deze standpunten van werkgevers en
werknemers zijn vanuit hun belangen te verklaren.

2p 10 ■ Welk gemeenschappelijk belang hebben werkgevers en werknemers bij employability?

2p 11 ■ Welke belangentegenstelling tussen werkgevers en werknemers herken je in tekst 1?

Arbeid heeft voor de werknemers materiële en immateriële functies.
4p 12 ■ Leg uit welk gevolg employabilty heeft voor de materiële en immateriële functie van

arbeid.
Betrek in je antwoord één materiële en één immateriële functie van arbeid.

Er kunnen verschillende groepen onderscheiden worden die een minder sterke positie op
de arbeidsmarkt innemen, zoals vrouwen.

3p 13 ■ Zal employability de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt versterken?
Licht je antwoord toe. Schrijf een citaat uit tekst 1 op met bijhorende regelnummers dat je
toelichting ondersteunt.

De Nederlandse overheid is op verschillende manieren betrokken bij het sociaal-
economisch proces.

4p 14 ■ Welke twee manieren van betrokkenheid van de overheid bij het sociaal-economisch
proces herken je in tekst 1? Schrijf het desbetreffende fragment uit tekst 1 op met
bijhorende regelnummers.

Tussen twee bewindslieden Wijers (D66) van Economische Zaken en Melkert (PvdA) van
Sociale Zaken is een verschil van mening. Uiteraard hebben zij verschillende
verantwoordelijkheden vanwege de aard van hun departement. Ook kunnen er meer
inhoudelijke politieke redenen zijn voor hun onenigheid.

2p 15 ■ Verklaar de mening van Melkert over de rechten van werknemers vanuit zijn politieke
achtergrond.

Het debat over de uitvoering van employability zal op verschillende plaatsen in de
maatschappij gevoerd worden.

2p 16 ■ In welke twee overlegorganen kunnen werkgevers en werknemers op landelijk niveau
afspraken maken over de uitvoering van employability?

2p 17 ■ Noem een verschil tussen deze overlegorganen.

De mate waarin de werkgevers- en  werknemersorganisaties opkomen voor hun belangen
is afhankelijk van een aantal maatschappelijke factoren.
De factoren zijn: het politiek klimaat, de economische structuur en de economische
conjunctuur.

4p 18 ■ Geef bij twee factoren aan dat de werknemersorganisaties een redelijke kans van slagen
hebben bij hun invulling van employability.
Licht elke factor toe.

2p 19 ■ Wat betekent  informatisering van arbeid?
2p 20 ■ Leg uit waarom de toename van informatisering van arbeid employability wenselijk maakt.
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tekst 1

bron: Trouw van 9 oktober 1997

9 00007 22 5 Lees verder

DEN HAAG – Minister Wijers van Econo-

mische Zaken kan zich voorstellen dat werk-

gevers die veel investeren in de permanente

opleiding van hun werknemers, te maken

zullen krijgen met een soepeler ontslagrecht

dan de werkgevers die daartoe niet bereid

zijn.

De minister kreeg de kans, in heel voor-
zichtige bewoordingen, die mogelijkheid te
opperen op een door hemzelf georganiseerd
congres in Den Haag over employability, het
breed inzetbaar houden van werknemers tot hun
pensioengerechtigde leeftijd via opleiding en
scholing. Het leek een concrete invulling van
premier Koks uitspraak op datzelfde congres dat
‘de baan voor het leven tot het verleden be-
hoort’. ‘De werknemer zal zijn eigen verantwoor-
delijkheid moeten nemen om de eigen duur-
zame inzetbaarheid veilig te stellen’, aldus Kok.

Wijers kreeg zijn kans overigens maar even.
Zijn collega minister Melkert van Sociale Zaken,
die pas tegen het einde op het congres aanwe-
zig kon zijn, maakte er onmiddellijk gehakt van.

Binnen het bedrijfsleven wordt er al langer
voor gepleit werkgevers meer te stimuleren een
beleid voor permanente scholing op te zetten.
Top-mensen als de directeur arbeidszaken van
Akzo Nobel, R. de Leij, vinden dat als een werk-
gever minder hindernissen ondervindt om even-
tueel tot ontslag over te gaan, zij ook eerder
geïnteresseerd zal zijn in employability en dus zal
investeren in scholing. Voor de werknemer is dat
geen ramp, aldus De Leij gisteren op het
congres: ‘De werknemer kan dan wel sneller zijn
baan verliezen, maar hij is door alle opleiding
veel kansrijker op de arbeidsmarkt. Zo wordt het
een beloning voor het aanpassingsvermogen van
werkgever en werknemer.’

Wijers voelt daar wel wat voor. Al hield hij gis-
teren vooral vast aan het omgekeerde: een
werkgever die te weinig doet aan scholing van
zijn werknemers, zal dat merken in de minder
soepele wijze waarop ontslagvergunningen
worden verleend. Het kwam hem op een felle
reactie te staan van FNV-voorzitter De Waal.

Minister Melkert voelt niets voor de sugges-
tie van zijn collega Wijers. Minister Melkert viel
desgevraagd De Waal bij in diens bezwaar dat
dergelijke dreigementen de werknemers kop-
schuw kunnen maken voor scholing. ‘We heb-
ben nu het ontslagrecht al versoepeld. Volgende
week komen de voorstellen over flexibiliteit en
zekerheid in de Kamer aan de orde. Verder moe-
ten we niet willen gaan. Een werknemer is eer-
der bereid in zichzelf te investeren als er zeker-
heid is, dan als de onzekerheid daardoor wordt
vergroot. Het beeld is in sommige kringen
populair dat een werknemer steeds meer een
ondernemer moet worden, die in zichzelf inves-
teert, om zich vervolgens nu weer aan die en
dan weer aan een ander te verhuren. Daar
geloof ik absoluut niet in. Ondernemers zouden
moeten weten dat de productiviteit van werk-
nemers die zekerheid hebben, heel wat hoger
ligt.’

De oproep van premier Kok aan de congres-
deelnemers, onder wie topmensen uit het
bedrijfsleven en van de organisaties van werk-
nemers en werkgevers, om bij het hele vraag-
stuk van de permanente scholing toch vooral de
mensen met een uitkering niet te vergeten,
vond in ieder geval bij kabinetscollega Wijers
geen navolging. Hij organiseerde een congres
over de scholing van werknemers. Tot woede
van FNV-voorzitter De Waal. ‘Van de mensen
met een vast arbeidscontract komt rond een
derde met scholing in aanraking. Van de mensen
met een flexibel arbeidscontract is dat slechts
zes procent, en bij uitkeringsgerechtigden 15
procent. Het debat zal veel breder moeten
worden.’

Melkert wilde onmiddellijk zaken doen met de
FNV. Hij stelde vorige week nog voor om WW-
uitkeringen te gebruiken voor scholingsfacilitei-
ten, een idee dat de laatste jaren door werk-
gevers en werknemers is tegengehouden. De
Waal erkende dat ook. De vakbeweging is veel
te bang dat dat leidt tot een heviger concurrentie
tussen zittende werknemers en hun werkloze
collega’s.

Wijers en Melkert botsen over rechten werknemer

door Lex Oomkes
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■■■■ Opgave 3 Controlerende taak van de Tweede Kamer 

tekst 2

bron: Leeuwarder Courant van 15 september 1997

Wallage wil de controlerende rol van de Tweede Kamer versterken door een aantal
maatregelen te nemen. In het volgende regeerakkoord zouden deze maatregelen
afgesproken moeten worden.

2p 21 ■ Leg uit waarom de controlerende taak van de Tweede Kamer kenmerkend is voor het
Nederlandse politieke stelsel.

Stel dat de wensen van Wallage in het regeerakkoord zouden zijn opgenomen.
2p 22 ■ Aan welke voorwaarden zou dan voldaan moeten zijn?

Noem er twee.
Ga in je antwoord uit van de rol van politieke partijen bij het totstandkomen van een
nieuw kabinet of de rol van politieke partijen bij de verkiezingen van de Tweede Kamer.

Wallage zegt dat topambtenaren veel politieke invloed hebben.
1p 23 ■ Met welk begrip wordt de politieke invloed van ambtenaren aangeduid?
2p 24 ■ Waarom kunnen ambtenaren invloed uitoefenen op het politieke proces?

Noem twee redenen.

Het politieke besluitvormingsproces kan geanalyseerd worden met behulp van het
systeemmodel.

2p 25 ■ In welke fase van het systeemmodel van politieke besluitvorming zijn de voorstellen van
Wallage te plaatsen om de controlerende rol van de Tweede Kamer te versterken?

De coalitiegenoten D66 en VVD zagen weinig in de plannen van Wallage om de
democratie te versterken. In een reactie op deze plannen stelde de VVD voor om de ruim
honderdduizend rijksambtenaren terug te brengen tot vijftienduizend. VVD-kamerlid Te
Veldhuis zei het volgende daarover: ’Maximaal duizend ambtenaren per departement lijkt
ons een goed idee. In de sfeer van uitvoering kun je veel meer aan de maatschappij
overlaten. Dan praat je in Den Haag automatisch meer over hoofdlijnen.’

Uit: de Volkskrant van 15 september 1997

2p 26 ■ Leg uit dat deze reactie van de VVD gebaseerd is op een uitgangspunt  van de politieke
stroming van die partij.

9 00007 22 6 Lees verder

Wallage wil controlerende rol van Tweede Kamer versterken
DEN HAAG (ANP) - Fractieleider
Jacques Wallage van de PvdA
wil dat de controlerende rol van
de Tweede Kamer wordt
versterkt. Als het aantal Kamer-
leden wordt teruggebracht van
150 naar 100, dan wordt er vol-
gens hem vanzelf meer op
hoofdlijnen gedebatteerd. In het
volgende regeerakkoord moe-
ten afspraken staan om het ver-
minderen van het aantal parle-
mentariërs te onderzoeken.

Wallage zei dat zaterdag in een
interview met de Volkskrant.

„Bewindslieden moeten bang
zijn voor de Tweede Kamer.
Hoe meer Kamerleden, hoe
makkelijker het voor de rege-
ring is. Hoe meer schriftelijke
vragen, hoe minder ze opvallen.
Selectiviteit van de Kamer in de
richting van de regering is veel
gevaarlijker dan de overvloed
van nu.”

De Kamer moet ook een eigen
onderzoeksinstituut krijgen,
vindt Wallage. Het „monopo-
lie” van het kabinet, dat
beschikt over onder meer het

Centraal Planbureau en het
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, moet worden doorbroken.

De PvdA-fractievoorzitter
meent dat burgers zich te weinig
herkennen in de democratie,
omdat kabinet, Kamer en amb-
tenaren te veel met elkaar ver-
strengeld zijn geraakt. „Minis-
ters zijn het werk van topambte-
naren gaan doen. Die hebben op
hun beurt vaak een te politieke
rol. Ook de Kamer heeft zich in
deze branchevervaging laten
meesleuren.”
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D66 woordvoerder De Graaf noemde het plan om de Tweede Kamer te beperken tot
honderd leden flauwekul. Hij deelde wel de zorg van Wallage over het functioneren van de
democratie en verwees daarbij naar eerdere voorstellen van D66 voor bestuurlijke
vernieuwing.

2p 27 ■ Noem twee voorstellen van D66 voor bestuurlijke vernieuwing die D66 al eens eerder
heeft gedaan.

2p 28 ■ Leg van elk voorstel uit waarom het een versterking kan betekenen van de democratie.

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

figuur 1

figuur 2

bron: NRC Handelsblad van 26 april 1997

Figuur 1 en figuur 2 gaan over het verschil in positie tussen allochtonen en autochtonen op
de arbeidsmarkt. Naast allochtonen spreekt men soms over etnische groepen of etnische
minderheden.

Niet alle allochtonen worden gerekend tot de minderheden.
2p 29 ■ Wanneer is volgens de overheid sprake van een minderheidsgroep onder allochtonen?

Figuur 1 en figuur 2 laten zien dat allochtonen een slechtere positie op de arbeidsmarkt
hebben dan autochtonen. De positie op de arbeidsmarkt van groeperingen is afhankelijk
van factoren die te maken hebben met positietoewijzing en met positieverwerving.

2p 30 ■ Welk kenmerk van de slechtere positie van allochtonen op de arbeidsmarkt herken je in
figuur 1 en welk kenmerk in figuur 2?

2p 31 ■ Geef een verklaring voor deze achterstand vanuit positietoewijzing.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina
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Op verschillende gebieden neemt de overheid maatregelen om de maatschappelijke
positie van allochtonen te verbeteren, onder andere op het gebied van onderwijs en werk.

4p 32 ■ Noem twee overheidsmaatregelen op het gebied van onderwijs en twee
overheidsmaatregelen op het gebied van werk om de maatschappelijke positie van
allochtonen te verbeteren.

Bij het behalen van diploma’s door allochtone leerlingen spelen zowel positieverwerving
als  positietoewijzing een rol.

2p 33 ■ Noem een factor op het gebied van positieverwerving en één op het gebied van
positietoewijzing bij het behalen van diploma’s.

Werkloosheid heeft nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het leven van mensen. Voor
allochtone groepen heeft werkloosheid extra nadelige effecten.

2p 34 ■ Noem twee gevolgen van werkloosheid die voor allochtone groepen extra nadelig zijn.

■■■■ Opgave 5 Multiculturele samenleving: het dragen van een
hoofddoekje

tekst 3

bron: Aaneen het vakbondsblad van de FNV van 29 maart 1997

2p 35 ■ Leg uit waarom de Commissie Gelijke Behandeling vindt dat het verbieden van het
dragen van een hoofddoekje een vorm van discriminatie is.

2p 36 ■ Geef aan dat het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling ook gebaseerd is op de
grondwet.

De vrouw mocht geen hoofddoekje dragen, omdat ze dan als medewerkster van de
gemeente niet representatief zou zijn.

2p 37 ■ Leg met behulp van het begrip internalisatie uit, waarom de vrouw psychische problemen
kreeg door dit verbod.

De gemeente was tegen het dragen van een hoofddoekje, omdat medewerkers dan niet
representatief zouden zijn. De gemeente had in het kader van haar minderhedenbeleid het
dragen van een hoofddoekje ook kunnen toestaan. Eén van de redenen is dat het
accepteren van een hoofddoekje stereotypering kan tegengaan.

2p 38 ■ Leg uit dat het dragen van een hoofddoekje stereotypering kan tegengaan.

9 00007 22 8

De gemeente Weesp mag niet
onder het mom van represen-
tativiteit van medewerkers
van de postkamer eisen dat ze
geen hoofddoekje dragen. Dit
is volgens een uitspraak van
de Commissie Gelijke Behan-
deling in strijd met de Alge-
mene Wet Gelijke Behande-
ling (AWGB). De Commissie
steunt hiermee een Turkse
medewerkster van deze
gemeente die tijdens het solli-
citatiegesprek van haar werk-
gever het verzoek kreeg geen
hoofddoekje te dragen. 

Zij stemde hiermee in omdat
zij bang was de baan anders
niet te krijgen. Daar de vrouw
belijdend moslim is, kreeg ze
na een week psychische pro-
blemen omdat het bloots-
hoofds werken haar emotio-
neel te zwaar viel. Ze heeft
haar werkzaamheden hierna
beëindigd. Haar klacht dat de
gemeente heeft gehandeld in
strijd met de non-discrimina-
tiegrond godsdienst van de
AWGB, is door de commissie
gegrond verklaard.

Hoofddoekje toegestaan

Einde
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■■■■
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Inzenden scores
Uiterlijk 3 juni de scores van de alfabetisch
eerste twintig kandidaten per school op de
daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar het Cito 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.

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
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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.

Antwoorden Deel-
scores

1
1

1

1

1

1

2
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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

9 00007 CV22 8 Lees verder

Antwoorden Deel-
scores

1
1

1

1

1

Pagina: 1532Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



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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