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BB-0323-a-17-1-o 

Examen VMBO-BB 

2017 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 22 mei
9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
 

Politiek en beleid 

 
tekst 1 
 
Strengere aanpak 
 
Mensen die meewerken aan voorbereidingen van illegale wietteelt, 
kunnen straks worden vervolgd. Een meerderheid in de Eerste Kamer 
ging akkoord met het wetsvoorstel van de minister van Veiligheid en 
Justitie. Coalitiepartij PvdA steunde het voorstel niet. 
 
naar: www.nu.nl van 6 november 2014 
 

1p 1 Wordt het wetsvoorstel uit tekst 1 ook echt ingevoerd?  
A Ja, want de Eerste Kamer is akkoord gegaan. 
B Nee, want de Tweede Kamer moet nog akkoord gaan. 
C Nee, want een coalitiepartij steunt het voorstel niet. 
 
tekst 2 
 
Overeenkomst over Oekraïne  
 
Vier wereldleiders hebben de hele nacht onderhandeld en uiteindelijk een 
overeenkomst gesloten. Alle partijen hebben iets gekregen, maar ook iets 
ingeleverd. 
In de overeenkomst staat dat binnen twee dagen een wapenstilstand gaat 
gelden in het oosten van Oekraïne. Verder zouden er afspraken in staan 
over het terugtrekken van zware wapens. 
 
naar: www.telegraaf.nl van 12 februari 2015 
 

A 

B 

C 
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A 

B 

C 

D

XB(2) (3)X
X

A 

B 

C 

D 

 (1) 

Pagina: 4Voor 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).



 

 BB-0323-a-17-1-o 3 / 14 lees verder ►►►

1p 2 De onderhandelingen uit tekst 2 verliepen moeilijk. 
Waaruit zal de overeenkomst over Oekraïne bestaan? 
A uit compromissen 
B uit politieke problemen 
C uit wetsvoorstellen 
 

2p 3 Een parlementaire democratie heeft verschillende kenmerken. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze wel of niet bij een parlementaire 

democratie hoort. 
 

 wel niet 

1 Censuur is toegestaan en komt vaak voor.   

2 Alle burgers zijn voor de wet gelijk.   

3 De regering moet verantwoording afleggen aan het 
parlement. 

  

4 Het parlement beslist over wetsvoorstellen.   

 
tekst 3 
 
Actiegroep Tegenwind-Molens 
 
Wij zijn voor duurzame energie maar tegen de bouw van windmolens in 
de nabijheid van woningen in Westland.Als actiegroep gaan we 
binnenkort in Maasdijk huis aan huis flyers bezorgen met als doel zoveel 
mogelijk handtekeningen op te halen, om de politiek wakker te schudden. 
Like onze Facebookpagina Actiegroep Tegenwind-Molens in bewoonde 
gebieden in Westland. Steun ons op Twitter @steuntegenwind. 
 
naar: www.westlanders.nu van 17 maart 2015 
 

1p 4 Op welke manier probeert de actiegroep in tekst 3 in ieder geval haar 
standpunten bekend te maken? 
A door gebruik te maken van de sociale media  
B door gebruik te maken van officiële inspraakmomenten  
C door naar de rechter te stappen 
D door te lobbyen 
 

1p 5 Voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015 verspreidde een 
politieke partij een folder. In de folder stond dat het verschil in inkomen 
tussen arme en rijke mensen een stuk kleiner moest worden. 
Welke politieke partij verspreidde deze folder? 
A D66 
B SP 
C VVD 
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tekst 4 
 
Artsen: maak euthanasie mogelijk voor kind tot 12 jaar 
 
Kinderartsen willen dat er een mogelijkheid komt voor euthanasie bij zeer 
ernstig zieke kinderen tot 12 jaar die uitzichtloos lijden. In zulke gevallen 
zouden artsen, na overleg met de ouders, de mogelijkheid moeten hebben 
om het leven van het kind te beëindigen.  
 
naar: de Volkskrant van 7 juli 2014 
 

1p 6 Om het idee van de kinderartsen uit tekst 4 mogelijk te maken, zal de wet 
moeten worden veranderd. 
Welke politieke partij in de Tweede Kamer zal het vanwege haar 
uitgangspunten niet eens zijn met een verandering van de wet op dit 
punt? 
A D66 
B SGP 
C VVD 
 

1p 7 Wie zit(ten) in het dagelijks bestuur van een gemeente? 
A de burgemeester 
B de burgemeester en wethouders 
C de burgemeester en gemeenteraadsleden 
D de burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden 
 

1p 8 Niet alle landen in Europa zijn lid van de Europese Unie (EU). 
Voorbeelden daarvan zijn: IJsland, Noorwegen en Zwitserland. 
Stel dat een van deze landen lid wil worden van de EU. Het land moet dan 
aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Aan welke voorwaarde moet het land dan in ieder geval voldoen? 
Het land moet 
A alle dierproeven verbieden. 
B de euro invoeren. 
C de mensenrechten respecteren. 
D de verkeersregels gelijk maken. 
 

1p 9 De laatste verkiezingen voor het Europees Parlement waren in 2014. 
Wanneer zijn de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement? 
A in 2018 
B in 2019 
C in 2020 
D in 2021 
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tekst 5 
 
Burgers kunnen met klachten over de overheid terecht bij de … . 
De instelling ontving in 2014 in totaal 36.278 klachten. 
 
naar: www.telegraaf.nl van 31 maart 2015 
 

1p 10 Welk begrip moet op de puntjes in tekst 5 worden ingevuld? 
A Eerste Kamer  
B Nationale Ombudsman 
C raadsheer 
D Rijdende Rechter 
 

2p 11 Belangengroepen hebben een aantal kenmerken. 
 Geef bij elk kenmerk aan of dit wel of niet bij belangengroepen hoort. 
 

 juist onjuist

1 Ze oefenen druk uit op de politieke besluitvorming.   

2 Ze komen vooral op voor individuele belangen.   

3 Ze maken gebruik van lobbyen om hun doelen te 
bereiken. 

  

4 Ze kunnen openlijke acties organiseren.   

 
1p 12 Waaraan geeft een commissaris van de Koning leiding? 

A aan de hoofdstad  
B aan een gemeente met meer dan 100.000 inwoners  
C aan een groep van 10 gemeenten 
D aan een provincie 
 

1p 13 Wat is geen taak van de Nederlandse overheid? 
A het bestrijden van armoede in Nederland 
B het onderhouden van kerkgebouwen in Nederland 
C het zorgen voor de autosnelwegen in Nederland 
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tabel 1 
 
De gemeenteraad van Wageningen 
 

partij aantal 
zetels 

D66 5 

GroenLinks 5 

Stadspartij 5 

PvdA 3 

CDA 2 

VVD 2 

SP 2 

ChristenUnie 1 

totaal 25 

 
bron: www.wageningen.nl van 10 april 2015 
 
Bekijk tabel 1. 

1p 14 Het college van burgemeester en wethouders heeft een meerderheid in de 
gemeenteraad van Wageningen. 
Kan het Wageningse college alleen uit landelijke sociaaldemocratische 
partijen bestaan? 
A Ja, want het is de grootste politieke stroming in de gemeenteraad. 
B Ja, want zij hebben 15 zetels bij elkaar. 
C Nee, want aan 10 zetels hebben ze niet genoeg. 
D Nee, want er moet altijd een lokale partij in het college zitten. 
 
Zie tabel 1. 

1p 15 Hoeveel partijen zijn er in Wageningen minstens nodig om een coalitie te 
vormen die een meerderheid heeft? 
A 3 
B 4 
C 5 
D 6 
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tekst 6 
 
Twee nieuwe VVD’ers in de Kamer 
 
Door het toetreden van twee nieuwe VVD-leden heeft het kabinet van 
VVD en PvdA weer de kleinst mogelijke meerderheid in de Tweede 
Kamer. 
 
naar: www.nu.nl van 31 maart 2015 
 
Lees tekst 6. 

1p 16 Hoeveel zetels hebben de VVD en de PvdA op 31 maart 2015 samen in 
de Tweede Kamer? 
A 38 
B 51 
C 76 
D 113 
 

2p 17 Een van de taken van de Tweede Kamer is het controleren van de 
regering. 
 Noem twee rechten die Tweede Kamerleden hebben om de regering 

te controleren. 
 
1.  ..............................................................................................................  
 
2.  ..............................................................................................................  
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 

 
1p 18 Spanning, geringe pakkans en groepsgedrag zijn oorzaken van een 

bepaalde vorm van criminaliteit. 
Welke vorm van criminaliteit is dat? 
A internationale vrouwenhandel 
B ontvoeringen 
C veelvoorkomende criminaliteit 
D zware georganiseerde misdaad 
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tekst 7 
 
NFI luidt de noodklok 
 
Het oplossen van ingewikkelde misdaden wordt een probleem. De 
specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vrezen dat 
onderzoek op de plaats van het misdrijf niet altijd meer zal gebeuren. Dit 
vanwege de bezuinigingen door de minister van Veiligheid en Justitie. 
 
naar: De Telegraaf van 19 februari 2015 
 
Lees tekst 7. 

1p 19 Op welk beleid van de overheid gaat er bezuinigd worden? 
A het opsporingsbeleid 
B het preventieve beleid 
C het repressieve beleid 
D het vervolgingsbeleid 
 
tekst 8  
 
Uitspraak dumpen drugsafval 
 
In een strafzaak over het dumpen van chemisch drugsafval is vandaag 
een man uit Valkenswaard veroordeeld tot zeven maanden celstraf. Een 
medeverdachte werd vrijgesproken. Er was tegen beide mannen 
anderhalf jaar cel geëist.  
 
naar: www.ad.nl van 9 februari 2015 
 

1p 20 Voor wat voor soort criminaliteit is de man uit tekst 8 veroordeeld? 
A voor een milieudelict  
B voor fraude 
C voor heling 
 

1p 21 Strafbare feiten zijn te verdelen in overtredingen en misdrijven. 
 Is de schuldig bevonden verdachte uit tekst 8 veroordeeld voor een 

overtreding of een misdrijf? Verklaar je antwoord. 
 
Hij is veroordeeld voor een  ........................................................................  
 
want  ..........................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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tekst 9 
 
Veroordeling 
 
Daan is op 19 maart in de gemeente Deventer op een verboden tijdstip op 
een skatebaan geweest. Voor deze skatebaan is de toegang verboden 
tussen zonsondergang en zonsopgang. 
Daan heeft een boete ontvangen van 60 euro. Daan is het niet eens met 
de boete en betaalt niet. Daarom moet hij voor de rechter komen. 
Uiteindelijk doet de rechter uitspraak: 30 euro boete voorwaardelijk met 
een proeftijd van 2 jaar. 
 
naar: www.rechtbankdeventer.nl van 12 december 2014 
 

1p 22 Daan uit tekst 9 hoeft de boete niet te betalen. 
 Wanneer moet Daan de boete toch nog betalen? 
 
Hij moet de boete toch nog betalen als  ......................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
tekst 10 
 
Tankstations minder vaak overvallen 
 
Tankstations worden minder vaak overvallen. In de eerste tien maanden 
van 2014 werden 49 overvallen geregistreerd. Dat waren er 57 in dezelfde 
periode van 2013.  
Door betere beveiliging en meer pinbetalingen is er voor dieven minder te 
halen, zegt een BOVAG-woordvoerder. 
 
naar: De Stentor van 8 december 2014 
 

1p 23 Over welk soort maatregelen gaat het in tekst 10? 
A over het opleggen van meer Halt-afdoeningen  
B over preventieve maatregelen 
C over repressieve maatregelen 
D over uitbreiding van de bevoegdheden van de politie 
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2p 24 Bij het bestrijden en voorkomen van criminaliteit zijn verschillende 
overheidsinstanties betrokken. Zo heeft de rechterlijke macht de taak om 
recht te spreken. 
 Geef bij elke uitspraak over de Nederlandse rechterlijke macht aan of 

deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist

1 Een rechter is afhankelijk van de minister van 
Justitie. 

  

2 Een rechter moet de mening van de advocaat 
volgen. 

  

3 Een rechter kan afwijken van de eis van een officier 
van justitie. 

  

4 Een rechter bepaalt of een verdachte in hoger 
beroep mag gaan. 

  

 
tekst 11 
 
In herhaling vallen 
 
Een kleine groep jongeren pleegt de helft van de geregistreerde delicten. 
Deze groep blijft in de fout gaan. Deze jongeren zijn vaak al, voordat ze 
12 jaar oud zijn, bekend bij de politie.  
 
naar: hoogleraar Juliaan van den Acker, onderzoek uit 2014 
 

1p 25 Hoe wordt de groep jongeren uit tekst 11 ook wel genoemd? 
A fraudeurs 
B recidivisten 
C zware criminelen 
 
tekst 12 
 
Scootmobielrijdster steelt elf televisies 
 
Een vrouw op een scootmobiel heeft elf televisies gestolen bij dezelfde 
winkel. Maandag veroordeelde de rechter haar tot vijf maanden cel, 
waarvan de helft voorwaardelijk.  
De vrouw plaatste de tv's voor haar voeten en reed de winkel uit. Het 
personeel was hier niet op bedacht. In februari werd ze uiteindelijk 
betrapt. Uit beveiligingsbeelden bleek dat ze dit al eerder had gedaan. 
 
naar: de Volkskrant van 1 juli 2014  
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1p 26 Welke uitspraak is juist naar aanleiding van tekst 12? 
A Berijders van een scootmobiel vormen een grote criminele groep. 
B Jongeren tussen 16 en 23 jaar stelen zelden uit grote winkelketens. 
C Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. 

tekst 13 

Gevolgen ontvoering 

Het slachtoffer, een man uit het Drentse Ruinen, die op 10 februari kort 
werd ontvoerd, vertelde dat hij erg geschrokken is. 
“En het ergste is dat mijn hele gezin geschrokken is. Mijn zoontje 
vraagt elke avond of de deur wel op slot is.” 

naar: www.ad.nl van 5 maart 2015 

2p 27 Er zijn twee soorten gevolgen van criminaliteit: materiële en immateriële. 
 Welke gevolgen zijn te herkennen in tekst 13? Verklaar je antwoord. 

De .............................................................................................  gevolgen, 

want  ..........................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

tekst 14 

Rechtszaak voor moord 

De verdachte moet donderdag voor de rechter komen. De zaak wordt 
achter gesloten deuren behandeld, omdat hij … is. Zijn advocaat: “Ik denk 
dat de rechtbank geen begrip zal hebben voor wat hij heeft gedaan, maar 
wel voor zijn heftige en moeilijke positie.” 

naar: www.ad.nl van 7 april 2015 

1p 28 Wat moet er op de puntjes in tekst 14 worden ingevuld? 
A minderjarig 
B ontoerekeningsvatbaar  
C recidivist 
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tabel 2  
 
Aantal geregistreerde misdrijven  
 

 aantal (x 1.000) 

2005 1300 

2006 1250 

2007 1230 

2008 1220 

2009 1210 

2010 1200 

2011 1200 

2012 1180 

2013 1100 

2014 1000 

 
bron: CBS van 29 april 2015 
 

2p 29 Hier staan uitspraken naar aanleiding van tabel 2. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist

1 Criminaliteit blijft toenemen in Nederland.   

2 Alle strafbare feiten die gepleegd zijn, staan in 
deze tabel. 

  

3 In 2014 waren er ongeveer 200.000 strafbare feiten 
minder geregistreerd dan in 2011. 

  

4 Sinds 2005 is de geregistreerde criminaliteit  in 
Nederland elk jaar afgenomen. 

  

 
tekst 15 
 
Boete en taakstraf geëist  
 
Tegen de oud-wethouder die van fraude werd verdacht, is een boete van 
10.000 euro en een taakstraf van 150 uur geëist. Dat bleek bij de 
behandeling van zijn zaak bij de rechtbank in Middelburg. Of de verdachte 
de geëiste straf krijgt, is nog niet bekend. 
 
naar: www.nu.nl van 26 maart 2015 
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1p 30 Welke uitspraak is juist naar aanleiding van tekst 15? 
A De officier van justitie gaat direct in hoger beroep. 
B De oud-wethouder is veroordeeld tot een boete van 10.000 euro en 

een taakstraf van 150 uur. 
C De rechter moet het vonnis nog uitspreken. 
 

1p 31 In tekst 15 staat dat bepaalde straffen tegen de verdachte worden geëist. 
Uit welke groep of groepen komen die geëiste straffen? 
A uit de hoofdstraffen 
B uit de hoofdstraffen en bijkomende straffen 
C uit de maatregelen en bijkomende straffen 
D uit de maatregelen en hoofdstraffen 
 

1p 32 De politie heeft een aantal taken. 
Welke twee taken horen bij de politie? 
A gedogen en bestraffen van misdrijven 
B handhaving van de openbare orde en vervolging van verdachten  
C opsporen van strafbare feiten en leiding geven aan het onderzoek  
D verlenen van hulp en geven van advies 
 
tekst 16 
 
Verbod 
 
De burgemeester van Rotterdam laat de voetbalwedstrijd Feyenoord - 
Vitesse zondag niet doorgaan vanwege werkonderbrekingen van de 
politie. Hij stelt dat er geen andere mogelijkheid is. Hij heeft dit aan 
Feyenoord en de KNVB in een brief laten weten, meldt de gemeente 
Rotterdam. 
 
naar: www.ad.nl van 8 mei 2015 
 
Lees tekst 16.  

1p 33 Waarom kan de burgemeester van Rotterdam deze beslissing nemen? 
A Hij heeft opdracht gekregen van de minister van Veiligheid om de 

wedstrijd te verbieden. 
B Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde in zijn gemeente. 
C Hij moet dat doen omdat een officier van justitie dat zo besloten heeft. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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tekst 17 
 
Zwartrijden sterk afgenomen 
 
Het percentage zwartrijders in de Rotterdamse metro ligt nu onder de 
1 procent. Vóór het sluiten van de poortjes in 2009 was dat boven de 
10 procent. 
De laatste jaren is het zwartrijden enorm afgenomen, dankzij de poortjes, 
cameratoezicht en strenge handhaving. 
 
naar: www.ad.nl van 8 mei 2015 
 

1p 34 In de Rotterdamse metro zijn verschillende maatregelen genomen om 
zwartrijden tegen te gaan. Maatregelen kunnen preventief of repressief 
zijn. 
 Wat voor soort maatregelen zijn er volgens tekst 17 in de Rotterdamse 

metro genomen om het zwartrijden tegen te gaan? Verklaar je keuze. 
 
Er zijn  .......................................................................................................  
 
maatregelen genomen, want  .....................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
tekst 18 
 
Pinpas gestolen  
 
Twee mannen hebben de pincode van een bejaarde vrouw in Wierden 
afgekeken en daarna haar pinpas gestolen en haar rekening leeggehaald. 
Beelden van deze criminelen zijn vrijgegeven en inmiddels uitgezonden. 
 
naar: www.telegraaf.nl van 8 mei 2015 
 

1p 35 Wie heeft toestemming gegeven om de beelden van de criminelen uit 
tekst 18 vrij te geven? 
A de burgemeester van Wierden  
B de minister van Justitie 
C de rechter die de zaak in behandeling heeft 
D een officier van justitie 
 
 

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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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 

 
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 41 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Politiek en beleid 
 

 1 A 
 

 2 A 
 

 3 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie of twee goed 1 
indien minder dan twee goed 0 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 A 
 

 5 B 
 

 6 B 
 

 7 B 
 

 8 C 
 

 9 B 
 

 10 B 
 

 11 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie of twee goed 1 
indien minder dan twee goed 0 
 

 12 D 
 

 13 B 
 

 14 C 
 

 15 A 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 2 
Twee van de volgende: 
− mondelinge vragen stellen 
− schriftelijke vragen stellen 
− ministers naar de Kamer roepen 
− staatssecretarissen naar de Kamer roepen 
− moties indienen 
− een onderzoek instellen 
− begroting goed- of afkeuren 
 
per juist antwoord  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 

 18 C 
 

 19 A 
 

 20 A 
 

 21 maximumscore 1 
Hij is veroordeeld voor een misdrijf, want (één van de volgende): 
− de eis was anderhalf jaar cel en dat is meer dan het maximum van een 

jaar bij een overtreding. 
− voor een overtreding kun je maximaal één jaar hechtenis krijgen. 
− voor een misdrijf kan er meer dan één jaar geëist worden. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij een juiste combinatie van antwoord en 
verklaring. 
 

 22 maximumscore 1 
Hij moet de boete toch nog betalen als (voorbeeld van een juist antwoord) 
hij binnen twee jaar een (vergelijkbaar) delict pleegt. 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie of twee goed 1 
indien minder dan twee goed 0 
 

 25 B 
 

 26 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 2 
• De immateriële gevolgen, 1 
• want (één van de volgende): 1 

− het slachtoffer is erg geschrokken. 
− het hele gezin ondervindt de gevolgen. 
− het zoontje is er angstig van geworden. 

 
 28 A 

 
 29 maximumscore 2 

1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie of twee goed 1 
indien minder dan twee goed 0 
 

 30 C 
 

 31 A 
 

 32 D 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 1 
Er zijn preventieve maatregelen genomen, want er is cameratoezicht / de 
poortjes zijn afgesloten. 
of 
Er zijn repressieve maatregelen genomen, want er is een strenge 
handhaving. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij een juiste combinatie van antwoord en 
verklaring. 
 

 35 D 
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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 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 naar: www.nu.nl van 6 november 2014 
tekst 2 naar: www.telegraaf.nl van 12 februari 2015 
tekst 3 naar: www.westlanders.nu van 17 maart 2015 
tekst 4 naar: de Volkskrant van 7 juli 2014 
tekst 5 naar: www.telegraaf.nl van 31 maart 2015 
tabel 1 www.wageningen.nl van 10 april 2015 
tekst 6 naar: www.nu.nl van 31 maart 2015 
tekst 7 naar: De Telegraaf van 19 februari 2015 
tekst 8 naar: www.ad.nl van 9 februari 2015 
tekst 9 naar: www.rechtbankdeventer.nl van 12 december 2014 
tekst 10 naar: De Stentor van 8 december 2014 
tekst 11 naar: hoogleraar Juliaan van den Acker, onderzoek uit 2014 
tekst 12 naar: de Volkskrant van 1 juli 2014  
tekst 13 naar: www.ad.nl van 5 maart 2015 
tekst 14 naar: www.ad.nl van 7 april 2015 
tabel 2  CBS van 29 april 2015 
tekst 15 naar: www.nu.nl van 26 maart 2015 
tekst 16 naar: www.ad.nl van 8 mei 2015 
tekst 17 naar: www.ad.nl van 8 mei 2015 
tekst 18 naar: www.telegraaf.nl van 8 mei 2015 
 
 

einde  
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BB-0323-a-16-1-o 

Examen VMBO-BB 

2016 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 25 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
Politiek en beleid 

 
tekst 1 
 
Koning brengt eerste staatsbezoek 
 
Koning Willem-Alexander bezoekt samen met koningin Máxima de Poolse 
hoofdstad Warschau. Dit is het eerste staatsbezoek sinds de 
troonswisseling vorig jaar april. Polen vindt het een eer dat het land 
daarvoor door het koningspaar is uitgekozen. 
 
naar: Edestad van 24 juni 2014 
 
Lees tekst 1. 

1p 1 De koning van Nederland heeft verschillende functies. 
Welke functie oefent de koning tijdens het staatsbezoek uit? 
A de ceremoniële functie 
B de representatieve functie 
C de symbolische functie 
 
Zie tekst 1. 

1p 2 Koning Willem-Alexander houdt tijdens het bezoek een toespraak. Stel dat 
een Tweede Kamerlid een kritische vraag heeft over de inhoud van die 
toespraak. 
Wie moet deze vraag dan in de Tweede Kamer beantwoorden? 
A koning Willem-Alexander 
B de minister-president 
C de voorzitter van de Tweede Kamer 
 

A 

B 

C 

D 



A 

B 

C 

D

XB(2) (3)X
X

A 

B 

C 

D 

 (1) 
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afbeelding 1    
 

 
 
bron: de Volkskrant van 20 november 2013 
 

1p 3 Op afbeelding 1 zie je de Italiaanse gekozen vertegenwoordigster Licia 
Ronzulli. Zij neemt haar dochtertje Vittoria regelmatig mee naar haar 
werk, omdat ze meer tijd met haar dochtertje wil doorbrengen. Zij zit in 
een instituut waarin 28 landen vertegenwoordigd zijn. Dit instituut in 
Brussel heeft 765 leden. 
In welk Europees instituut zit Licia Ronzulli? 
A de Europese Commissie 
B het Europees Parlement 
C het Europees Strafhof 
 

1p 4 Een groot aantal lidstaten van de Europese Unie (EU) betaalt met de 
euro. Nederland doet dat ook. 
 Noem één voordeel van de euro als gemeenschappelijke munt voor 

Nederland. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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2p 5 Er zijn verschillende politieke systemen. Zo is Nederland een democratie 
en Noord-Korea een dictatuur. 
 Geef bij elk kenmerk aan of dit hoort bij een democratie of een 

dictatuur. 
 
 democratie dictatuur
De overheid gebruikt censuur.   

Er neemt maar één partij deel aan de 
verkiezingen. 

  

De politieke macht ligt bij het parlement.   

Er zijn vrije en geheime verkiezingen.   

 
tekst 2 
 
Maatregelen tegen kinderontvoering 
 
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil extra maatregelen van de 
minister om kinderontvoering door één van de ouders te voorkomen. 
Regeringspartij VVD komt met voorstellen, die steun krijgen van 
coalitiegenoot PvdA.  
 
naar: de Volkskrant van 16 januari 2014 
 
Lees tekst 2. 

1p 6 De coalitie wordt gevormd door twee partijen. 
Welke politieke stroming zit niet in deze coalitie? 
A de christendemocratische stroming 
B de liberale stroming 
C de sociaaldemocratische stroming 
 

1p 7 De Tweede Kamer heeft verschillende taken. 
Welke taak van de Tweede Kamer is te herkennen in tekst 2? 
A de wetgevende taak 
B de informerende taak 
C de rechtsprekende taak 
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tabel 1 
 
De gemeenteraad van Den Helder (Noord-Holland) 
 

partij aantal
zetels

Stadspartij Den Helder 11

VVD 4

D66 4

CDA 4

Helder Onafhankelijk 1

PvdA 2

GroenLinks 1

ChristenUnie 1

Behoorlijk Bestuur 1

Vrije Socialisten 1

Fractie Vermooten 1

totaal 31

 
naar: www.gemeenteraaddenhelder.nl van 13 januari 2015 
 

1p 8 In tabel 1 zie je de samenstelling van de gemeenteraad van Den Helder. 
Hoe is die samenstelling tot stand gekomen? 
A De burgemeester van Den Helder heeft deze samenstelling bepaald. 
B De burgers van Den Helder hebben dat tijdens verkiezingen zo 

bepaald. 
C De leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland hebben dit 

bepaald. 
D De wethouders van Den Helder hebben de samenstelling bepaald. 
 

1p 9 In tabel 1 zie je dat Stadspartij Den Helder de grootste partij is. 
 Hoeveel andere partijen heeft Stadpartij Den Helder minstens nodig 

om een meerderheid in de gemeenteraad te krijgen voor haar 
voorstellen? 

 
minstens …… andere partijen 
 

2p 10 Nederland kent verschillende bestuurslagen. In tabel 1 zie je er daar één 
van. 
 Noem twee andere bestuurslagen. 
 
1.  ..............................................................................................................  
 
2.  ..............................................................................................................  
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tekst 3 
 
Na de verkiezingen 
 
Het eerste waar de nieuwe gemeenteraadsleden zich mee gaan 
bezighouden, is de samenstelling van een college van burgemeester en 
wethouders en de benoeming van de wethouders. Meestal nodigt de 
grootste partij de andere partijen uit voor de onderhandelingen. Die 
onderhandelingen moeten ervoor zorgen dat partijen die met elkaar willen 
samenwerken een nieuw college vormen. 
 
naar: www.degemeente.nl van 11 januari 2015 
 
Lees tekst 3. 

1p 11 Partijen hebben verschillende standpunten. Ze denken vaak verschillend 
over een aantal onderwerpen. Over de aanpak van die onderwerpen 
moeten ze het wel eens zien te worden. 
Wat doen de partijen om een nieuw college te kunnen vormen? 
A afspraken maken om het beleid van de gemeenteraad te kunnen 

controleren 
B compromissen sluiten over nieuw te voeren beleid 
C een afspraak maken om een nieuwe burgemeester aan te stellen 
 

1p 12 Als je het met een bepaalde beslissing niet eens bent, kun je in Nederland 
bij veel organisaties een klacht indienen. 
Waarover kun je bij de Nationale Ombudsman een klacht indienen? 
A een attractiepark 
B een huisartsenpost 
C een ministerie 
D een webwinkel 
 
tekst 4 
 
Angst voor rechts-extremisten 
 
Een week voordat er in Uden een rollenspel zou zijn om de bevrijding van 
zeventig jaar geleden na te spelen, laat de toneelvereniging weten dat het 
optreden niet doorgaat. Het besluit volgt na een negatief advies van de 
politie. Die is bang dat er rechts-extremisten op het rollenspel af komen. 
In het rollenspel worden ook echte uniformen uit de Tweede Wereldoorlog 
gedragen. 
 
naar: www.omroepzeeland.nl van 11 september 2014 
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Lees tekst 4. 
1p 13 Welk kenmerk past bij de rechts-extremistische stroming? 

A een kleine overheid willen hebben 
B het streven naar een democratisch gekozen regering 
C streven naar gelijkheid voor iedereen 
D sympathie hebben voor nazi’s 
 

3p 14 In Nederland worden partijen vaak ingedeeld in politieke stromingen. 
 Geef bij elke partij aan bij welke stroming die wordt ingedeeld. 
 

 socialistisch/ 
sociaaldemocratisch 

christendemocratisch liberaal 

VVD    

GroenLinks    

CDA    

ChristenUnie    

PvdA    

SP    

 
tekst 5 
 
Fractie 
 
De tv-serie De fractie is bedacht door oud-politiek leider van GroenLinks 
Femke Halsema en tv-producent Gijs van de Westelaken. De gehele 
fractie van D66 praat vanavond over deze nieuwe serie in het 
televisieprogramma De Wereld Draait Door. 
 
naar: www.joop.nl van 12 januari 2015 
 
Lees tekst 5. 

1p 15 Wat wordt er met de fractie van D66 bedoeld? 
A alle leden van D66 in de Eerste of Tweede Kamer 
B de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer van D66 
C het gehele bestuur van D66 
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tekst 6 
 
Tegen bouwplan 
 
Hanny de Graaf zegt tegen de projectontwikkelaar Holland Huis over het 
plan voor een hoog gebouw: “Het gaat u er alleen maar om een mooi 
pand neer te zetten. Waar u geen rekening mee houdt, zijn de mensen die 
achter het pand wonen. Wij kijken straks tegen een muur aan. Weg zon 
gedurende een groot aantal maanden.” 
Hanny spreekt op de informatiebijeenkomst, die plaatsvindt in het 
gemeentehuis, waarbij ook een aantal gemeenteraadsleden aanwezig 
zijn. Achttien bewoners krijgen de gelegenheid hun zegje te doen over het 
plan. De hoogte van het gebouw is het grootste bezwaar bij hen. Dat is de 
belangrijkste klacht van de dertien officiële bezwaren die tegen het plan 
zijn ingediend. De aanwezige gemeenteraadsleden luisteren aandachtig. 
 
naar: de Stentor van 13 januari 2015 
 

2p 16 Welke twee mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het politieke 
besluitvormingsproces zijn te herkennen in tekst 6? 
 
1.  ..............................................................................................................  
 
2.  ..............................................................................................................  
 

1p 17 Het organiseren van een staking is een middel om beleid te beïnvloeden. 
Waaronder valt een staking? 
A onder lobbyen 
B onder openbare acties 
C onder overleg in adviesorganen 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 7 
 
Bonnetjes 
 
Oud-profvoetballer Yuri Cornelisse is politieagent geworden. In een 
interview zegt hij: “Ik vind het een prachtig beroep. We doen zoveel meer 
dan bonnetjes schrijven.” 
 
naar: de Volkskrant van 2 december 2013 
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1p 18 In tekst 7 is een taak van de politie te herkennen. 
Welke andere taak heeft de politie nog meer? 
A een verdachte voor de rechter brengen 
B een vonnis van een rechter uitvoeren 
C het geven van service en advies 
D zitting hebben in een jury 
 
Zie tekst 7. 

1p 19 Nog een taak van de politie is het opsporen van strafbare feiten. 
Wie geeft er leiding aan een onderzoek van de politie? 
A een advocaat 
B een burgemeester 
C een hoofdcommissaris van politie 
D een officier van justitie 
 
tekst 8 
 
Veroordeeld 
 
De rechtbank in Groningen heeft D.F. veroordeeld tot vijftien maanden 
celstraf wegens negen brandstichtingen. Dit komt bij de straf die hem al 
was opgelegd. 
De branden werden gesticht in 2012. Een jaar geleden werd D.F. al 
veroordeeld tot 42 maanden celstraf en tbs wegens drie brandstichtingen. 
D.F. wordt momenteel behandeld in Assen. 
 
naar: Dagblad van het Noorden van 27 juni 2014 
 
Lees tekst 8. 

1p 20 Rechters kunnen bij een veroordeling uit drie groepen kiezen: 
hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen. 
Uit welke groep of groepen hebben de rechters een keuze gemaakt bij de 
veroordelingen van D.F.? 
A hoofdstraffen 
B hoofdstraffen en bijkomende straffen 
C hoofdstraffen en maatregelen 
D maatregelen en bijkomende straffen 
 

1p 21 In tekst 8 staat dat D.F. behandeld wordt. Dit is door de rechter besloten. 
Wat is het belangrijkste doel dat de rechter met het opleggen van deze 
behandeling heeft? 
A beveiligen van de maatschappij 
B een afschrikwekkend voorbeeld stellen 
C wraak nemen op de veroordeelde 
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tekst 9 
 
Nijmeegse scooterzaak 
 
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het gerechtshof in Arnhem de twee 
verdachten in de Nijmeegse scooterzaak op verkeerde gronden heeft 
vrijgesproken. 
Het gerechtshof in Arnhem sprak de twee verdachten in 2012 vrij. Het was 
niet duidelijk wie de gestolen scooter bestuurde op het moment dat ze 
een voetganger in Nijmegen doodreden. De mannen wezen elkaar aan als 
dader. Justitie, die gevangenisstraffen van zeven en zes jaar had geëist, 
stapte na de omstreden vrijspraak naar de Hoge Raad. 
 
naar: de Volkskrant van 30 oktober 2013 
 
Lees tekst 9. 

1p 22 Welke conclusie naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad is 
juist? 
A De beide verdachten kunnen nog in beroep bij het Internationaal 

Gerechtshof in Den Haag. 
B De uitspraak is bindend en de mannen moeten zeven en zes jaar de 

gevangenis in. 
C De zaak moet worden overgedaan bij een ander gerechtshof. 
 
tekst 10 
 
Criminele bejaarden 
 
Uit onderzoek blijkt dat de politie vaker bejaarden aanhoudt, die crimineel 
gedrag vertonen. Er is vooral een toename te zien in de categorie 
veelvoorkomende criminaliteit. Ook al neemt het aantal bejaarden dat 
crimineel gedrag vertoont toe; het is niet de grootste groep. 
 
naar: www.omroepmax.nl van 13 mei 2013 
 

1p 23 In tekst 10 staat dat de bejaarden niet de grootste groep vormt in de 
veelvoorkomende criminaliteit. 
Welke groep is wel oververtegenwoordigd in de veelvoorkomende 
criminaliteit? 
A jongeren tussen 12 en 16 jaar 
B jongeren tussen 16 en 23 jaar 
C mannen tussen de 23 en 30 jaar 
D vrouwen tussen de 40 en 50 jaar 
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tekst 11 
 
Vrijspraak 
 
Een verdachte van een overval op een juwelierszaak in Rotterdam is 
vrijgesproken door het Haagse gerechtshof. De verdachte heeft zijn 
betrokkenheid bij de overval altijd ontkend. 
 
naar: www.rechtennieuws.nl van 11 juni 2014 
 

1p 24 Is er in de rechtszaak uit tekst 11 sprake geweest van hoger beroep? 
Verklaar je antwoord 
 
Ja, want  ....................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
of 
 
Nee, want  .................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
tekst 12 
 
Hogere straf bij meerdere misdrijven 
 
Een verdachte die voor meerdere misdrijven terechtstaat, kan straks een 
hogere straf krijgen. De maximale straf voor het zwaarste misdrijf kan 
namelijk met de helft worden verhoogd. Nu is dat nog met een derde. 
 
naar: www.parool.nl van 27 juni 2014 
 

1p 25 Er zijn verschillende vormen van overheidsbeleid als het over criminaliteit 
gaat. 
Welk beleid is te herkennen in tekst 12? 
A opsporingsbeleid 
B preventief beleid 
C repressief beleid 
D vervolgingsbeleid 
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tekst 13 
 
Inbreken het moeilijkst in het zuiden van Nederland 
 
Mensen in het zuiden van Nederland doen meer hun best om te 
voorkomen dat ze worden bestolen dan mensen die in de noordelijke 
provincies wonen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). 
Veel inwoners van Limburg en Noord-Brabant nemen waardevolle spullen 
mee uit de auto. Ze laten ook vaker een lichtje branden om inbrekers af te 
schrikken. Ook zetten ze hun fiets vaker in een betaalde stalling dan 
mensen in het noorden. 
 
naar: www.nu.nl van 14 juli 2014 
 

1p 26 Welke maatregelen nemen mensen uit het zuiden volgens tekst 13 meer 
dan mensen uit het noorden? 
 
Ze nemen meer  .................................................  (preventieve/repressieve) 
 
maatregelen, want  ....................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 27 Soms treden mensen zelf op tegen mogelijke verdachten van crimineel 
gedrag. 
Waarvan is dan sprake? 
A van eigenrichting 
B van georganiseerde misdaad 
C van heling 
D van terrorisme 
 
tekst 14 
 
Reactie van een lezer: Normaal of niet? 
 
Ruim 8.000 keer per dag wordt door de overheid informatie opgevraagd 
over ons internet- en telefoongebruik in huis. Ik vind dit niet normaal! 
 
naar: reactie van een lezer, NRC van 1 augustus 2013 
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1p 28 Welke twee taken van de overheid staan er in tekst 14 tegenover elkaar? 
A het beschermen van de privacy en het opsporen van strafbare feiten 
B het bestrijden van misdaad en het besturen van het land 
C het handhaven van de openbare orde en het geven van 

bestaanszekerheid aan de burgers 
 
tekst 15 
 
Man raakt rijbewijs weer kwijt 
 
Een 28-jarige man is aangehouden. De man kon direct zijn rijbewijs 
inleveren. Hij had zijn rijbewijs net een week terug na een 
snelheidsovertreding van ruim een maand geleden. Hij reed bijna 170 
kilometer per uur op een weg waar 80 is toegestaan. 
Het rijbewijs werd dus weer ingenomen. Tegen de man is proces-verbaal 
opgemaakt. 
 
naar: deventercentraal.nl van 4 juli 2014 
 
Lees tekst 15. 

1p 29 Stel dat een rechter beslist dat het rijbewijs een jaar ingenomen blijft. 
Wat voor soort straf heeft de rechter dan opgelegd? 
A een bijkomende straf 
B een hoofdstraf 
C een leerstraf 
D een taakstraf 
 

1p 30 In tekst 15 staat dat de man al eerder voor een zelfde soort delict 
aangehouden was. 
Welke term past, naar aanleiding van tekst 15, bij de aangehouden man? 
A fraudeur 
B heler 
C recidivist 
 

1p 31 Een slachtoffer van een delict heeft een aantal rechten. 
Welk recht heeft een slachtoffer van een delict niet? 
A het bepalen van de hoogte van de straf voor de dader 
B het vragen van een schadevergoeding van de dader 
C spreekrecht tijdens een rechtszitting 
D slachtofferhulp 
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2p 32 Criminaliteit kent twee soorten gevolgen: materiële en immateriële 
gevolgen. 
 Geef bij elk gevolg aan of het de bij de materiële of immateriële 

gevolgen hoort. 
 
 materiële immateriële
1 Iemand durft de straat niet meer op, omdat 

zijn vriend in elkaar is geslagen. 
  

2 Een verzekeringsmaatschappij verhoogt de 
premies voor scooters, omdat er meer 
scooters gestolen worden. 

  

3 Iemand is kwaad op de politiek, omdat die 
te weinig maatregelen tegen criminelen 
neemt. 

  

4 Een bedrijf gaat extra beveiligers inhuren 
om het toegenomen aantal 
winkeldiefstallen tegen te gaan. 

  

 
2p 33 Nederland kent het jeugdstrafrecht. 

 Geef bij elke uitspraak over het jeugdstrafrecht aan of deze juist of 
onjuist is. 

 
 juist onjuist
1 Er is een speciale rechter voor jeugdigen.   

2 De pers mag aanwezig zijn bij een zaak die valt 
onder het jeugdrecht. 

  

3 Jeugdigen onder de 14 jaar worden niet vervolgd.   

4 In sommige gevallen kan het volwassenen-
strafrecht worden toegepast op jeugdigen. 

  

 
tekst 16 
 
Veelvoorkomende criminaliteit 
 
Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van veelvoorkomende 
criminaliteit en overlast wordt veroorzaakt door een bepaalde groep. 
 
naar: veiligheidshuizen.nl van 16 oktober 2014 
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Lees tekst 16 
1p 34 Welke omstandigheden leiden er vaak toe dat deze bepaalde groep niet 

in de criminaliteit blijft hangen? 
A het experimenteren met drugs 
B het krijgen van een baan 
C het verbreken van een relatie 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 

 
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 41 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Politiek en beleid 
 

 1 B 
 

 2 B 
 

 3 B 
 

 4 maximumscore 1 
Eén van de volgende: 
− Omwisselen van geld is niet meer nodig. 
− Het kopen van producten uit een euroland is gemakkelijker. 
− De handel wordt bevorderd. 
− De prijzen zijn gemakkelijker te vergelijken. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 2 
1 dictatuur 
2 dictatuur 
3 democratie 
4 democratie 
 
indien vier goed  2 
indien drie of twee goed 1 
indien minder dan twee goed 0 
 

 6 A 
 

 7 A 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 1 
(minstens) twee (andere partijen) 
 

 10 maximumscore 2 
Twee van de volgende: 
− het Rijk/landelijk/nationaal 
− de provincie 
− het waterschap/hoogheemraadschap 
− het stadsdeel/de deelgemeente/de gebiedscommissie 
 
per juist antwoord  1 
 

 11 B 
 

 12 C 
 

 13 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 3 
 
 socialistisch/ 

sociaaldemocratisch 
christendemocratisch liberaal 

VVD   x 
GroenLinks x   
CDA  x  
ChristenUnie  x  
PvdA x   
SP x   

 
indien zes goed  3 
indien vijf of vier goed 2 
indien drie of twee goed 1 
indien minder dan twee goed 0 
 

 15 A 
 

 16 maximumscore 2 
Twee van de volgende: 
− het gebruik maken van officiële inspraakmogelijkheden 
− het indienen van bezwaren/klachten 
− het benaderen van politici 
 
per juist antwoord  1 
 

 17 B 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 

 18 C 
 

 19 D 
 

 20 C 
 

 21 A 
 

 22 C 
 

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).



 

 BB-0323-a-16-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 1 
Ja, want (één van de volgende): 
− de zaak is behandeld door het gerechtshof en een zaak kan daar niet 

direct terechtkomen. 
− een misdrijf wordt altijd eerst behandeld door de 

rechtbank/strafrechter. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij een juiste combinatie van antwoord en 
verklaring. 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 1 
(Ze nemen meer) preventieve (maatregelen, want) 
ze proberen te voorkomen dat (één van de volgende): 
− er wordt ingebroken. 
− hun fiets wordt gestolen 
− ze het slachtoffer worden van criminaliteit. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij een juiste combinatie van antwoord en 
verklaring. 
 

 27 A 
 

 28 A 
 

 29 A 
 

 30 C 
 

 31 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 32 maximumscore 2 
1 immateriële 
2 materiële 
3 immateriële 
4 materiële 
 
indien vier goed  2 
indien drie of twee goed 1 
indien minder dan twee goed 0 
 

 33 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie of twee goed 1 
indien minder dan twee goed 0 
 

 34 B 
 
 

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. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Edestad van 24 juni 2014 
afbeelding 1 de Volkskrant van 20 november 2013 
tekst 2 naar: de Volkskrant van 16 januari 2014 
tabel 1 naar: www.gemeenteraaddenhelder.nl van 13 januari 2015 
tekst 3 naar: www.degemeente.nl van 11 januari 2015 
tekst 4 naar: www.omroepzeeland.nl van 11 september 2014 
tekst 5 naar: www.joop.nl van 12 januari 2015 
tekst 6 naar: de Stentor van 13 januari 2015 
tekst 7 naar: de Volkskrant van 2 december 2013 
tekst 8 naar: Dagblad van het Noorden van 27 juni 2014 
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tekst 9 naar: de Volkskrant van 30 oktober 2013 
tekst 10 naar: www.omroepmax.nl van 13 mei 2013 
tekst 11 naar: www.rechtennieuws.nl van 11 juni 2014 
tekst 12 naar: www.parool.nl van 27 juni 2014 
tekst 13 naar: www.nu.nl van 14 juli 2014 
tekst 14 naar: reactie van een lezer, NRC van 1 augustus 2013 
tekst 15 naar: deventercentraal.nl van 4 juli 2014 
tekst 16 naar: veiligheidshuizen.nl van 16 oktober 2014 
 
 
 
 
 
 

einde  
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Examen VMBO-BB 

2014 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 22 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

BB-0323-a-14-1-o 
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
Politiek en beleid 

 
tekst 1 
 
Tegen windmolens 
 
Bewoners van het Gelderse dorp Epse hebben woensdagavond massaal 
verzet getoond tegen het plan om twee windmolens te bouwen. De 
verantwoordelijke wethouder kreeg veel kritiek. 
Verschillende aanwezigen kondigden aan bezwaren in te dienen tegen het 
bestemmingsplan waarover de gemeenteraad in januari een besluit moet 
nemen. Als het nodig is, zullen zij naar de Raad van State stappen om het 
plan tegen te houden. 
 
naar: de Stentor van 31 oktober 2012 
 

1p 1 Burgers hebben verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op 
de politieke besluitvorming. 
Welke mogelijkheid van burgers om invloed uit te oefenen is te herkennen 
in tekst 1? 
A het deelnemen aan een referendum 
B het laten horen van een mening tijdens een hoorzitting 
C het lobbyen 
D het uitoefenen van stemrecht 
 

A 

B 

C 

D 



A 

B 

C 

D

XB(2) (3)X
X

A 

B 

C 

D 

 (1) 
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2p 2 Hieronder staan een paar punten uit het regeerakkoord van november 
2012 tussen de PvdA en VVD. 
 Geef van elk punt aan of dit beter past bij de uitgangspunten van de 

PvdA of van de VVD. 
 PvdA VVD
1 Er zal meer belasting worden betaald door mensen met 

hogere inkomens. 
  

2 Financiering van zorg wordt in hoofdzaak 
inkomensafhankelijk. Wie meer verdient, gaat meer 
betalen. 

  

3 Er wordt minder geld uitgegeven aan 
ontwikkelingshulp. 

  

4 De inburgeringscursus voor asielzoekers wordt betaald 
door de overheid.  

  

 
tekst 2   
 
AH-klanten opgelet: ‘Langloop’- bonus op kreupele kip 
 
Albert Heijn heeft nu een hele kip in de aanbieding, te herkennen aan de 
term ‘langloop’- bonus. 
Het gaat hier om plofkip, een dier dat soms amper meer kon lopen. 
Ons advies: laat deze aanbieding liggen en kies voor een kip die wél lang 
kon lopen. Let hierbij op het EKO of Beter Leven kenmerk. Meer 
informatie op www.wakkerdier.nl. 
 

 
 
bron: www.boeddhistischdagblad.nl van 8 november 2012 
 
Lees tekst 2. 

1p 3 Op welke manier probeert Wakker Dier de verkoop van plofkippen te 
voorkomen? 
Wakker Dier  
A demonstreert bij filialen van de supermarkt. 
B overlegt in adviesorganen. 
C roept op tot het bewust kopen van kip. 
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tekst 3 
 
Verzet tegen megawinkel Dongen 
 
De gemeente Oosterhout wil niet hebben dat de gemeente Dongen 
meewerkt aan de enorme uitbreiding van een bouwmarkt op het 
Dongense industrieterrein. 
De bouwmarkt wil uitbreiden van 6.000 naar 20.000 vierkante meter. In 
een brief aan het Dongense college zeggen burgemeester en wethouders 
van Oosterhout dat de uitbreiding van de winkel 'grote negatieve gevolgen 
zal hebben voor de tuincentra en bouwmarkten in zowel Oosterhout als 
Dongen'.  
 
naar: Brabants Dagblad van 6 december 2012 
 

1p 4 Wie of wat bepaalt uiteindelijk of de bouwmarkt uit tekst 3 mag 
uitbreiden? 
A de burgemeester van Dongen 
B de gemeenteraad van Dongen 
C de gemeenteraad van Oosterhout 
D het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout 
 
afbeelding 1   
 
Verkiezingen voor Europa, 4 juni 2009 
 

 
 
bron: www.sevendays.nl van 4 juni 2009 
 
Bekijk afbeelding 1. 

1p 5 Wie werden er gekozen tijdens deze verkiezingen? 
A de leden van de Europese Commissie 
B de leden van de Tweede Kamer 
C de leden van het Europees Parlement 
D de leden van de Europese Ministerraad 
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Zie afbeelding 1. 
1p 6 In Nederland werd in 2012 de Anti Europa Partij opgericht. 

Wanneer kreeg/krijgt deze partij de gelegenheid om zetels te behalen in 
het gekozen bestuursorgaan van Europa? 
A in 2013 
B in 2014 
C in 2015 
D in 2016 
 

1p 7 Bij de Tweede Kamer verkiezingen van september 2012 deed de Anti 
Europa Partij mee. 
 Noem één anti-Europa reden waarom iemand op deze partij gestemd 

zou kunnen hebben. 
 
Een anti-Europa reden is  ...........................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
afbeelding 2     
 

 
 
bron: www.dewereldmorgen.be van september 2010 
 
Bekijk afbeelding 2. 

1p 8 In sommige landen is actievoeren wel een misdrijf. 
Waarom is in Nederland actievoeren geen misdrijf? 
Het is geen misdrijf, omdat we in een 
A democratie leven waarin we geen grondrechten hebben. 
B democratie leven waarin we grondrechten hebben. 
C dictatuur leven waarin we geen grondrechten hebben. 
D dictatuur leven waarin we grondrechten hebben. 
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tekst 4 
 
LAKS 
 
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, 
voor en door scholieren. Het LAKS organiseert verschillende activiteiten, 
informeert en vertegenwoordigt scholieren. Het LAKS heeft over alles wat 
met voortgezet onderwijs te maken heeft een mening. Namens alle 
scholieren. En zo niet, dan kun jij die maken. Het LAKS, dat ben jij! 
 
naar: www.laks.nl van januari 2013 
 

1p 9 Wat voor soort vereniging is het LAKS uit tekst 4? 
A een belangengroep  
B een politieke jongerenpartij 
C een politieke partij  
D een tijdelijke actiegroep 
 
afbeelding 3   
 

 
 
naar: nieuwsbrief van een politieke partij, september 2012 
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1p 10 Afbeelding 3 is een verkiezingsposter van een politieke partij voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van september 2012. De partij gaat uit van de 
Bijbel als leidraad voor hun politieke handelen. 
De naam van de politieke partij is weggehaald. 
Welke partij stond op de poster? 
A de ChristenUnie 
B de PvdA 
C de PVV 
D de VVD 
 
tekst 5 
 
Het staatshoofd van Finland is de president, die via een volksstemming 
voor een termijn van zes jaar wordt gekozen. De wetgeving wordt 
behandeld door het eenkamerparlement waarvan de 200 leden gekozen 
worden voor een termijn van vier jaar. Alle Finnen die minstens 18 jaar 
oud zijn kunnen stemmen. Het belangrijkste bestuurlijke orgaan van het 
land is het kabinet dat aan het parlement verantwoording schuldig is. 
 
naar: users.telenet.be van januari 2013 
 
Lees tekst 5. 

1p 11 Welke staatsvorm heeft Finland? 
A een dictatuur 
B een monarchie 
C een republiek 
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tabel 1 
 
Stemgedrag jongeren in procenten 
 

SP 15 

PVV 11 

VVD 10 

PvdA 7 

D66 5 

CDA 5 

weet niet 16 

stemt niet 15 

 
bron: de Volkskrant van 25 augustus 2012 
 
Bekijk tabel 1. 

1p 12 In september 2012 waren er Tweede Kamerverkiezingen. De Volkskrant 
vroeg jongeren in augustus naar de partij waar ze op zouden stemmen. 
Op welke politieke stroming waren de jongeren op 25 augustus 2012 van 
plan waren het minst te stemmen? 
A op de christendemocratische stroming 
B op de liberale stroming 
C op de sociaaldemocratische stroming 
 

1p 13 Hoe wordt iemand minister-president van Nederland? 
Hij/zij wordt 
A aangewezen door de Koning. 
B benoemd door het parlement. 
C direct gekozen door de burgers. 
D meestal aangewezen door de grootste regeringspartij. 
 

1p 14 Nederland is een parlementaire democratie. 
Welk kenmerk past niet bij een parlementaire democratie? 
A Alle burgers zijn voor de wet gelijk. 
B De politieke macht ligt bij het parlement. 
C De regering beslist of een wet wordt aangenomen. 
D Er zijn vrije en geheime verkiezingen. 
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tekst 6 
 
Tegen benoeming van Dijsselbloem 
 
Oppositiepartijen PVV en SP zijn tegen de mogelijke kandidatuur van 
minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) als voorzitter van de 
eurogroep. Beide partijen vrezen dat Dijsselbloem zich als voorzitter in 
Brussel niet meer goed kan inzetten voor de belangen van Nederland. 
Beide … denken dat Nederland invloed op het eurobeleid gaat verliezen. 
De PVV zal dinsdag een Kamerdebat met premier Mark Rutte (VVD) en 
met Dijsselbloem aanvragen. 
 
naar: Elsevier van 9 januari 2013 
 

1p 15 Welk begrip moet worden ingevuld op de puntjes in tekst 6? 
A actiegroepen 
B coalitiepartijen 
C fracties 
D rechtse partijen 
 

1p 16 Welke taak van de Kamer is te herkennen in tekst 6? 
A de controlerende taak 
B de hulpverlenende taak 
C de wetgevende taak 
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tabel 2 
 
Samenstelling van de gemeenteraad van Heumen 
 

partij aantal zetels

PvdA/GroenLinks 5

Democraten Gemeente Heumen 4

CDA 3

VVD 3

Samen Verder 2

 
naar: www.heumen.nl van 10 januari 2013 
 
Bekijk tabel 2. 

1p 17 Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit 
vertegenwoordigers van PvdA/GroenLinks, Democraten Gemeente 
Heumen en de VVD. Ze leveren elk één wethouder. 
Stel dat de VVD uit het college wil stappen. 
 Kunnen de overgebleven partijen dan samen verder? 
 
Ja, omdat  ..................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
of 
 
Nee, omdat  ...............................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 18 Op Eerste Kerstdag houdt Koning Willem-Alexander een kersttoespraak.  
Wie is verantwoordelijk voor de uitspraken in de kersttoespraak van de 
Koning? 
A de ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
B de Koning zelf 
C de minister-president en de ministers 
D het Nederlandse parlement 
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tekst 7 
 
Den Haag 
 
Regio Twente staat niet op zichzelf. Voor veel zaken is zij afhankelijk van 
politieke besluitvorming in Den Haag. Om hier zo goed mogelijk op in te 
spelen is namens Twente een … actief in Den Haag. De … probeert zo 
goed mogelijk de belangen van Twente in Den Haag te bespreken. 
 
naar: www.regiotwente.nl van 10 januari 2013 
 

1p 19 Welk begrip moet worden ingevuld op de puntjes in tekst 7? 
A activist  
B lobbyist 
C terrorist 
 

1p 20 In Roemenië werd in juni 2012 aan de burgers gevraagd of hun president 
moest aftreden. Er kon met ja of nee geantwoord worden. 
Hoe noem je deze vorm van invloed door burgers? 
A een buitenparlementaire actie 
B een compromis 
C een referendum 
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afbeelding 4    
 

 
 
bron: groningenvvd.nl van 10 juli 2012  
 

1p 21 In september 2012 waren er Tweede Kamer verkiezingen. Op 
afbeelding 4 zie je de titel van het liberale verkiezingsprogramma. 
Lijsttrekker Mark Rutte kreeg het programma aangeboden op het 
verkiezingscongres van de VVD. In de Volkskrant stond een foto van Mark 
Rutte met het programma in zijn handen. 
Wat stond er boven de foto in de krant? 
A 24 miljard bezuinigen tot 2017 om de schatkist op orde te krijgen 
B Christelijk geloof blijft basis van het VVD-verkiezingsprogramma 
C Rol van de overheid moet fors groter worden 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 8 
 
Beloning 
 
Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 5.000 euro uit voor tips in 
verband met de mishandeling van een 84-jarige man tijdens de rellen in 
Haren. 
De man raakte zwaargewond nadat hij op 21 september bij zijn woning 
met een stoeptegel werd neergeslagen.  
 
naar: www.rtvnoord.nl van 31 oktober 2012 
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1p 22 In het overheidsbeleid ten aanzien van criminaliteit kunnen verschillende 
soorten beleid worden onderscheiden. 
Bij welk soort beleid past de beloning door het Openbaar Ministerie uit 
tekst 8 ? 
A gevangenisbeleid 
B opsporingsbeleid  
C preventief beleid 
D repressief beleid 
 
tekst 9 
 
'Anti-misdaadchip in kentekenplaat' 
 
Alle Nederlandse kentekenplaten moeten een chip krijgen. Dit om 
ontduiking van de motorrijtuigenbelasting en tanken zonder te betalen bij 
de pomp tegen te gaan. Dat staat in een advies van de RAI Vereniging.  
 
naar: de Volkskrant van 26 mei 2012 
 

1p 23 Bij welk beleid van de overheid past het voorstel uit tekst 9? 
A HALT-beleid 
B preventief beleid 
C repressief beleid 
D verkeersveiligheidsbeleid 
 
Zie tekst 9. 

2p 24 Hieronder staat een aantal vormen van criminaliteit. 
1 fraude 
2 vandalisme 
3 zware criminaliteit 
4 computercriminaliteit 
5 diefstal 
 Welke twee vormen van criminaliteit wil men door middel van de chip 

tegengaan? 
Kies twee nummers uit het bovenstaande rijtje. 

 
nummer …… en nummer …… 
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tekst 10 
 
Man aangehouden na dood vriendin  
 
De politie heeft in een huis in Landgraaf een dode vrouw gevonden. Haar 
51-jarige vriend is aangehouden. Dat maakte de politie bekend. De man 
kwam zelf naar het politiebureau om te vertellen dat hij zijn vriendin om 
het leven had gebracht. Agenten vonden het lichaam van de vrouw 
vervolgens in zijn huis. 
 
naar: De Telegraaf van 7 januari 2013 
 

1p 25 Wat is de eerste stap in het onderzoek uit tekst 10? 
A De man wordt vrijgelaten, want de doodsoorzaak is nog niet bekend.  
B De verdachte heeft bekend en wordt voor 15 jaar opgesloten in een 

gevangenis. 
C Er komt een rechter bij om te bepalen wanneer de verdachte moet 

voorkomen. 
D Er wordt proces-verbaal opgemaakt. 
 
Zie tekst 10. 

2p 26 Geef bij elk recht aan of de verdachte er wel of geen recht op heeft. 
 
 wel niet 
1 recht op een advocaat   

2 zwijgrecht   

3 recht op seponeren    

4 recht om te weigeren DNA af te staan   
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tekst 11    
 
Kerstgroep wordt opgeslagen 
 

 
Noodgedwongen verblijven de beelden van de kerststal van een 
buurtvereniging in Groesbeek dit jaar in een container. De container wordt 
’s avonds afgesloten. Vorig jaar werd de kerstgroep, die altijd veel bekijks 
heeft van kinderen uit de buurt, slachtoffer van vandalen.  
 
naar: de Volkskrant van 22 december 2012 
 

1p 27 Er zijn twee soorten gevolgen van criminaliteit: materiële en immateriële.  
Welk gevolg van criminaliteit is te herkennen in tekst 11? 
A Materiële schade, want er zijn spullen vernield.  
B Materiële schade, want de mensen van de buurtvereniging zijn bang 

dat het nog een keer gebeurt.  
C Immateriële schade, want het plaatsen van een container kost veel 

geld. 
D Immateriële schade, want de vernielde beelden waren heel kostbaar. 
 

1p 28 Wat voor soort criminaliteit is te herkennen in tekst 11? 
A fraude 
B georganiseerde criminaliteit 
C veelvoorkomende criminaliteit 
D zware criminaliteit 
 

1p 29 De buurtvereniging uit tekst 11 heeft een maatregel genomen. 
 Is de genomen maatregel preventief of repressief? 

Verklaar je keuze. 
 
De genomen maatregel is  .........................................................................  
 
want  ..........................................................................................................  
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tekst 12 
 
Voetbalhooligan aangepakt 
 
Een van de voetbalhooligans die in Zwolle grote vernielingen aanrichtte, 
is door de rechter veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. 
De advocaat meende dat alleen de schade aan een busje op de 
verdachte kon worden verhaald. De rechter dacht daar anders over, 
omdat de man een grote bijdrage heeft geleverd aan het 
supportersgeweld.  
 
naar: de Stentor van 2 november 2012 
 

1p 30 De rechter kan, als hij een verdachte schuldig vindt, uit drie groepen 
straffen kiezen om tot een veroordeling te komen.  
Uit welke groep straffen heeft de rechter uit tekst 12 gekozen? 
A de bijkomende straffen 
B de hoofdstraffen 
C de maatregelen 
 
tekst 13 
 
Plofkraak van geldautomaat in Dongen  
 
Een ontploffing bij een geldautomaat in Dongen heeft in de nacht van 
woensdag op donderdag vooral schade veroorzaakt. De hele voorgevel 
van het bankgebouw is vernield, meldde de politie donderdagochtend. De 
geldautomaat bleef echter gesloten, waardoor de daders geen geld 
hebben kunnen meenemen. 
De politie heeft onder meer met een politiehelikopter jacht gemaakt op de 
daders, maar arrestaties zijn niet verricht. 
 
naar: De Telegraaf van 22 november 2012  
 

1p 31 Wie geeft er leiding aan het onderzoek uit tekst 13? 
 
 ..................................................................................................................  
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3p 32 Boven een artikel in het Brabants Dagblad van 2 januari 2013 stond de 
kop “Schutter beroept zich op noodweer”. 
Als de schutter voor moet komen, blijkt tijdens de behandeling van zijn 
zaak dat hij inderdaad uit noodweer heeft geschoten.  
 Welke van de hier onderstaande uitspraken zijn dan juist? 

Kies drie nummers uit het rijtje. 
1 Dan is de schutter niet strafbaar. 
2 Dan heeft de schutter geschoten uit zelfverdediging. 
3 Dan zag de schutter door het slechte weer op dat moment niet op wie 

hij schoot. 
4 Dan heeft de rechter beslist dat het inderdaad noodweer was. 
5 Dan kan de schutter maximaal een taakstraf krijgen. 
6 Dan kan de schutter er niets aan doen, het was overmacht. 
 
nummer …… , nummer …… en nummer …… 
 
tekst 14 
 
Vijf oliebollenbakkers strafbaar 
 
De oliebollen van vijf kramen zijn zo slecht, dat het volgens de 
samenstellers van de jaarlijkse test van het Algemeen Dagblad (AD) 
strafbaar is om die te verkopen. In de oliebollen zitten te veel schadelijke 
stoffen. Dit is een economisch delict. De verkopers krijgen daarom een 0 
als cijfer.  
Het AD heeft in de test geen goed woord over voor de vijf: “Een kraam 
waar een weldenkend mens met een grote boog omheen loopt” en 
“Etterende gezwelletjes vol vies vet die bij het eten openbarsten. Heeft 
niets meer met oliebol te maken.” 
 
naar: www.edestad.nl van 28 december 2012 
 

1p 33 Wat bedoelt de schrijver van tekst 14 met ‘strafbaar’? 
A Een ongeschreven regel en een fatsoensnorm zijn overtreden en dat 

moet bestraft worden. 
B Een rechtsregel is overtreden en dat moet wettelijk aangepakt worden. 
C Het verkopen van dergelijke slechte oliebollen mag niet, omdat ze 

onvoldoende op een oliebol lijken. 
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tekst 15 
 
Hogere straf voor moord op echtgenote  
 
Een 66-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van acht jaar voor de moord op zijn vrouw.  
Volgens … (1) … is bewezen dat de man het slachtoffer met 
voorbedachte rade om het leven heeft gebracht. … (2) … in Middelburg 
legde de man eerder vier jaar celstraf op. 
 
naar: www.rechtspraak.nl van 19 september 2012 
 

1p 34 Welke rechterlijke instanties moeten worden ingevuld op de puntjes in 
tekst 15? 
A (1) de Hoge Raad en (2) het gerechtshof 
B (1) de officier van justitie en (2) de kantonrechter 
C (1) de rechtbank en (2) de officier van justitie 
D (1) het gerechtshof en (2) de rechtbank 
 

1p 35 Straffen en maatregelen die aan wetsovertreders worden opgelegd 
hebben verschillende doelen. 
 Met welke doelen worden taakstraffen opgelegd? 

Noem één doel. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 
tekst 16 
 
Jeugdbende opgepakt 
 
De politie in Utrecht heeft vijf jongens aangehouden op verdenking van 
een reeks inbraken en vernielingen. Volgens de politie waren de jongens 
belangrijke figuren in een bende die al langere tijd overlast veroorzaakt. 
 
naar: RTV-Utrecht van 24 april 2012 
 

1p 36 De verdachten uit tekst 16 moeten voor de kinderrechter verschijnen. 
Welke uitspraak over de groepsleden in tekst 16 is juist? 
A De groepsleden zijn 11 jaar of jonger. 
B De leden van de groep zijn allemaal 18 jaar of jonger.  
C De leden van de groep zijn niet jonger dan 12 en niet ouder dan 17 

jaar. 
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2p 37 Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van vandalisme. 
 Geef bij elke factor aan of dit wel of niet een mogelijke oorzaak van 

vandalisme is. 
 
 wel niet 
1 verveling   

2 spijbelgedrag   

3 verantwoordelijkheid dragen op het werk   

4 status in een groep   

 
1p 38 Welk van onderstaande begrippen hoort niet in het rijtje thuis? 

Kies één nummer uit onderstaand rijtje. 
1 pleidooi 
2 aanklacht 
3 arrestatie 
4 verhoor van getuigen door een advocaat 
5 uitspraak 
6 laatste woord 
 
nummer …… 
 
tekst 17 
 
Wetsvoorstel 
 
Voor criminele jongeren tussen de 15 en 23 jaar moet een aparte wet 
gaan gelden. De ministerraad heeft vrijdag besloten met een wetsvoorstel 
te komen. Het nieuwe strafrecht is een aanscherping van het huidige 
jeugdstrafrecht. De maximale gevangenisstraf gaat omhoog van twee 
naar vier jaar. Zware zeden- of geweldsmisdrijven mogen niet meer met 
een taakstraf worden bestraft.  
 
naar: de Volkskrant van 7 juli 2012 
 

1p 39 Welk uitgangspunt van beleid is te herkennen in het wetsvoorstel in 
tekst 17? 
A De reclassering moet zich intensiever met jongeren bezighouden. 
B Er moeten meer HALT-straffen worden uitgedeeld. 
C Met preventie kun je terugvallen in de misdaad verminderen. 
D Repressie is een oplossing om de samenleving veiliger te maken. 
 
 
 

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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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 

 
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 45 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Politiek en beleid 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 2 
1 PvdA 
2 PvdA 
3 VVD 
4 PvdA 
 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie of twee antwoorden goed 1 
indien minder dan twee antwoorden goed 0 
 

 3 C 
 

 4 B 
 

 5 C 
 

 6 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 1 
Eén van de volgende: 
− Nederland heeft te weinig te vertellen in Europa. 
− Nederland verliest zijn zelfstandigheid. 
− Werknemers uit Midden-/Oost-Europa komen naar Nederland, krijgen 

lage lonen en maken Nederlandse arbeiders werkloos. 
− Europa werkt log. 
− Europa heeft teveel dure ambtenaren. 
− Europa wordt almaar groter en nog meer onbestuurbaar. 
− Europa kost teveel / landen moeten meebetalen aan Europese landen 

die in de problemen zijn geraakt. 
− Europa is niet democratisch genoeg. 
 

 8 B 
 

 9 A 
 

 10 A 
 

 11 C 
 

 12 A 
 

 13 D 
 

 14 C 
 

 15 C 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 1 
Ja, omdat (één van de volgende): 
− PvdA/GroenLinks en Democraten Gemeente Heumen een meerderheid 

blijven houden. 
− beide overgebleven partijen 9 van de 17 zetels behouden / meer dan 

de helft/de meerderheid blijven houden.  
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen voor een juiste combinatie van antwoord 
en verklaring. 
 

 18 C 
 

 19 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 C 
 

 21 A 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 

 22 B 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 2 
• (nummer) 1 1 
• (nummer) 5 1 
 

 25 D 
 

 26 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie of twee antwoorden goed 1 
indien minder dan twee antwoorden goed 0 
 

 27 A 
 

 28 C 
 

 29 maximumscore 1 
De genomen maatregel is preventief, want (één van de volgende): 
− men probeert vernieling te voorkomen. 
− men probeert te voorkomen dat hetzelfde als vorig jaar nogmaals 

gebeurt. 
− men probeert vandalisme tegen te gaan. 
of 
De genomen maatregel is repressief, want 
mensen kunnen de kerstgroep niet meer altijd zien en dit kan gezien 
worden als een straf. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen voor een juiste combinatie van antwoord 
en verklaring. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 30 B 
 

 31 maximumscore 1 
een officier van justitie 
 

 32 maximumscore 3 
• (nummer) 1 1 
• (nummer) 2 1 
• (nummer) 4 1 
 

 33 B 
 

 34 D 
 

 35 maximumscore 1 
Eén van de volgende: 
− resocialisatie 
− heropvoeding 
− preventie 
− voorbeeld stellen voor anderen 
 

 36 C 
 

 37 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie of twee antwoorden goed 1 
indien minder dan twee antwoorden goed 0 
 

 38 maximumscore 1 
(nummer) 3 
 

 39 D 
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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. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: de Stentor van 31 oktober 2012 
tekst 2 www.boeddhistischdagblad.nl van 8 november 2012 
tekst 3 naar: Brabants Dagblad van 6 december 2012 
afbeelding 1 www.sevendays.nl van 4 juni 2009 
afbeelding 2 www.dewereldmorgen.be van september 2010 
tekst 4 naar: www.laks.nl van januari 2013 
afbeelding 3 naar: nieuwsbrief van de ChristenUnie, september 2012 
tekst 5 naar: users.telenet.be van januari 2013 
tabel 1 de Volkskrant van 25 augustus 2012 
tekst 6 naar: Elsevier van 9 januari 2013 
tabel 2 naar: www.heumen.nl van 10 januari 2013 
tekst 7 naar: www.regiotwente.nl van 10 januari 2013 
afbeelding 4 groningenvvd.nl van 10 juli 2012  
tekst 8 naar: www.rtvnoord.nl van 31 oktober 2012 
tekst 9 naar: de Volkskrant van 26 mei 2012 
tekst 10 naar: De Telegraaf van 7 januari 2013 
tekst 11 naar: de Volkskrant van 22 december 2012 
tekst 12 naar: de Stentor van 2 november 2012 
tekst 13 naar: De Telegraaf van 22 november 2012  
tekst 14 naar: www.edestad.nl van 28 december 2012 
tekst 15 naar: www.rechtspraak.nl van 19 september 2012 
tekst 16 naar: RTV-Utrecht van 24 april 2012 
tekst 17 naar: de Volkskrant van 7 juli 2012  
 
 
 
 
 
 

einde  
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BB-0323-a-13-1-o 

Examen VMBO-BB 

2013 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje 
 
Achter dit examen is een erratum opgenomen. 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 24 mei

13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
 

Politiek en beleid 

 
tekst 1 
 
Kamer verwerpt motie van afkeuring Bleker 
 
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een motie van afkeuring 
verworpen, die was ingediend tegen staatssecretaris Henk Bleker 
(Natuur). GroenLinks en PvdA dienden de motie in. Ze kregen alleen 
steun van de Partij voor de Dieren. 
 
naar: www.edestad.nl van 17 februari 2012 
 

1p 1 Op 17 februari 2012 bestond het aantal Tweede Kamerzetels van 
GroenLinks uit 10, van de PvdA uit 30 en van de Partij voor de Dieren 
uit 2. Bij de stemming was iedereen aanwezig. 
Hoeveel Tweede Kamerleden hebben tegen de motie van afkeuring uit 
tekst 1 gestemd? 
A 43 
B 75 
C 76 
D 108 
 
tekst 2 
 
Betaalbare prijzen en meer aanbod 
 
Teveel betaald voor een biertje of voor een nieuwe fiets? Dat zou nog wel 
vaker kunnen gebeuren, als de Europese Unie (EU) niet zou ingrijpen. Dat 
doet de Europese Unie bijvoorbeeld als ondernemingen een kartel 
vormen. Dit houdt in dat bedrijven in het geheim afspraken maken om de 
prijzen kunstmatig hoog te houden of om de marktgebieden op te delen. 
Bedrijven die zich hieraan schuldig maken kunnen rekenen op torenhoge 
boetes van de EU. 
 
naar: ec.europa.eu/nederland van februari 2012 

A 

B 

C 

D 



A 

B 

C 

D

XB(2) (3)X
X

A 

B 

C 

D 

 (1) 
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1p 2 De Europese Unie is opgericht om een aantal doelen te bereiken. Eén 
daarvan is het bereiken van een goede economische samenwerking.  
Welk uitgangspunt van de Europese Unie herken je in tekst 2? 
A de Europese onderlinge handel eerlijk laten verlopen 
B Europa veiliger maken door verkeersregels op elkaar af te stemmen 
C het waarborgen van de Europese mensenrechten 
D het verbeteren van het milieu in Europa 
 
tekst 3 
 
Tweede Kamer stemt voor hogere AOW- en pensioenleeftijd 
 
De AOW- en pensioenleeftijd gaan definitief omhoog. De Tweede Kamer 
heeft dinsdag ingestemd met een verhoging van 65 naar 66 jaar in 2020 
en naar 67 jaar in 2025. 
 
naar: www.anbo.nl van februari 2012 
 

1p 3 Overheidsbeleid komt in verschillende fasen tot stand. 
Welke fase van het politieke besluitvormingsproces herken je in tekst 3? 
A fase 1: uiten van wensen en erkennen van wensen als politieke 

problemen 
B fase 2: bedenken van oplossingen voor politieke problemen 
C fase 3: beslissen over problemen 
D fase 4: het uitvoeren van besluiten 
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tekst 4 
 
Kaartenactie voor rechten van vreemdelingenkinderen  
 
Woensdag 18 januari begon een kaartenactie voor de rechten van 
vreemdelingenkinderen. Met deze campagne onder het motto ‘Geef 
vreemdelingenkinderen hun kinderrechten terug’ willen we de minister 
voor Immigratie, Integratie en Asiel aanspreken op de naleving van 
kinderrechten. 
De kaartenactie is een initiatief van Kerk in Actie in samenwerking met de 
Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland en 
INLIA. Gratis kaarten zijn in setjes van 50 exemplaren te bestellen bij 
Kerk in Actie. 
 
naar: www.inlia.nl van februari 2012 
 

3p 4 Nederland is een rechtsstaat. Het is individuele burgers wettelijk 
toegestaan om op verschillende manieren uiting te geven aan hun 
onvrede over bepaalde zaken, zoals het voorbeeld in tekst 4, waarin een 
kaartenactie wordt gevoerd voor de rechten van vreemdelingenkinderen.  
 Noem drie andere mogelijkheden van burgers om de politieke 

besluitvorming in Nederland te beïnvloeden. 
 
1. . .............................................................................................................  
 
2.  ..............................................................................................................  
 
3.  ..............................................................................................................  
 

1p 5 Is er sprake van een politiek probleem in tekst 4 ? 
 
Ja, want  ....................................................................................................  
 
of 
 
Nee, want  .................................................................................................  
 
 

1p 6 In het bestuur van een gemeente spelen verschillende personen een rol. 
Twee van die personen zijn een burgemeester en een gemeenteraadslid. 
Wie speelt er nog meer een rol in het bestuur van een gemeente? 
A de hoofdcommissaris van de gemeentepolitie 
B de voorzitter van de gemeenteraad  
C een wethouder 
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tekst 5 
 
Amnesty International vindt alle mensenrechten belangrijk, maar werkt 
vooral voor mensen die: 
1 gevangen zitten om hun eigen mening. 
2 vanwege hun godsdienst of hun afkomst in de gevangenis gemarteld 

of slecht behandeld worden.  
3 de doodstraf krijgen.  
4 gediscrimineerd worden.  
5 vluchteling zijn en niet geholpen of beschermd worden.  
6 onder heel slechte omstandigheden leven, wonen en/of werken. 
 
naar: www.opschool.amnesty.nl van maart 2012 
 

2p 7 Amnesty International zet zich in voor mensen waarvan één of meer 
grondrechten en/of mensenrechten geschonden worden. 
 Welke twee (geschonden) grondrechten herken je in tekst 5? (Er zijn 

meer mogelijkheden). 
Vul ook het nummer van de zin in. 

Let op: Het is niet de bedoeling dat je de zin overschrijft, maar een 
grondrecht invult. 
 
zin … grondrecht:  ......................................................................................  
 
zin … grondrecht:  ......................................................................................  
 
tekst 6 
 
Liberalen Europese Unie: PVV-meldpunt sluiten 
 
De Liberaal-Democraten in het Europarlement eisen dat de PVV het 
meldpunt voor klachten over Oost-Europeanen onmiddellijk sluit. 
Voorzitter Verhofstadt en de Europese fractieleiders van de Nederlandse 
liberale partijen  … (1) … en … (2) … hebben de website van de PVV in 
een verklaring veroordeeld. 
 
naar: www.nos.nl van 13 februari 2012 
 

1p 8 Welke twee Nederlandse politieke partijen moeten er op de puntjes 
worden ingevuld in tekst 6? 
A (1) ChristenUnie en (2) CDA 
B (1) GroenLinks en (2) Partij voor de Dieren  
C (1) SP en (2) PvdA 
D (1) VVD en (2) D66 
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tekst 7 
 
Verkiezingen 
 
In Turkmenistan, een land in centraal Azië, worden presidents-
verkiezingen gehouden. Hoewel er acht kandidaten zijn, staat vast dat 
president Berdimoechamedov herkozen wordt. 
Berdimoechamedov is behalve president ook premier, opperbevelhebber 
van het leger en leider van de enige politieke partij in Turkmenistan. Hij 
kwam in 2007 aan de macht, na het overlijden van zijn voorganger 
Nijazov. 
 
naar: www.nos.nl van 12 februari 2012 
 

1p 9 Er bestaan verschillende politieke systemen in de wereld. 
Welke staatsvorm herken je in tekst 7? 
A een dictatuur 
B een monarchie  
C een parlementaire democratie 
 
tekst 8 
 
Leven als God in Frankrijk is voorbij 
 
De invoering van een speciale belasting voor rijken in Frankrijk kan 
rekenen op een brede steun. Bijna tweederde van de Franse bevolking 
steunt het plan van de … presidentskandidaat François Hollande om  
75 procent belasting te heffen op de allerhoogste inkomens. 
Hollande is favoriet bij de verkiezingen die eind april en begin mei 
plaatsvinden. Hij wil een nieuw belastingtarief op inkomens van meer dan 
één miljoen euro per jaar. Daarmee zou Frankrijk direct het hoogste 
belastingtarief van heel Europa hebben. 
 
naar: www.spitsnieuws.nl van 3 maart 2012 
 

1p 10 Welk begrip moet op de puntjes worden ingevuld in tekst 8? 
A christendemocratische 
B liberale 
C sociaaldemocratische 
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3p 11 Nederland kent drie soorten overheden: het Rijk, de provincie en de 
gemeente. 
 Zet de volgende zes begrippen op de goede plaats in de juiste rij en 

de juiste kolom. 
 burgemeester 
 parlement 
 Commissaris van de Koningin 
 college van burgemeester en wethouders 
 Provinciale Staten 
 kabinet 

 
Rijk provincie gemeente 
Koningin   

 Gedeputeerde Staten  

  gemeenteraad 

 
tekst 9 
 
Een uitspraak van Henk Kamp, minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van het kabinet dat op 10 december 2010 Nederland 
regeerde: 
“Samenwerking met het CDA en de gedoogpartner PVV gaat goed.” 
 
bron: de Volkskrant van 10 december 2011 
 
Lees tekst 9. 

1p 12 Henk Kamp is minister in een christendemocratisch/liberaal kabinet. Hij is 
geen lid van het CDA of de PVV. 
Van welke politieke partij is minister Kamp wel lid? 
A PvdA 
B SP 
C VVD 
 

1p 13 Welke politieke stromingen vinden, vanwege hun uitgangspunten, 
ontwikkelingssamenwerking zeer belangrijk? 
A de christendemocatische en de liberale stroming 
B de liberale en de sociaaldemocratische stroming 
C de sociaaldemocatische en de christendemocratische stroming 
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EUROPA DONEERT 160 MILJOEN 
AAN HOORN VAN AFRIKA

GRIEKENLAND KREEG 
HET DUIZENDVOUDIGE 

  AAN NOODHULP… ONVOORSTELBAAR 
HOE GROOT DE RAMP 

DAAR DAN IS! 

afbeelding 1   
 

  
 
bron: René Leisink www.argusonline.nl van 28 juli 2011 
 
Bekijk afbeelding 1. 

1p 14 Stel dat een Tweede Kamerlid naar aanleiding van de cartoon vragen stelt 
aan de minister. 
Welke taak van de Kamer staat dan centraal? 
A de controlerende taak 
B de rechtsprekende taak 
C de wetgevende taak 
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tabel 1 
 
Peiling 
 
partij TK2010 peiling 

25-3-2012 
VVD 31 31
PVV 24 21
CDA 21 13
PvdA 30 21
SP 15 30
D66 10 15
GroenLinks 10 6
ChristenUnie 5 6
SGP 2 3
PvdD 2 3
50PLUS 0 1
totaal 150 150

 
bron: politiek.blog.nl/peilingen van 25 maart 2012 
 

1p 15 Welke uitspraak naar aanleiding van tabel 1 is juist? 
Bekijk de onderstaande uitspraken ten opzichte van de Tweede Kamer 
zoals die in 2010 was gekozen. Uitgangspunt is de zetelverdeling in de 
peiling van 25 maart 2012. 
A Alle liberale partijen winnen in de laatste peiling. 
B De christendemocratische/christelijke partijen verliezen allemaal. 
C De grootste winnaar en de grootste verliezer behoren tot dezelfde 

politieke stroming. 
 

1p 16 In de landelijke politiek is een aantal functies te verdelen, zoals 
1 Tweede Kamerleden 
2 staatssecretarissen 
3 fractievoorzitter 
4 Eerste Kamerleden 
5 voorzitter van de Tweede Kamer 
6 ministers 
Stel: Een politieke partij krijgt de opdracht om mensen te leveren voor een 
nieuw kabinet. 
 Voor welke twee van de bovenstaande functies moet deze partij dan 

mensen leveren?  
 
Nummer … en … 
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tekst 10 
 
Facebook 
 
Facebook gaat zijn lobby-activiteiten bij het Europees Parlement 
verdubbelen. Het kantoor van Facebook in Brussel wordt uitgebreid met 
twee extra lobbyisten. 
 
naar: webwereld van 13 april 2012 
 
Lees tekst 10. 

1p 17 Facebook gaat proberen, beslissingen van het Europees Parlement die 
voor Facebook van belang zijn, te beïnvloeden. 
Hoe gaat Facebook dat, volgens tekst 10, proberen te doen? 
Facebook gaat 
A dit onopvallend proberen. 
B dit proberen door middel van het oprichten van een eigen actiegroep.  
C gebruikers van Facebook oproepen in actie te komen. 
 

1p 18 Onder andere de volgende partijen hadden op 16 april 2012 zitting in de 
Tweede Kamer: 
 VVD 
 PvdA 
 CDA 
 SP 
 D66 
 GroenLinks 
 ChristenUnie 
 Partij voor de Dieren 
 
Welke partijen willen zoveel mogelijk samenwerken met maatschappelijke 
organisaties? 
A CDA en ChristenUnie 
B D66 en VVD 
C GroenLinks en SP 
D PvdA en Partij voor de Dieren 
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HOEVER MOET HET KOMEN?

Criminaliteit en rechtsstaat 

 
afbeelding 2   
 

 
 
bron: de Volkskrant van 28 december 2011 
 

2p 19 Afbeelding 2 komt uit een advertentie van SIRE. De foto verwijst naar de 
aanvallen die hulpverleners als ambulancepersoneel en brandweer-
mensen moeten verduren. 
Criminaliteit kent twee gevolgen: materiële en immateriële gevolgen. 
 
Hieronder staan vier uitspraken over de immateriële gevolgen naar 
aanleiding van afbeelding 2. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze wel of niet gaat over de 

immateriële gevolgen van criminaliteit. 
 
 wel niet 
1 “Dat krijg je door die normvervaging in de 

samenleving.” 
  

2 “Dat zal wat gaan kosten, dit soort ambulances.”   

3 “Ik help niet meer als er iemand gewond op straat 
ligt.” 

  

4 “De premie voor de ziektekosten zal wel weer 
omhoog gaan.” 

  

 

Pagina: 86Voor 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).



 BB-0323-a-13-1-o 12 / 19 lees verder ►►►

afbeelding 3   
 
Dierenagente speurt naar dierenhel 
 

 
 
Dierenagente Janet Klunk onderzoekt een van de ondervoede pony’s in 
het Brabantse Asten. De eigenaars kunnen door geldproblemen de dieren 
niet goed onderhouden. 
 
bron: de Volkskrant van 22 december 2011 
 
Bekijk afbeelding 3. 

1p 20 Agente Janet Klunk is een gewone politieagente die gespecialiseerd is in 
het behandelen van misstanden bij dieren. 
Welk machtsmiddel kan Janet Klunk inzetten tegen mensen, die hun 
dieren mishandelen? 
Ze kan 
A de dieren weghalen en naar een opvangplaats brengen. 
B de eigenaars een bekeuring geven. 
C de eigenaars vier dagen in verzekerde bewaring houden. 
 

1p 21 Stel dat naar aanleiding van een onderzoek van dierenagente Janet Klunk 
uit afbeelding 3 een verdachte wordt aangehouden en inderdaad wordt 
vervolgd. De verdachte moet na verloop van tijd voorkomen bij de rechter 
en er wordt negen maanden gevangenisstraf tegen de verdachte geëist. 
Welk beleid herken je in het voorbeeld? 
A jeugdbeleid  
B repressief beleid 
C snelrechtbeleid 
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tekst 11 
 
Corruptie kost EU-lidstaten jaarlijks 120 miljard euro 
 
BRUSSEL - Jaarlijks verliezen de Europese lidstaten 120 miljard euro 
door allerlei vormen van corruptie. Het structureel liegen over 
overheidsfinanciën, witwaspraktijken, fraude, belastingontduiking en 
ambtenaren die zich verrijken met publiek geld, heeft de huidige 
schuldencrisis ook veroorzaakt. 
 
bron: de Volkskrant van 15 december 2011 
 

1p 22 Wat is een mogelijk materieel gevolg van de fraude in tekst 11? 
De burgers van Europa 
A gaan het recht in eigen hand nemen. 
B moeten meer belasting betalen. 
C verliezen hun vertrouwen in de Europese Unie. 
D worden bang voor criminele ambtenaren. 
 

Pagina: 88Voor 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).



 BB-0323-a-13-1-o 14 / 19 lees verder ►►►

diagram 1 
 
Percentage slachtoffers van delicten 2010 
 

geweldsdelicten totaal

bedreiging

seksuele delicten

mishandeling

vermogensdelicten totaal

fietsdiefstal

overige diefstal

(poging tot) inbraak

zakkenrollerij

diefstal van of uit auto

vandalismedelicten totaal

overige delicten

0 2 4 6 8 10 12 14

Legenda:
Mannen
Vrouwen  

 
bron: www.cbs.nl van februari 2012 
 

2p 23 Geef bij elke uitspraak naar aanleiding van diagram 1 aan of deze juist of 
onjuist is. 
 
 juist onjuist
1 Vrouwen zijn bij alle genoemde soorten delicten 

minder het slachtoffer. 
  

2 Er worden meer mannen mishandeld dan vrouwen.   

3 Vrouwen zijn meer het slachtoffer van zakkenrollerij 
dan mannen. 

  

4 Er zijn meer mannen het slachtoffer van een 
vandalismedelict dan van een vermogensdelict. 

  

 

Pagina: 89Voor 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).



 BB-0323-a-13-1-o 15 / 19 lees verder ►►►

1p 24 Uit onderzoek blijkt dat niet alle soorten delicten in dezelfde mate door 
dezelfde groepen wordt gepleegd. 
Welke groep is oververtegenwoordigd bij het plegen van fietsendiefstal? 
A jongens tussen 16 en 23 jaar 
B mannen van boven de 40 jaar 
C meisjes tussen 18 en 25 jaar 
D vrouwen van boven de 45 jaar 
 
tekst 12 
 
Rechter veroordeelt 73-jarige man voor drie zoenen 
 
Een 73-jarige man is door de politierechter veroordeeld voor het geven 
van drie zoenen aan een 18-jarige caissière van een supermarkt. De man 
had haar bij haar hoofd vastgegrepen en haar hard op de mond gezoend. 
Volgens de officier van justitie lag er voldoende wettig overtuigend bewijs 
op tafel.  Er waren camerabeelden waarop te zien is dat de verdachte zich 
op de bewuste dag in de supermarkt heeft bevonden. De officier eiste een 
week voorwaardelijke celstraf. De advocaat meende dat het feit dat zijn 
cliënt in de supermarkt is gezien, nog geen bewijs is dat de man het 
meisje heeft aangerand. Hij vroeg om vrijspraak.  
De politierechter meende echter toch dat er voldoende bewijs lag voor 
een veroordeling. Hij kwam uit op een voorwaardelijke werkstraf van 
veertien uur. 
 
naar: www.destentor.nl van 16 februari 2011 
 

1p 25 Wat betekent de opgelegde straf voor de veroordeelde man uit tekst 12? 
A Hij krijgt een week gevangenisstraf wanneer hij opnieuw de fout in 

gaat. 
B Hij krijgt een werkstraf van veertien uur als hij opnieuw de fout in gaat. 
C Hij krijgt een werkstraf van veertien uur, die hij direct moet uitvoeren. 
 

1p 26 Wat voor soort sanctie heeft de man uit tekst 12 opgelegd gekregen? 
A een bijkomende straf 
B een hoofdstraf 
C een maatregel 
 

2p 27 Elke verdachte heeft bepaalde rechten. 
 Noem twee rechten die de verdachte uit tekst 12 heeft? 
 
 ..................................................................................................................  
 
en  .............................................................................................................  
 

Pagina: 90Voor 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).



 BB-0323-a-13-1-o 16 / 19 lees verder ►►►

1p 28 Op grond van de bestaande wetgeving kon de man uit tekst 12 tot ten 
hoogste 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld worden. 
Delicten worden ingedeeld in overtredingen en misdrijven. 
Is de man uit tekst 12 veroordeeld voor een overtreding of een misdrijf? 
De man is veroordeeld voor 
A een misdrijf, want hij kan voor het gepleegde delict meer dan 1 jaar 

gevangenisstraf krijgen. 
B een misdrijf, want hij kan voor het gepleegde delict ten hoogste 

6 maanden gevangenisstraf krijgen. 
C een overtreding, want hij heeft een voorwaardelijke straf gekregen. 
D een overtreding, want hij heeft 14 uur werkstraf gekregen. 
 

1p 29 Met welke instantie krijgt de veroordeelde uit tekst 12 te maken? 
met 
A Bureau Halt 
B Bureau Slachtofferhulp 
C de Reclassering 
D het gerechtshof 
 
tekst 13 
 
Zelfverdediging? 
 
Een 52-jarige inwoner van Bergentheim heeft een luchtbuks gebruikt om 
onbekenden van zijn erf te jagen. De twee indringers meldden zich 
vervolgens voor behandeling bij het ziekenhuis in Hardenberg. Ze zijn 
door de politie aangehouden. De schutter is ook door de politie gehoord. 
Volgens een politiewoordvoerder moet justitie nu beslissen of de schutter 
onjuist heeft gehandeld. Hij moet zich eventueel voor de rechter 
verantwoorden. 
 
naar: www.destentor.nl van 21 februari 2012 
 

1p 30 In tekst 13 staat dat justitie beslist of de 52-jarige man onjuist heeft 
gehandeld.  
Welk gedrag van de 52-jarige man wil justitie beoordelen? 
A het plegen van eigenrichting 
B het plegen van heling 
C het zich bevinden op andermans grondgebied 
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tekst 14 
 
Fietsendiefstallen 
 
In het tweede kwartaal van 2010 zijn er 34 fietsendiefstallen geweest. In 
het tweede kwartaal van 2009 waren dat er 92. Er hebben in totaal 90 
fietsendiefstallen plaatsgevonden in de eerste twee kwartalen van 2010. 
In 2009 waren dat er 140 in dezelfde periode. 
 
bron: www.debilt.nl van 7 september 2010 
 
Lees tekst 14. 

1p 31 Stel dat de politie zich als doel had gesteld om in de eerste twee 
kwartalen van 2010 het aantal fietsendiefstalen met de helft te 
verminderen ten opzichte van 2009. 
Heeft de politie het gestelde doel bereikt? 
A Ja, want er zijn duidelijk minder fietsen gestolen. 
B Ja, want het aantal diefstallen is met 50 afgenomen. 
C Nee, want dan hadden er maar 70 fietsen gestolen mogen worden. 
D Nee, want er zijn nog steeds veel fietsen gestolen. 
 
tekst 15 
 
Wijkchef Anneloes Eghuizen: “Daling aantal fietsendiefstallen door 
samenwerking van de politie met de gemeente én de oplettendheid van 
de inwoners” 
 
bron: www.debilt.nl van 7 september 2010 
 
Lees tekst 15. 

1p 32 De daling van het aantal fietsendiefstallen is gekomen door het gevoerde 
beleid. Zo zijn er bijvoorbeeld preventieve maatregelen genomen om het 
aantal fietsendiefstallen te verminderen. Een van die maatregelen is 
bijvoorbeeld dat de gemeente heeft gezorgd voor een bewaakte 
fietsenstalling. 
 Noem een andere preventieve maatregel van de politie/gemeente om 

het aantal fietsendiefstallen te verminderen. 
 
 ..................................................................................................................  
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tekst 16 
 
Vrij spel berovers bejaarden 
 
Tot grote frustratie van rechercheurs kunnen voor diefstal veroordeelde 
bejaardenverzorgers door het hele land bewoners in zorgcentra beroven. 
De straffen die de dieven van de rechter krijgen zijn minimaal en ze 
kunnen daarna zonder problemen weer terecht in een ander tehuis.  
 
naar: De Telegraaf van 4 april 2012 
 
Lees tekst 16. 

1p 33 De rechter baseert zijn uitspraak onder andere op de strafeis die is 
gesteld. 
Wie eist de straf tijdens een proces? 
A een advocaat 
B een andere rechter 
C een officier van justitie 
D het slachtoffer 
 

1p 34 Er zijn politieke partijen die vinden dat rechters het soort delicten zoals in 
tekst 16 strenger moeten straffen. Er worden dan ook regelmatig door 
politieke partijen voorstellen gedaan om de strafmaat te verhogen. 
Welk voorstel leidt er toe dat rechters hogere straffen moeten geven? 
A het invoeren van minimumstraffen 
B het toepassen van snelrecht 
C het verscherpen van het lik-op-stukbeleid 
 
tekst 17 
 
Snel berecht 
 
“Rechter, ik ben sprakeloos”, zegt een advocaat terwijl hij kijkt naar de 
toegestroomde journalisten in de kleine Amsterdamse rechtszaal. “Ik 
begrijp dat de officier van justitie iets moet eisen, zeker nu de pers 
ruimschoots aanwezig is. Maar laten we het niet overdrijven.” 
De verdachte, nog gekleed in een feestelijk grijs shirt vol glitters, zit er 
wat verbluft bij, alsof het nog niet tot hem doordringt dat de officier van 
justitie zojuist zes maanden gevangenisstraf tegen hem heeft geëist. Op 
oudejaarsnacht is hij opgepakt, nadat hij vuurpijlen richting agenten had 
afgevuurd. 
 
naar: de Volkskrant van 4 januari 2012 
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1p 35 Tekst 17 gaat over een rechtszaak kort na de jaarwisseling. 
Hoe oud is de verdachte minstens uit deze tekst? 
minstens 
A 12 jaar 
B 14 jaar 
C 17 jaar 
D 19 jaar 
 

2p 36 Uit vele onderzoeken blijkt dat slechts een klein percentage van de 
jongeren doorgaat met het plegen van misdrijven. 
 Welke omstandigheden leiden er vaak toe dat crimineel gedrag iets 

blijvends is? 
 
 wel niet 
1 Iemand krijgt een baan.   

2 Iemand spijbelt veel en wordt van school gestuurd.   

3 Ouders hebben nauwelijks invloed op het gedrag 
van hun kind. 

  

4 Iemand krijgt een relatie en kinderen.   

 
 

einde  
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BB-0323-a-13-1-o-E 

erratumblad 2013-1 
 

maatschappijleer 2 CSE BB 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen maatschappijleer 2 BB vmbo op vrijdag 24 mei, aanvang 
13.30 uur moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet 
bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden 
uitgereikt. 
 
 
In dit centraal examen kunnen vragen worden gesteld over de functie van koningin 
Beatrix als staatshoofd. Toen dit examen gemaakt  werd, was nog niet bekend dat 
koningin Beatrix op 30 april zou aftreden.  
 
Bij vragen over de functie van de koningin als staatshoofd kom je ‘de koningin’ of 
‘koningin Beatrix’ tegen.  
Beantwoord deze vragen alsof Beatrix nog steeds onze koningin is.  
 
Je kunt de vragen ook beantwoorden vanuit de nieuwe situatie van na 30 april. Dan 
moet je bij de vragen over ons staatshoofd ‘koningin’ vervangen door ‘koning’ en 
‘koningin Beatrix’ vervangen door ‘koning Willem-Alexander’. 
 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 

 
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 45 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Politiek en beleid 
 

 1 D 
 

 2 A 
 

 3 C 
 

 4 maximumscore 3 
Juiste antwoorden zijn (drie van de volgende): 
− oprichten politieke partij 
− lidmaatschap politieke partij 
− oprichten van actie- of belangengroepen 
− handtekeningenactie 
− inschakelen media / openbaarheid zoeken 
− brieven schrijven / sociale media gebruiken / e-mailen 
 
per juist antwoord  1 
 

 5 maximumscore 1 
Ja, want (één van de volgende): 
− de minister wordt op zijn beleid aangesproken 
− de politiek is er bij betrokken 
− het staat op de politieke agenda 
− de mensen verwachten een oplossing (of actie) van de overheid 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen voor een juiste combinatie van antwoord 
en verklaring. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 2 
Juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− zin 1 grondrecht: vrijheid van meningsuiting 
− zin 2 grondrecht: vrijheid van godsdienst 
− zin 2 grondrecht: onaantastbaarheid van het lichaam 
− zin 2 grondrecht: alle burgers zijn voor de wet gelijk 
− zin 4 grondrecht: alle burgers zijn voor de wet gelijk 
 
per juist antwoord  1 
 

 8 D 
 

 9 A 
 

 10 C 
 

 11 maximumscore 3 
 
Rijk provincie gemeente 
Koningin Commissaris van de 

Koningin 
burgemeester 

kabinet Gedeputeerde Staten college van burgemeester en 
wethouders 

parlement Provinciale Staten gemeenteraad 

 
indien zes goed  3 
indien vijf of vier goed 2 
indien drie of twee goed 1 
indien minder dan twee goed 0 
 

 12 C 
 

 13 C 
 

 14 A 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 1 
2 en 6 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als beide nummers juist zijn. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 A 
 

 18 A 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 

 19 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie of twee goed 1 
indien minder dan twee goed 0 
 

 20 B 
 

 21 B 
 

 22 B 
 

 23 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie of twee goed 1 
indien minder dan twee goed 0 
 

 24 A 
 

 25 B 
 

 26 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 2 
Juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− recht om te weten waar hij van verdacht wordt 
− recht op een advocaat 
− recht om te zwijgen 
− recht om in hoger beroep te gaan 
− recht op een eerlijk proces 
− recht op een onafhankelijke onpartijdige rechter 
− recht op het feit dat er bijzondere omstandigheden kunnen zijn 
 
per juist antwoord  1 
 

 28 A 
 

 29 C 
 

 30 A 
 

 31 C 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− het geven van voorlichting hoe je fietsendiefstal kunt tegen gaan 
− het meenemen door de politie van fietsen die niet op slot staan 
− politieagenten meer op plaatsen laten lopen (surveilleren) waar veel 

fietsen staan 
− fietsendieven sneller oppakken 
− het plaatsen van camera’s  
 

 33 C 
 

 34 A 
 

 35 D 
 

 36 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie of twee goed 1 
indien minder dan twee goed 0 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: www.edestad.nl van 17 februari 2012 
tekst 2 naar: ec.europa.eu/nederland van februari 2012 
tekst 3 naar: www.anbo.nl van februari 2012 
tekst 4 naar: www.inlia.nl van februari 2012 
tekst 5 naar: www.opschool.amnesty.nl van maart 2012 
tekst 6 naar: www.nos.nl van 13 februari 2012 
tekst 7 naar: www.nos.nl van 12 februari 2012 
tekst 8 naar: www.spitsnieuws.nl van 3 maart 2012 
tekst 9 de Volkskrant van 10 december 2011 
afbeelding 1 René Leisink www.argusonline.nl van 28 juli 2011 
tabel 1 politiek.blog.nl/peilingen van 25 maart 2012 
tekst 10 naar: webwereld van 13 april 2012 
afbeelding 2 de Volkskrant van 28 december 2011 
afbeelding 3 de Volkskrant van 22 december 2011 
tekst 11 de Volkskrant van 15 december 2011 
diagram 1 www.cbs.nl van februari 2012 
tekst 12 naar: www.destentor.nl van 16 februari 2011 
tekst 13 naar: www.de stentor.nl van 21 februari 2012 
tekst 14 www.debilt.nl van 7 september 2010 
tekst 15 www.debilt.nl van 7 september 2010 
tekst 16 naar: De Telegraaf van 4 april 2012 
tekst 17 naar: de Volkskrant van 4 januari 2012 
 
 
 
 
 

einde  

Pagina: 104Voor 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).



BB-0323-a-12-1-o 

Examen VMBO-BB 

2012 
 

 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

tijdvak 2 
#dag # mei 

#tijd - #tijd uur 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________    

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 1 
vrijdag 25 mei 

13.30 - 15.00 uur 
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 BB-0323-a-12-1-o 2 lees verder ►►► 

Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Politiek en beleid 
 
tekst 1 
 
Iraanse rechter verbiedt oppositiepartijen 
 
Een Iraanse rechtbank heeft twee belangrijke oppositiepartijen verboden. Ze 
mogen geen politieke activiteiten meer ontwikkelen. Veel partijleden zitten vast. 
In april verbood de Iraanse overheid de partijen al en werden de partijkantoren 
gesloten. De rechter heeft dit verbod nu ook overgenomen. 
 
naar: www.edestad.nl van 28 september 2010 
 

1p 1 Uit tekst 1 kun je concluderen dat Iran 
A een democratie is. 
B geen democratische rechtsstaat is. 
C vrijheid van meningsuiting kent. 
 
tekst 2 
 
Burgemeester verbiedt verkoopactie Tango 
 
Een verkoopactie (grote kortingen op benzine) van een tankstation van Tango in 
Beinsdorp heeft tot ernstige verkeersopstoppingen geleid. Zowel op de 
Venneperweg, de IJweg als de Hillegommerdijk en dat in beide rijrichtingen. 
Na overleg met de politie heeft burgemeester Theo Weterings van 
Haarlemmermeer besloten de komende twee zaterdagen de verkoopactie te 
verbieden. Dit maakte de gemeente Haarlemmermeer op haar website bekend. 
 
naar: www.blikopweg.nl van 12 april 2010 
 

A 
B 
C 
D 
 
 

A 
B 
C 
D 

X B (2) (3) X 
 X 

A 
B 
C 
D 

  (1) 
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Lees tekst 2. 
1p 2 Moeten andere gemeenten naar aanleiding van de beslissing van de 

burgemeester van Haarlemmermeer nu ook verkoopacties van Tango 
verbieden? 
 
Ja, dat moeten zij nu ook doen, want  ................................................................  
 
 .......................................................................................................................  
 
of 
 
Nee, dat hoeven zij niet te doen, want  ..............................................................  
 
 .......................................................................................................................  
 

1p 3 Waarom mag de burgemeester uit tekst 2 de verkoopactie verbieden? 
A De politie heeft hem dat verplicht. 
B Hij is het hoofd van de gemeenteraad. 
C Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde in zijn gemeente. 
D Tankstations mogen niet met prijzen stunten. 
 

1p 4 In België duurt het al langer dan een jaar om een nieuwe regering te vormen. De 
verschillende partijen komen er maar niet uit. 
Stel dat, op het moment dat je dit examen maakt, de partijen er toch zijn 
uitgekomen. 
Welke partijen hebben dan in ieder geval zitting in de nieuwe Belgische 
regering? 
A coalitiepartijen 
B liberale partijen 
C oppositiepartijen 
D sociaaldemocratische partijen 
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tekst 3 
 
Meer Polen aan het werk in Nederland 
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat het aantal werknemers 
uit de Oost-Europese EU-landen verder is toegenomen in Nederland. Het gaat 
om een lichte toename. In september 2009 telde ons land 117 duizend 
werknemers uit de Oost-Europese EU-landen. Dat zijn er vijfduizend meer dan 
een jaar eerder. De meeste Oost-Europese werknemers komen uit Polen. 
In september 2009 waren er bijna honderdduizend Polen werkzaam in 
Nederland, drieduizend meer dan een jaar eerder. Het aantal werknemers uit 
Bulgarije en Roemenië ligt al meer dan een jaar ongeveer op vier- à vijfduizend 
werknemers. 
 
naar: ondernemen.blog.nl van 25 januari 2010 
 

2p 5 In de landen van de Europese Unie mag je als inwoner van een van deze landen 
in elk EU-land werken. Sommige mensen in de Nederlandse samenleving zien 
dat als een van de nadelen van de Europese samenwerking. 
 Noem naar aanleiding van tekst 3 een groep die het juist als een voordeel 

ziet. 
Geef een reden waarom die groep dat als voordeel ziet. 

 
 .......................................................................................................................  
 
vindt/vinden het een voordeel, want  
 
 .......................................................................................................................  
 
tekst 4 
 
Wim Groeneweg nieuwe burgemeester Vianen 
 
Met ingang van 11 april 2011 is de heer W.G. (Wim) Groeneweg benoemd tot 
burgemeester van de gemeente Vianen. Groeneweg is 53 jaar en lid van het 
CDA. 
Sinds mei 2010 is Groeneweg raadslid in Woerden. Hij volgt mevrouw D.A.M. 
Koreman (PvdA) op die per 1 april 2011 met pensioen gaat. 
 
naar: www.rijksoverheid.nl van 1 april 2011 
 

1p 6 Welke taak van politieke partijen herken je in tekst 4? 
A Ze brengen hun ideeën onder de aandacht van de burgers  
B Ze proberen via verkiezingen politieke macht te verkrijgen. 
C Ze leveren mensen voor politieke functies. 
D Ze wegen wensen af om de goede beslissingen te kunnen nemen. 
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2p 7 In het voorjaar van 2011 brak er grote onrust uit in verschillende landen in het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika. De burgers wilden af van de machthebbers die 
vaak al tientallen jaren aan de macht waren.  
 Geef van elke uitspraak over een dictatuur aan of deze juist is of onjuist. 
 
 juist onjuist 
1 In een dictatuur heeft vaak maar één persoon of een 

kleine groep mensen veel macht. 
  

2 In een dictatuur is het recht om te mogen demonstreren 
een politiek grondrecht. 

  

3 In een dictatuur is er persvrijheid.   
4 In een dictatuur staat de uitslag van de verkiezingen 

vaak van te voren vast. 
  

 
tekst 5 
 
Groenen steunen Zweedse coalitie niet 
 
STOCKHOLM - De Groenen in Zweden hebben maandag geweigerd de 
centrumrechtse regeringscoalitie te steunen. De coalitie van premier Fredrik 
Reinfeldt komt daardoor nog steeds twee zetels tekort voor een meerderheid in 
het parlement. 
 
naar: www.edestad.nl van 27 september 2010 
 
Lees tekst 5. 

1p 8 Welke Nederlandse partijen zouden samen centrumrechts genoemd kunnen 
worden? 
A CDA, VVD en PVV 
B PvdA, CDA en D66 
C PvdA, D66 en ChristenUnie 
D SP, GroenLinks en SGP 
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tekst 6 
 
Kamer praat uren over winterspoor 
 
DEN HAAG - De Tweede Kamer trekt volgende week donderdag vijf uur uit om 
de winterproblematiek op het spoor te bespreken. Die dag hopen de 
parlementariërs in een hoorzitting van de spoorbedrijven, vakbonden, de ANWB, 
professoren en andere deskundigen te horen waarom hevige sneeuwval, zoals 
in december, de treinenloop zo kan verstoren. Ze willen ook weten hoe het beter 
kan. 
 
naar: www.nu.nl van 12 januari 2011 
 

1p 9 De Tweede Kamer heeft verschillende taken. 
Onder welke taak van de Tweede Kamer valt de geplande hoorzitting uit tekst 6? 
A de controlerende taak 
B de rechtsprekende taak 
C de wetgevende taak  
 
tekst 7 
 
Pril herstel van vertrouwen bij actiegroep De Wolden Natuurlijk! 
 
ZUIDWOLDE - Er is een eerste stap gezet naar herstel van vertrouwen tussen 
actiegroep De Wolden Natuurlijk! en burgemeester Peter Snijders van De 
Wolden.  
De actiegroep heeft problemen met de werkwijze van de gemeente De Wolden 
over de komst van een paardencentrum, met bungalowpark en hotel bij de 
Gijsselterweg. Om de lucht te klaren heeft burgemeester Snijders de actiegroep 
uitgenodigd voor overleg. De actiegroep zou het liefste zien dat het 
paardencentrum er helemaal niet komt, zeker niet op die plek, omdat dit midden 
in een natuurgebied ligt.  
 
naar: RTV-Drenthe van 13 januari 2011 
 

1p 10 Stel dat de actiegroep uit tekst 7 er niet uitkomt met de gemeente en dat de 
plannen gewoon doorgaan. 
Wat kan de actiegroep dan als laatste middel nog proberen om de bouw tegen 
te houden? 
A de rechter vragen de bouw te verbieden  
B gebruik maken van spreekrecht tijdens de gemeenteraad 
C het houden van een handtekeningenactie 
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Das&Boom 
Nederland 
nu weer 

mooi 

tekst 8 
 
Das&Boom nieuw leven ingeblazen!       
 

 
 
De huidige voornemens van het kabinet om te bezuinigen, hebben Das&Boom 
genoodzaakt haar activiteiten weer over de volle breedte uit te breiden. 
Das&Boom is gestart met de juridische toetsing (eventueel naar de rechter 
stappen) van het natuurbeleid van het kabinet-Rutte. 
 
bron: www.dasenboom.nl van 12 april 2011 
 

2p 11 Das&Boom heeft verschillende mogelijkheden om te proberen het natuurbeleid 
van het kabinet-Rutte te beïnvloeden. Eén van die mogelijkheden (eventueel 
naar de rechter stappen) wordt genoemd in tekst 8. 
Een viertal andere mogelijkheden zijn: 
1 indienen van een bezwaarschrift bij het parlement 
2 het blokkeren van de autosnelweg A50 
3 het over Den Haag laten vliegen van een vliegtuigje met een groot spandoek 

met de tekst ‘Red de Das!’ 
4 het meedoen aan hoorzittingen die door de Tweede Kamer worden 

georganiseerd. 
 Welke twee van de genoemde mogelijkheden vallen onder openlijke acties? 
 
Nummer … en nummer … 
 

1p 12 Politieke stromingen hebben verschillende uitgangspunten. Een van de 
verschillen tussen hen is de rol die de overheid moet spelen in de samenleving. 
Welke politieke stroming past bij welke rol? 
 
 kleine rol gemiddelde rol grote rol 
A christendemocraten sociaaldemocraten liberalen 
B liberalen christendemocraten sociaaldemocraten 
C sociaaldemocraten liberalen christendemocraten 
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afbeelding 1           
 

 
 

2p 13 Geef van elke uitspraak over het Nederlandse staatshoofd (afbeelding 1) aan of 
deze juist is of onjuist. 
 
 juist onjuist 
1 De koningin is lid van de regering.   
2 De grondwet beperkt de macht van de koningin.   
3 De koningin maakt nieuwe wetten.   
4 Om de twaalf jaar wordt een nieuwe koningin of koning 

gekozen. 
  

 
tekst 9 
 
Uit een verslag van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 
’s-Gravenhage en omstreken 
 
Hugo van Bergen, lid van de vereniging, pleit ervoor om onopvallend te 
proberen het natuurbeschermingsbeleid te beïnvloeden. 
 
naar: Algemene Leden Vergadering van 17 mei 2008 
 
Lees tekst 9. 

1p 14 Welk middel kan Hugo van Bergen dan het beste gebruiken? 
A een handtekeningenactie organiseren 
B gaan demonstreren bij het ministerie van infrastructuur en milieu 
C lobbyen 
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ik heb de heeele nacht 
liggen   drome… klik 

uw systeem heeft  di t   
nummer geblokkeerd 

toch wel handig, 
zo'n wolter kroes- 

c on t ro l  

afbeelding 2       
 

 
 
bron: Evert Kwok van 7 mei 2010 
 
Bekijk afbeelding 2. 

1p 15 Mag de Nederlandse overheid ingrijpen op de manier zoals je in de cartoon ziet? 
 
Ja, dat mag want  .............................................................................................  
 
 .......................................................................................................................  
 
 
of 
 
Nee, dat mag niet want  ....................................................................................  
 
 .......................................................................................................................  
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VRIJE MARKT 
AMMEHOELA 

tekst 10 
 
Referendum Egyptische grondwet op 19 maart 
 
De Egyptische bevolking mag zich op 19 maart in een referendum uitspreken 
over wijzigingen in de grondwet. Deze wijzigingen moeten de weg vrijmaken 
voor meer democratie in Egypte. Dat heeft de militaire raad, die de dienst 
uitmaakt sinds het vertrek van president Hosni Mubarak, bekendgemaakt. 
 
naar: Trouw van 4 maart 2011 
 

1p 16 Wat is een voordeel van een referendum, zoals beschreven in tekst 10? 
A De bevolking wordt direct betrokken bij politieke besluiten. 
B Door middel van een referendum is het mogelijk om sneller besluiten te 

nemen. 
C Het parlement heeft door middel van een referendum meer te zeggen. 
 
afbeelding 3       
 
TNT-post en bonden akkoord over 2.300 ontslagen 
 

 
 
bron: de Volkskrant van 17 december 2010 
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Bekijk afbeelding 3. 
1p 17 Vanwege de grotere concurrentie in de postbezorging wilde TNT-post duizenden 

postbodes ontslaan. Aan de politiek werd gevraagd de ontslagen te voorkomen. 
Naar welke politieke partij gaat de voorkeur niet uit, als je naar het bord op de 
foto kijkt? 
A de ChristenUnie 
B de PvdA 
C de VVD 
D GroenLinks 
 
tekst 11 
 
Tijdens de opstand in het Noord-Afrikaanse land Libië werden drie Nederlandse 
militairen gevangen genomen door het Libische leger. Zij probeerden een 
Nederlander uit dat land op te halen. Na een aantal dagen kwamen ze weer vrij. 
 
Oppositie staat op scherp voor debat met Hillen 
 
De oppositie in de Tweede Kamer heeft weinig geduld meer met minister Hillen 
(Defensie). De minister wordt voor het belangrijke Kamerdebat over de mislukte 
helikoptermissie in Libië, nadrukkelijk gewaarschuwd.  
“Hij moet met hele goede antwoorden komen, fouten erkennen én beterschap 
beloven. Hij moet laten zien dat hij de juiste man op de juiste plaats is”, stelt 
D66-leider Pechtold. De antwoorden op de 120 Kamervragen hebben de Kamer 
nog niet gerustgesteld.  
 
naar: De Telegraaf van 28 maart 2011 
 

1p 18 Wat kan D66-leider Pechtold doen als hij vindt dat de minister op zou moeten 
stappen? 
A het overheidsbeleid weigeren uit te voeren 
B het vertrouwen in de minister opzeggen 
C meestemmen met de regeringspartijen 
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tabel 1 
 
Statenverkiezingen zetelverdeling Gelderland 2011 
 
partij zetels 
VVD 11 
CDA 9 
PvdA 9 
PVV 6 
SP 5 
GL 4 
D66 4 
CU 3 
SGP 2 
PvdD 1 
50PLUS 1 

 
bron: www.wikipedia.org 
 
Bekijk tabel 1. 

1p 19 In elke Nederlandse provincie wordt na de Provinciale Statenverkiezingen een 
nieuw bestuur gevormd. 
Is het in de provincie Gelderland mogelijk om met drie partijen een nieuw 
bestuur te vormen, dat kan rekenen op een meerderheid in de Staten? 
A Ja, want drie partijen is in de Staten altijd genoeg voor een nieuw bestuur. 
B Ja, want er zijn drie partijen die samen de meerderheid kunnen vormen. 
C Nee, daar zijn minimaal vier partijen voor nodig. 
D Nee, want drie partijen kunnen nooit 2/3 meerderheid behalen. 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 12 
 
Kantonrechter: huisarts mag te snel rijden 
 
Huisarts C. E. uit het Drentse Emmer-Compascuum hoeft een boete voor een 
snelheidsovertreding niet te betalen. Dat heeft de kantonrechter in Emmen 
bepaald. 
De arts reed in maart met een snelheid van 76 kilometer per uur op een weg 
waar hij maximaal 50 kilometer per uur mocht, om snel bij een spoedgeval te 
zijn. Hij werd geflitst en kreeg een boete van 146 euro. De rechter vindt dat 
huisartsen in een personenauto harder mogen rijden dan wettelijk is toegestaan, 
als ze snel bij een patiënt moeten zijn. 
 
naar: www.rechtennieuws.nl van december 2010 
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1p 20 De kantonrechter heeft geoordeeld dat de huisarts harder mocht rijden dan 
wettelijk is toegestaan. 
Waarom heeft de kantonrechter zo geoordeeld? 
De kantonrechter heeft 
A geoordeeld dat in dit geval criminaliteit een plaatsgebonden begrip is.  
B geoordeeld dat in dit geval criminaliteit een tijdgebonden begrip is. 
C rekening gehouden met de situatie waarin het delict heeft plaatsgevonden. 
 
tekst 13 
 
Vernielingen 
 
Drie mannen, een 17- en 18-jarige Nijverdaller en een 19-jarige inwoner van 
Hellendoorn, zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden voor het 
vernielen van brievenbussen. 
Naar aanleiding van meldingen van vernielingen langs de Kruidenlaan in 
Nijverdal, hielden politieagenten extra toezicht in deze omgeving.  
Tegen de drie verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. 
 
naar: het Twents Volksblad van 11 januari 2011 
 

1p 21 Welke uitspraak naar aanleiding van tekst 13 is juist? 
A De drie verdachten moeten voor de jeugdrechter verschijnen. 
B De drie verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan heling. 
C De drie verdachten vallen in de groep die in dit soort delicten 

oververtegenwoordigd is. 
 
tekst 14 
 
Aanhouding 
 
Een 26-jarige man uit Coevorden en een 23-jarige Emmenaar zijn vrijdagmiddag 
aangehouden op verdenking van … . De politie had een tip binnengekregen en 
vond in hun auto negen paar dure merkschoenen. De mannen verklaarden dat 
ze de schoenen van iemand hadden gekregen en gaven aan dat ze deze wilden 
verkopen. 
Hierop werden beide mannen aangehouden. De politie heeft een onderzoek 
ingesteld en de schoenen in beslag genomen. 
 
naar: Dorpsblad Zwartemeer van 13 februari 2011 
 

1p 22 Welk soort delict moet er op de puntjes in tekst 14 worden ingevuld? 
A fraude 
B georganiseerde misdaad 
C heling 
D vandalisme 
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tekst 15 
 
Vijftien maanden en tbs na dodelijk verkeersongeval 
 
De rechtbank Almelo heeft een 22-jarige vrouw veroordeeld tot vijftien maanden 
gevangenisstraf, inleveren van het rijbewijs voor drie jaar en tbs. De vrouw had 
onder invloed van alcohol en drugs een dodelijk verkeersongeval veroorzaakt. 
De vrouw was al eerder veroordeeld voor rijden onder invloed. 
 
naar: www.rechtspraak.nl 
 

1p 23 Welke bijkomende straf herken je in tekst 15? 
A inleveren van het rijbewijs  
B tbs 
C vijftien maanden gevangenisstraf 
 
tekst 16 
 
'Winkels met DNA-douche niet meer overvallen' 
 
De Rotterdamse winkeliers die twee jaar geleden een speciale ‘DNA-douche’ 
hebben laten maken, hebben sindsdien geen overvallers meer over de vloer 
gehad. 
Deze douche hangt boven de uitgang van een winkel. Bij een overval kan de 
winkelier op een alarmknop drukken. Als de dief naar buiten rent, wordt hij 
bespoten met een spray die een unieke code heeft. 
De spray licht op als er met een speciale lamp op wordt geschenen en 
politiewagens zijn uitgerust met zulke lampen. Daardoor is het erg gemakkelijk 
om een dief na een overval te herkennen in een mensenmassa. 
 
naar: nu.nl van 14 september 2010 
 

1p 24 Onder welk beleid valt de maatregel uit tekst 16? 
A jeugdbeleid 
B preventief beleid 
C vervolgingsbeleid 
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tabel 2 
 
Vergelijking Harlingen (Friesland) en Kerkrade (Limburg) 
 
 aantal 

delicten per 
10.000 
inwoners 

Woninginbraak  
Harlingen 31,87  
Kerkrade 28,91  
Nederland 34,90  
Winkeldiefstal   
Harlingen 14,02  
Kerkrade 18,93  
Nederland 22,13  
Drugshandel  
Harlingen 22,94  
Kerkrade 27,04  
Nederland 9,47 
 
bron: Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad 
 
Bekijk tabel 2. 

1p 25 Welk soort criminaliteit wijkt in beide gemeenten het sterkst af van het 
Nederlandse gemiddelde? 
A drugshandel 
B winkeldiefstal 
C woninginbraak 
 
tekst 17 
 
Half jaar geëist voor expres weggooien DNA 
 
Een werkneemster van het Nederlands Forensisch Instituut heeft geprobeerd te 
voorkomen dat het profiel van haar vriend in de DNA-databank belandde. In een 
soort postkamer onderschepte ze vorig jaar een pakket van de politie. Zij gooide 
het genetisch materiaal van haar vriend in de prullenbak. 
 
naar: de Volkskrant van 6 november 2010 
 

1p 26 Wat blijkt uit tekst 17? 
A De vrouw is het slachtoffer van chantage. 
B Dit soort strafbare feiten lijkt erg op fraude. 
C In verschillende landen zijn verschillende zaken strafbaar. 
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tekst 18 
 
Artikel 189 Gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
 
Hij die opzettelijk voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan te tonen, 
met de bedoeling om de inbeslagneming daarvan te beletten, te belemmeren of 
te verijdelen, verbergt, vernietigt, wegmaakt of aan het onderzoek van de justitie 
of politie onttrekt, … 
 
naar: www.uwwet.nl 
 

1p 27 Strafbare feiten worden verdeeld in misdrijven en overtredingen. 
De officier van justitie gebruikt artikel 189 uit tekst 18 om de verdachte uit tekst 
17 tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld te krijgen.  
Wordt de verdachte uit tekst 17 verdacht van een overtreding of van een 
misdrijf? 
Zij wordt verdacht van 
A een misdrijf, omdat de maximumstraf wordt geëist. 
B een misdrijf, omdat er zes maanden gevangenisstraf wordt geëist. 
C een overtreding, omdat de maximumstraf zes maanden is. 
D een overtreding, omdat er rekening wordt gehouden met de 

omstandigheden. 
 

1p 28 Stel dat de verdachte uit tekst 17 tot zes maanden gevangenisstraf wordt 
veroordeeld. 
Met welke organisatie krijgt de verdachte te maken na het uitzitten van haar 
gevangenisstraf? 
A Bureau Halt 
B de Reclassering 
C het Openbaar Ministerie  
D Slachtofferhulp 
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tekst 19 
 
Baby 
 
Tijdens de wedstrijd van het Nederlands Elftal tegen Hongarije in de Amsterdam 
Arena van 29 maart 2011 werd het volgende omgeroepen: “Wil de heer 
J. Tedjokusumo uit Capelle aan den IJssel zo snel mogelijk naar huis gaan, 
want u bent vader geworden van een prachtige dochter. Gefeliciteerd!” 
De heer Tedjokusumo rijdt naar huis en houdt zich niet overal aan de 
maximumsnelheid. Hij wordt tweemaal geflitst. 
Drie weken later vallen de boetes op de mat, bij elkaar 260 euro.  
Hij besluit niet te betalen en hij komt voor de rechtbank afdeling kanton. Bij de 
rechter beroept hij zich op overmacht. 
 
tekst 20 
 
Artikel 40 
 
Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is 
gedwongen. 
 
naar: nl.wikipedia.org/wiki/overmacht 
 
Leest tekst 19 en 20. 

1p 29 De rechter heeft wel enig begrip voor de situatie, maar stelt dat de heer 
Tedjokusumo zich niet kan beroepen op overmacht en bepaalt de boete 
uiteindelijk op 200 euro. 
 Geef een reden waarom de rechter vindt dat in deze situatie geen sprake is 

van overmacht. 
 
Er is geen sprake van overmacht, want  .............................................................  
 
 .......................................................................................................................  
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handhaving 

tekst 21 
 
Steden maken hun eigen politie       
 

 
 
De politie ziet bestrijding van overlast steeds minder als haar taak. 
Gemeenten zetten daarom handhavers in, met steeds meer bevoegdheden. Zo 
mogen zij bijvoorbeeld wel mensen aanhouden, maar geen proces-verbaal 
opmaken. Dat blijft een taak van de politie. Wel kunnen ze vragen van 
buurtbewoners beantwoorden, bijvoorbeeld over het nemen van preventieve 
maatregelen. 
 
naar: de Volkskrant van 28 oktober 2010 
 

1p 30 De politie heeft verschillende taken. 
Welke taak van de politie nemen de handhavers uit tekst 21 gedeeltelijk over? 
A het arresteren van criminelen naar aanleiding van opsporingsonderzoek 
B het geven van service en advies aan burgers 
C het uitschrijven van boetes 
 
tekst 22 
 
Acht weken cel voor rellen in Den Haag 
 
De politierechter in Den Haag heeft maandag de 25-jarige G.J.S. uit Wassenaar 
veroordeeld tot acht weken cel voor zijn aandeel in de rellen tijdens de 
studentendemonstratie afgelopen vrijdag in het centrum van Den Haag.  
S. erkent dat hij stenen naar de ME heeft gegooid. Bij de hoogte van de 
gevraagde straf, heeft de aanklager er rekening mee gehouden dat de verdachte 
al eerder is veroordeeld voor openlijk geweld.  
De verdachte kreeg in het verleden al zes keer een werkstraf opgelegd. Daarom 
vindt de rechter een taakstraf nu niet meer op zijn plaats. 
 
naar: Het Parool van 24 januari 2011 
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Lees tekst 22. 
2p 31 Er bestaat een onderscheid tussen soorten straffen en maatregelen en de 

doelen van straffen. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
 juist onjuist 
1 Acht weken cel is een hoofdstraf.   
2 Een werkstraf is een bijkomende straf.   
3 Een doel van celstraf is afschrikking.   
4 Het doel van een werkstraf is heropvoeding.   

 
1p 32 Welk beleid van de overheid herken je in tekst 22? 

A De rechter is niet onafhankelijk, want hij vindt een taakstraf niet gepast. 
B het toepassen van snelrecht 
C het vergroten van de sociale controle 
 

1p 33 Wat gebeurt er na de uitspraak van de rechter met de veroordeelde man uit 
tekst 22? 
A Hij gaat zijn straf uitzitten in een politiecel. 
B Hij krijgt huisarrest, want hij studeert nog.  
C Hij wordt opgesloten in een gevangeniscel. 
 
tekst 23 
 
Meisjes binnen vier maanden voor rechter 
 
De verdachten van de zware mishandeling op het plein van het Gilde College in 
Hengelo moeten binnen vier maanden voor de rechter verschijnen. Kort voor 
kerstmis werd de zware mishandeling naar buiten gebracht door de politie. 
Op donderdag 25 november werd een 16-jarige scholiere uit Borne op het 
schoolplein ernstig mishandeld. Bijna een maand later zijn vijf mede-scholieren, 
meisjes in leeftijd variërend van 14 tot 16 jaar, aangehouden.  
 
naar: www.tctubantia.nl van 24 december 2010 
 

1p 34 Tekst 23 stond in de krant, maar dit soort berichten lees je niet zo vaak. 
Wat is er bijzonder aan het bericht? 
A De reden van de mishandeling staat er niet bij vermeld, terwijl dit altijd moet. 
B Het betreft allemaal meisjes, terwijl jongens meer in aanraking met justitie 

komen. 
C Het betreft de leeftijd van de verdachten, want criminaliteit in deze 

leeftijdsgroep komt maar weinig voor. 
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grafiek 1 
 
Geregistreerde vernielingen       
 

 
 
bron: CBS van 15 maart 2010 
 

1p 35 In grafiek 1 staan de vernielingen vermeld, die bij de politie bekend zijn over het 
jaar 2008 en 2009. 
Hoeveel geregistreerde vernielingen vonden in 2009 plaats? 
A tussen 170.000 en 180.000 
B tussen 180.000 en 190.000 
C tussen 190.000 en 200.000 
D tussen 200.000 en 210.000 
 

2p 36 Een rechter kan hoofdstraffen, bijkomende straffen of maatregelen opleggen. 
 Geef bij elke uitspraak van de rechter aan of deze onder de hoofdstraffen 

valt of niet. 
 
 hoofdstraf geen 

hoofdstraf 
1 U wordt veroordeeld tot een werkstraf van 160 

uur. 
  

2 U wordt in een kliniek opgenomen voor 
onbepaalde tijd. 

  

3 De boete door u te betalen bedraagt 120.000 
euro. 

  

4 Uw rijbewijs wordt voor de periode van 6 
maanden ingenomen. 
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tekst 24 
 
Stiletto's en vlindermessen worden verboden 
 
Stiletto's, valmessen en vlindermessen worden verboden. In de Tweede Kamer 
bestaat brede steun voor een verbod op deze wapens. Nu zijn kleine 
uitvoeringen van deze steekwapens nog toegestaan. 
Dat bleek woensdag bij de behandeling van het verbod in de Tweede Kamer.  
Bij veel steekpartijen worden deze wapens gebruikt. Handhaving van het huidige 
verbod op grote wapens is moeilijk, omdat de politie dan steeds moet meten hoe 
groot een wapen is. 
 
naar: www.edestad.nl van 16 februari 2011 
 

1p 37 De overheid kan een repressief of een preventief beleid voeren. 
 Waarom is de genomen maatregel uit tekst 24 een vorm van preventief 

beleid? 
 
Het is een vorm van preventief beleid, want  ......................................................  
 
 .......................................................................................................................  
 

1p 38 Het invoeren van een verbod op kleine steekwapens uit tekst 24 is een 
voorbeeld van criminaliteit als een 
A plaatsgebonden begrip. 
B tijdgebonden begrip. 
C immaterieel begrip. 
D materieel begrip. 
 
 

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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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 

 
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 44 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Politiek en beleid 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 1 
Nee, dat hoeven zij niet te doen, want (één van de volgende): 
− de beslissing van de burgemeester geldt alleen voor zijn gemeente. 
− het is geen landelijk geldende wet. 
− andere burgemeesters mogen hun eigen beslissing nemen. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen voor een juiste combinatie van antwoord 
en verklaring. 
 

 3 C 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 2 
• Ondernemers/werkgevers 1 
• want (één van de volgende): 1 

− ondernemers/werkgevers komen gemakkelijk aan personeel 
− ondernemers/werkgevers hebben zo nooit personeelstekort 
− Oost-Europese werknemers zijn vaak goedkoper dan Nederlanders 
− Oost-Europese werknemers zijn gemakkelijker te ontslaan 

 
 6 C 

 
 7 maximumscore 2 

1 juist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie of twee antwoorden goed 1 
indien minder dan twee antwoorden goed 0 
 

 8 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Antwoord 
 

Scores 
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 9 A 
 

 10 A 
 

 11 maximumscore 2 
• 2 1 
• 3 1 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie of twee antwoorden goed 1 
indien minder dan twee antwoorden goed 0 
 

 14 C 
 

 15 maximumscore 1 
Nee, dat mag niet want (één van de volgende): 
− dat is een vorm van censuur. 
− dat belemmert de vrijheid van meningsuiting. 
− dat belemmert de persvrijheid. 
− dat gaat in tegen het recht op privacy. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen voor een juiste combinatie van antwoord 
en verklaring. 
 

 16 A 
 

 17 C 
 

 18 B 
 

 19 B 
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Criminaliteit en rechtsstaat 
 

 20 C 
 

 21 C 
 

 22 C 
 

 23 A 
 

 24 B 
 

 25 A 
 

 26 B 
 

 27 C 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 1 
Er is geen sprake van overmacht, want (één van de volgende): 
− er was geen echte noodzaak om te hard te rijden. 
− de situatie was niet ernstig genoeg om zich op overmacht te beroepen. 
− er was geen sprake van dat hij gedwongen werd om hard te rijden. 
 

 30 B 
 

 31 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie of twee antwoorden goed 1 
indien minder dan twee antwoorden goed 0 
 

 32 B 
 

 33 C 
 

 34 B 
 

 35 A 
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 36 maximumscore 2 
1 hoofdstraf 
2 geen hoofdstraf 
3 hoofdstraf 
4 geen hoofdstraf 
 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie of twee antwoorden goed 1 
indien minder dan twee antwoorden goed 0 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− het moet leiden tot minder geweld 
− het moet leiden tot minder slachtoffers 
− het moet leiden tot meer veiligheid 
 

 38 B 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
tekst 1 www.edestad.nl van 28 september 2010 
tekst 2 www.blikopweg.nl van 12 april 2010 
tekst 3 ondernemen.blog.nl van 25 januari 2010 
tekst 4 www.rijksoverheid.nl van 1 april 2011 
tekst 5 www.edestad.nl van 27 september 2010 
tekst 6 www.nu.nl van 12 januari 2011 
tekst 7 RTV-Drenthe van 13 januari 2011 
tekst 8 www.dasenboom.nl van 12 april 2011 
afbeelding 1 www.refdag.nl       
tekst 9 Algemene Leden Vergadering van 17 mei 2008 
afbeelding 2 Evert Kwok van 7 mei 2010 
tekst 10 Trouw van 4 maart 2011 
afbeelding 3 de Volkskrant van 17 december 2010 
tekst 11 De Telegraaf van 28 maart 2011 
tabel 1 www.wikipedia.org 
tekst 12 www.rechtennieuws.nl van december 2010 
tekst 13 het Twents Volksblad van 11 januari 2011 
tekst 14 Dorpsblad Zwartemeer van 13 februari 2011 
tekst 15 www.rechtspraak.nl 
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tekst 16 nu.nl van 14 september 2010   
tabel 2 Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad 
tekst 17 de Volkskrant van 6 november 2010 
tekst 18 www.uwwet.nl 
tekst 19 eigen tekst 
tekst 20 nl.wikipedia.org/wiki/overmacht 
tekst 21 de Volkskrant van 28 oktober 2010 
tekst 22 Het Parool van 24 januari 2011 
tekst 23 www.tctubantia.nl van 24 december 2010 
grafiek 1 CBS van 15 maart 2010 
tekst 24 www.edestad.nl van 16 februari 2011 
 
 
 
 

einde  
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BB-0323-a-11-1-o 

Examen VMBO-BB 

2011 
 

 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

tijdvak 2
#dag # mei

#tijd - #tijd uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 26 mei
13.30 - 15.00 uur
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Politiek en beleid 
 
tekst 1 
 
Roken in de horeca 
 
De Tweede Kamer is nog geen dag met vakantie, als CDA-minister Ab Klink van 
Volksgezondheid ongelijk krijgt. Het Gerechtshof in Leeuwarden stelt dat het 
rookverbod dat de minister precies een jaar geleden voor de horeca afkondigde, 
niet klopt. In kleine cafés zonder personeel mag weer worden gerookt. 
 
naar: de Volkskrant van 6 juli 2009 
 
Lees tekst 1. 

1p 1 Minister Klink is een groot voorstander van een geheel rookvrije horeca. 
Wat kan de minister doen om de horeca toch geheel rookvrij te krijgen? 
A De koningin vragen het oordeel van de rechter niet te hoeven volgen. 
B De Tweede Kamer vragen de rechter te ontslaan. 
C De wet op het rookverbod aanpassen en deze aanbieden in het parlement. 
D Zich niets aantrekken van de rechter en de horeca toch geheel rookvrij 

verklaren. 
 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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tekst 2 
 
Startschot 
 
Minister Camiel Eurlings (Verkeer) heeft het startschot gegeven voor de 
verbreding van de snelweg A4 tussen Burgerveen en Leiden. De A4 Burgerveen 
- Leiden is een van de grootste verkeersknelpunten van Nederland. 
 

 
 
Minister Eurlings aan het werk     
 
naar: www.rtl.nl van 23 september 2009 
 

1p 2 Het politieke besluitvormingsproces verloopt in een viertal fasen. 
Welke fase van het politieke besluitvormingsproces herken je in tekst 2? 
A fase 1: het uiten van wensen en erkennen van wensen als politieke 

problemen 
B fase 2: het vergelijken en afwegen van politieke problemen 
C fase 3: het beslissen over de problemen 
D fase 4: het uitvoeren van de besluiten 
 

1p 3 Nederland is lid van de Europese Unie. 
Welke van de volgende uitspraken is juist? 
A Bij een wet over hetzelfde onderwerp gaat de Nederlandse wet vóór de 

Europese wet. 
B Europese wetten gaan vóór Nederlandse wetten. 
C Nederlandse wetten gaan altijd vóór Europese wetten. 
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tabel 1 
 
Landelijke peiling politieke voorkeur (in zetels Tweede Kamer) 
 

partij zetels 2006 peiling 26/9/2009
CDA 41 28

PvdA 33 14
SP 25 15

VVD 22 17
PVV 9 27

GroenLinks 7 13
ChristenUnie 6 7

D66 3 24
SGP 2 2

PvdDieren 2 2
Trots op NL - 1

totaal 150 150
CDA+PvdA+ChristenUnie 80 49

 
bron: peil.nl van 27 september 2009 
 
Gebruik tabel 1. 

2p 4 De peiling is gehouden op 26 september 2009, een week na de Algemene 
Beschouwingen in de Tweede Kamer. Ga uit van de zetelverdeling van 2006 in 
de Tweede Kamer. 

 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
Omcirkel het goede antwoord. 

 
1 De sociaaldemocratische stroming kent winnaars en 

verliezers. 
juist / onjuist 

2 Alle christendemocratische partijen verliezen. juist / onjuist 
3 Er is één partij die achtmaal zo groot wordt. juist / onjuist 
4 De drie kleinste partijen blijven even groot. juist / onjuist 
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september 2015 
 
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo

36  1 2 3 4 5 6 
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30     

 
1p 5 Op welke datum wordt Prinsjesdag in 2015 gehouden? 

A op maandag 7 september 
B op dinsdag 8 september 
C op maandag 14 september 
D op dinsdag 15 september 
 
tekst 3       
 
VVD, PVV en SP zeggen vertrouwen in kabinet op 
 
DEN HAAG - De drie grootste oppositiepartijen 
in de Tweede Kamer, de SP, VVD en PVV, 
vinden dat het kabinet moet opstappen. Ze 
steunden in de nacht van donderdag op vrijdag 
een motie … van de VVD tegen de 
ministersploeg onder leiding van premier Jan 
Peter Balkenende. De drie oppositiepartijen 
hebben samen 55 van de 150 zetels in het 
parlement. 

 
 
Mark Rutte (VVD) 
 

 
naar: Algemeen Dagblad van 17 september 2009 
 
Lees tekst 3. 

1p 6 Drie partijen wilden dat het kabinet opstapte. Zij hadden geen vertrouwen meer 
in het beleid van de regering. 
Welk begrip moet worden ingevuld op de puntjes in tekst 3? 
A van amendement 
B van initiatief 
C van petitie 
D van wantrouwen 
 

1p 7 Partijen worden ingedeeld in links, midden of rechts. 
In welke groep(en) vallen de drie partijen die in tekst 3 voor deze motie hebben 
gestemd? 
A Het zijn alleen linkse partijen. 
B Het zijn alleen rechtse partijen. 
C Het zijn zowel linkse als rechtse partijen. 
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tekst 4 
 
Kiezen 
 
Het is bekend gemaakt dat alleen kiezers in Almere en Den Haag  bij  
de … op de partij van Geert Wilders kunnen stemmen. 
 
naar: de Volkskrant van 17 augustus 2009 
 

1p 8 Welke verkiezing moet worden ingevuld op de puntjes in tekst 4? 
A Europese Verkiezingen 
B gemeenteraadsverkiezingen 
C parlementsverkiezingen 
D verkiezingen voor de Provinciale Staten 
 
tekst 5 
 
Almere wordt groot, de problemen groeien mee 
 
… van Sociale Zaken wil niet klagen. De criminaliteitscijfers van Almere liggen 
nog ver onder die van de grote steden en mensen wonen er graag. Maar de snel 
groeiende stad met nu 187.000 inwoners krijgt te maken met de problemen van 
de grote stad. 
 
naar: de Volkskrant van 6 augustus 2009 
 

1p 9 Welke persoon moet worden ingevuld op de puntjes in tekst 5? 
A De burgemeester 
B De commissaris van politie 
C De wethouder 
D Het raadslid 
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afbeelding 1    
 

 
 
Koningin Beatrix 
 

2p 10 Geef van elke uitspraak over de Nederlandse koningin (afbeelding 1) aan of 
deze juist of onjuist is. 
Omcirkel het goede antwoord. 
 
1 De koningin is lid van de regering. juist / onjuist 
2 De koningin benoemt formateurs van nieuwe kabinetten. juist / onjuist 
3 De koningin wordt gekozen door de burgers van 

Nederland. 
juist / onjuist 

4 De koningin is verantwoordelijk voor het gevoerde 
regeringsbeleid. 

juist / onjuist 

 
tekst 6        
 
Handtekeningenactie 
 
De politiek heeft verontrustende plannen voor de sector Sociale 
Werkvoorziening (SW) en ziet de werknemers in de SW niet als echte, 
volwaardige werknemers. De vakbond Abvakabo FNV vindt dat de werknemers 
in de SW beter verdienen. Daarom hebben wij een eisenpakket opgesteld voor 
de politiek, voor een betere toekomst van de SW. 
Vind jij ook dat je beter verdient, nu én in de toekomst? Geef dan je steun aan 
ons eisenpakket en teken de petitie ‘Ik verdien beter’. 
 
naar: www.abvakabofnv.nl van 25 augustus 2010 
 
Lees tekst 6. 

1p 11 Wat is het doel van de vakbond Abvakabo FNV met deze handtekeningenactie? 
De vakbond wil 
A druk uitoefenen op die personen die het besluit moeten nemen. 
B graag weten of er veel mensen het eens zijn met het eisenpakket. 
C met deze handtekeningen een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. 
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tekst 7 
 
Tiel twijfelt over Van der Valks speelhal 
 
Tiel twijfelt nog over een nieuwe speelhal bij Van der Valk. De restaurant- en 
hotelketen wil zo’n ‘amusino’ en zet het in als een soort drukmiddel: geen 
‘amusino’ zou wel eens het afblazen van de nieuwe hoteltoren kunnen 
betekenen. 
Eigenlijk heeft Tiel als beleid dat er binnen de gemeentegrenzen slechts één 
speelhal/amusementscentrum mag zijn. En die is er al: de Big Apple. 
“Zo’n ondernemer wil graag altijd meer, daarover onderhandelen we nu”, licht 
burgemeester De Vreeze toe. Dus moet ook de politiek inschatten hoe hard Van 
der Valk het wil spelen. Iedereen wil eigenlijk dat de nieuwe bijna 60 meter hoge 
hoteltoren, een visitekaartje voor Tiel, er komt. 
 
naar: www.gelderlander.nl van 26 juni 2009 
 
Lees tekst 7. 

1p 12 Wie of wat moet nu het uiteindelijke besluit nemen? 
A de burgemeester 
B de gemeenteraad 
C de minister van Binnenlandse Zaken 
D het college van burgemeester en wethouders 
 
tekst 8 
 
De Canadese ex-politieman James Symington heeft vijf klonen1) van zijn 
speurhond Trakr in ontvangst mogen nemen. Het was de hoofdprijs van de 
‘Golden Clone Giveaway’-wedstrijd die vorig jaar door het Californische 
kloonbedrijf BioArts International werd uitgeschreven. Daarbij werd gezocht naar 
de meest kloonwaardige hond ter wereld. De Duitse herder Trakr werd 
wereldberoemd op 12 september 2001, toen hij de laatste overlevende onder de 
puinhopen van het World Trade Center wist op te sporen. 
 
naar: www.c2w.nl 
 

 
Lees tekst 8. 

1p 13 Welke politieke partij zal het klonen van dieren vanuit een religieus standpunt 
bekijken? 
A D66 
B de ChristenUnie 
C de VVD 
 

noot 1  kloon =  nagemaakte exemplaar 
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afbeelding 2     
 

 
 
Moammar Khaddaffi 
 

1p 14 Moammar Khaddaffi (afbeelding 2) heeft nu veertig jaar de leiding over Libië.  
Hij is kolonel en voert naar eigen zeggen de wensen van het Libische volk uit. 
Verder heeft bijna niemand iets te vertellen en kranten en tv geven de mening 
van de kolonel weer.  
Wat is kolonel Khaddaffi? 
A een democratische leider 
B een dictator 
C een minister-president 
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tabel 2 
 
Gemeenteraad Tubbergen (Overijssel) 2006-2010 
 
partij stemmen percentage zetels
CDA 6085 58,36% 12
Gemeentebelangen/VVD 2386 22,88% 4
PvdA 1956 18,76% 3

 
bron: www.tubbergen.nl 
 
Bekijk tabel 2. 

1p 15 Gewoonlijk bestaat het college van burgemeester en wethouders uit meerdere 
partijen. 
Is dat in de gemeente Tubbergen ook noodzakelijk? 
A Ja, want Gemeentebelangen/VVD en de PvdA hebben meer dan een derde 

van het aantal zetels. 
B Ja, want twee partijen is het wettelijke minimum in een college van B&W. 
C Nee, want de grootste partij heeft verloren. 
D Nee, want één partij heeft de absolute meerderheid. 
 
 tekst 9 
 
Veel rekenwerk zware beroepen in AOW-plan 
 
Voor een AOW-akkoord tussen coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie 
wordt donderdag druk gerekend. Er wordt gekeken of mensen met zware 
beroepen en mensen die jong zijn begonnen met werken, kunnen worden 
ontlast. Minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma hopen het 
snel eens te worden met de regeringspartijen, zodat de ministerraad vrijdag een 
besluit kan nemen over een verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar. 
 
naar: BN/De Stem van 15 oktober 2009 
 
Lees tekst 9. 

1p 16 Stel dat het voorstel naar de Tweede Kamer gaat, maar dat niet iedere partij het 
eens is met de opgestelde lijst van zware beroepen. 
Wat kan de Tweede Kamer dan doen? 
A Niets, ze mogen alleen maar vóór of tegen het wetsvoorstel stemmen. 
B Ze kunnen proberen de lijst met zware beroepen naar hun eigen wensen 

aan te passen. 
C Ze mogen het wetsvoorstel weigeren in behandeling te nemen. 
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tekst 10 
 
Weer zetel erbij 
 
D66 blijft het goed doen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. De partij 
groeide deze week weer met een zetel en zag het totaal in de peiling daardoor 
op twintig komen. 
Dit is het hoogste aantal in meer dan twaalf jaar. D66 heeft nu drie zetels in de 
Tweede Kamer. 
 
naar: www.parool.nl van 12 juli 2009 
 
tekst 11 
 
D66 zoekt naar talent 
 
Succesvolle partij gaat nieuwe politici trainen. 
“Het wordt nog een hele kluif.” 
 
naar: de Volkskrant van 6 januari 2009 
 
Lees tekst 10 en 11. 

1p 17 Politieke partijen hebben verschillende taken. 
Welke taak van politieke partijen is D66 aan het voorbereiden? 
A een verkiezingsprogramma in elkaar zetten 
B ervoor zorgen dat iedereen in Nederland te eten heeft 
C mensen leveren voor politieke functies 
D nadenken over hoe het verder moet met Nederland 
 

1p 18 Om de vier jaar worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 
Een inwoonster van Haarlem is het op een groot aantal punten niet eens met het 
gevoerde beleid. Zij vindt dat er veel veranderd moet worden in haar gemeente. 
Wat kan deze inwoonster het beste doen om een zo groot mogelijke invloed te 
hebben in de gemeente waarin zij woont? 
Zij kan het beste 
A een actiegroep oprichten. 
B ingezonden brieven sturen naar de plaatselijke krant. 
C proberen gemeenteraadslid te worden. 
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Het klimaat
verandert. 

Nu nog 
het beleid. 

Het klimaat
verandert.

Nu nog 
het beleid.

afbeelding 3       
 

 
 
bron: www.stichtingmilieunet.nl 
 
Bekijk afbeelding 3. 

1p 19 Beleid aanpassen om het klimaat te veranderen doe je als land niet alleen. 
In Europees verband is het effect groter. 
Welke Europese instantie doet voorstellen tegen de opwarming van de aarde?  
A de Europese Commissie 
B het Europees Hof in Straatsburg 
C het Europees Parlement 
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Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 12 
 
Meisje geeft trap met naaldhak 
 
NAALDWIJK - Doordat ze mobiel bellend zonder helm op een bromscooter door 
Naaldwijk reed, trok een 18-jarig meisje de aandacht van surveillerende 
agenten. 
De agenten zagen haar rijden en besloten tot een controle.  
Toen de agenten het meisje om een identiteitsbewijs vroegen, bleek ze dit niet 
bij zich te hebben. Hierop werd ze aangehouden. Tijdens het overbrengen naar 
het politiebureau ging de mobiele telefoon van de verdachte. Ze begon een 
gesprek en toen de agenten haar vroegen het gesprek te beëindigen, begon de 
verdachte hen te beledigen. Ook trapte ze een van de agenten met haar 
naaldhakken. 
De officier van justitie besloot haar vast te houden en voor te leiden. 
 
naar: www.ad.nl van 6 juli 2009 
 

1p 20 Waar heeft de verdachte uit tekst 12 geen recht op? 
A een advocaat 
B inzage in het proces-verbaal 
C slachtofferhulp 
 
tabel 3 
 
Geregistreerde criminaliteit 
 

  2005 2006 2007 
totaal 
geregistreerd totaal soort misdrijf 1 255 079 1 218 447 1 214 503
 geweldsmisdrijven 110 509 109 154 111 888
 vermogensmisdrijven 743 598 703 280 684 241
 vernieling en openbare orde 211 414 215 225 223 430
totaal 
opgelost totaal soort misdrijf 278 611 278 566 275 880
 geweldsmisdrijven 65 072 65 231 66 323
 vermogensmisdrijven 74 463 71 271 67 740
 vernieling en openbare orde 33 665 34 454 33 923
 
naar: www.cbs.nl 
 

1p 21 Welke conclusie is juist naar aanleiding van tabel 3? 
A Het aantal geregistreerde misdrijven neemt door de jaren heen toe. 
B Meer dan de helft van de geweldsmisdrijven wordt opgelost. 
C Gemiddeld 20% van de vermogensmisdrijven wordt opgelost. 
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1p 22 Welke uitspraak over de Nederlandse rechtsstaat is juist? 
A De wetten die door de gemeenteraad zijn aangenomen, mogen niet in strijd 

zijn met landelijk geldende wetten. 
B De wetten die door het parlement zijn aangenomen, moeten per provincie 

worden goedgekeurd. 
C Rechters mogen nieuwe wetten invoeren, als ze dat nodig vinden. 
 
tekst 13 
 
Aboutaleb: Ik ben razend 
 
De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil twee- tot driehonderd 
vandalen laten arresteren die verantwoordelijk waren voor de rellen op het 
strand van Hoek van Holland. 
Hij richtte zich gisteravond in de gemeenteraad tot de relschoppers met de 
woorden: “U bent gewaarschuwd! Ik rust niet voordat iedereen is opgepakt.” 
 

 
 
Ahmed Aboutaleb     
 
naar: Het Algemeen Dagblad van 4 september 2009 
 

1p 23 In tekst 13 lijkt het alsof een burgemeester de bevoegdheid heeft mensen te 
laten arresteren. 
Wie of wat neemt uiteindelijk het besluit of iemand gearresteerd mag worden? 
A de gemeenteraad 
B de minister van justitie 
C een officier van justitie 
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tekst 14 
 
Bejaarde man verwondt drie agenten 
 
BREUKELEN - Een 81-jarige man uit Breukelen heeft drie agenten verwond. 
Agenten probeerden de bejaarde aan te houden tijdens een verkeerscontrole in 
zijn woonplaats, omdat zijn bijrijder geen gordel droeg. De 81-jarige man stopte 
niet en reed door. De auto werd even later aangehouden. De bijrijder, de 42-
jarige zoon van de automobilist, werd aangesproken voor het niet dragen van de 
autogordel. 
Terwijl de agenten bij de auto stonden reed de bestuurder door en reed hierbij 
bijna een agent aan. Een agente wilde de sleutels uit het contact pakken. 
Daarop sloeg de bestuurder haar. Hij werd aangehouden, maar verzette zich 
heftig. Hij schopte en beet hierbij de twee andere agenten. 
 
naar: de Telegraaf van 27 september 2009 
 
Lees tekst 14. 

2p 24 Geef van elke uitspraak aan of deze juist is of onjuist. 
Omcirkel het goede antwoord. 
 
1 Er is een delict gepleegd volgens de Wegenverkeerswet. juist / onjuist 
2 Er is een delict gepleegd volgens het Wetboek van 

Strafrecht. 
juist / onjuist 

3 De bejaarde kan vanwege zijn leeftijd niet vervolgd worden. juist / onjuist 
4 De politie heeft een delict gepleegd wegens het afpakken 

van de autosleutels. 
juist / onjuist 
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tekst 15 
 
Spijbelaar vaak uit eenoudergezin 
 
Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de scholieren die al op jonge 
leeftijd spijbelen, gescheiden ouders heeft. 
Oorzaken zijn waarschijnlijk dat er maar één ouder is die het spijbelen kan 
opmerken en dat kinderen van gescheiden ouders al op jonge leeftijd allerlei 
beslissingen zelf mogen nemen. Verder onderzoek moet hier meer duidelijkheid 
in brengen. 
 
naar: de Volkskrant van 20 augustus 2009 
 
Lees tekst 15. 

1p 25 Uit verschillende andere onderzoeken blijkt ook dat spijbelen vaak aan het begin 
staat van crimineel gedrag. 
Wat blijkt uit deze onderzoeken over de oorzaak van criminaliteit? 
A Criminaliteit is een ziekte. 
B Criminaliteit kan komen door de thuissituatie. 
C Criminaliteit wordt te laag bestraft. 
 
tekst 16 
 
Politie, belastingdienst en gemeente houden massale controle op camping 
 
Tweehonderd agenten, belastinginspecteurs en gemeenteambtenaren 
doorzochten camping Fort Oranje in Rijsbergen.  
Al na enkele uren, als pas een vijfde van de camping is doorzocht, heeft het 
team 145 illegale bouwwerken, een hennepdrogerij en tien ongeregistreerde 
auto’s te pakken. Tien Oost-Europeanen zijn dan al aangehouden, omdat er 
vragen zijn over hun identiteit. 
 
naar: de Volkskrant van 15 juli 2009 
 

1p 26 De politie moet een aantal taken uitvoeren. 
Welke taak van de politie herken je in tekst 16? 
A het geven van service en advies 
B het handhaven van de openbare orde 
C het opsporen van strafbare feiten 
 

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).



 BB-0323-a-11-1-o 17 lees verder ►►►

grafiek 1        
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bron: NRC Handelsblad van 17 februari 2009 
 

1p 27 Welke conclusie naar aanleiding van grafiek 1 is juist? 
Ga uit van het jaar 2005. 
A De rechters geven steeds minder taakstraffen. 
B De uitgesproken straffen worden steeds zwaarder. 
C Er worden steeds minder mensen veroordeeld tot een gevangenisstraf. 
 
tekst 17 
 
Ermelo voert vloekverbod opnieuw in           
 
De gemeente Ermelo voert het vloekverbod opnieuw in. 
Burgemeester en wethouders van de Veluwse gemeente 
schrapten het vloekverbod nog niet zo lang geleden uit de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als overbodig 
artikel. Volgens het college was een dergelijk verbod 
simpelweg niet te handhaven. Raadsleden verzochten echter 
het verbod opnieuw in de APV op te nemen vanwege het 
symbolische karakter. 

 

 
naar: www.nu.nl van 16 januari 2009 
 

1p 28 Criminaliteit is een plaatsgebonden begrip. 
 Leg naar aanleiding van tekst 17 uit wat er met plaatsgebonden criminaliteit 

bedoeld wordt. 
 
Met plaatsgebonden criminaliteit wordt bedoeld dat ........................ ……………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
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diagram 1       
 

Hennepkweek
    24%

Geweld
8%

Opsporing personen
5%

Overige delicten
41%  

  Handel in harddrugs
14%

Diefstal
8%

ANONIEME TIPS
Verdeling van de meldingen in 2008 in procenten

 
 
naar: de Volkskrant van 14 juli 2009 
 
Bekijk diagram 1. 

1p 29 Sinds enige jaren kun je misdaden anoniem via de telefoon of via het internet 
melden bij de politie. Je kunt de meldingen indelen in zes soorten. 
Welke van de onderstaande delicten behoort tot het grootste deel van de 
meldingen? 
A Je geeft door dat je iemand op straat een man in elkaar ziet slaan. 
B Je herkent een ontsnapte gevangene van de tv. 
C Je meldt dat de buurman een wietplantage op zijn zolder heeft. 
D Je ziet hoe iemand de inhoud van grote vaten in de rivier gooit. 
 
Zie diagram 1. 

1p 30 In welke groepen kun je de meldingen van veelvoorkomende criminaliteit 
vinden? 
A diefstal en overige delicten 
B handel in harddrugs en geweld 
C opsporing personen en hennepkweek 
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P O L I T I E

tekst 18 
 
Vakantiehuisje blijkt niet te bestaan 
 
Tientallen Nederlandse vakantiegangers hebben via een Groningse website een 
vakantiehuisje of een appartement in Spanje gehuurd dat bij aankomst niet 
bleek te bestaan, of al verhuurd was. Het al betaalde geld was men kwijt. 
De politie heeft de zaak in onderzoek. 
 
naar: de Volkskrant van 6 juli 2009 
 

1p 31 Wat voor soort delict herken je in tekst 18? 
A diefstal 
B een geweldsdelict 
C fraude 
D heling 
 
afbeelding 4     
 

 
 

1p 32 Als iemand verdacht wordt van het plegen van een delict, kan er een arrestatie 
plaatsvinden. 
Er zijn twee soorten delicten: misdrijven en overtredingen. 
Kun je naar aanleiding van afbeelding 4 zeggen of iemand gearresteerd wordt 
voor een overtreding of voor een misdrijf? 
A Ja, dit moet een misdrijf zijn, want voor een overtreding word je niet 

gearresteerd. 
B Ja, dit moet een overtreding zijn, want voor een misdrijf word je niet 

gearresteerd. 
C Nee, want je kunt zowel voor een overtreding als voor een misdrijf 

gearresteerd worden. 
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tekst 19 
 
14 Jaar cel voor moord op studente 
 
De 20-jarige D.Z. uit Zevenhuizen moet 14 jaar de cel in voor de moord op een 
studente uit Groningen. 
… (1) … had twee weken geleden 20 jaar geëist. 
De 25-jarige studente, de buurvrouw van D.Z., werd op 2 november 2008 met 
messteken om het leven gebracht. Het motief voor de moord was vermoedelijk 
geld. 
D.Z. zelf zei tegen … (2) … dat hij het wel gedaan zou kunnen hebben, maar dat 
hij het zich niet meer kon herinneren. Volgens … (3) … was er geen sprake van 
moord. 
 
naar: de Volkskrant van 19 juni 2009 
 

1p 33 Er zijn in tekst 19 drie woorden weggelaten en genummerd. 
Welk nummer hoort bij welk woord? 
A 1 = de advocaat, 2 = de familie, 3 = de rechter 
B 1 = de familie,  2 = de advocaat, 3 = de rechter 
C 1 = de rechter, 2 = de advocaat, 3 = de officier van justitie 
D 1 = het openbaar ministerie, 2 = de rechter, 3 = de advocaat 
 
tekst 20 
 
Voortaan hogere eisen bij agressie in het verkeer 
OM verzwaart strafeisen 
 
naar: de Volkskrant van 30 juni 2009 
 

1p 34 Welke van de onderstaande beweringen naar aanleiding van tekst 20 is juist? 
A De rechter moet rekening houden met de mening van de bevolking en dus 

zwaarder straffen. 
B De rechter moet zich houden aan de hogere eisen van het OM. 
C Het OM mag geen hogere straf eisen dan de maximumstraffen zoals die in 

de wet staan. 
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grafiek 2       
 

BEKEURD WEGENS ID-PLICHT
Bekeuringen in aantallen
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naar: de Volkskrant van 11 juni 2009 
 

1p 35 In 2005 werd de Wet op de Identificatieplicht ingevoerd. 
Tara en Jasper bekijken grafiek 2. 
Tara zegt : Er is een daling van bekeuringen opgetreden, omdat meer personen 
hun ID bij zich hebben. 
Jasper zegt: Er is een daling van criminaliteit opgetreden, omdat meer personen 
hun ID bij zich hebben. 

 Wie geeft de meest logische uitleg bij de grafiek, Tara of Jasper? 
Verklaar je antwoord 

 
Tara, want ........................................................................................................... 
 
of 
 
Jasper, want ........................................................................................................ 
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AANTAL  OVERVALLEN  NEEMT  TOE 

KUNNEN WE BIJ 
U OOK WAT EXTRA 

GELD PINNEN? 

AANTAL OVERVALLEN NEEMT TOE

KUNNEN WE B IJ  
U  OOK WAT EXTRA 

GELD P INNEN? 

afbeelding 5     
 

 
 
bron: Paul Kusters in het AD van 10 oktober 2009 
 

2p 36 Er zijn verschillende gevolgen van criminaliteit: materiële en immateriële 
gevolgen. 

 Welke gevolgen herken je in afbeelding 5? 
Verklaar je antwoord. 

 
In de afbeelding herken ik .....................................................................gevolgen 
 
van criminaliteit, want .......................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

Pagina: 155Voor 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).



 BB-0323-a-11-1-o 23 lees verder ►►►

tekst 21 
 
Rijden onder invloed van drugs 
 
De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag het rijbewijs ingevorderd 
van een 21-jarige beginnend bestuurder uit Joure. Surveillerende agenten zagen 
de automobilist rijden. Hij viel op door zijn slingerend rijgedrag. Zij stelden een 
onderzoek in. De man was onvast ter been en verklaarde onder invloed van 
softdrugs te zijn. Hierop werd hij overgebracht naar het politiebureau waar een 
bloedproef werd afgenomen. Naast de invordering van het rijbewijs kreeg hij een 
rijverbod van 18 uur en werd proces-verbaal tegen hem opgemaakt. 
 
naar: www.heerenveensecourant.nl van 13 oktober 2009 
 
Lees tekst 21. 

1p 37 De politie nam het rijbewijs van de verdachte in. Ook kreeg de verdachte een 
rijverbod van 18 uur. 
Waar zijn deze twee maatregelen van de politie mee te vergelijken? 
A met bijkomende straffen 
B met hoofdstraffen 
C met voorwaardelijke straffen 
 
tekst 22 
 
Jongetje (8) op rooftocht in Ede 
 
Een 8-jarig jongetje is in zijn woonplaats Ede op heterdaad betrapt tijdens het 
stelen van bier en snoep in een supermarkt. Hij had bovendien een tas vol 
gestolen speelgoed uit twee andere winkels. 
Het jongetje nam onder andere autootjes, doosjes Lego en Suske en Wiske-
stripboeken mee uit de speelgoedwinkels. Waarom hij ook bier stal is 
onduidelijk, aldus een woordvoerder van de politie. 
 
naar: Spits van 22 januari 2009 
 

1p 38 Welke van de onderstaande beweringen naar aanleiding van tekst 22 is juist? 
A De kinderrechter zal bepalen wat voor straf het jongetje krijgt. 
B De ouders zijn verantwoordelijk voor de daden van hun zoontje. 
C Jongetjes van acht jaar mogen bier kopen, niet stelen. 
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tekst 23 
 
Arrestaties nieuwjaarsgeweld Veen 
 
De politie heeft zondag twee mannen, een 25-jarige uit Veen en een 33-jarige uit 
Wijk en Aalburg aangehouden in verband met problemen tijdens Oud en Nieuw 
in het Brabantse dorp Veen. De twee werden aangehouden wegens relletjes die 
ontstonden toen een groep jongeren auto’s in brand probeerde te steken. De 
twee worden morgen voorgeleid. 
 
naar: de Volkskrant van 5 januari 2009 
 
Lees tekst 23. 

1p 39 Welk overheidsbeleid is speciaal bedacht om dit soort nieuwjaarsrellen te 
bestrijden? 
A gevangenisbeleid 
B Halt-afdoening 
C snelrecht 
 
tekst 24 
 
Pinpassen van ouderen gestolen 
 
Oudere bewoners van Beverwijk en Heemskerk zijn het slachtoffer geworden 
van diefstal van de pinpas. De politie heeft daarvoor vijf verdachten 
aangehouden. Het gaat om vijf personen van 16, 17, 21, 26 en 30 jaar oud. Het 
vijftal keek tijdens het pinnen in winkels de pincode af. Eenmaal buiten de winkel 
werden de slachtoffers bestolen van hun pinpas. 
 
naar: www.noordhollandsdagblad.nl van 18 augustus 2009 
 

1p 40 Stel dat de vijf personen uit de tekst moeten voorkomen. 
Hoeveel verdachten moeten dan voor de kinderrechter verschijnen? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
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tekst 25 
 
Veroordeling wegens mensensmokkel en illegale tewerkstelling Chinezen 
 
De rechtbank heeft vier verdachten veroordeeld vanwege het illegaal laten 
werken, huisvesten en uitbuiten van Chinese werknemers in nagelstudio’s en 
massagesalons. 
De drie hoofdverdachten zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 
maanden waarvan 9 voorwaardelijk. Een vierde verdachte werd 90 uur 
dienstverlening opgelegd waarvan 30 uur voorwaardelijk. 
 
naar: Nieuwsbericht SIOD van 24 juni 2009 
 

1p 41 Wat voor soort straffen en/of maatregelen heeft de rechter in tekst 25 opgelegd? 
A alleen hoofdstraffen 
B alleen maatregelen 
C hoofdstraffen en een bijkomende straf 
D maatregelen en een bijkomende straf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  BB-0323-a-11-1-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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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 

 
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 45 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Politiek en beleid 

 
 

Vraag Antwoord Scores

 
 1 C 

 
 2 D 

 
 3 B 

 
 4 maximumscore 2 

1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie of twee antwoorden goed 1 
indien minder dan twee antwoorden goed 0 
 

 5 D 
 

 6 D 
 

 7 C 
 

 8 B 
 

 9 C 
 

 10 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie of twee antwoorden goed 1 
indien een of geen antwoorden goed 0 
 

 11 A 
 

 12 B 
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Vraag Antwoord Scores
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 13 B 
 

 14 B 
 

 15 D 
 

 16 B 
 

 17 C 
 

 18 C 
 

 19 A 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 

 20 C 
 

 21 B 
 

 22 A 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie of twee antwoorden goed 1 
indien een of geen antwoorden goed 0 
 

 25 B 
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Vraag Antwoord Scores
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 26 C 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 1 
Juiste antwoorden zijn (één van de volgende): 
− (dat) iets in de ene plaats (Ermelo) wel strafbaar is, maar ergens 

anders niet. 
− (dat) iets in de ene plaats (Ermelo) niet mag, maar ergens anders wel. 
 

 29 D 
 

 30 A 
 

 31 C 
 

 32 C 
 

 33 D 
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 1 
Tara, want (één van de volgende): 
− in het begin hadden veel personen hun ID nog niet bij zich, nu wel. 
− in het begin hadden veel personen nog niet door dat het verplicht was 

je ID bij je te hebben 
− men heeft doorgekregen dat het verplicht is je altijd te kunnen 

identificeren / om je ID bij je te hebben 
− de politie weet inmiddels beter wanneer ze om een ID kan vragen 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen voor een juiste combinatie van keuze en 
verklaring. 
 

 36 maximumscore 2 
• immateriële 1 
• want (één van de volgende): 1 

− de man voelt zich angstig/onveilig 
− heeft emotionele of geestelijke schade geleden 

 
 37 A 
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Vraag Antwoord Scores

BB-0323-a-11-1-c 7 lees verder ►►►

 38 B 
 

 39 C 
 

 40 B 
 

 41 A 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
tekst 1 de Volkskrant van 6 juli 2009 
tekst 2 www.rtl.nl van 23 september 2009 
tabel 1 peil.nl van 27 september 2009 
tekst 3 Algemeen Dagblad van 17 september 2009 
tekst 4 de Volkskrant van 17 augustus 2009 
tekst 5 de Volkskrant van 6 augustus 2009 
afbeelding 1 www.refdag.nl     
tekst 6 www.abvakabofnv.nl van 25 augustus 2010 
tekst 7 www.gelderlander.nl van 26 juni 2009 
tekst 8 www.c2w.nl 
afbeelding 2 de Volkskrant van 6 september 2009       
tabel 2 www.tubbergen.nl 
tekst 9 BN/De Stem van 15 oktober 2009 
tekst 10 www.parool.nl van 12 juli 2009 
tekst 11 de Volkskrant van 6 januari 2009 
afbeelding 3 www.stichtingmilieunet.nl 
tekst 12 www.ad.nl van 6 juli 2009 
tabel 3 www.cbs.nl 
tekst 13 Het Algemeen Dagblad van 4 september 2009 
tekst 14 de Telegraaf van 27 september 2009 
tekst 15 de Volkskrant van 20 augustus 2009 
tekst 16 de Volkskrant van 15 juli 2009 
grafiek 1 NRC Handelsblad van 17 februari 2009 
tekst 17 www.nu.nl van 16 januari 2009  
diagram 1 de Volkskrant van 14 juli 2009 
tekst 18 de Volkskrant van 6 juli 2009 
afbeelding 4 www.tctubantia.nl       
tekst 19 de Volkskrant van 19 juni 2009 
tekst 20 de Volkskrant van 30 juni 2009 
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grafiek 2 de Volkskrant van 11 juni 2009 
afbeelding 5 Paul Kusters in het AD van 10 oktober 2009 
tekst 21 www.heerenveensecourant.nl van 13 oktober 2009 
tekst 22 Spits van 22 januari 2009 
tekst 23 de Volkskrant van 5 januari 2009 
tekst 24 www.noordhollandsdagblad.nl van 18 augustus 2009 
tekst 25 Nieuwsbericht SIOD van 24 juni 2009 
 
 

einde  BB-0323-a-11-1-c* 
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BB-0323-a-10-1-o 

Examen VMBO-BB 

2010 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 27 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Politiek en beleid 
 
tekst 1 
 
Handtekeningenactie tegen afgesloten Grote Bredeplaats 
 
HARLINGEN – Sinds 15 april is het winkelcentrum op de Grote Bredeplaats 
‘s middags afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.  
De ondernemers aan het plein vinden het vervelend dat hun plein is afgesloten. 
Ook veel klanten hebben er last van. Daarom zijn de twaalf ondernemers een 
handtekeningenactie gestart. De lijst wordt in juni aan de gemeenteraad van 
Harlingen aangeboden. 
 
naar: www.harlingercourant.nl van 5 mei 2009 
 

1p 1 Er zijn verschillende manieren om besluiten in de politiek te beïnvloeden. 
Welke manier herken je in tekst 1? 
A een openlijke actie 
B lobbyen 
C meedoen in adviesorganen 
 
tekst 2 
 
Horecazaken Ameland gewaarschuwd 
 
BALLUM – De horecazaken op Ameland die het niet nauw nemen met de 
sluitingstijden zijn gewaarschuwd. “Als het echt moet, gaan we over tot sluiten,” 
laat burgemeester Albert de Hoop weten. Hij reageert op een vraag van raadslid 
Tineke Hemminga. Zij wil weten hoe het zit met de handhaving van de 
sluitingstijd. 
 
naar: persbureau-ameland.nl van 9 juni 2009 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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Lees tekst 2. 
1p 2 Waarom geeft juist de burgemeester antwoord op de vraag van 

gemeenteraadslid Tineke Hemminga? 
A Hij is de enige die vragen van gemeenteraadsleden mag beantwoorden. 
B Hij is het enige benoemde lid; wethouders worden tijdens verkiezingen 

gekozen. 
C Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde in zijn gemeente. 
 
tabel 1 
 
De gemeenteraad van Hof van Twente bestaat uit 25 leden, namelijk: 
 
CDA 9 leden 
PvdA  7 leden 
VVD 4 leden 
Gemeente Belangen  3 leden 
Burger Partij Hof 1 lid 
Fractie Beens 1 lid 
 
bron: www.hof-van-twente.nl 
 
Bekijk tabel 1. 

1p 3 Met welke partij kan het CDA een meerderheidscollege vormen in de gemeente 
Hof van Twente? 
A alleen met de PvdA 
B alleen met de VVD 
C met Gemeente Belangen 
D zowel met de PvdA als met de VVD 
 
foto 1    
 

 
 
R. Beens, gemeenteraadslid Hof van Twente 
 
bron: www.hof-van-twente.nl 
 

1p 4 Wat heeft de heer Beens, zie tabel 1, gedaan om het politieke 
besluitvormingsproces te beïnvloeden? 
A Hij heeft een eigen politieke partij opgericht. 
B Hij is een actiegroep gestart. 
C Hij is een buitenparlementaire actie begonnen. 
D Hij is lid geworden van een pressiegroep. 
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tom 

weet jij al 
waarop je 
gaat stemmen? 

minder
europa
 
lijst 4 

europa
 
is pet 
 
lijst 6

europa 
te duur! 
 
lijst 3 

hoezo 
 
europa
! 
lijst 7

europa 
moet 
klein 
lijst 5 

europa 
ik zou niet 
weten 
waarom! 
lijst 2 

cartoon 1    
 

 
 
bron: www.tomjanssen.net van 3 juni 2009 
 

1p 5 Cartoon 1 werd op 3 juni 2009, vlak voor de verkiezingen van het Europees 
Parlement, gepubliceerd. 
Wanneer vinden de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement plaats? 
A in 2012 
B in 2013 
C in 2014 
D in 2015 
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tekst 3 
 

D66 
 
− D66 zegt JA tegen Europa, omdat een sterk Europa goed is voor Nederland. 
− D66 zegt JA tegen Europa, omdat de economie van de Europese Unie de 

grootste ter wereld is. 
− D66 zegt JA tegen Europa, omdat diploma’s in heel Europa geldig zijn. 
− D66 zegt JA tegen Europa, omdat we liever aan het stuur zitten dan op de 

rem trappen. 
 
bron: www.d66zegtja.nl 
 
SP 
 
Op donderdag 4 juni 2009 heeft u het voor het zeggen. Met een stem op de SP 
stemt u resoluut tegen nog méér Brusselse bevelen en bevoegdheden. Met een 
stem op de SP zegt u met ons: een beter Europa begint in Nederland. 
 
bron: www.europa.sp 
 
VVD 
 
Onze welvaart en werkgelegenheid hangt af van de Europese markt. 
De VVD wil deze markt niet in gevaar brengen. Het moet duidelijk zijn over welke 
zaken Europa wel en over welke zaken Europa niet gaat. Een vrije Europese 
markt is goed voor Nederland. De Europese Unie gaat niet over onze pensioenen 
en gezondheidszorg, maar wel over bijvoorbeeld een open post-, telefoon- en 
vliegmarkt. Samenwerking op die onderdelen levert voordelen op die Nederland 
en de Nederlanders ten goede komen. 
 
naar: www.vvd.nl 
 
 
Bekijk de verkiezingsposters in cartoon 1 en lees tekst 3. 

1p 6 Welke van de drie partijen uit tekst 3 past het beste bij cartoon 1? 
A D66 
B SP 
C VVD 
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tekst 4 
 
EU-landen doen mee aan schoolfruitprogramma 
 
BRUSSEL – De EU-landen zijn enthousiast over het nieuwe Europese 
schoolfruitprogramma. Van de 27 landen hebben er 24 aangegeven dat ze vanaf 
komend schooljaar meedoen aan het project. Eurocommissaris Mariann Fischer 
Boel (Landbouw) is blij dat zoveel landen zich bij het programma aansluiten. 
“Het kan jongeren stimuleren meer gezonde producten te eten,” zegt ze. 
De Europese Unie heeft 90 miljoen euro vrijgemaakt om fruit en groente uit te 
delen aan schoolkinderen.  
 
naar: Het Reformatorisch Dagblad van 16 juni 2009 
 

1p 7 Op welk terrein probeert de Europese Unie door middel van het programma uit 
tekst 4 invloed uit te oefenen? 
A het beschermen van de rechten van de consument 
B het bevorderen van de onderlinge handel 
C het bevorderen van internationale veiligheid 
D het voorkomen van gezondheidsklachten 
 
tekst 5 (songtekst) 
 
Denk er maar eens over na 
 
Alleen, dit wil niet zeggen, dat ik alles tolereer 
Er is bijvoorbeeld een ding dat ik nimmer accepteer 
En dat is kernenergie. Daar blijf ik vierkant tegen 
En ook de wapenindustrie daar kun je niet omheen 
Het is de angst die ik voorzie, daarmee te moeten leven 
En of je nu bang bent of niet, conservatief of progressief 
Er ligt een tijdbom, er ligt een tijdbom 
Er ligt een tijdbom in het verschiet 
Denk daar maar eens over na 
 
uit: Dimitri van Toren, denk er maar eens over na 
 

1p 8 Het liedje uit tekst 5 is van de Nederlandse zanger Dimitri van Toren. 
Welke Nederlandse politieke partij zal het in ieder geval met Dimitri van Toren 
eens zijn? 
A CDA 
B GroenLinks 
C VVD 
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2p 9 Hieronder volgen vier uitgangspunten: 
1 Het bedrijfsleven moet veel ruimte krijgen om te kunnen ondernemen. 
2 De overheid moet een kleine rol vervullen in de economie. 
3 Het is belangrijk inkomensverschillen zo klein mogelijk te houden. 
4 De overheid moet een grote rol spelen bij het oplossen van problemen in de 

samenleving. 
 Welke twee uitspraken horen bij rechtse, conservatieve partijen? 

 
Nummer  …  en  …  
 
tekst 6 
 
PvdA’er Rehwinkel nieuwe burgemeester Groningen 
 
De gemeenteraad van Groningen heeft PvdA’er Peter Rehwinkel voorgedragen 
als nieuwe burgemeester van de stad. Hij is nu nog burgemeester van Naarden.  
Rehwinkel wordt de opvolger van partijgenoot Jacques Wallage, die sinds 1998 
burgemeester is van Groningen. De gemeenteraad kwam maandagavond bijeen 
en besloot dat de 44-jarige Rehwinkel aan het kabinet wordt voorgedragen.  
 
naar: www.elsevier.nl van 16 juni 2009 
 

1p 10 Politieke partijen hebben verschillende taken. 
Welke taak van een politieke partij herken je in tekst 6? 
A Zij geven aan wie er bij verkiezingen gekozen kunnen worden. 
B Zij leveren mensen voor politieke functies. 
C Zij maken verkiezingsprogramma’s om kiezers duidelijk te maken wat zij 

willen. 
D Zij proberen via verkiezingen macht te krijgen om hun doelen te bereiken. 
 

1p 11 Peter Rehwinkel uit tekst 6 wordt burgemeester van de gemeente Groningen. 
Een gemeente is één van de bestuurslagen die we in Nederland kennen. 
Hoeveel bestuurslagen zijn er in Nederland? 
A 2 
B 3 
C 4 
D 5 
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tekst 7 
 
Kamer tegen bouw museum bij John Frostbrug 
 
Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen de bouw van het Nationaal 
Historisch Museum bij de John Frostbrug in Arnhem. Het CDA, D66, de PVV en 
de SP vinden dat het toekomstige museum moet worden gebouwd op de locatie 
naast het Nederlands Openluchtmuseum. 
Hiermee gaat de Kamer in tegen het advies van minister Plasterk (PvdA, 
cultuur) die afgelopen maandag in een brief aan de Tweede Kamer zijn voorkeur 
uitsprak voor de locatie bij de John Frostbrug. De minister wordt gesteund door 
de PvdA, SGP, GroenLinks, ChristenUnie en de VVD. 
 
naar: www.nrc.nl van 18 juni 2009 
 

1p 12 Welke uitspraak naar aanleiding van tekst 7 is juist? 
A Alle christen-democratische partijen zijn voor het plan van de minister. 
B Alle liberale partijen zijn tegen het plan van de minister. 
C Alle sociaal-democratische partijen zijn voor het plan van de minister. 
D Zowel linkse als rechtse partijen zijn tegen het plan van de minister. 
 

1p 13 In tekst 7 staat dat er een meerderheid in de Tweede Kamer is om het Nationaal 
Historisch Museum te bouwen naast het Nederlands Openluchtmuseum. 
Stel dat bij de stemming over dit voorstel alle leden van de Kamer bijeen zijn. 
Hoeveel stemmen zijn er dan nodig om een meerderheid te halen? 
A 51 
B 71 
C 75 
D 76 
 

1p 14 Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dus iets anders dan de minister, zie 
tekst 7. 
Wat betekent het standpunt van de meerderheid van de Tweede Kamer 
waarschijnlijk voor de nieuwe locatie van het Nationaal Historisch Museum? 
A De gemeenteraad van Arnhem moet nu de beslissing nemen waar het 

museum komt. 
B De koningin neemt nu de uiteindelijke beslissing over de plaats van het 

museum. 
C Het museum komt bij de John Frostbrug. 
D Het museum komt naast het Nederlands Openluchtmuseum. 
 

Pagina: 174Voor 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).



 BB-0323-a-10-1-o 9 lees verder ►►►

Zie tekst 7. 
2p 15 Het politieke besluitvormingsproces kent een viertal fasen: 

1 het uiten en erkennen van wensen 
2 bedenken van oplossingen voor politieke problemen 
3 beslissen over de problemen 
4 het uitvoeren van de besluiten 

 In welke fase zit het politieke besluitvormingsproces over de bouw van het 
Nationaal Historisch Museum? 
Verklaar je antwoord. 

 
Het politieke besluitvormingsproces zit in fase  … , want ..................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
tekst 8 
 
Rechter staat demonstratie NVU toe 
 
De extreem-rechtse Nederlandse Volks Unie (NVU) mag toch demonstreren in 
Den Bosch. De rechter besloot dat het demonstratieverbod van burgemeester 
Rombouts in gaat tegen … . De bezwaren die de gemeente aanvoerde, vond de 
rechter onvoldoende. 
 
naar: www.edestad.nl van 22 mei 2009 
 

1p 16 De rechter heeft gekeken of het demonstratieverbod inging tegen de 
grondrechten in onze samenleving. 
Welk grondrecht moet worden ingevuld op de puntjes in tekst 8? 
A de persvrijheid 
B de vrijheid van godsdienst  
C de vrijheid van meningsuiting 
 
Zie tekst 8. 

1p 17 De NVU valt onder de rechts-extremistische stroming. 
Welke uitspraak past het beste bij deze stroming? 
A ‘Arm of rijk, iedereen gelijk!’ 
B ‘Eigen volk eerst!’ 
C ‘Op naar een Verenigd Europa!’ 
D ‘Samen kunnen we alles aan!’ 
 

Pagina: 175Voor 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).



 BB-0323-a-10-1-o 10 lees verder ►►►

2p 18 Er zijn politieke partijen en belangengroepen. Beide willen invloed uitoefenen op 
het politieke besluitvormingsproces. 
In de Tweede Kamer zitten politieke partijen. 
Vier partijen zijn: 
1 D66 
2 Partij voor de Dieren 
3 VVD 
4 CDA 

 Welke van deze politieke partijen lijkt het meest op een belangengroep? 
Vul het juiste nummer in en verklaar je antwoord. 

 
Partij  …  , want ................................................................................................... 
 
foto 2      
 

 
 
Koningin Beatrix 
 
bron: www.refdag.nl 
 

2p 19 De Koningin is het officiële Nederlandse staatshoofd. Zij heeft verschillende 
bevoegdheden. Een van die bevoegdheden is het aanstellen van personen die 
een bepaalde taak moeten vervullen. 
Hieronder staat een aantal personen: 
1 Tweede Kamerlid 
2 formateur 
3 Eerste Kamerlid 
4 wethouder 
5 informateur 
6 voorzitter van een politieke partij 

 Welke twee personen worden door de Koningin persoonlijk benoemd? 
Vul de juiste nummers in. 

 
Nummer  …  en  … 
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tekst 9 
 
Invloed 
 
De gemeenteraad van Goirle wil u graag betrekken bij beslissingen die het 
gemeentebestuur neemt. Eén van de manieren om uw mening te geven is 
gebruik te maken van het … in de vergaderingen. Bij aanvang van het 
betreffende agendapunt kunt u het woord voeren. U krijgt maximaal 5 minuten 
de tijd. De voorzitter van de commissie kan in bijzondere gevallen bepalen dat 
hiervan wordt afgeweken.  
 
naar: www.goirle.nl 
 

1p 20 Burgers hebben verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het 
politieke besluitvormingsproces. 
Welk begrip moet op de puntjes in tekst 9 worden ingevuld? 
A demonstratierecht 
B mediarecht 
C referendumrecht 
D spreekrecht 
 
tekst 10 
 
Internet aangepakt 
 
De Revolutionaire Wachters in Iran hebben beheerders van websites die tegen 
de regering zijn, gewaarschuwd voor strafvervolging. De Wachters, die achter 
president Mahmoud Ahmadinejad staan, verklaarden dat “informatie die tot 
spanningen kan leiden” van het internet moet verdwijnen. Zo niet, dan verwijdert 
de regering zelf die informatie. 
 
naar: www.twitterfans.nl van 18 juni 2009 
 

1p 21 Er zijn verschillende politieke systemen. 
Wat voor soort politiek systeem herken je in tekst 10? 
A een democratische rechtsstaat 
B een dictatuur 
C een monarchie 
D een parlementaire democratie 
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Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 11 
 
Straf voor paar na ruzie met buren 
 
De man en de vrouw uit Doesburg die maandag voorwaardelijke celstraffen 
tegen zich hoorden eisen, zijn het er niet mee eens. 
Maar ook hun oude buren, met wie ze voor hun verhuizing hadden gevochten, 
sisten verontwaardigd toen ze de eis van de officier van justitie hoorden. In hun 
ogen is de straf veel te mild. Het gevecht begon tussen de twee vrouwen. 
 
Volgens de aanklacht is de 50-jarige man die maandag terechtstond, degene die 
sloeg. Maar híj zegt juist ‘met iets hards’ achter op het hoofd te zijn geslagen, 
toen hij de buurman er van probeerde te weerhouden zich met de vrouwen te 
bemoeien. De dokter constateerde ook een winkelhaak achter op zijn hoofd. 
Over twee weken zal blijken hoe de Arnhemse rechters tegen de zaak 
aankijken: zij doen op 29 juni uitspraak. 
 
naar: De Gelderlander van 15 juni 2009 
 

1p 22 De kans is groot dat er bij deze zaak van tekst 11 in hoger beroep wordt 
gegaan. 
Waar gaat dat hoger beroep dan plaatsvinden? 
A bij de afdeling kanton van de rechtbank 
B bij de Hoge Raad 
C bij de rechtbank 
D bij het gerechtshof 
 

1p 23 Wat voor soort straf wordt er in tekst 11 geëist? 
A een bijkomende straf 
B een hoofdstraf 
C een taakstraf 
D een werkstraf 
 

1p 24 Wat voor soort beleid herken je in tekst 11? 
A anti-fraude beleid 
B lik-op-stuk beleid 
C opsporingsbeleid 
D vervolgingsbeleid 
 

1p 25 De aanklager vond dat de verdachten in tekst 11 een norm overtreden hadden. 
Welke waarde/uitgangspunt speelt een belangrijke rol in tekst 11? 
A Als je geweld gebruikt, moet je altijd gevangenisstraf krijgen. 
B De aanklager beslist uiteindelijk welke straf wordt gegeven. 
C Problemen los je niet op met geweld. 
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tekst 12 
 
Henk kapot van beroving 
 
Dat Henk Gerrits (54) zich na een verkeersongeval in een aangepaste driewieler 
moet voortbewegen, vormde voor de drie rovers kennelijk geen enkel bezwaar. 
Voor het drietal was de lichamelijk gehandicapte een weerloze prooi. 
 
Na de laffe beroving is Henk behoorlijk aangeslagen, maar toch stapt hij weer op 
zijn aangepaste fiets. 
Henk was met zijn driewieler op weg naar huis. Ineens kwam een jongen uit de 
bosjes, sloeg zijn slag en ging er met twee helpers vandoor. 
“Het is natuurlijk vervelend dat Henk bestolen is van enkele tientjes, maar 
vervelender is dat hij ook al zijn pasjes is kwijtgeraakt: het bankpasje, ID-kaart, 
maar ook het pasje voor het aangepast taxivervoer. We hebben meteen alles 
laten blokkeren. En dan zijn er natuurlijk de emoties die ermee gepaard gaan. 
Henk is behoorlijk van slag,” aldus een bekende van Henk. 
De politie is intussen een onderzoek begonnen. De daders zijn 13 tot 15 jaar 
oud. De jongen die de portemonnee uit het mandje griste, heeft iets langer haar 
tot in de nek en droeg een gele blouse met zwarte strepen. 
 
naar: www.telegraaf.nl van 16 juni 2009 
 

1p 26 Criminaliteit kent twee soorten gevolgen: materiële en immateriële gevolgen. 
 Schrijf een zin over uit tekst 12 waaruit blijkt dat het slachtoffer last heeft 

van immateriële gevolgen van criminaliteit. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 27 Stel dat de daders van de overval uit tekst 12 gepakt worden. De geschatte 
leeftijden blijken te kloppen. 
De officier van justitie wil de verdachten voor de rechter brengen. 
Welke uitspraak is juist? 
A De 13-jarige is te jong om berecht te worden. 
B De 15-jarige wordt voorgeleid bij afdeling kanton van de rechtbank. 
C De drie verdachten komen bij de kinderrechter terecht. 
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tekst 13 
 
Vervolgd om uitspraak op radio 
 
Een 71-jarige Amsterdammer wordt vervolgd, omdat hij tijdens een programma 
van de lokale radiozender MART schadelijke uitlatingen zou hebben gedaan 
over medewerkers van de Sociale Dienst. De verdachte belde naar een 
programma van MART. 
Volgens justitie heeft de man medewerkers van de Sociale Dienst 
zwartgemaakt. Hij heeft één personeelslid bij naam genoemd. De verdachte 
riskeert met zijn uitlatingen maximaal zes maanden celstraf. Hij moet volgende 
week donderdag voor de politierechter komen. 
 
naar: www.ad.nl van 16 juni 2009 
 

2p 28 Wordt de verdachte vervolgd voor een overtreding of een misdrijf? 
Verklaar je antwoord naar aanleiding van tekst 13. 
 
De verdachte wordt vervolgd voor een ............................................................... , 
 
want .................................................................................................................... 
 
tekst 14 
 
Fietsendieven betrapt door getuige 
 
CULEMBORG - Een getuige meldde maandagavond dat zij had gezien dat een 
man een fiets had weggenomen uit de fietsenstalling bij het station. Het viel haar 
op, omdat de fiets nog op slot stond en de man de fiets in een bestelauto zette. 
Bij die bestelauto was een tweede man aanwezig.  
De getuige had het kenteken van de auto genoteerd. Op basis daarvan konden 
korte tijd later in Tiel twee verdachten worden aangehouden. Het betreft een 
33-jarige Tielenaar en een 34-jarige Arnhemmer. Beide verdachten zijn 
ingesloten op het politiebureau en worden verhoord. 
 
naar: Culemborgse Courant van 16 juni 2009 
 

1p 29 De politie mag de verdachten uit tekst 14 niet onbeperkt vasthouden.  
Hoelang mogen deze verdachten op het politiebureau worden vastgehouden 
zonder dat er toestemming gevraagd hoeft te worden aan de officier van justitie? 
A 1 week 
B 2 dagen 
C 4 dagen 
D 6 uur 
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strengere  aanpak loslopende honden

hoe  vaak moet
ik  het  nog  zeggen: 
géén  wandelaars!! 

1p 30 Wat voor soort criminaliteit herken je in tekst 14? 
A georganiseerde criminaliteit 
B heling 
C vandalisme 
D veel-voorkomende criminaliteit 
 
cartoon 2   
 

 
 
bron: Paul Kusters, www.babsenbeer.nl van 12 juni 2009 
 
Zie cartoon 2. 

1p 31 Veel mensen ergeren zich aan loslopende honden en sommige gemeenten 
willen eigenaren harder aanpakken. 
Op wat voor soort beleid gaan die gemeenten zich richten? 
A fouilleringsbeleid 
B fraude beleid 
C preventief beleid 
D repressief beleid 
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tekst 15 
 
Kabinet wil wijkverbod voor lastpak 
 
Het kabinet-Balkenende werkt aan een wetsvoorstel dat het voor de rechter 
gemakkelijker maakt wijkverboden op te leggen aan overlastplegers. 
 
bron: de Volkskrant van 16 juni 2009 
 

1p 32 Stel dat het wetsvoorstel uit tekst 15 wordt aangenomen. 
Wie neemt dan de uiteindelijke beslissing of iemand een wijkverbod krijgt? 
A de minister van justitie 
B de rechter 
C de voorzitter van Slachtofferhulp 
D een politieagent 
 
tekst 16 
 
Politie Utrecht zet alle inbraken online 
 
UTRECHT – Utrechters die willen weten waar in hun buurt wordt ingebroken, 
kunnen vanaf vandaag terecht op een nieuwe website van de Utrechtse politie. 
Het korps zet hierop elke dag alle inbraken waarvan aangifte is gedaan. 
Op www.stopdecriminaliteit.nl is precies te zien in welke straat er is ingebroken 
en hoe de daders te werk zijn gegaan. Utrechters kunnen dan maatregelen 
nemen om inbraken te voorkomen. Ook staan er gestolen spullen op en 
goederen die de politie heeft teruggevonden, maar waarvan de eigenaar nog 
onbekend is.  
Inbrekers sloegen vorig jaar 2255 keer toe in de stad. Dat is weliswaar zes 
procent minder dan het jaar ervoor, maar toch nog elke dag gemiddeld zes 
inbraken. En dat is teveel, concludeert de politie. Met de website hoopt het 
korps dat inwoners meehelpen inbraken op te lossen.  
 
naar: www.ad.nl van 22 juni 2009 
 

2p 33 De politie wil graag het aantal inbraken verminderen en vindt de site 
www.stopdecriminaliteit.nl een goede manier om dat te bereiken. 

 Welke twee soorten beleid om de inbraken te verminderen, herken je in 
tekst 16? 

1. ........................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
 

1p 34 Welke uitspraak over het effectief bestrijden van inbraken is juist? 
Naar aanleiding van de site www.stopdecriminaliteit.nl uit tekst 16 moet het 
aantal inbraken 
A gaan dalen. 
B gaan stijgen. 
C gelijk blijven.  
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tekst 17 
 
Dievegge ontmaskerd op verjaardag 
 
Op de meeste verjaardagen ontvangt de jarige een berg cadeautjes, maar een 
20-jarige gast had zichzelf dit geluk toebedeeld. In een woning in Dordrecht stal 
zij zaterdagavond spullen uit de tassen van de andere feestvierders. Diezelfde 
avond nog werd ze aangehouden door de politie.  
De vrouw werd opgepakt, nadat een aantal aanwezigen persoonlijke 
eigendommen misten uit hun tas. De 20-jarige vrouw wilde de inhoud van haar 
tas niet aan de jarige laten zien. Ze ging er vandoor, nadat haar tas was 
afgepakt. In de tas bleken onder meer een portemonnee, camera en mobiele 
telefoon van de andere gasten te zitten.  
De politie werd gewaarschuwd en kon de gevluchte dame even later aanhouden. 
De vrouw moest mee naar het politiebureau. De beslissing of de vrouw vervolgd 
wordt, zal nog worden genomen. De gestolen goederen zijn inmiddels weer 
terug bij de eigenaren. 
 
naar: www.ad.nl van 22 juni 2009 
 

1p 35 Diefstal valt onder veel-voorkomende criminaliteit. 
Wat is de meest voor de handliggende reden van de diefstal uit tekst 17? 
A de gelegenheid deed zich voor 
B een gebrekkige opvoeding 
C groepsgedrag 
 

1p 36 In tekst 17 staat dat er nog geen besluit is genomen om de vrouw te vervolgen. 
Wie moet dat besluit nemen? 
A de burgemeester van Dordrecht 
B een officier van justitie 
C een politieagent 
D een rechter 
 

1p 37 In tekst 17 staat dat de verdachte een 20-jarige vrouw is. 
Welke uitspraak over de verdachte is juist? 
A Diefstal komt in deze leeftijdsgroep naar verhouding weinig voor. 
B Diefstal wordt vooral gepleegd door oudere vrouwen, de verdachte is een 

uitzondering. 
C De verdachte past in een leeftijdsgroep die bij diefstal oververtegenwoordigd 

is. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 38 Criminaliteit is een tijdgebonden begrip. Daar wordt mee bedoeld dat iets dat 
vroeger niet mocht, nu wel mag of andersom. 

 Is in tekst 17 sprake van tijdgebonden criminaliteit? 
Verklaar je antwoord. 

 
Ja, want .............................................................................................................. 
of 
Nee, want ............................................................................................................ 
 
tekst 18 
 
CDA: Wijkbende in kamp stoppen 
 
Jeugdbendes die buurtbewoners de stuipen op het lijf jagen, moeten als 
complete groep uit de wijk worden gehaald om naar een heropvoedingskamp 
gestuurd te worden. Hier moet dan met een half jaar therapie hun gewelddadige 
gedrag worden afgeleerd. 
 
naar: De Telegraaf van 25 juni 2009 
 

2p 39 Een rechter heeft een aantal mogelijkheden om personen te veroordelen. 
Er kunnen hoofdstraffen, bijkomende straffen of maatregelen worden opgelegd. 

 Waarmee kan het CDA-idee uit tekst 18 het beste vergeleken worden: met 
een hoofdstraf, een bijkomende straf of een maatregel? 
Verklaar je antwoord. 

 
Het CDA-idee kan het beste vergeleken worden met een ................................... , 
 
want .................................................................................................................... 
 
tekst 19 
 
De Hoge Raad 
 
De lagere rechters (rechtbank en gerechtshof) houden zich in de praktijk aan de 
door de Hoge Raad gegeven uitleg van een wet. De Hoge Raad kan beslissen 
dat een zaak overgedaan moet worden. 
 

1p 40 Welke uitspraak over de Hoge Raad is juist? 
De Hoge Raad  
A is een rechtbank die veroordelingen uitspreekt. 
B is een soort wetgever. 
C mag als enige rechtbank levenslang opleggen. 
 
 
 
 
 

einde  BB-0323-a-10-1-o* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 

 
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. 

Pagina: 185Voor 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).



 BB-0323-a-10-1-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 
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 regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Politiek en beleid 
 

 1 A 
 

 2 C 
 

 3 D 
 

 4 A 
 

 5 C 
 

 6 B 
 

 7 D 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 2 
• Nummer 1 1 
• Nummer 2 1 
 

 10 B 
 

 11 B 
 

 12 D 
 

 13 D 
 

 14 D 
 

 15 maximumscore 2 
• Het politieke besluitvormingsproces zit in fase 3, 1 
• want (één van de volgende): 1 
− er gaat besloten worden waar het museum moet komen 
− de Tweede Kamer neemt een besluit over de locatie 
 

 16 C 
 

 17 B 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 18 maximumscore 2 
• Partij 2 (Partij voor de Dieren), 1 
• want (één van de volgende): 1 
− zij is opgericht om dierenwelzijn te bevorderen 
− zij is opgericht om dierenleed tegen te gaan 
− zij richt zich speciaal op één politiek programmapunt 
− zij komt op voor de belangen van dieren 
 

 19 maximumscore 2 
• Nummer 2 1 
• Nummer 5 1 
 

 20 D 
 

 21 B 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 

 22 D 
 

 23 B 
 

 24 D 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 1 
Juiste antwoorden zijn (één van de volgende): 
− “Na de laffe beroving is Henk behoorlijk aangeslagen” 
− “En dan zijn er natuurlijk de emoties die ermee gepaard gaan.” 
− “Henk is behoorlijk van slag” 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 2 
• De verdachte wordt vervolgd voor een overtreding, 1 
• want (één van de volgende): 1 
− de maximale straf die hij kan krijgen is 6 maanden 
− de minimale straf voor een misdrijf is 1 jaar 
− hij moet voor de politierechter komen, dus is er een overtreding 

begaan 
 

 29 D 
 

 30 D
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Vraag Antwoord Scores

 31 D 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 2 
• opsporingsbeleid 1 
• preventief beleid (het voorkomen van inbraken) 1 
 

 34 A 
 

 35 A 
 

 36 B 
 

 37 C 
 

 38 maximumscore 1 
Nee, want (één van de volgende): 
− diefstal is al heel lang verboden 
− diefstal valt al heel lang onder criminaliteit 
− diefstal wordt al heel lang als een strafbaar feit gezien 
 
Opmerking 
Alleen één punt toekennen voor een juiste combinatie van antwoord en 
verklaring. 
 

 39 maximumscore 2 
• Het CDA-plan kan het beste vergeleken worden met een hoofdstraf, 1 
• want (één van de volgende): 1 
− er staat een bepaalde periode genoemd 
− er staat een vaste periode genoemd 
 
of 
 
• Het CDA-plan kan het beste vergeleken worden met een maatregel, 1 
• want (één van de volgende): 1 
− het is gericht op therapie 
− het is gericht op bescherming van de samenleving tegen de dader(s) 
 

 40 B 

Pagina: 190Voor 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).



 

 BB-0323-a-10-1-c 7 lees verder ►►►

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 www.harlingercourant.nl van 5 mei 2009 
tekst 2 persbureau-ameland.nl van 9 juni 2009 
tabel 1 www.hof-van-twente.nl 
foto 1 www.hof-van-twente.nl 
cartoon 1 www.tomjanssen.net van 3 juni 2009 
tekst 3 www.d66zegtja.nl 

www.europa.sp 
www.vvd.nl 

tekst 4 Het Reformatorisch Dagblad van 16 juni 2009 
tekst 5 Dimitri van Toren, denk er maar eens over na 
tekst 6 www.elsevier.nl van 16 juni 2009 
tekst 7 www.nrc.nl van 18 juni 2009 
tekst 8 www.edestad.nl van 22 mei 2009 
foto 2 www.refdag.nl 
tekst 9 www.goirle.nl 
tekst 10 www.twitterfans.nl van 18 juni 2009 
tekst 11 De Gelderlander van 15 juni 2009 
tekst 12 www.telegraaf.nl van 16 juni 2009 
tekst 13 www.ad.nl van 16 juni 2009 
tekst 14 Culemborgse Courant van 16 juni 2009 
cartoon 2 Paul Kusters, www.babsenbeer.nl van 12 juni 2009 
tekst 15 de Volkskrant van 16 juni 2009 
tekst 16 www.ad.nl van 22 juni 2009 
tekst 17 www.ad.nl van 22 juni 2009 
tekst 18 De Telegraaf van 25 juni 2009 
 
 

 

einde  BB-0323-a-10-1-c* 
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913-0323-a-BB-1-o 

Examen VMBO-BB 

2009 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 3 juni 
9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 913-0323-a-BB-1-o 2 lees verder ►►►

Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Politiek en beleid 
 
 
tekst 1 
 
Balkenende IV officieel bijeen 
 
DEN HAAG - De ministers van het vierde kabinet Balkenende zijn gisteren 
bijeengekomen voor de eerste officiële vergadering.  
De ministers en staatssecretarissen van CDA, PvdA en ChristenUnie zijn 
gistermiddag naar de koningin gegaan om te worden beëdigd. 
 
foto 1   
 

 
 
bron: De Telegraaf van 22 februari 2007 
 

1p 1 Behalve dat de koningin nieuwe kabinetten beëdigt, heeft zij nog meer taken. 
Welke andere taak voert de koningin uit? 
A Zij maakt in overleg met het kabinet nieuwe wetten 
B Zij stelt de salarissen vast van de ministers. 
C Zij stelt het beleid voor de komende vier jaren op. 
D Zij vertegenwoordigt, tijdens staatsbezoeken, Nederland in het buitenland. 
 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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tekst 2 
 
No-blowzone in Den Haag 
 
De gemeente Den Haag wil alle coffeeshops sluiten die gelegen zijn binnen 500 
meter van een school. Dan mag er in grote delen van de stad geen coffeeshop 
meer zijn. 
 
naar: de Volkskrant van 17 maart 2007 
 

1p 2 Wat betekent deze maatregel voor andere Nederlandse gemeentes? 
A Alle gemeentes moeten deze maatregel nu ook uitvoeren. 
B Alleen de grote gemeentes moeten deze maatregel nu ook uitvoeren. 
C Andere gemeentes kunnen het beleid van de gemeente Den Haag volgen, 

maar het hoeft niet. 
 
tekst 3 
 
Nederland moet 27 zetels in … opeisen 
 
naar: NRC Handelsblad van 20 augustus 2007 
 

1p 3 Wat moet er op de puntjes in tekst 3 worden ingevuld? 
A de Provinciale Staten 
B de Verenigde Naties 
C het Europees Parlement 
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EUROPA 
JA 

NATUURLIJK

cartoon 1     
 

  
 
bron: de Volkskrant van 27 maart 2007 
 

1p 4 In cartoon 1 zie je minister-president Balkenende die een toespraak houdt over 
Europa.  
De meerderheid van de kiezers heeft "nee" tegen de Europese Grondwet 
gestemd en dat terwijl de regering er voor was. 
Hoe heet een stemming waarbij de bevolking om advies wordt gevraagd? 
A een compromis 
B een lobby 
C een referendum 
D een verkiezing 
 

1p 5 In cartoon 1 zie je minister-president Balkenende die een toespraak houdt over 
Europa.  
Hij is erg voor de Europese Unie, maar er zijn ook mensen die problemen 
hebben met de Europese Unie. 

 Noem een punt van kritiek van de tegenstanders van de Europese Unie. 
Doe het zo: 
Een punt van kritiek is ......................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
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foto 2   
 

 
 
bron: NRC Handelsblad van 1 december 2007 
 

1p 6 Op foto 2 zie je scholieren op het Museumplein in Amsterdam, die 
demonstreerden tegen de zogenaamde 1040 uren norm van de minister van 
Onderwijs. Leerlingen vonden dat er door deze norm slechte lesroosters 
ontstonden en dat zij soms zinloos op school moesten blijven. 
 
Individuele burgers hebben mogelijkheden om de politiek te beïnvloeden. 
Welke van onderstaande mogelijkheden hebben de scholieren niet? 
A het benaderen van politici 
B het houden van allerlei vormen van buitenparlementaire actie 
C het inschakelen van de media 
D het oprichten van een politieke partij 
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WAT? NOODOPVANG
TOCH AL DIT JAAR? 

GEWELDIG! 

MAMMA, HOE 
LANG MOETEN 

WE NOG IN  
DE AUTO 
WONEN? 

ZET DIE 
RADIO EENS

ZACHTER! 

cartoon 2   
 

  
 
bron: Almere Vandaag 
 

2p 7 In cartoon 2 zie je een gezin dat in een auto moet leven omdat het geen huis 
(meer) heeft. Zij behoren tot de groeiende groep daklozen.  
 
tabel 1 
 
Zetelverdeling gemeenteraad 
 
Fractie Aantal raadsleden 
PvdA 12 
VVD 6  
SP 4 
GroenLinks 3 
CDA 3 
ChristenUnie 2 
 
bron: www.almere.nl 
 
Het gezin in cartoon 2 leeft in Almere. 
Bij welke politieke partij van de gemeenteraad van Almere (zie tabel 1) kan het 
gezin het beste proberen een oplossing te vinden voor hun probleem? 

 Noem de naam van de partij en geef een reden voor je keuze. 
Doe het zo: 
Het gezin kan dit het beste proberen bij .............................................................., 
 
want .................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
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tabel 2   
 

PvdA
SP

schriftelijke
vragen

CDA
GroenLinks
VVD
D66
SGP
Groep Wilders/PVV
ChristenUnie
Groep Van Oudenallen
LPF
Groep Nawijn
Groep van Schijndel/Eerdmans
pvdd
Groep Lazrak

486
437
291
197
170
114
59
58
46
38
34
23
8
2
-  

 
bron: NRC Handelsblad van 25 januari 2007 
 

1p 8 In tabel 2 staat het aantal schriftelijke vragen die politieke partijen in 2006 aan 
de regering hebben gesteld. 
Welke politieke stroming heeft dit het meest gedaan? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de rechts-extremistische stroming 
D de sociaal-democratische stroming 
 
tekst 4 
 
School tegen homoseksualiteit 
 
De Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb (Onderwijs) gaat de Middelbare 
School ‘De Passie’ opheldering vragen over een tekst in de pas verschenen 
scholengids. Volgens Het Parool staat in deze gids: "Homoseksualiteit strookt 
niet met de uitgangspunten van De Passie; openlijk homoseksuele leerkrachten 
zult u hier niet aantreffen". 
 
naar: de Volkskrant van 12 januari 2007 
 

1p 9 Deze wethouder is het niet eens met de tekst in deze scholengids. 
Volgens de wethouder staan twee kenmerken van de rechtsstaat tegenover 
elkaar. 
Welke twee kenmerken zijn dat? 
A godsdienstvrijheid en vrijheid van vergadering 
B recht op privacy en respect voor minderheden 
C vrijheid van meningsuiting en de scheiding van kerk en staat 
D vrijheid van onderwijs en gelijke behandeling 
 

Pagina: 198Voor 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).



 913-0323-a-BB-1-o 8 lees verder ►►►

Kappen met Birma! 

foto 3   
 

  
 
foto: Liesbeth Sluiter 
bron: www.indymedia.nl 
 

1p 10 Pressiegroepen kunnen op verschillende manieren proberen hun doel te 
bereiken. 
Wat voor manier herken je in foto 3? 
A Het inschakelen van de rechter. 
B Het lobbyen bij invloedrijke personen. 
C Het overleggen in adviesorganen. 
D Het voeren van openlijke actie. 
 
tekst 5 
 
… dreigt Rotterdams stadsbestuur te verlaten 
 
… dreigt uit het Rotterdamse college van B en W te stappen. Aanleiding is de 
nederlaag die deze coalitiepartij donderdagnacht leed, toen een 
raadsmeerderheid zich uitsprak voor de aanleg van een vervuilende 
kolencentrale op de Maasvlakte. 
 
naar: NRC Handelsblad van 24 december 2007 
 

1p 11 Het komt voor dat een partij niet verder wil regeren met andere partijen, omdat 
ze het niet eens kunnen worden over het te voeren beleid. Een partij stapt niet 
zo maar uit een coalitie, daar moet een belangrijke reden voor zijn. Bijvoorbeeld 
als er een besluit wordt genomen dat tegen een belangrijk uitgangspunt van die 
partij ingaat. 
 
Welke partijnaam moet ingevuld worden op de puntjes in tekst 5? 
A Christen-Democratisch Appel 
B GroenLinks 
C Partij van de Arbeid 
D Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
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tekst 6 
 
Samenscholingsverbod Kanaleneiland 
 
UTRECHT - In een deel van de Utrechtse flatwijk Kanaleneiland wordt een 
samenscholingsverbod ingevoerd. Met deze maatregel en extra  
politie-inzet wil de Utrechtse burgemeester Annie Brouwer de gestegen 
criminaliteit en overlast van overwegend Marokkaanse jongeren in 
Kanaleneiland-Noord een halt toeroepen. 
 
bron: de Volkskrant van 24 september 2007 
 

1p 12 Op basis waarvan kan de burgemeester van Utrecht een samenscholingsverbod 
instellen? 
De burgemeester 
A heeft de leiding over het Openbaar Ministerie in de gemeente Utrecht. 
B is burgemeester van een grote gemeente; die mogen dat doen. 
C is de hoofdcommissaris van de Utrechte politie. 
D is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde in de 

gemeente. 
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Fokke en Sukke 
gaan stenen gooien 

maar is dat 
niet gevaarlijk? 

als je goed
vanuit je benen

tilt niet. 

cartoon 3   
 

  
 
bron: NRC Handelsblad van 2 mei 2008 
 

1p 13 Op een aantal plaatsen in Nederland heeft men stenen vanaf viaducten gegooid.  
Hierbij zijn verschillende gewonden gevallen, maar er zijn ook mensen door om 
het leven gekomen. Er werden lange gevangenisstraffen tegen de verdachten 
geëist. 
Delicten kun je indelen in overtredingen of misdrijven. 

 Van wat voor soort delict is hier sprake? Verklaar je antwoord. 
Doe het zo: 
Er is sprake van een ..........................................................................................., 
 
want .................................................................................................................... 
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tekst 7 
 
Vaatstra: "Ik ben aan alle kanten bedonderd door Nawijn" 
 
LEEUWARDEN - Bauke Vaatstra, vader van de vermoorde tiener Marianne, zegt 
zich "zwaar belazerd" te voelen door oud-Kamerlid Hilbrand Nawijn. 
"Niet alleen financieel, maar in alle opzichten. Nawijn deed onderzoek naar de 
moord op mijn dochter. Aanvankelijk werden er goede resultaten geboekt en 
kwam nieuwe informatie naar boven. Toen Nawijn echter niet herkozen werd, 
deed hij niets meer en liet hij me als een baksteen vallen. Klaarblijkelijk ging het 
hem alleen om zichzelf. 
Het ergste is dat dit de zaak zelf aan alle kanten schaadt." 
 
bron: De Telegraaf van 5 juni 2007 
 

1p 14 Waarom werd Nawijn (zie tekst 7) niet herkozen in de Tweede Kamer? 
A Hij heeft misbruik gemaakt van de familie Vaatstra. 
B Je mag als Kamerlid geen onderzoek doen. 
C Zijn partij had onvoldoende stemmen gehaald. 
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liedtekst 1 
 
GUUS MEEUWIS EN VAGANT - OP STRAAT 
 
Zie je daar die oude man 
graaiend in een vuilnisbak 
zoekend naar iets bruikbaars 
voor in zijn oude plastic zak 
net iets teveel meegemaakt 
waardoor hij dakloos is geraakt 
praat in zichzelf 
over hoe het vroeger was 
 
Refrein 
En dan zeg jij 
dat je eenzaam bent 
omdat het even tegen zit 
loop even met me door de stad 
en kijk wat er gebeurt op straat 
dan zal je zien 
dat het met jou zo slecht niet gaat 
 
Zie je daar dat meisje 
ze is net zeventien 
heeft nu al zo'n tien jaar 
haar ouders niet gezien 
muurtje om zich heen gebouwd 
omdat ze niemand meer vertrouwt 
vraag je haar wat liefde is 
dan noemt ze jou de prijs 
 
bron: www.lyricsdownload.com 
 

1p 15 In liedtekst 1 van Guus Meeuwis wordt de levens van verschillende mensen 
beschreven. 
De overheid heeft ook een verplichting naar deze mensen.  
 
Welk ministerie heeft als taak zich juist in te zetten voor de mensen 
uit liedtekst 1? 
A het ministerie van Binnenlandse Zaken 
B het ministerie van Economische Zaken 
C het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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het is een vogel! 
het is een vliegtuig 

het is superpremier! 
nee! 

het is dat olifantje 
hoe heet ie 

ook 
alweer? 

cartoon 4   
 

  
 
bron: de Volkskrant van 22 mei 2007 
 

1p 16 In 2007 kwam er een nieuwe regering. De premier was Balkenende. Deze 
regering wilde eerst 100 dagen lang door Nederland reizen om te luisteren wat 
er onder de bevolking leefde. Premier Balkenende ziet er in cartoon 4 uit als het 
Olifantje Dombo. 
 
Welk grondrecht is van toepassing op het plaatsen van cartoon 4 in  
de Volkskrant? 
A de persvrijheid 
B de vrijheid van godsdienst 
C de vrijheid van onderwijs 
D de vrijheid van vergadering 
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CDA 
 

partij van de 
arbeid 

 
 

christenunie 

afbeelding 1   
 
 

 
 

  
 

 
 
 

1p 17 In 2007 kwam er een nieuwe regering, geleid door Jan Peter Balkenende, 
gevormd door de partijen uit afbeelding 1. 
 
Welk uitgangspunt (idee) hebben deze drie partijen gemeenschappelijk? 
A De overheid moet zorgen voor bescherming van de zwakkeren in de 

samenleving. 
B Het christelijk geloof is uitgangspunt in het landsbestuur. 
C Het milieu is belangrijk, want wij hebben de wereld in leen van God. 
D Ondernemers moeten zo vrij mogelijk kunnen werken. 
 
tekst 8 
 
Ook mensen met een laag inkomen moeten geld kunnen lenen voor vervanging 
van koelkast of wasmachine, als dat nodig is. Bijstandsgerechtigden krijgen niet 
zomaar geld van de gemeente om een nieuwe wasmachine of koelkast te kopen 
als die kapot gaat. Die moeten met een lening worden gekocht. Maar voor 
mensen met een laag inkomen is het vaak onmogelijk om tegen een redelijk 
tarief een lening te krijgen bij een normale bank. Aan zulke mensen hoort de 
gemeente een kleine lening te kunnen geven met een fatsoenlijke rente. 
 
bron: … van 24 januari 2008 
 

1p 18 Het standpunt uit tekst 8 is afkomstig van een Nederlandse politieke partij. 
 
Uit welke politieke stroming is deze partij afkomstig? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de rechts-extremistische stroming 
D de sociaal-democratische stroming 
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1p 19 De heer Franssen maakt met zijn eigen fractie deel uit van de Limburgse 
gemeenteraad van Gulpen-Wittem. 
Van welke mogelijkheid heeft de heer Franssen gebruik gemaakt om de politieke 
besluitvorming in zijn gemeente te beïnvloeden? 
Hij heeft dit gedaan door 
A het inschakelen van de media. 
B het oprichten van een actiegroep. 
C het oprichten van een politieke partij. 
D lid te worden van een belangenvereniging. 
 
tekst 9 
 
Minister en politiebonden zijn er uit 
DEN HAAG - De onenigheid tussen Minister ter Horst van Binnenlandse Zaken 
en de politiebonden is voorbij. Beide partijen hebben na lang onderhandelen een 
resultaat bereikt  dat uiteindelijk ook door de leden van de bonden is 
aangenomen. Beide partijen zijn elkaar flink tegemoet gekomen. 
 
naar: Trouw van 29 maart 2008 
 

1p 20 In tekst 9 lees je een voorbeeld van een compromis. 
 Noem een kenmerk van een compromis. 

 
............................................................................................................................ 
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Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 10 
 
Politie Groningen houdt grote bende aan 
De Groningse politie heeft met de aanhouding van 40 personen ruim 130 
gevallen van ernstige overlast, brandstichting, vernieling, intimidatie, bedreiging 
en dierenmishandeling opgelost. 
Drie van hen waren de leiders van de bende. De verdachten vernielden 
bushokjes, auto's en reclamezuilen en stichtten onder meer brand in 
trappenhuizen en wooncomplexen.  
 
naar: NRC Handelsblad van 19 mei 2006 
 

1p 21 Om de misdrijven uit tekst 10 te voorkomen heeft de politie in het begin van 
2006 een aantal preventieve maatregelen genomen. 
Wat is geen preventieve maatregel? 
A het inzetten van een burgerwacht 
B het oppakken van de daders 
C het plaatsen van camera's 
D het verscherpen van het anti-spijbelbeleid 
 

1p 22 Uit onderzoek naar veelvoorkomende criminaliteit blijkt dat sommige groepen 
oververtegenwoordigd zijn bij het plegen van het soort delicten uit tekst 10.  
Welke uitspraak naar aanleiding van tekst 10 is juist? 
A Veelvoorkomende criminaliteit wordt vooral gepleegd door meisjes. 
B Veelvoorkomende criminaliteit wordt vooral gepleegd door  65-plussers. 
C Veelvoorkomende criminaliteit wordt vooral gepleegd door jongeren tussen 

16 en 23 jaar. 
 

1p 23 De verdachten uit tekst 10 zijn opgepakt. 
Wie leidt het onderzoek naar de opsporing van het strafbare gedrag uit tekst 10? 
A de burgemeester als hoofd van de politie 
B een medewerker van Bureau 'Halt' 
C een officier van justitie 
 

Pagina: 207Voor 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).



 913-0323-a-BB-1-o 17 lees verder ►►►

tekst 11 
 
Politie zoekt getuigen 
 
MIDDENBEEMSTER - De politie is op zoek naar getuigen van een 
verkeersongeval dat in de nacht van zondag op maandag  plaatsvond op de A7 
waarbij een 26-jarige man om het leven is gekomen.  
Eventuele getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van het 
wijkteam Beemster via 0900-8844. 
 
naar: Het Gezinsblad van 29 maart 2006 
 

1p 24 Welke taak van de politie herken je in tekst 11? 
A dienstverlening  
B handhaving van de openbare orde 
C hulpverlening 
D onderzoek naar mogelijk strafbare feiten 
 

1p 25 Nederland werd in 2006 en begin 2007 opgeschrikt door tbs’ers die tijdens het 
proefverlof geweldsmisdrijven pleegden. Uit onderzoek blijkt dat vrijgelaten 
mensen met een psychische stoornis vaak weer in aanraking komen met justitie. 
 
Hieronder zie je de mening van hoogleraar Barendrecht. 
 
tekst 12 
 
Nog zwaarder straffen schrikt niet af 
 
‘Gestoorde crimineel heeft óók hulp nodig’ 
 
Criminelen met stoornissen en psychische problemen gaan vaak snel weer in de 
fout. Ze moeten meer hulp krijgen, vindt hoogleraar1) Barendrecht. 
 
bron: NRC Handelsblad van 8 januari 2007 

 Vind jij, net als de hoogleraar, dat gestoorde criminelen meer hulp moeten 
krijgen? 

Doe het zo: 
Ja, dat vind ik ook, want ...................................................................................... 
of 
Nee, dat vind ik niet, want ................................................................................... 
 
 

noot 1 Een hoogleraar is een leraar aan een universiteit. 
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die is op reis… 
er even tussenuit 

cartoon 5   
 

  
 
bron: de Volkskrant van 31 maart 2007 
 

1p 26 ZAK maakte cartoon 5 naar aanleiding van een aantal ontsnappingen en 
misdrijven van tbs’ers. 
Welke uitspraak over het tbs-systeem is juist? 
A Een tbs’er mag niet zelf de duur van zijn proefverlof bepalen. 
B Een tbs’er weet van te voren hoe lang zijn behandeling gaat duren. 
C Een tbs’er wordt in een gevangenis behandeld. 
D Tbs is bedoeld als straf, niet als een maatregel. 
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foto 4   
 

 
 
bron: bilgaard.blogse.nl 
 
tekst 13 
 
AMSTERDAM - Wanneer hij 's avonds iets te laat thuiskomt, is er voor hem 
geen plaats meer.  Hij woont met zijn vader en moeder en zes broers en zussen 
in een flat van zeventig vierkante meter. Als er geen plek meer voor hem is, 
loopt hij op en neer naar het Centraal Station. Zodra hij weer thuis is, weet hij 
dat zijn oudste broer is opgestaan en naar het werk gaat. Hij gaat dan in het 
vrijgekomen bed liggen. 
 
naar: de Volkskrant van 24 januari 2007 
 

1p 27 Het blijkt dat veel jongeren regelmatig in aanraking komen met de politie. Er zijn 
meerdere oorzaken voor het ontstaan van criminaliteit. 

 Geef, naar aanleiding tekst 13, een oorzaak. 
Doe het zo: 
Ik denk dat jongens, zoals in tekst 13, crimineel zouden kunnen worden, omdat  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Fokke en Sukke 
gaan vaderdag vieren 

hallo! 
we zijn op 
zoek naar 

john de mol… … we hebben een 
hele verrassende 
uitslag van een 

DNA-test voor ‘m! 

cartoon 6   
 

  
 
bron: NRC Handelsblad van 16 juni 2007 
 

1p 28 Met DNA als bewijs kan onder andere het vaderschap worden aangetoond, maar 
ook of iemand aanwezig was op de plaats van een misdrijf.  
Welke uitspraak over DNA is juist? 
A DNA telt niet als bewijsmateriaal voor een rechter. 
B Een rechter kan een verdachte verplichten mee te werken aan een DNA-

onderzoek. 
C Een verdachte wordt vrijgesproken als zijn DNA niet op de plaats van het 

misdrijf is gevonden. 
 
tekst 14 
 
No-blowzone in Den Haag 
 
De gemeente Den Haag wil alle coffeeshops sluiten die gelegen zijn binnen 500 
meter van een school. De gemeente ziet het gebruik van drugs als een oorzaak 
van criminaliteit en wil de schooljeugd uit de coffeeshops houden. 
Dan mag er in grote delen van de stad geen coffeeshop meer zijn. 
 
naar: de Volkskrant van 17 maart 2007 
 

1p 29 Welk beleid herken je in de maatregel van de gemeente Den Haag? 
A HALT-beleid 
B preventief beleid 
C repressief beleid 
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tekst 15 
 
Publieke executie wegens overspel 
In Sudan zijn drie mannen en een vrouw publiekelijk geëxecuteerd nadat een 
raad van stamoudsten had bepaald dat zij zich schuldig hadden gemaakt aan 
overspel. De vier werden door mededorpelingen opgepakt.  
Zij werden volgens de stammentraditie voor de raad van oudsten gebracht en ter 
dood veroordeeld. Daarna werden zij midden op straat  door stamleden 
doodgeschoten. Dit heeft een woordvoerder van de plaatselijke autoriteiten 
dinsdag bekendgemaakt. 
 
naar: de Volkskrant van 5 juni 2007 
 

2p 30 De rechtspraak in Nederland verschilt van die in Sudan.  
 Noem uit tekst 15 twee voorbeelden die in het Nederlandse rechtssysteem 

anders zijn.  
Doe het zo: 
 
1. ........................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
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tekst 16 
 
Samenscholingsverbod Kanaleneiland 
 
UTRECHT - In een deel van de Utrechtse flatwijk Kanaleneiland wordt een 
samenscholingsverbod ingevoerd. Met deze maatregel en extra  
politie-inzet wil de Utrechtse burgemeester Annie Brouwer de gestegen 
criminaliteit en overlast van overwegend Marokkaanse jongeren in 
Kanaleneiland-Noord een halt toeroepen. 
Gemeente en politie spreken van een groep veelplegers met een harde kern van 
ruim twintig jongeren, die zich schuldig maakt aan straatroof, autokraken, 
inbraken en dealen. 
 
bron: de Volkskrant van 24 september 2007 
 
 
tekst 17 
 
Overlast 
 
Veel mensen die in deze wijk wonen durven ‘s avonds niet meer naar buiten te 
gaan. Zij voelen zich niet veilig. Bewoners en bezoekers van Kanaleneiland 
voelen zich onveilig door de aanwezigheid van deze groep. 
 
naar: nu.nl van 3 oktober 2007 
 

2p 31 Crimineel gedrag heeft verschillende gevolgen voor de samenleving.  
Dat kunnen gevolgen op materieel en immaterieel vlak zijn. 
Welke gevolgen herken je in tekst 16 en tekst 17? 
Zet een kruisje op de juiste plaats. 
 
Tekst materiële gevolgen immateriële gevolgen 
16   
17   
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tekst 18 
 
Het proces tegen Holleeder 
 
Willem Holleeder staat voor het eerst terecht voor het afpersen van vier 
zakenlieden.  
Vorige week is de mogelijke afpersing  van R. F. behandeld. In die zaak 
ontkende hij elke betrokkenheid. Een ander mogelijk slachtoffer van Holleeder 
en zijn medeverdachten is  Willem Endstra, die in mei 2004 is doodgeschoten. 
De Amsterdamse recherche zei dat  Holleeder als mogelijke opdrachtgever 
wordt gezien. Daarmee is Holleeder voor het eerst hardop in verband gebracht 
met een moordzaak. 
 
naar: De Provinciale Zeeuwse Courant van 16 oktober 2007 
 

1p 32 Van wat voor soort criminaliteit wordt Willem Holleeder (zie tekst 18) verdacht? 
A van heling 
B van veel voorkomende criminaliteit 
C van zware criminaliteit 
 

2p 33 Uit onderzoek blijkt dat jongens en meisjes niet even vaak crimineel gedrag 
vertonen. 

 Wie hebben volgens jou een grotere  kans om later crimineel gedrag te gaan 
vertonen: jongens of meisjes? 

Leg je keuze uit. 
Doe het zo: 
 
Ik denk ................................................................................................................ 
 
want .................................................................................................................... 
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cameratoezicht 

tekst 19 
 
Verdachte bekent moord op Sévèke 
 
Geheimzinnige e-mail verzender 'Edmund Dantes' geeft toe dodelijke schoten te 
hebben gelost. 
 
bron: de Volkskrant van 29 maart 2007 
 

1p 34 Na enige jaren vond de politie de vermoedelijke moordenaar van Louis Sévèke, 
een bekende Nijmegenaar. In kranten en op tv wordt "Edmund Dantes" 
verdachte genoemd. 
Waarom wordt de vermoedelijke moordenaar van Louis Sévèke ‘een verdachte’ 
genoemd? 
A De politie verdenkt hem van de moord, maar is daar niet zeker van. 
B Er is nog geen advocaat aan hem toegewezen. 
C Er is weinig bewijs tegen deze man. 
D Hij is nog niet door de rechter schuldig bevonden. 
 
foto 5   
 

  
 
bron: www.amersfoortcentraal.nl 
 

2p 35 Een drietal maatregelen om criminaliteit aan te pakken: 
1. Het vergroten van de sociale controle. 
2. Het aanpassen van de bebouwde omgeving. 
3. Het vergroten van recreatiemogelijkheden. 
 
Twee manieren om criminaliteit te bestrijden: 
4. preventief 
5. repressief 
 

 Wat voor soort maatregel herken je in foto 5? Werkt deze maatregel vooral 
preventief of repressief? 

Doe het zo (vul de juiste nummers in): 
 
Ik herken maatregel …… en die werkt vooral ....................................................... 
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tekst 20 
 
Leeuwarden maakt vuist tegen woonoverlast - 'Hufters de stad uit' 
 
Gemeente Leeuwarden, politie, woningbouwcorporaties en instellingen voor 
zorg, hulp en welzijn, willen door samenwerking een vuist maken tegen 
woonoverlast. Het motto van deze aanpak: asociaal, crimineel en hufterig 
gedrag wordt niet getolereerd.  
 
naar: www.nieuwsbank.nl van 26 september 2005 
 

1p 36 Waarom is woonoverlast in de gemeente Leeuwarden een politiek probleem? 
A De politie is bij het probleem betrokken. 
B Het bestuur van Leeuwarden is bij het probleem betrokken. 
C Meerdere organisaties werken samen om het probleem aan te pakken. 
 
tekst 21 
 
Supermarkt geeft strijd om winkelwagentjes op 
 
Een filiaal van Albert Heijn in de Groninger binnenstad heeft besloten geen 
winkelwagentjes meer aan te schaffen. Binnen drie weken werden vijftig nieuwe 
winkelwagens gestolen. Dit zei de bedrijfsleider van de supermarkt. 
De winkelkarretjes kosten gemiddeld 100 Euro per stuk 
 
bron: De Telegraaf van 19 november 2007 
 
tekst 22 
 
Reactie op het artikel 
 
De oudere klant wordt wel mooi op deze wijze geweerd om boodschappen te 
doen in het betreffende filiaal. Ik ben jarenlang klant geweest, maar kan niet 
winkelen zonder wagentje vanwege mijn gezondheid.  
Waarom niet een aantal wagentjes op slot zetten en alleen afgeven aan klanten 
die er echt niet zonder kunnen?  
 
naar: www.detelegraaf.nl van 19 november 2007 
 

2p 37 Er zijn twee soorten gevolgen van criminaliteit voor de samenleving: materiële 
en immateriële. 

 In welke tekst herken je een materieel gevolg van criminaliteit? Verklaar je 
antwoord. 

Doe het zo: 
In tekst ...... herken ik een materieel gevolg van criminaliteit, want ...................... 
 
............................................................................................................................ 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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tekst 23 
 
De Hoge Raad der Nederlanden (kortweg: Hoge Raad) is de hoogste 
rechtsprekende instantie in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba op 
strafrechtelijk gebied. De Hoge Raad zetelt in Den Haag. 
 
naar: nl.wikipedia.org 
 

1p 38 Wat is één van de taken van de Hoge Raad? 
De Hoge Raad 
A legt uit hoe bestaande wetten toegepast moeten worden. 
B maakt nieuwe wetten. 
C oordeelt in hoger beroep over levenslang gestrafte criminelen. 
 
cartoon 7   
 

  
 
bron: www.voxlog.nl 
 

2p 39 De rechter kan iemand tot een voorwaardelijke of een onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf veroordelen. Dat heeft de rechter ook gedaan met de persoon 
in cartoon 7. 

 Tot wat voor straf is de persoon in cartoon 7 veroordeeld: een 
voorwaardelijke of een onvoorwaardelijke straf. Verklaar je antwoord. 

Doe het zo: 
 
De persoon is veroordeeld tot een ...............................................................straf, 
 
omdat .................................................................................................................. 
 

1p 40 Er is heel wat onderzoek gedaan naar de oorzaken van criminaliteit. 
Gebleken is dat iemand die crimineel gedrag heeft vertoond, dat lang niet altijd 
blijft doen. 
Wanneer neemt over het algemeen crimineel gedrag af? 
Dit neemt af als 
A de vriendengroep groter wordt. 
B iemand de school verlaat. 
C iemand een vaste baan krijgt. 
 

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. 

913-0323-a-BB-1-o* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 

 
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 regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Politiek en beleid 
 

 1 D 
 

 2 C 
 

 3 C 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− de zelfstandigheid van Nederland wordt steeds kleiner 
− Nederland moet zich houden aan wetten die door andere landen wordt 

bepaald 
− er is teveel toestroom van goedkope arbeiders uit andere Europese 

landen 
− veel werkgelegenheid verdwijnt naar goedkopere Europese landen 
 

 6 D 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 
SP, GroenLinks of PvdA 1 
want (één van de volgende argumenten) 
− zij komen op voor de zwakkeren in de samenleving 
− hebben een sociale instelling 
− positie van laagste inkomensgroepen verbeteren 1 
 
of 
 
CDA of ChristenUnie 1 
want (één van de volgende argumenten) 
− naastenliefde is een belangrijk uitgangspunt 
− overheidszorg voor kwetsbare groepen is belangrijk 
− hebben goede contacten met maatschappelijke organisaties die 

ingeschakeld kunnen worden 1 
 

 8 D 
 

 9 D 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 10 D 
 

 11 B 
 

 12 D 
 

 13 maximumscore 1 
Er is sprake van een misdrijf 
want (één van de volgende argumenten): 
− je kunt er een lange gevangenisstraf voor krijgen 
− het valt onder moord/doodslag 
 

 14 C 
 

 15 C 
 

 16 A 
 

 17 A 
 

 18 Bij deze vraag wordt aan de kandidaten, vanwege een onduidelijkheid in 
de vraagstelling, altijd 1 punt toegekend, ongeacht of er een antwoord 
gegeven is en ongeacht het gegeven antwoord. 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 1 
Een kenmerk van een compromis is dat (één van de volgende): 
− beide partijen een beetje gelijk hebben gekregen. 
− beide partijen iets ingeleverd hebben. 
− beide partijen tevreden over de uitkomst zijn. 
− beide partijen kunnen leven met de uitkomst. 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 

 21 B 
 

 22 C 
 

 23 C 
 

 24 D 
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Vraag Antwoord Scores

 25 maximumscore 1 
Juiste antwoorden zijn: 
 
Ja, dat vind ik ook, want (één van de volgende argumenten): 
− je moet zieke mensen helpen. 
− alleen straf geven is zinloos als iemand gestoord is. 
 
of 
 
Nee, dat vind ik niet, want (één van de volgende argumenten): 
− deze mensen moeten vastgezet worden, want zij kunnen nogmaals iets 

doen. 
− ze zijn veel te gevaarlijk. 
− ze verdienen straf (deze maatregel) voor hun daden. 
 
Opmerking 
Alleen 1 punt toekennen voor een juist argument, niet voor de keuze. 
 

 26 A 
 

 27 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet naar voren komen, dat armoede en/of sociale 
achterstanden kunnen leiden tot criminaliteit. 
 
Opmerking 
Verwijzing naar een allochtone achtergrond of andere mogelijke racistische 
antwoorden moeten in elk geval fout worden gerekend. 
 

 28 B 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 2 
Twee voorbeelden uit de tekst die in het Nederlandse rechtssysteem 
anders zijn (twee van de volgende antwoorden): 
− de doodstraf (of executie als straf) bestaat niet in Nederland 
− in Nederland wordt iemand door de politie opgepakt 
− overspel is geen overtreding of misdrijf (geen crimineel gedrag) 
− er is geen raad van stamoudsten (hier wordt uitspraak gedaan door 

een rechter/rechtbank) 
− in Nederland kun je in hoger beroep 
 
per juist antwoord  1 
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Vraag Antwoord Scores

vb 31 maximumscore 2 
 
Tekst materiële gevolgen immateriële gevolgen 
16 x  
17  x 

 
per juist antwoord  1 
 

 32 C 
 

 33 maximumscore 2 
Ik denk jongens  1 
want (voorbeeld van een juist antwoord): 
− jongens zijn gevoeliger voor groepsgedrag 1 
 
Opmerking 
Geen punten toekennen indien geantwoord wordt dat meisjes 
de laatste jaren meer crimineel gedrag vertonen dan vroeger. 
 

 34 D 
 

 35 maximumscore 2 
• Ik herken 1 1 
• en deze maatregel werkt vooral 4 1 
 

 36 B 
 

 37 maximumscore 2 
Juiste antwoorden zijn: 
In tekst 21    1 
herken ik een materieel gevolg van criminaliteit,  
want (één van de volgende antwoorden): 
− het kost Albert Heijn geld 
− de schade wordt vaak doorberekend in de prijzen 
− verzekeringsbedrijven gaan hogere premies rekenen om dit soort 

diefstal te gaan verzekeren 1 
 

 38 A 
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Vraag Antwoord Scores

 39 maximumscore 2 
De persoon is veroordeeld tot een onvoorwaardelijk straf, 1 
omdat hij daadwerkelijk in de gevangenis zit. 1 
 

 40 C 
 
 
 

5 Inzenden scores 
 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 10 juni naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 De Telegraaf van 22 februari 2007 
foto 1  De Telegraaf van 22 februari 2007 
tekst 2 naar: de Volkskrant van 17 maart 2007 
tekst 3 naar: NRC Handelsblad van 20 augustus 2007 
cartoon 1 de Volkskrant van 27 maart 2007 
foto 2 NRC Handelsblad van 1 december 2007 
cartoon 2 Almere Vandaag 
tabel 1 www.almere.nl 
tabel 2 NRC Handelsblad van 25 januari 2007 
tekst 4 naar: de Volkskrant van 12 januari 2007 
foto 3 www.indymedia.nl 
tekst 5 naar: NRC Handelsblad van 24 december 2007 
tekst 6 de Volkskrant van 24 september 2007 
cartoon 3 NRC Handelsblad van 2 mei 2008 
tekst 7 De Telegraaf van 5 juni 2007 
liedtekst 1 www.lyricsdownload.com 
cartoon 4 de Volkskrant van 22 mei 2007 
tekst 8 www.pvda.nl van 24 januari 2008 
tekst 9 Trouw van 29 maart 2008 
tekst 10 naar: NRC Handelsblad van 19 mei 2006 
tekst 11 naar: Het Gezinsblad van 29 maart 2006 
tekst 12 NRC Handelsblad van 8 januari 2007 
cartoon 5 de Volkskrant van 31 maart 2007 
foto 4 bilgaard.blogse.nl 
tekst 13 de Volkskrant van 24 januari 2007 
cartoon 6 NRC Handelsblad van 16 juni 2007 
tekst 14 naar: de Volkskrant van 17 maart 2007 
tekst 15 naar: de Volkskrant van 5 juni 2007 
tekst 16 de Volkskrant van 24 september 2007 
tekst 17 naar: nu.nl van 3 oktober 2007 
tekst 18 naar: De Provinciale Zeeuwse Courant van 16 oktober 2007 
tekst 19 de Volkskrant van 29 maart 2007 
foto 5 www.amersfoortcentraal.nl 
tekst 20 naar: www.nieuwsbank.nl van 26 september 2005 
tekst 21 De Telegraaf van 19 november 2007 
tekst 22 naar: www.detelegraaf.nl van 19 november 2007 
tekst 23 naar: nl.wikipedia.org 
cartoon 7 www.voxlog.nl 
 
 
 
 

einde  913-0323-a-BB-1-c* 
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800013-1-719o 

Examen VMBO-BB 

2008 
 

 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 1
vrijdag 23 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

of 
Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Politiek en beleid 
 
tekst 1 
 
D66 laat Balkenende II vallen 
 
Premier Balkenende biedt vandaag koningin Beatrix het ontslag aan van zijn 
kabinet. Balkenende II viel donderdag na een dramatische ontknoping van het 
spoeddebat over de nationaliteit van Ayaan Hirsi Ali. 
De kabinetscrisis ontstond toen de D66-fractie voor een motie van afkeuring 
tegen minister Verdonk stemde die door GroenLinks was ingediend. 
Volgens oppositieleider Bos (PvdA) is er maar één mogelijkheid: zo snel 
mogelijk verkiezingen. “De kiezer moet zich zo snel mogelijk uitspreken, het 
liefst al in het najaar”. 
 
naar: de Volkskrant van 30 juni 2006 
 
Lees tekst 1. 

1p 1 De oppositiepartijen dringen aan op verkiezingen.  
Dit zijn dus de partijen 
A die in de regering zitten. 
B die niet in de regering zitten. 
C die niet in de Tweede Kamer zitten. 
D die voorstander zijn van de regering van premier Balkenende. 
 

1p 2 Er wordt in tekst 1 gesproken over fractie. 
Wat is een fractie? 
A Een groep kamerleden die samen de meerderheid vormen. 
B Een groep kamerleden die van één partij lid zijn. 
C Een groep partijen die de meerderheid vormen. 
D Een groep partijen met dezelfde ideeën. 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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tekst 2 
 
'Pedofielenpartij' mag blijven bestaan 
 
DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft de Partij voor Naastenliefde, 
Vrijheid en Diversiteit niet verboden. De stichting Soelaas, die onderzoek doet 
naar pedofilie in Nederland, had de rechter gevraagd de 'pedofielenpartij' te 
verbieden.  
De rechtbank vond dat de PNVD wettelijk niet verboden kon worden. 
 
bron: De Telegraaf van 17 juli 2006 
 

1p 3 Op grond waarvan heeft de rechter de PNVD uit tekst 2 niet verboden? 
A Er is vrijheid tot het oprichten van een politieke partij. 
B Er is vrijheid van godsdienst, dus pedofilie mag dan ook. 
C Pedofilie is wettelijk niet verboden, de PNVD dus ook niet. 
 
tabel 1 
 
Uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Staphorst 2006: 
 

Partij Stemmen in % Zetels

SGP 31,4 6 

ChristenUnie 25,3 4 

CDA 17,1 3 

Gemeentebelangen/VVD 13,7 2 

PvdA 12,5 2 

Opkomst 84,8 17 

 
bron: www.wikipedia.org 
 

1p 4 Welke politieke stroming is in de gemeente Staphorst het sterkst 
vertegenwoordigd? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de rechts-extremistische stroming 
D de sociaal-democratische stroming 
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1p 5 In klas 4B wordt door de docent tijdens de maatschappijleerles uitgelegd hoe 
beslissingen in Nederland tot stand komen. Er worden regelmatig vragen 
gesteld, want het blijkt best moeilijk te zijn. Aan het einde van de les krijgen de 
leerlingen als huiswerk op een samenvatting te schrijven over de les.  
De les daarop leest de docent drie samenvattingen voor: 
 
De samenvattingen: 
 
Jantien schrijft: 
In Nederland heb je een kabinet dat je kunt kiezen en een Tweede Kamer die na 
een formatie wordt goedgekeurd door de Koningin. De uiteindelijke besluiten 
worden door het kabinet genomen. 
 
 
Nilini schrijft: 
In Nederland heb je een Tweede Kamer die gekozen wordt en een kabinet dat 
na een formatie wordt goedgekeurd door de Koningin. De uiteindelijke besluiten 
worden genomen door het kabinet. 
 
 
Petra schrijft: 
In Nederland heb je een Tweede Kamer die gekozen wordt en een kabinet dat 
na een formatie wordt goedgekeurd door de Koningin. De uiteindelijke besluiten 
worden genomen door de Tweede Kamer. 
 
 
Wie heeft de juiste samenvatting geschreven? 
A Jantien 
B Nilini 
C Petra 
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Scholieren protesteren massaal tegen geweld 
 
foto 1 
 

 
 
foto: Edsel Sambo. 
 
Zowel op het Brionplein (foto 1) als op het Wilhelminaplein verzamelden zich 
vanmorgen leerlingen van middelbare scholen. Twee ministers spraken de 
scholieren toe.  
 
tekst 3 
 
WILLEMSTAD - Het was de druppel die de emmer deed overlopen.  
De roofmoord op een pastoor. Studenten van de Akademia Pedagógiko Kòrsou 
organiseerden daarom vanmorgen een protestmars. Zij nodigden leerlingen van 
alle middelbare scholen uit om hier aan mee te doen. Aan de oproep werd 
massaal gehoor gegeven. Er werd gedemonstreerd door zeker 2000 scholieren. 
 
naar: Amigoe van 24 augustus 2006 
 

1p 6 Er zijn verschillende manieren om te proberen de politiek te beïnvloeden.  
Op Curaçao deed men dat tegen het toenemende geweld. De politiek moet daar 
iets aan doen. 
Welke manier van beïnvloeding herken je in foto 1 en tekst 3? 
A het benaderen van individuele politici 
B het voeren van een openlijke actie 
C lobbyen 
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foto 2 
 

 
 
bron: www.journalism.fcj.hvu.nl 
 

1p 7 Op foto 2 zie je het Europees Parlement dat voor een zitting bijeen is in Brussel. 
Wie kiezen de leden van het Europees Parlement? 
A de burgers van de aangesloten landen  
B de regeringen van de aangesloten landen 
C de regeringsleiders van de aangesloten landen 
 
tekst 4 
 
Limburgse pastoor door het lint tijdens uitvaart 
 
ULESTRATEN - Bij het bisdom Roermond regent het klachten over een 
Limburgse pastoor, die tijdens een uitvaartmis compleet op tilt is geslagen en 
behoorlijk is uitgevallen naar de nabestaanden in het dorp Ulestraten. 
De mis voor een overleden vrouw, de oudste inwoonster van het dorpje, 
ontaardde in een chaos nadat de pastoor woedend werd en mopperend zonder 
eerbied zijn preek afraffelde. 
Zo smeet de priester volgens getuigen een misboek over het altaar, terwijl een 
dameskoor een rouwlied stond te zingen. Ook zou hij met hosties gegooid 
hebben naar enkele gasten die de hostie niet snel genoeg in hun mond stopten. 
Verder zou de pastoor een fotograaf beledigd hebben en dankwoorden van 
familieleden geweigerd hebben. 
 
naar: De Telegraaf van 25 augustus 2006 
 

1p 8 Er zijn tal van problemen in de maatschappij van vandaag. 
 Geef één argument waarom je in tekst 4 niet met een politiek probleem te 

maken hebt. 
Doe het zo: 
Er is geen sprake van een politiek probleem, want ............................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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tekst 5 
 
Schoolboeken 
 
AMSTERDAM - Een maximumgewicht voor schoolboeken moet scholieren 
behoeden voor lichamelijke klachten. Dat zegt Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer 
(PvdA) vrijdag in het Algemeen Dagblad.  
De partij vindt dat een boek niet meer dan 600 gram mag wegen en stelt voor 
deze norm op te leggen aan uitgeverijen van schoolboeken. Door de toename 
van het aantal vakken op de middelbare school neemt ook het gewicht van de 
boekentas toe. 
"De tas is soms zo zwaar dat kinderen last krijgen van hun rug of hun evenwicht 
verliezen in het verkeer", zegt Hamer. 
Docenten zouden leerlingen beter moeten informeren over welke boeken ze 
thuis kunnen laten. Dat kan overbodig gesleep met boeken voorkomen. 
Daarnaast moeten uitgeverijen volgens het PvdA-plan meer digitale lesstof 
aanbieden. 
Uit onderzoek blijkt dat de helft van de scholieren last van rug-, nek- en 
schouderproblemen heeft. Dit zou mede veroorzaakt worden door te zware 
schooltassen. 
 
bron: www.nu.nl van 25 augustus 2006 
 

1p 9 De PvdA vindt dat de overheid moet ingrijpen om problemen zoals in tekst 5 te 
voorkomen. 
Welke politieke partij wil juist dat de overheid met minder regels komt? 
A CDA 
B GroenLinks 
C SP 
D VVD 
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afbeelding 1 
 
Vier partijlogo’s: 
 

 
 
In Nederland worden politieke partijen vaak ingedeeld als ‘links’ of ‘rechts’. 
 

1p 10 Wat is de juiste volgorde van ‘links naar rechts’ van de vier bovenstaande 
partijen? (zie afbeelding 1) 
A CDA-PvdA-VVD-SP 
B PvdA-VVD-CDA-SP 
C SP-PvdA-CDA-VVD 
D VVD-SP-PvdA-CDA 
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tabel 2 
 

CDA PvdA VVD SP GroenLinks D66 ChristenUnie

alleenverdieners 0 0 -0,25 0,75 0 -0,75 0,25

tweeverdieners 0,25 0,5 0,5 1,0 1,5 0,75 0,25

alleenstaanden 0,25 0,25 0,25 0,75 1,0 0,5 0

werkenden 0,25 0,25 0,25 1,0 1,75 0,25 0

uitkeringsgerechtigden 0,25 0,25 -0,25 1,0 0,75 0,25 0

65-plus 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25  
 
Negatief effect (gaat erop achteruit) 
 
bron: CPB van 28 oktober 2006 
 

1p 11 Het Centraal Plan Bureau heeft de verkiezingsprogramma’s van alle partijen 
bekeken en de resultaten daarvan zie je terug in tabel 2. Zelf mag je nog niet 
stemmen, maar je oudere broer wel. Helaas heeft hij geen werk en hij is 
afhankelijk van een uitkering. Hij vraagt jou om advies. 
Op welke partij kan jouw oudere broer het beste stemmen als je kijkt naar zijn 
inkomen? 
A CDA 
B GroenLinks 
C SP 
D VVD 
 

1p 12 In de klas wordt tabel 2 goed doorgenomen. Een aantal opmerkingen staat 
hieronder. 
Karima zegt: “Tweeverdieners zijn het beste af bij de PvdA.” 
Mieke zegt: “Als 65-plusser kun je het beste op het CDA stemmen.” 
Peter zegt: “Bij de ChristenUnie gaan de mensen er het minste op vooruit.” 
Wie heeft er gelijk? 
A Karima 
B Mieke 
C Peter 
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tekst 6 
 
Wespen massaal in aantocht 
 
Na de hittegolf kan het Noorden zich opmaken voor een wespenplaag. Imkers 
en wespenbestrijders in Groningen en Drenthe hebben het drukker dan ooit met 
het verwijderen van wespennesten. 
Massaal wordt de hulp ingeroepen van deze specialisten. Nu al zorgen wespen 
voor overlast, terwijl de echte piek, die meestal in augustus ligt, nog moet 
komen. 
In augustus schakelen de werksters over op suikerhoudend voedsel. Ze gaan op 
zoek naar zoetigheid, waardoor confrontaties met de mens onvermijdelijk 
worden. In het Overijsselse Bathmen hebben de gasten in het plaatselijke 
zwembad nu al zoveel last van wespen, dat de badmeester een speciaal pompje 
en een tube zalf heeft klaargelegd voor iedereen die wordt gestoken. 
 
bron: Het Dagblad van het Noorden van 27 juli 2006 
 

1p 13 Vind je dat het bestrijden van wespen, zie tekst 6, wel of niet een taak van de 
overheid moet zijn? 
Doe het zo: 
Ja, ik vind het wel een taak van de overheid, want ............................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
of 
 
Nee, ik vind het geen taak van de overheid, want ................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

Pagina: 236Voor 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).



 800013-1-719o 11 lees verder ►►►

tekst 7 
 
De glazenwasser wankelt 
 
De glazenwasser die met zijn ladder van deur tot deur gaat, is een typisch 
Nederlands fenomeen. Kleine huizen met relatief grote, en dus naar buiten 
openende ramen hielpen en hielden de beroepsgroep sinds de jaren vijftig 
stevig in het zadel. Maar Europese regels bedreigen dit stukje folklore.  
De glazenwasser zou binnenkort voor velen wel eens te duur kunnen worden. 
Jaarlijks vinden in de Europese Unie veel val-incidenten plaats. Bij een groot 
deel daarvan spelen ladders een rol. Daarom is per 19 juli 2001 een nieuwe  
Europese Richtlijn van kracht geworden. Tot nu toe is het werken op een ladder 
onbeperkt toegestaan tot een werkhoogte van tien meter boven de opstelplaats. 
Dit moet nu rond de zes meter worden. 
 
naar: www.aboma.nl 
 

1p 14 Wat houdt het aannemen van de Europese Richtlijn uit tekst 7 in voor 
Nederland? 
De Nederlandse regering 
A mag het besluit aanpassen aan de Nederlandse situatie. 
B mag zelf besluiten of ze dit voorstel doorvoert. 
C moet dit besluit uitvoeren. 
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cartoon 1 
 

 
 
bron: www.argus-online.nl 
 

1p 15 Boven cartoon 1 staat dat minister Verdonk de populairste rechtse politicus is. 
Bij welke politieke stroming kan Rita Verdonk dan worden ingedeeld? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de sociaal-democratische stroming 
 

1p 16 Het Nederlandse leger is in Afghanistan om de Taliban te bestrijden, maar 
vooral om de bevolking te helpen het land weer op te bouwen.  
Wie of wat bepaalt uiteindelijk of het Nederlandse leger wordt ingezet in 
Afghanistan? 
A de minister van Defensie 
B de Raad van Europa 
C de stafchef van de Nederlandse Krijgsmacht 
D de Tweede Kamer 
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poster 1 
 

 
 
bron: www.loesje.nl 
 

1p 17 Welke partij zal het oneens zijn met het terugsturen van minderjarige 
asielzoekers? (zie poster 1) 
A de PVV (Partij voor de Vrijheid) 
B de VVD 
C GroenLinks 
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tekst 8 
 
Petitie 
 
Een petitie is een verzoekschrift, waarmee u kritiek uit op het beleid. Vaak wordt 
een petitie na een landelijke actie namens een groep mensen aangeboden. 
In uw petitie moet u schrijven waar u het niet mee eens bent en uitleggen wat u 
met de petitie wilt bereiken. U moet er ook bijschrijven van wie de petitie komt.  
Wie een petitie aan de Kamer wil aanbieden, moet dat schriftelijk aanvragen.  
De aanbieding van een petitie wordt in de eerstvolgende vergadering van de 
Kamer gemeld, zodat alle politici op de hoogte zijn.  
U kunt uw petitie richten aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.  
Adres: 
(Voorzitter van de) Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
 
bron: www.tweedekamer.nl 
 
Lees tekst 8. 

1p 18 Wat is het uiteindelijke doel van de mensen of organisaties die een petitie 
indienen? 
A Zij willen de Voorzitter van de Tweede Kamer vragen een besluit terug te 

draaien. 
B Zij willen invloed uitoefenen op het politieke besluitvormingsproces. 
C Zij willen proberen via de Koningin de Tweede Kamer een besluit te laten 

nemen. 
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tabel 3 
 

overig 3%
Leefbaar 1%

SP 2% GroenLinks 6%

CDA 2%

GroenLinks 7%

CDA 1%

SP 6%

.... 86% .... 80%

overig 4%
VVD 2%

Rotterdam: allochtonen
stemmen massaal ....

Amsterdam: allochtonen
stemmen massaal ....

 
 
bron: de Volkskrant van 11 maart 2006 
 
Bekijk tabel 3. 

1p 19 Allochtonen stemmen massaal sociaal-democratisch. 
Eén partij kreeg zowel in Amsterdam als in Rotterdam de meeste stemmen van 
de allochtone kiezers. 
De naam van die partij is weggehaald uit de tabellen. 
Welke partij is dat? 
A ChristenUnie 
B D66 
C LPF 
D PvdA 
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zwaarlijvigheid inmiddels groter 
probleem dan honger in de wereld

wij moeten die arme 
stakkers helpen! 

cartoon 2 
 

 
 
bron: De Gazet van Antwerpen van 30 juni 2007 
 
Bekijk cartoon 2. 

1p 20 Welke politieke stroming heeft als belangrijk uitgangspunt dat burgers in eerste 
instantie zelf moeten proberen hun problemen op te lossen? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de sociaal-democratische stroming 
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foto 3 
 

 
bron: www.koninklijkeluchtmacht.nl 
 

1p 21 Foto 3 is afkomstig van de Koninklijke Luchtmacht. Het zijn vliegtuigen boven 
Uruzgan in Afghanistan. 
Bij welke overheid hoort de taak die je op deze foto ziet afgebeeld? 
A de gemeentelijke overheid 
B de landelijke overheid 
C de provinciale overheid 
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Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 9 
 
Jongens betrapt met spudgun 
 
De Nijmeegse politie heeft gisteren twee broers (twaalf en vijftien jaar) 
aangehouden in de Meijhorst omdat ze een spudgun bij zich hadden. 
Een spudgun wordt ook wel een aardappelschieter genoemd en is verboden.  
De jongens hadden ook een bus haarlak bij zich. Die kan in combinatie met de 
spudgun een chemische reactie veroorzaken. 
 
bron: www.weezenhofcentraal.nl van 25 augustus 2006 
 

1p 22 Er wordt besloten de twee jongens uit tekst 9 te vervolgen. 
Wie neemt de beslissing om tot vervolging over te gaan? 
A de officier van justitie 
B de politieagent die de aanhouding heeft verricht 
C een speciale rechter 
D hun advocaat 
 

1p 23 Er wordt dus besloten om de twee jongens uit tekst 9 te vervolgen. 
Bij welke rechter/rechtbank moeten de jongens uit de tekst voorkomen? 
A bij de afdeling kanton van de rechtbank 
B bij de kinderrechter 
C bij het gerechtshof 
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tabel 4 

extra middelen veiligheidsprogramma 2003-2008
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tabel 5 

ernstige overlast
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bron: www.rekenkamer.nl 
 

1p 24 De overheid heeft extra geld ter beschikking gesteld om de veiligheid op straat 
te vergroten. (zie tabel 4) 
Heeft dit beleid het gewenste effect gehad? 
A Ja, want in tabel 5 zie je vanaf 2003 een daling optreden. 
B Ja, want in tabel 5 zie je al vanaf 1997 overal een daling optreden. 
C Nee, want de overlast is bij alle vier de punten nog steeds ernstig. 
D Nee, want in de beginjaren komt in tabel 5 nog een stijging voor. 
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tabel 6 
 

Nederland heeft sterkste groei  
aantal gevangenen 

Gevangenen per 100.000 inwoners 

 2001 2004 

Verenigde Staten 686 724 

Verenigd Koninkrijk 127 141 

Nederland 93 123 

Australië 116 120 

Duitsland 98 97 

Frankrijk 77 91 

België 85 88 

Zweden 68 81 

 
bron: NRC Handelsblad van 20 oktober 2006 
 

1p 25 In tabel 6 zie je de cijfers van de Dienst Justitiële Inrichtingen. 
Welk beleid is vooral van invloed op de cijfers uit tabel 6? 
A het beleid van de Europese eenwording 
B preventief beleid 
C repressief beleid 
 

1p 26 Het aantal mensen dat in Nederland tot een gevangenisstraf wordt veroordeeld 
is sterk toegenomen. (zie tabel 6) 
Het veroordelen tot een gevangenisstraf heeft verschillende redenen. 
Welke van onderstaande redenen om mensen in de gevangenis te stoppen is 
niet juist? 
A Het beveiligen van de maatschappij tegen criminelen. 
B Het schadeloos stellen van de slachtoffers. 
C Vergelding voor de gedane misdaad. 
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tekst 10 
 
Helft jongeren pleegt een delict 
 
Ruim de helft van de Nederlandse jongeren (55,7%) heeft het afgelopen jaar 
een delict gepleegd. Het gaat daarbij vooral om kleine vergrijpen zoals 
zwartrijden in het openbaar vervoer en slaan.  
Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.460 jongeren in de leeftijd van 10 tot en 
met 17 jaar. Jongens begaan vaker een delict dan meisjes.  
 
naar: NRC Handelsblad van 16 december 2006 
 

1p 27 Zoals je in tekst 10 kunt lezen komt crimineel gedrag bij jongeren op grote 
schaal voor. Toch ontwikkelen zij zich lang niet allemaal tot grote criminelen. 
Criminaliteit neemt op latere leeftijd juist belangrijk af. 
Wat is de belangrijkste reden dat crimineel gedrag op latere leeftijd afneemt? 
A De school gaat een steeds grotere plaats innemen in hun leven. 
B Het krijgen van meer verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld voor een gezin. 
C Vriendengroepen worden steeds belangrijker. 
 
tekst 11 
 
Vier arrestaties voor liquidatie in drugsmilieu 
 
BAARLE-HERTOG - De politie heeft vier arrestaties verricht in verband met de 
vermoedelijke liquidatie van drugscrimineel Onno Meijer. De politie deed 
maandagavond en dinsdagochtend invallen op negen adressen, zeven in 
Nederland en twee in België. 
 
bron: de Volkskrant van 29 november 2006 
 
Lees tekst 11. 

1p 28 Moord komt onder criminelen regelmatig voor. Veel mensen vinden het eigenlijk 
wel best: "opgeruimd staat netjes". Toch moeten de daders van deze moorden 
opgespoord en bestraft worden. 
Waarom moet dit soort delicten ook bestraft worden? 
A De rechtsstaat wordt bedreigd, er is gevaar voor eigen rechter spelen. 
B Er zijn veel kosten door particuliere beveiligingsbedrijven. 
C Verzekeringsbedrijven gaan anders hogere premies rekenen. 
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tekst 12 
 
Fietslampje aan jas is verboden 
 
AMSTERDAM - Fietsers die de populaire losse fietslampjes aan 
een jas of een tas bevestigen riskeren een boete van 20 euro, 
omdat ze volgens een woordvoerder van het ministerie voor 
verwarring zorgen in het verkeer. 
Ook de knipperfunctie van deze zogeheten led-lichten is verboden. 
Jarenlang worstelden fietsers met het probleem dat er geen 
duurzame fietsverlichting bestaat. Uiteindelijk heeft heel Nederland 
het draagbare lampje ontdekt en is iedere fietser weer zichtbaar. 
Daar wil de overheid dus weer een eind aan maken, want WET is 
WET! En daarin staat dat fietsverlichting aan de fiets vast hoort te 
zitten. 
 
naar: De Telegraaf van 16 januari 2007 
 

1p 29 Niet alle wetten staan in hetzelfde wetboek. 
Op grond van welk wetboek doet de woordvoerder uit tekst 12 zijn uitspraak? 
A de Opiumwet 
B de Wegenverkeerswet 
C de Wet Economische Delicten 
D het Wetboek van Strafrecht 
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tekst 13 
 
Reactie op een chatsite over Gothics 
 
MorbidAngelFemale schreef al over het feit dat niet 
alle Gothics persé depressief zijn. En dat is ook zo. 
Veel mensen noemen mij ook Gothic (ik word vooral 
op straat nageroepen door van die idioten die denken 
dat ze dan cool zijn), maar ik zie mezelf niet zo.  
Ik kleed me zo, de make-up, luister de muziek, doe 
aan wicca, maar ook alleen maar omdat ik me daar 
goed bij voel. De normen van Gothics zijn echt niet 
zo dwingend als je misschien wel denkt. 
 

 

 

 
bron: www.mephistobcn.com 
 

2p 30 In tekst 13 lees je dat Gothics eigen normen hebben. Er wordt vaak een 
onderscheid gemaakt tussen geschreven en ongeschreven regels. 

 Vallen de normen van de Gothics onder de geschreven of onder de 
ongeschreven regels? 

Doe het zo: 
De normen van de Gothics vallen onder de .......................................... regels,  
 
want ................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 31 Klas 4B krijgt een toets over de rechtspraak in Nederland. Gerard, Jannie, 
Miranda en Sheila overhoren elkaar nog even, maar niet iedereen kent de stof 
even goed. 
1 Gerard zegt: de kantonrechter straft steeds zwaarder; vorige week werd 

iemand tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. 
2 Jannie zegt: bij een uitspraak van de rechtbank is hoger beroep niet meer 

mogelijk. 
3 Miranda zegt: het Gerechtshof behandelt alleen maar zaken in hoger 

beroep. 
4 Sheila zegt: het is maar niks, dat bij het Gerechtshof maar één rechter alles 

mag beslissen 
Wie van de vier leerlingen kent de stof goed? 
A Gerard 
B Jannie 
C Miranda 
D Sheila 
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tekst 14 
 
Topman OM wil moderne slavernij uitroeien 
 
DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) wil de komende vier jaar 
mensensmokkel- en handel gaan uitroeien. Dat zegt justitietopman  
Harm Brouwer dinsdag in een toelichting op het meerjarenplan van het OM: 
Perspectief op 2010. Uit het plan blijkt dat justitie een aantal speerpunten beter 
wil aanpakken. Hulp van buitenaf is daarbij noodzakelijk, benadrukt Brouwer. 
De betere bestrijding van moderne slavernij moet de komende vier jaar worden 
waargemaakt door een goed afgestemde samenwerking met de besturen in 
Nederland, de politie en tal van andere overheidsinstanties en maatschappelijke 
organisaties. 
 
naar: de Volkskrant van 17 oktober 2006 
 

1p 32 Het Nederlandse opsporingsbeleid heeft voor bepaalde vormen van criminaliteit 
speciale aandacht. In tekst 14 wordt hier ook over gesproken. 
Welke vorm van criminaliteit moet volgens Harm Brouwer keihard worden 
aangepakt? 
A computercriminaliteit 
B de internationaal georganiseerde misdaad 
C de witteboordencriminaliteit 
D vormen van zinloos geweld 
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tekst 15 
 
Vuurwerk 
 
Zwartrijden is al jaren op rij het meest gepleegde delict. Verder wordt vuurwerk 
afsteken buiten de toegestane periode veel genoemd in het nieuwe onderzoek. 
Wanneer deze twee overtredingen niet worden meegerekend, geeft 40% van de 
jongeren aan in de afgelopen twaalf maanden over de schreef te zijn gegaan. In 
dat rijtje scoren slaan, stelen van school of werk en iemand uitschelden wegens 
zijn huidskleur hoog. 
Jongeren in grote steden maken zich vaker schuldig aan een delict dan 
leeftijdsgenoten die in minder stedelijke gebieden wonen. 
 
Misstappen 
 
Van alle jongeren wordt bijna 30 procent tot de groep licht-delinquenten 
gerekend en één op de tien tot de zwaar-delinquenten. Hieronder vallen ook 
tamelijk veel jongeren die de school voortijdig hebben verlaten. De overige 
jongeren begaan geen misstappen of uitsluitend kleine overtredingen. 
Meisjes begaan vaker een delict dan jongens. Naarmate de ernst van het 
vergrijp toeneemt, stijgt ook het percentage meisjes dat zich er schuldig aan 
maakt. 
 
naar: www.nu.nl van 18 december 2006 
 

1p 33 Tekst 15 is afkomstig uit een groots opgezet onderzoek onder de jeugd, maar 
niet alles wat in de tekst staat klopt. 
Welk gedeelte uit de tekst klopt niet met de feiten? 
A Hieronder vallen ook tamelijk veel jongeren die de school voortijdig hebben 

verlaten. 
B Jongeren in grote steden maken zich vaker schuldig aan een delict dan 

leeftijdsgenoten die in minder stedelijke gebieden wonen. 
C Meisjes begaan vaker een delict dan jongens. Naarmate de ernst van het 

delict toeneemt, stijgt ook het percentage meisjes dat er zich schuldig aan 
maakt. 
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tekst 16 
 
Samir A. 
 
Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tegen Samir A. 7 jaar celstraf en intrekking 
van zijn kiesrecht. De rechtbank sprak Samir A. vrij van het beramen van 
aanslagen. Wel werd hij tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens 
verboden wapenbezit. Ook zijn hulp bij de overval op de supermarkt achtte de 
rechtbank niet bewezen. Na aftrek van voorarrest was Samir A. vrij man. 
 
naar: www.wikipedia.org 
 

1p 34 Wat voor soort straffen en/of maatregelen werden er tegen de verdachte uit 
tekst 16 geëist? 
A een bijkomende straf en een maatregel 
B een hoofstraf en een bijkomende straf 
C een hoofdstraf en een maatregel 
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tekst 17 
 
Ajax - Feyenoord 4-1 
 
1    Door de winst van AZ gisteravond op PSV en de overwinning van Ajax op     
      Feyenoord is de spanning terug in de Nederlandse competitie. 
 
2   Voor de wedstrijd waren er veel ongeregeldheden. Toen de        
      Feyenoordsupporters vanuit de trein naar het stadion liepen, werden ze door  
      Ajaxsupporters bekogeld met stenen, flessen en allerlei andere voorwerpen.   
      De politie heeft in totaal 13 Ajax-fans aangehouden. 
      Drie politieagenten moesten met lichte verwondingen in het ziekenhuis       
      behandeld worden. 
 
3    De wedstrijd zelf begon goed voor Feyenoord. Charisteas schoot tegen de    
      binnenkant van de paal en vooral Vincken was goed op dreef. 
      Wesley Sneijder maakte echter snel een einde aan de opleving van     
      Feyenoord. Hij scoorde tweemaal en toen het derde doelpunt ook snel viel,  
      was het een bekeken zaak. 
 
4    Vlak voor rust scoorde Feyenoord nog wel, maar in de tweede helft werd er   
      door de Rotterdammers niet meer gescoord. Vlak voor tijd viel het vierde  

Ajax doelpunt, weer van de voet van Sneijder, die werd uitgeroepen tot  
‘man van de wedstrijd’. 

 
naar: een radioverslaggever van NOS Langs de Lijn 
 

1p 35 In welk gedeelte van tekst 17 herken je een maatschappelijk probleem? 
A in deel 1 
B in deel 2 
C in deel 3 
D in deel 4 
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Douane 

cartoon 3 
 

 
 
bron: www.argus-online.nl 
 
Bekijk cartoon 3. 

2p 36 Het smokkelen en gebruik van marihuana wordt overal ter wereld anders 
bestraft. 
In Singapore kun je ter dood worden veroordeeld, in Nederland wordt het 
smokkelen meestal wel bestraft, maar het gebruik niet. In de loop der tijd is dit 
beleid ontstaan. 
Men zegt ook wel dat het Nederlandse drugsbeleid tijd- en plaatsgebonden is. 

 Leg uit wat dit betekent.  
Doe het zo: 
Het Nederlandse drugsbeleid is 
 
tijdgebonden, omdat .........................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
en plaatsgebonden, omdat ................................................................................   
 
........................................................................................................................  
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De Lijn wil camera’s op haar bussen om 
agressie tegen te gaan 

Ik zag nog net dat ze de broek 
van de chauffeur probeerden uit 
te trekken en toen … en toen … 

cartoon 4 
 

  
 
bron: www.klier.be 
 

1p 37 Ook in België wil men proberen agressiviteit in het openbaar vervoer tegen te 
gaan. In het geval van cartoon 4 is dat in de bus. 
Wat voor soort beleid is het plaatsen van camera’s om agressief gedrag tegen te 
gaan?  
A een lik-op-stuk-beleid 
B een preventief beleid 
C een repressief beleid 
 
tekst 18 
 
De directie van .......... heeft drie medewerkers geschorst wegens fouten die zijn 
gemaakt bij het toezicht op Julien C., de verdachte van de moord op Jesse 
Dingemans. 
De 8-jarige jongen werd op 1 december om het leven gebracht op zijn school in 
Hoogerheide. Uit een onderzoek, dat donderdag verschijnt, blijkt dat fouten zijn 
gemaakt bij de begeleiding van de verdachte. Julien C. stond onder toezicht 
wegens een eerdere veroordeling. De medewerkers van deze landelijke 
organisatie hielden hem onvoldoende in de gaten. 
 
naar: De Telegraaf van 11 januari 2007 
 

1p 38 Welke instantie moet op het stippellijntje in tekst 18 worden ingevuld? 
A de Rechtbank 
B de Reclassering 
C het Openbaar Ministerie 
D Slachtofferhulp 
 

Ik zag nog net dat ze de broek 
van de chauffeur probeerden uit 
te trekken en toen … en toen …

De Lijn wil camera’s op al haar bussen om agressie 
tegen te gaan 

Pagina: 255Voor 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).



 800013-1-719o 30 lees verder ►►►

Dit weekend grote vakantie terugtocht 

Hier zie! Onze Pukkie zit er nog. 

cartoon 5 
 

 
  
bron: De Gazet van Antwerpen van 30 juni 2007 
 
tekst 19 
 
De Dierenbescherming pleit bij het Openbaar Ministerie (OM) om bij 
dierenmishandeling hogere straffen te eisen. De organisatie komt met deze 
oproep nadat deze week Bobo, een vijfjarige spaniël in Den Haag door zijn baas 
met een hamer op zijn kop werd geslagen. Ook stak hij het dier dertien keer met 
een briefopener in zijn nek. 
Sinds een jaar kunnen dierenmishandelaars worden veroordeeld tot vier jaar cel. 
Het OM eist dat echter nooit. De Dierenbescherming hoopt dat daar verandering 
in komt en het OM tegen de baas van Bobo een hoge straf eist.  
 
bron: www.dierenbescherming.nl van 17 augustus 2006 
 
Bekijk cartoon 5 en lees tekst 19. 

2p 39 Wordt dierenmishandeling volgens de wet gezien als een overtreding of als een 
misdrijf? 
Doe het zo: 
Dierenmishandeling is volgens de wet een .......................................................... 
 
want .................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
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tekst 20 
 
Wat doet de politie? 
 
Jongeren, vooral jongens, komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met 
criminaliteit. Deze trend wil de politie keren. Daarom hebben veel korpsen 
inmiddels speciale jeugdagenten in dienst die criminaliteit onder jongeren 
proberen te voorkomen (preventie) en die ingrijpen als dit nodig is, bijvoorbeeld 
door het opmaken van een proces-verbaal (repressie).  
Omdat de politie veel op straat is en op scholen komt, ziet zij vaak al vroeg 
probleemgedrag bij kinderen en jongeren. Daarover praat de politie dan met hen 
en eventueel ook met school en met hun ouders. Als hieruit blijkt dat hulp 
gewenst is, meldt de agent de jongere aan, bijvoorbeeld bij het maatschappelijk 
werk of het RIAGG. 
 
naar: www.politie.nl 
 

1p 40 Tekst 20 komt van een internetsite van de politie. Je ziet dat de politie probeert 
crimineel gedrag onder jongeren tegen te gaan. Inmiddels is er veel onderzoek 
gedaan waarom vooral jongens in deze leeftijdsgroep crimineel gedrag 
vertonen. 
Welke verklaring van het verschil in crimineel gedrag tussen jongens en meisjes 
is juist? 
A Jongens en meisjes worden verschillend opgevoed. 
B Jongens hebben een grotere vriendenkring dan meisjes. 
C Jongens hebben meer geld te besteden dan meisjes. 
D Jongens hechten een grotere waarde aan hun opleiding. 
 
tekst 21 
 
Ongeluk 
 
BEILEN – Naar eigen zeggen had hij echt goed uitgekeken, van links naar 
rechts. Daarna was H.J. van den O. uit Hilversum de weg opgereden.  
Dat er van links wel degelijk twee auto's aan kwamen, had Van den O. niet 
gezien, zo verklaarde hij dinsdag tegen de politierechter in Assen. 
Van den O. kwam een jaar geleden ter hoogte van Beilen van de A28 afrijden en 
wilde de N831, de weg Emmen-Drachten, op. Hij verleende daarbij geen 
voorrang en raakte één van de twee passerende auto's in de flank. Daarbij viel 
die auto van het talud en raakte een inzittende vrouw ernstig gewond: ze brak 
haar nek. 
 
bron: De Beiler Courant van 16 januari 2007 
 
Lees tekst 21. 

1p 41 Welke sancties kan de rechter de verdachte opleggen? 
A een bijkomende straf 
B een hoofdstraf en dienstverlening 
C een hoofdstraf en een bijkomende straf 
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tabel 7  
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bron: www.politie.nl 
 
tekst 22 
 
De criminaliteit in de tien grootste gemeenten van Nederland is in 2004 
afgenomen. 
 
bron: www.IndischeBuurt.nl van 22 januari 2007 
 

1p 42 Eind januari 2007 kwam de gemeente Den Haag met tabel 7 naar buiten.  
Den Haag is de derde grootste stad van Nederland. Ook werden er landelijke 
cijfers bekend gemaakt die in vele kranten werden gepubliceerd. 
Bekijk tabel 7 en lees tekst 22. 
Komt de tabel overeen met tekst 22? 
A Ja, want in Den Haag is in 2004 de criminaliteit afgenomen en dat zie je ook 

in de tabel. 
B Ja, want in de tabel is ook te zien dat alle vormen van criminaliteit zijn 

afgenomen. 
C Nee, want de cijfers over geweldscriminaliteit zie je niet terug in de tabel. 
D Nee, want in de loop der tijd blijft de criminaliteit toenemen. 
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tekst 23 
 
Meld Misdaad Anoniem groot succes 
 
AMERSFOORT - De tiplijn Meld Misdaad Anoniem (M.) die dinsdag vijf jaar 
bestaat, is een groot succes. Sinds de oprichting hebben ruim een kwart miljoen 
mensen de lijn gebeld. 
 
Dat heeft M. dinsdag bekendgemaakt.  
In totaal zijn dankzij deze anonieme tips tenminste 4500 aanhoudingen verricht, 
ruim 3000 misdrijven opgelost en is 2 miljoen euro aan fraude vastgesteld. Over 
vijf jaar gerekend leidt gemiddeld één op de elf meldingen tot een aanhouding. 
De hoeveelheid anonieme tips neemt nog steeds toe. In de eerste acht maanden 
van 2007 werd M. al 48.000 keer gebeld. Naar aanleiding daarvan zijn 630 
mensen aangehouden en 515 zaken opgelost. Ook is voor 112.250 euro aan 
fraude vastgesteld en voor bijna 425.000 euro aan geld en goederen in beslag 
genomen. Veel tips zijn nog in onderzoek. 
  
naar: Algemeen Dagblad van 4 september 2007 
 

1p 43 In tekst 23 lees je over een maatregel van de overheid om criminaliteit te 
bestrijden. Bij de invoering hiervan heeft men ook over de voor- en nadelen 
nagedacht. 

 Wat is het grote voordeel van het gevoerde beleid in tekst 23? 
Doe het zo: 
Het grote voordeel is ........................................................................................... 
 
............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................ 
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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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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2008 
tijdvak 1 

 

 maatschappijleer 2 CSE BB 

 
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 46 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Politiek en beleid 
  

 1 B 
 

 2 B 
 

 3 A 
 

Vraag Antwoord Scores
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 4 A 
 

 5 C 
 

 6 B 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 1 
Er is geen sprake van een politiek probleem,   
want (één van de volgende argumenten) 1 
− er zijn geen politieke partijen bij betrokken. 
− er wordt geen oplossing verwacht van de politiek. 
− het staat niet op de politieke agenda. 
 

 9 D 
 

 10 C 
 

 11 C 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste argumenten:          
Ja, het is wel een taak van de overheid, want   
− veel mensen hebben er last van. 
Nee, het is geen taak van de overheid, want 
− dit wordt individueel geregeld. 
− het bedrijfsleven voert deze taak uit. 
− het is de verantwoording van de burger zelf. 
 
Opmerking 
Alleen 1 punt toekennen voor het juiste argument, niet voor de keuze ja of 
nee. 
 

 14 C 
 

 15 B 
 

 16 D 
 

 17 C 
 

 18 B 
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 19 D 
 

 20 B 
  

 21 B 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 

 22 A 
 

 23 B 
 

 24 A 
 

 25 C 
 

 26 B 
 

 27 B 
 

 28 A 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 2 
• De normen van de Gothics vallen onder de ongeschreven regels 1 
• want (één van de volgende argumenten) 1 
− ze staan nergens echt opgeschreven 
− het is meer groepsgedrag en aanpassing 
− als je ze niet opvolgt kun je niet ‘bestraft’ worden  
 

 31 C 
 

 32 B 
 

 33 C 
 

 34 B 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 2  
Het Nederlandse drugsbeleid is 
• tijdgebonden, omdat vroeger het beleid anders (strenger) was en 1 
• plaatsgebonden, omdat het beleid in Nederland afwijkt (anders is) van   
  andere landen                                                                                              1
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 37 B 
 

 38 B 
 

 39 maximumscore 2 
• Dierenmishandeling is volgens de wet een misdrijf 1  
• want (één van de volgende antwoorden) 1 
− er kan meer dan 1 jaar gevangenisstraf geëist worden  
− er kan vier jaar gevangenisstraf geëist worden 
  

 40 A 
 

 41 C 
 

 42 A 
 

 43 maximumscore 1  
Voorbeelden van juiste voordelen zijn:          
− dat je anoniem kunt blijven bij het aangeven van een delict  
− dat het effectief blijkt te zijn 
  
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 de Volkskrant van 30 juni 2006 
tekst 2 De Telegraaf van 17 juli 2006 
tabel 1 www.wikipedia.org 
foto 1 Edsel Sambo in de Amigoe van 24 augustus 2006 
tekst 3 Amigoe van 24 augustus 2006 
foto 2 www.journalism.fcj.hvu.nl 
tekst 4 De Telegraaf van 25 augustus 2006 
tekst 5 www.nu.nl van 25 augustus 2006 
tabel 2 Centraal Plan Bureau van 28 oktober 2006 
tekst 6 Het Dagblad van het Noorden van 27 juli 2006 
tekst 7 www.aboma.nl 
cartoon 1 www.argus-online.nl 
poster 1 www.loesje.nl 
tekst 8 www.tweedekamer.nl 
tabel 3 de Volkskrant van 11 maart 2006 
cartoon 2 De Gazet van Antwerpen van 30 juni 2007 
foto 3 www.koninklijkeluchtmacht.nl 
tekst 9 www.weezenhofcentraal.nl van 25 augustus 2006 
tabel 4 en 5 www.rekenkamer.nl 
tabel 6 NRC Handelsblad van 20 oktober 2006 
tekst 10 NRC Handelsblad van 16 december 2006 
tekst 11 de Volkskrant van 29 november 2006 
tekst 12 De Telegraaf van 16 januari 2007 
tekst 13 www.mephistobcn.com 
tekst 14 de Volkskrant van 17 oktober 2006 
tekst 15 www.nu.nl van 18 december 2006 
tekst 16 www.wikipedia.org 
tekst 17 NOS Langs de Lijn radio 
cartoon 3 www.argus-online.nl 
cartoon 4 www.klier.be 
tekst 18 De Telegraaf van 11 januari 2007 
cartoon 5 Quirit, De Gazet van Antwerpen van 30 juni 2007 
tekst 19 www.dierenbescherming.nl van 17 augustus 2006 
tekst 20 www.politie.nl 
tekst 21 De Beiler Courant van 16 januari 2007 
tabel 7 www.politie.nl/Haaglanden 
tekst 22 www.IndischeBuurt.nl van 22 januari 2007  
tekst 23 Algemeen Dagblad van 4 september 2007 
 
 
 
 

einde  
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800045-2-719o 

Examen VMBO-BB 

2008 
Tijdvak 1 

 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 2
datum

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje  
 

 
 
 
 

tijdvak 2
woensdag 18 juni

9.00 - 10.30 uur
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

of 
Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

Politiek en beleid 
 
tekst 1 
 
D66 laat Balkenende II vallen 
 
Premier Balkenende biedt vandaag koningin Beatrix het ontslag aan van zijn 
kabinet. Balkenende II viel donderdag na een dramatische ontknoping van het 
spoeddebat over de nationaliteit van Ayaan Hirsi Ali. 
Coalitiepartij D66 zegde de steun aan het kabinet op, omdat zij niet langer 
vertrouwen heeft in VVD-minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en 
Integratie. Een groot deel van de Tweede Kamer dringt nu aan op vervroegde 
verkiezingen. CDA en VVD willen echter een minderheidskabinet vormen, dat 
doorregeert met gelegenheidssteun van andere partijen.  
De kabinetscrisis ontstond toen de D66-fractie voor een motie van afkeuring 
tegen Verdonk stemde die door GroenLinks was ingediend. De VVD-minister is 
volgens de motie ‘onzorgvuldig’ te werk gegaan bij het onderzoek naar de 
nationaliteit van Hirsi Ali. 
 
bron: de Volkskrant van 30 juni 2006 
 

1p 1 Wat voor partij was D66 volgens tekst 1? 
A D66 was een linkse partij. 
B D66 was een oppositiepartij. 
C D66 was een rechtse partij. 
D D66 was een regeringspartij. 
 

1p 2 Premier Balkenende biedt in tekst 1 koningin Beatrix het ontslag aan van het 
kabinet. 
Waarom aan haar? 
A Zij bepaalt wie er in de nieuwe regering zitten. 
B Zij is de voorzitter van de Tweede Kamer. 
C Zij is het staatshoofd.  
D Zij maakt deel uit van het Huis van Oranje. 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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1p 3 VVD en CDA kregen hun zin.  
Welke twee politieke stromingen zaten in dat nieuwe minderheidskabinet? 
A de christen-democratische en liberale 
B de liberale en sociaal-democratische 
C de sociaal-democratische en de christen-democratische 
 

1p 4 De Tweede Kamer heeft verschillende taken. 
Welke taak van de Tweede Kamer herken je in tekst 1? 
A de controlerende taak 
B de uitvoerende taak 
C de wetgevende taak 
 
tekst 2 
 
Wilders: belasting lager, straf omhoog 
 
Tweede Kamerlid Geert Wilders gaat voor de PVV (Partij voor de Vrijheid) 
campagne voeren met als belangrijke punten lagere belastingen, hogere straffen 
en een immigratiestop. 
Volgens het verkiezingsprogramma moet Nederland vechten voor het ‘behoud 
van de eigen identiteit’ en een ‘terugkeer van het fatsoen in de samenleving’. 
 
bron: NRC Handelsblad van 21 augustus 2006 
 
Lees tekst 2. 

1p 5 Wat voor soort partij is de PVV? 
A een linkse partij 
B een midden partij 
C een rechtse partij 
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Verkiezing Wit-Rusland 
oneerlijk verlopen 

Papier versnipperaar  
stembus 

cartoon 1 
 

 
 
bron: Lectrr: Wit-Rusland van 17 maart 2006 
 
Bekijk cartoon 1. 

1p 6 Mensen die de ‘verkiezingen’ in Wit-Rusland volgden, kwamen tot de conclusie 
dat alleen de partij van de president kon winnen. Andere partijen mochten 
nauwelijks meedoen.  
Waar is Wit-Rusland een voorbeeld van? 
A een democratie 
B een dictatuur 
C een monarchie 
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Ik ben gekozen in de 
gemeenteraad 

Gefeliciteerd! 

Voor de PvdA of 
GroenLinks?

Ik zit bij de VVD! 

Zie ik eruit alsof ik bij 
dat linkse tuig hoor? 

Sorry hoor. 

tekst 3 
 
Over de Dierenbescherming 
 
De Dierenbescherming is met een achterban van 200.000 mensen 
(leden, donateurs en vrijwilligers), 93 afdelingen en circa 100 asielen waarmee 
we nauw samenwerken, de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor 
alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en 
proefdieren. Bijvoorbeeld door de bio-industrie aan de kaak te stellen. 
 
bron: www.dierenbescherming.nl 
 
Lees tekst 3. 

2p 7 Je hebt verschillende organisaties/verenigingen in Nederland. 
Hieronder volgen drie mogelijkheden. 
1 een vriendenclub 
2 een belangenvereniging 
3 een politieke partij 

 Wat voor soort organisatie/vereniging is de Dierenbescherming.   
Geef een kenmerk van een dergelijke organisatie/vereniging. 
Doe het zo: 
De Dierenbescherming is een............................................................................  
 
en een kenmerk is  ...........................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
cartoon 2 
 

 
Dame links: Ik ben gekozen        Dirk rechts: Voor de PvdA            Dame links: Zie ik eruit alsof  
in de Gemeenteraad.                  of Groen Links?                            ik bij dat linkse tuig hoor? 
                                                                                                                                                  
Dirk rechts: Gefeliciteerd!           Dame links: Ik zit bij de VVD!        Dirk rechts: Sorry hoor. 
 
bron: de Volkskrant van 22 maart 2006 
 

1p 8 De dame links is gekozen in de gemeenteraad. (zie cartoon 2) 
Bij welke politieke stroming wil deze dame niet horen? 
A de christen-democratische stroming 
B de rechts-extremistische stroming 
C de sociaal-democratische stroming 
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tekst 4 
 
Vroege vogels voor paleis Noordeinde 
 
DEN HAAG - Het Noordeinde in Den Haag begint dinsdag even na tien uur al 
aardig vol te raken. 
Ongeveer honderd Oranjefans hebben zich verzameld voor het paleis. Ze zijn 
met oranje paraplu's en plastic regenjacks bewapend tegen de incidentele 
stortbui. De gratis koffie die een oranje 'nepkoningin' uitdeelt, vindt gretig aftrek 
en wordt natuurlijk geschonken in oranje bekertjes. 
 
bron: www.nu.nl van 19 september 2006 
 

1p 9 Herken je bij de Oranjefans uit tekst 4 een kenmerk van een actiegroep? 
A Ja, want ze behoren tot een pressiegroep. 
B Ja, want ze houden een openlijke actie. 
C Nee, want hun demonstratie wordt niet door een vakbond georganiseerd. 
D Nee, want ze komen om de koningin te zien. 
 
tekst 5                                                                               
 
Vrouwen balen van man met Hawaï-bloesje 
 
AMSTERDAM - Mannen in kleding van goedkope stof 
met foute prints (John de Wolf-bloesjes/hawaï/batik) 
blijven vrouwen in hoge mate ergeren. 
Dat blijkt uit een onderzoek onder duizend vrouwen op 
de website Shopgirl.nl, dat dinsdag werd 
gepresenteerd.  
Het webadres stelde een top tien samen van 
mannelijke kledingkeuzes die vrouwen onbegrijpelijk 
vinden. De foute prints staan daarin op de eerste 
plaats. 

 

bron: De Telegraaf van 7 november 2006 
 

1p 10 In tekst 5 is duidelijk sprake van een probleem, maar het is geen politiek 
probleem. 

 Waarom is er geen sprake van een politiek probleem? 
Doe het zo: 
Nee, er is geen sprake van een politiek probleem, want ....................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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tekst 6  
 

Traditionele rijtoer Gouden Koets 
 
In Den Haag hebben vele duizenden belangstellenden de rijtoer van de koningin 
bekeken. Koningin Beatrix reed in de Gouden Koets van Paleis Noordeinde naar 
het Binnenhof.  
In de gerestaureerde Ridderzaal las ze vervolgens zoals gebruikelijk de 
Troonrede voor. 
 
Het Ere-Escorte Cavalerie begeleidde de koningin dit jaar voor de 35ste keer. 
De eenheid bestaat uit ruim 50 ruiters, waaronder officieren, onder-officieren en 
huzaren en een standaardwacht. 
 
Vanwege het wisselvallige weer waren veel belangstellenden gekleed in een 
oranje regenjas. Een ‘nep-koningin’ deelde oranje bekertjes koffie uit. 
 
bron: NOS-teletekst van 19 september 2006 
 
Lees tekst 6. 

1p 11 Wat staat er in de Troonrede te lezen? 
A De mening van de koningin over wat zij belangrijk vindt voor Nederland. 
B De plannen van de regering voor de volgende kabinetsperiode. 
C De uitslagen van onderzoeken die onder de bevolking zijn gehouden. 
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tabel 1: Tweede Kamerverkiezingen 2006 
 

Definitieve uitslag 

 TK’06 TK’03 ’06 - ‘03

Zetels 150 150  

CDA 41 44 - 3

PvdA 33 42 -9

VVD 22 28 -6

SP 25 9 16

Fortuyn 0 8 -8

GroenLinks 7 8 -1

D66 3 6 -3

CU 6 3 3

SGP 2 2 0

PvdD 2 0 2

GW/PVV 9 0 9

 
bron: www.teletekst.nos.nl van 23 november 2006 
 
*PvdD= Partij van de Dieren 
*GW/PVV= Geert Wilders/Partij voor de Vrijheid 
 

1p 12 In tabel 1 zie je de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 
2006. 
Welke conclusie naar aanleiding van deze uitslag is juist? 
A De christen-democratische partijen hebben gewonnen. 
B De liberale partijen hebben gewonnen. 
C De meest linkse partij en de meest rechtse partij hebben gewonnen. 
D De sociaal-democratische partijen hebben gewonnen. 
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Lid van de VVD, jij ?!? 

Als ze na de verkiezingen een 
beroep op me willen doen, is 
het handiger als ik al lid ben. 

cartoon 3 
 

 
 
bron: www2.intermediair.nl/pathuis 
 
In de Nederlandse politiek is het gebruikelijk dat je lid bent van een politieke  
partij om in de Tweede Kamer of in het kabinet te komen. 

1p 13 Welke taak van een politieke partij herken je in cartoon 3? 
A Het leveren van mensen voor politieke functies. 
B Het afwegen van wensen die leven in de samenleving. 
C Het maken van een partijprogramma om de kiezers te laten zien wat zij 

willen. 
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voedselbank 

Wist je dat we er qua 
koopkracht iets op vooruit zijn 
gegaan? 

cartoon 4 
 

 
 
bron: Maarten Wolterink, http://home.filternet.nl 
 
Bekijk cartoon 4. 

1p 14 Voedselbanken in Nederland. Sommige politieke partijen vinden het een 
schande dat dit in ons land kan voorkomen. Een partij stelt dat de regering 
hiervoor verantwoordelijk is, omdat het minimuminkomen veel te laag is. 
Welke politieke partij vindt dat er gezorgd moet worden voor een hoger 
minimuminkomen? 
A de SP 
B de VVD 
C het CDA 
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Verboden op het 
gras te lopen 

cartoon 5 
 

 
 
bron: www.argus-online.nl 
 
Bekijk cartoon 5. 

1p 15 Sommige mensen ergeren zich enorm aan de vele regels die er in onze 
samenleving zijn. 
Welke politieke partij is de grootste voorstander om allerlei, volgens die partij, 
overbodige regels af te schaffen? 
A de PvdA 
B de SP 
C de VVD 
D het CDA 
 

2p 16 De Europese Unie heeft op vele terreinen grote invloed, onder andere op 
sociaal-economisch en op sociaal-cultureel terrein. 
Hieronder volgen vier voorbeelden van invloed: 
a de rechten van de consument worden beschermd 
b het recht van de Europese burgers om vrij te reizen 
c het goedkoper maken van het mobiel bellen in en naar het buitenland 
d het naleven van de mensenrechten 
 

 Zet de juiste letter op de goede plaats in de twee onderstaande schema’s. 
sociaal-economisch terrein sociaal-cultureel terrein 
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foto 1 
 

 
 
bron: www.htmfoto.net 
 

1p 17 Op foto 1 zie je de parlementsgebouwen in Den Haag. 
Waaruit bestaat het Nederlandse parlement? 
A de Eerste en Tweede Kamer 
B de Eerste Kamer en de Hoge Raad 
C de Tweede Kamer en de Hoge Raad 
D het kabinet en de Tweede Kamer 
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Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tabel 2 
 

 
 
 
 
Geweld in Enschede 

bedreiging 

gijzeling/ 
vrijheidsbenem

ing 

m
ishandeling 

m
oord en doodslag  

overval 

straatroof 

w
apenbezit 

Binnenstad (centrum) 29 0 100 0 2 7 6

Binnenstad (rest) 44 2 67 0 5 21 12

Tattersal 2 0 0 0 0 0 0

Transburg 6 0 2 1 0 0 0

Bothof 0 0 2 0 0 1 0

Velve 16 0 20 0 0 1 0

Restgebied (buurt 2) 4 1 20 0 2 0 0

Laares 5 0 15 0 0 0 0

Ribbelt 1 0 10 0 0 0 0

 
bron: Algemeen Dagblad-misdaadmeter van 2005 
 
Bekijk tabel 2. 

1p 18 De gemeenteraad van Enschede wil camera’s gaan plaatsen om de burgers een 
veiliger gevoel te geven en om de politie beter haar werk te kunnen laten doen. 
Het College van Burgemeester en Wethouders wil in één wijk gaan 
proefdraaien. 
In welke wijk kan de gemeente de camera’s het best plaatsen als men vooral 
straatroof en mishandeling wil aanpakken? 
A wijk binnenstad (centrum) 
B wijk binnenstad (rest) 
C wijk restgebied (buurt 2) 
D wijk Velve 
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tekst 7 
 
Vrouw aangehouden na opsteken middelvinger 
 
BREDA - Een 50-jarige vrouw uit Breda is opgepakt toen ze op de 
Vismarktstraat haar middelvinger had opgestoken naar twee agenten. 
De vrouw maakte het gebaar nadat de agenten haar erop hadden gewezen dat 
ze met een glas wijn over straat liep. Op het bureau ontkende zij de belediging. 
Ondanks de ontkenning maakte de politie proces-verbaal op tegen haar.  
Na verhoor is zij in de loop van de ochtend heengezonden. 
 
bron: De Telegraaf van 17 juli 2006 
 

1p 19 Waarvan zal de vrouw uit tekst 7 beschuldigd worden? 
A van het overtreden van een ongeschreven regel 
B van het plegen van een misdrijf 
C van het plegen van een overtreding 
 
tekst 8 
 
Internationale drugsbende opgerold 
 
DUISBURG - De Nederlandse en Duitse politie hebben met de arrestatie van 
twee Nederlanders, twee Duitsers en een Belg een bende opgerold die zich 
bezig hield met de handel in harddrugs. 
Dat meldde het Openbaar Ministerie in het Duitse Duisburg maandag. Bij 
invallen in panden in Duitsland en Nederland nam de politie in totaal honderd 
kilo amfetamine en xtc-tabletten in beslag. Ook werd een grote hoeveelheid 
cocaïne in de woningen van de verdachten aangetroffen. 
De verdachten zijn twee Nederlanders van 38 en 43 jaar, een 63-jarige 
handelaar uit Duisburg (Duitsland), een 79-jaar oude Belg en een 56-jaar oude 
Duitser. De laatste twee wonen in Nederland. 
Het vijftal werd afgelopen zondag in de boeien geslagen. 
 
bron: De Telegraaf van 5 september 2006 
 

1p 20 Er zijn verschillende soorten criminaliteit. 
Welke vorm van criminaliteit herken je in tekst 8? 
A georganiseerde criminaliteit 
B vandalisme 
C veelvoorkomende criminaliteit 
D witteboordencriminaliteit 
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tekst 9 
 
Rotterdamse lokt mannen in de val als meisje van veertien 
 
Politie onderzoekt pedofielenjaagster 
 
ROTTERDAM - De politie is een diepgaand onderzoek begonnen naar de 
praktijken van een Rotterdamse vrouw en haar website www.stopkindersexnu.nl. 
Bij het korps Rotterdam-Rijnmond is een aantal meldingen binnengekomen van 
mensen uit heel Nederland die valselijk worden beschuldigd van pedofilie.  
De klagers eisen dat de politie de zaak onderzoekt. 
 
bron: De Telegraaf van 7 november 2006 
 
Lees tekst 9. 

1p 21 De praktijken van de Rotterdamse vrouw zijn waarschijnlijk in strijd met de 
regels zoals die gelden in onze rechtsstaat. Vandaar dat de politie haar 
onderzoek is gestart. 
Waar zal het onderzoek van de politie zich op richten? 
Dat richt zich op 
A de georganiseerde misdaad. 
B haar terroristische activiteiten. 
C het voor eigen aanklager spelen van de Rotterdamse. 
D het zich schuldig maken aan witteboordencriminaliteit. 
 

2p 22 Er zijn verschillende soorten straffen. Eén daarvan is de hoofdstraf. 
 Zijn de volgende vier straffen wel of geen hoofdstraffen? 

1 geldboete          wel/geen 
2 intrekking rijbewijs        wel/geen 
3 taakstraf          wel/geen 
4 gevangenisstraf        wel/geen 
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Het begin was 
wel lekker assertief. 

cartoon 6 
 

 
bron: Algemeen Dagblad van 20 november 2006 
 

1p 23 De jongen uit cartoon 6 overtreedt iets, maar wat overtreedt hij nu eigenlijk? 
A een geschreven regel 
B een groepsnorm 
C een ongeschreven regel 
 
tekst 10 
 
Nieuwe wetgeving per 1 januari 2007 
 
Verdachten van misdrijven kunnen in de raadkamer met behulp van video 
worden gehoord (ook wel telehoren genoemd). Dit is het gevolg van een nieuwe 
wet die op 1 januari 2007 in werking treedt. 
 
bron: www.minjus.nl/actueel 
 
Lees tekst 10. 

1p 24 Nieuwe wetgeving komt niet zomaar tot stand. 
Wie of wat stelt in Nederland een nieuwe wet vast? 
A de Hoge Raad 
B de minister-president 
C het Openbaar Ministerie 
D het parlement 
 

1p 25 De politie heeft iemand aangehouden die verdacht wordt van het maken van een 
overtreding. 
Er wordt besloten dat de zaak voor de rechter komt. 
Voor welke rechtbank wordt de zaak behandeld? 
A de afdeling kanton van de rechtbank 
B de rechtbank 
C het Gerechtshof 
D de Hoge Raad 
 

S I N G L E  
Raap dat eens 

gauw op! Doe het 
zelf mens! 
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Doorbraak goudse kaas op internet 

Zit je weer blote kazen te kijken op 
www.goudakaas.nl??? 

Slik… 
Betrapt!

cartoon 7 
 

 
 
bron: www.peterboersma.nl 
 
Bekijk cartoon 7. 

1p 26 Het verspreiden van (kinder)pornografie via het internet is een strafbaar feit. 
De politie probeert achter de verspreiders en gebruikers te komen om ze te 
kunnen vervolgen. 
Wat voort soort criminaliteit is het verspreiden van (kinder)pornografie via het 
internet? 
A heling  
B internationale criminaliteit 
C veelvoorkomende- of kleine criminaliteit 
D witteboordencriminaliteit 
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tekst 11 
 
Onschuld 
 
Vier stamoudsten hebben mannen in hun dorp verplicht een ring te pakken uit 
een pot met kokende olie, om op die manier hun onschuld te bewijzen. Daarmee 
wilden de stamoudsten ontdekken wie 1500 kilogram rijst had gestolen die was 
bedoeld voor een plaatselijke school. 
De stamoudsten ontdekten de diefstal een week geleden en slaagden er niet in 
de dieven te vinden. Daarom moesten alle 150 mannen in het dorp de 
middeleeuwse proef ondergaan. 
 
naar: www.nu.nl van 19 september 2006 
 

2p 27 Uit tekst 11 blijkt dat niet overal ter wereld op dezelfde manier als in Nederland 
iemand schuldig of onschuldig wordt bevonden. 

 Schrijf naar aanleiding van de tekst twee verschillen op tussen de 
Nederlandse rechtsspraak en die uit tekst 11. 

Doe het zo: 
Verschil 1 ............................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
Verschil 2 ............................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................  
 

1p 28 Criminaliteit is een groot probleem voor de samenleving. Er is dan ook veel 
onderzoek naar gedaan. Een groep die zich volgens onderzoek veel schuldig 
maakt aan crimineel gedrag zijn jongeren van 16 tot 23 jaar. Verder onderzoek 
laat zien dat bij het ouder worden crimineel gedrag sterk afneemt. 
Wat is de belangrijkste reden waarom op latere leeftijd crimineel gedrag 
afneemt? 
Jongeren worden ouder en 
A gaan dan meer om met hun vrienden. 
B gaan dan meer deelnemen aan scholing. 
C gaan dan meer verantwoordelijkheid krijgen. 
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tekst 12 
 
Geweld rond Haags Holland Spoor gedaald 
 
DEN HAAG - De proef waarbij de politie fouilleeracties uitvoert rond station 
Holland Spoor in Den Haag is succesvol. Het aantal incidenten met geweld rond 
het station daalde in de eerste helft van 2006 sterk. Burgemeester  
Wim Deetman wil daarom dat de proef een vervolg krijgt, zo maakte een 
woordvoerder van de gemeente vrijdag bekend. Met name het aantal 
mishandelingen daalde sterk. Op 30 november buigt de gemeenteraad zich over 
het voorstel van Deetman. Later dit jaar beslist de raad of de proef opnieuw voor 
een half jaar gehouden mag worden. 
 
bron: De Telegraaf van 27 oktober 2006 
 

1p 29 Welk soort beleidsmaatregel herken je in tekst 12? 
A het proberen te voorkomen van crimineel gedrag 
B het oppakken van criminelen 
C het uitvoeren van vervolgingsbeleid 
 
tekst 13 
 
Taakstraf en begeleiding voor vechtende meisjes 
 
Eén van de vier meisjes die zich op 8 maart 2006 in het centrum van Mijdrecht 
schuldig maakte aan mishandeling van twee andere meisjes, heeft op de zitting 
van 29 mei een taakstraf gekregen van twintig uur.  
 
bron: www.om.nl/jeugdcriminaliteit van 13 juni 2006 
 

1p 30 Wat is het belangrijkste doel van de taakstraf uit tekst 13? 
A afschrikking, zodat andere meisjes dit niet ook gaan doen 
B heropvoeding van dit veroordeelde meisje 
C het beveiligen van de maatschappij tegen een gevaarlijk meisje 
D vergelding voor het slachtoffer 
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tekst 14 
 
Overval op geldloper in Amsterdam 
 
AMSTERDAM - Op het drukke Leidseplein in Amsterdam is woensdagmiddag 
een geldloper overvallen. Vermoedelijk twee daders bedreigden de geldloper in 
de buurt van zijn geldwagen, die bij een filiaal van ABN Amro stond geparkeerd. 
De daders reden op een scooter weg in de richting van de Vijzelstraat, aldus 
een woordvoerder van de politie. Er vielen geen gewonden. De overvallers 
gingen er met een onbekende buit vandoor. 
 
bron: De Telegraaf van 23 november 2006 
 

1p 31 Criminaliteit heeft verschillende gevolgen voor de samenleving. 
Van welke gevolgen zal het slachtoffer uit tekst 14 vooral last kunnen krijgen? 
A immateriële gevolgen 
B materiële en immateriële gevolgen 
C materiële gevolgen 
 
tekst 15 
 
Hekserij 
 
GUWAHATI - In de Indiase deelstaat Assam zijn zaterdag vijf leden van een 
gezin vermoord door dorpelingen die hen beschuldigden van hekserij. De daders 
droegen de stoffelijke overschotten van de onthoofde slachtoffers naar het 
politiebureau, zo liet een lokale politieagent weten. 
De 60-jarige Amir Munda, een traditionele genezer in de plaats Biswanath 
Charali, werd samen met zijn twee zonen en twee dochters aangevallen door 
een boze menigte.  
Dit gebeurde nadat een volksgericht hen schuldig had verklaard aan het 
verspreiden van een mysterieuze ziekte die de afgelopen weken verscheidene 
slachtoffers in het dorp heeft geëist. 
 
bron: www.plein.nl van 19 maart 2006 
 
tekst 16 
 
Het laatste heksenproces in Nederland 
 
Wanneer precies het laatste heksenproces heeft gespeeld is niet duidelijk.  
Na 1610 stopte de Republiek met gerechtelijke heksenvervolging. Het ging bij 
het proces in 1610 om een onbekende Schiedamse vrouw die niet meer naar de 
pijnbank werd verwezen om een bekentenis af te dwingen. Jacob Cats dichtte 
op dit voorval: 
‘Nadat het Hof dit vonnis had gegeven 
Scheen alle toverij als uit het land gedreven’ 
 
naar: www.volkscultuur.nl van 5 januari 2006 
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2p 32 Criminaliteit is een tijd- en plaatsgebonden begrip. In tekst 15 en 16 gaat het 
over hekserij. 

 Leg uit dat hekserij een voorbeeld is van zowel plaats- als tijdgebonden 
criminaliteit. 

Doe het zo: 
Hekserij is plaatsgebonden criminaliteit, want ...................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
en het is tijdgebonden criminaliteit, want ............................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
tekst 17 
 
Meidenbende opgepakt na vijftig winkeldiefstallen 
 
DELFZIJL - Een groep van 21 meisjes is aangehouden voor vijftig 
winkeldiefstallen in Delfzijl. De meiden die tussen 12 en 18 jaar zijn, zouden de 
winkeldiefstallen uit spanning en sensatie hebben gepleegd. De diefstallen 
gebeurden tussen november vorig jaar en augustus 2006. Dat meldt de politie.  
Twintig verdachten wonen in Delfzijl en één in Appingedam. Drie verdachten 
hadden al een strafblad. Uit onderzoek is volgens de politie gebleken dat er 
geen leiders in de meidengroep waren.  
 
bron: www.nu.nl van 19 september 2006 
 

1p 33 Een berichtje over criminaliteit staat vaak genoeg in de krant, maar zo één als in 
tekst 17 lees je niet zo vaak. 
Wat is er tamelijk bijzonder aan het bericht? 
A De reden van de winkeldiefstallen is vreemd, alleen uit armoede wordt 

gestolen. 
B Het betreft allemaal meisjes, terwijl jongens meestal meer in aanraking met 

de politie komen. 
C Het betreft de leeftijden van de meisjes in de groep, want criminaliteit in 

deze leeftijdsgroep komt weinig voor. 
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tekst 18 
 
Levenslang voor 16-jarige Britse jongen 
 
LONDEN - Een 16-jarige Britse jongen is maandag tot levenslang veroordeeld 
omdat hij een 11-jarige jongen heeft vermoord. Michael Hamer doodde Joseph 
Geeling omdat die niet inging op zijn voorstellen van seksuele aard. 
Hamer sloeg Geeling en stak hem neer. Vervolgens dumpte hij zijn slachtoffer in 
een park in de buurt van Manchester. De moord op de gehandicapte jongen 
wekte nogal wat beroering. 
 
naar: www.nu.nl van 16 oktober 2006 
 

1p 34 In theorie is de straf die de 16-jarige in tekst 18 heeft gekregen in Nederland ook 
mogelijk. 
Wanneer is dat het geval? 
A Als de minderjarige blijft ontkennen de moord gepleegd te hebben. 
B Als de minister van justitie hiervoor persoonlijk toestemming geeft. 
C Als de ouders van het slachtoffer die straf eisen. 
D Als een minderjarige wordt veroordeeld volgens het volwassenenrecht. 
 
tekst 19 
 
Leeglopen... 
 
Een 33-jarige wildplasser uit Dordrecht had er misschien beter aan gedaan als 
hij woensdagmorgen vroeg gewoon een toilet had gezocht. De man plaste tegen 
een boom op de Kfar–Savaweg in Rijswijk en werd daarbij betrapt door 
surveillerende politieagenten.  
 
naar: De Telegraaf van 18 oktober 2006 
 

1p 35 Welke conclusie naar aanleiding van tekst 19 is het beste? 
De wildplasser 
A heeft een overtreding begaan. 
B heeft meerdere overtredingen begaan. 
C heeft een misdrijf begaan. 
 
tekst 20 
 
……………… is het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten die 
iemand anders toebehoren. Over het algemeen gaat het om kwajongensstreken 
als het omgooien van vuilnisbakken, het bekladden van muren (graffiti), het in 
brand steken van afval en papier en het bekrassen van auto's. Het betreft vaak 
kinderachtig of puberaal gedrag uit verveling en kan wijzen op gebrek aan 
intelligentie, fantasie of fatsoen. 
 
bron: www.wikipedia.org 
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Het herhaaldelijk overtreden van 
(verkeers)regels kan inbeslagname van je 

scooter/bromfiets tot gevolg hebben! 

GAS TERUG!
Denk aan de veiligheid van jezelf en 

van anderen. 

Cool op je scooter!!  
Cool in het verkeer!! 

1p 36 Tekst 20 komt letterlijk uit de online Wikipedia-encyclopedie. 
Welk begrip moet op het stippellijntje in tekst 20 worden ingevuld? 
A georganiseerde misdaad 
B vandalisme 
C veelvoorkomende criminaliteit 
D witteboordencriminaliteit 
 
poster 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bron: Politie Gelderland Midden 
 

1p 37 Deze poster is een initiatief van de politiekorpsen uit Gelderland en het 
Openbaar Ministerie. 
Welke twee soorten beleid herken je in de poster? 
A opsporingsbeleid en preventief beleid 
B preventief- en repressief beleid 
C repressief beleid en vervolgingsbeleid 
D vervolgingsbeleid en opsporingsbeleid 
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tabel 3: gevoel van onveiligheid 
 

Onderwerpen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Mannen 

Voelt zich wel eens onveilig - - 16,6 15,7 17,3 19,9 18,3 16,7

Bang alleen thuis 6,0 5,3 6,2 5,7 6,3 6,2 4,3 5,3

Angst bij het opendoen 37,7 35,9 38,9 38,6 40,5 40,5 40,3 44,9

Onveilige plekken in de buurt 12,0 11,7 15,3 14,9 15,0 16,5 15,8 15,9

Aanpassing uitgaansgedrag 8,2 9,5 10,3 8,8 8,6 7,1 8,9 7,5

Grote kans op inbraak 8,3 7,7 6,2 5,4 5,7 5,4 5,1 4,8

Vrouwen 

Voelt zich wel eens onveilig - - 27,0 25,8 27,6 30,9 29,0 26,8

Bang alleen thuis 33,0 32,9 35,2 35,6 33,3 31,0 31,0 28,4

Angst bij het opendoen 74,0 73,6 76,6 74,6 75,2 75,6 75,6 78,0

Onveilige plekken in de buurt 36,0 33,6 47,9 44,6 45,5 43,5 43,5 43,1

Aanpassing uitgaansgedrag 22,7 21,2 26,0 22,0 21,1 20,1 20,1 17,0

Grote kans op inbraak 10,3 9,5 6,8 5,9 6,2 5,9 5,9 5,3

 
bron: Centraal Bureau voor de Statistiek van 5 december 2006 
 

1p 38 Welke conclusie naar aanleiding van tabel 3 is juist? 
A De kans op een inbraak is toegenomen. 
B Het gevoel van onveiligheid is in de loop der jaren toegenomen. 
C Vrouwen voelen zich onveiliger dan mannen. 
 
tekst 21 
 
Rijbewijs kwijt 
 
BEILEN - Vrijdagnacht controleerden agenten op de Snikke in Beilen een  
19-jarige automobilist uit Westerbork. Bij de blaastest scoorde hij 0.93 promille. 
Voor een beginnend bestuurder is dit een reden om het rijbewijs in te nemen.  
 
bron: Westerborker Courant van 24 januari 2007 
 

1p 39 Een van de uitgangspunten in het rechtssysteem is dat ‘iedereen de wet behoort 
te kennen’. 
Die wetten staan niet allemaal in het zelfde wetboek, maar in verschillende. 
In welk wetboek staat het delict uit tekst 21? 
A de Opiumwet 
B de Wegenverkeerswet 
C de Wet Economische Delicten 
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tekst 22 
 
Celstraffen voor kidnap Melchers 
 
Twee mannen die vorig jaar september betrokken waren bij de ontvoering van 
Claudia Melchers zijn donderdag in Amsterdam veroordeeld. De één kreeg zes 
jaar onvoorwaardelijk, de ander drie jaar waarvan één jaar voorwaardelijk. 
Tegen de verminderd toerekeningsvatbare Patricio W. had het Openbaar 
Ministerie vorige maand vier jaar onvoorwaardelijk geëist. Als gevolg van het 
lagere vonnis - drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk - komt W.  
volgend jaar vrij. 
 
naar: de Volkskrant van 10 november 2006 
 

1p 40 Hoe lang moet Patricio W. uit tekst 22 in totaal doorbrengen in de gevangenis? 
A 1 jaar 
B 2 jaar 
C 3 jaar 
 

2p 41 Criminaliteit kent vele vormen en wordt ook niet altijd gepleegd door dezelfde 
groep. 

 Noem twee vormen van criminaliteit die vooral door jongeren worden 
gepleegd. 

Doe het zo: 
 
1 .......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

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. 

800045-2-719o* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2008 
tijdvak 2 

 

 maatschappijleer 2 CSE BB 

 
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 47 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Politiek en beleid 
  

 1 D 
 

 2 C 
 

 3 A 
 

Vraag Antwoord Scores
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 4 A 
 

 5 C 
 

 6 B 
 

 7 maximumscore 2  
• De Dierenbescherming is een belangenvereniging. 1 
 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn (één van de volgende): 
• Zij probeert invloed uit te oefenen op het politieke 

besluitvormingsproces 
• Zij probeert invloed uit te oefenen op de politiek 
• Zij komt op voor de belangen van de dieren 
• Zij kan oproepen tot openlijke actie. 
• Zij kan via de media aandacht vragen voor de dieren.  
 
Opmerking 
Indien 1 of meerdere kenmerken juist, 1 punt toekennen.   
 

 8 C 
 

 9 D 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn, één van de volgende: 1 
Nee, er is geen sprake van een politiek probleem, want 
− er wordt geen oplossing verwacht van de politiek 
− het probleem staat niet op de politieke agenda 
− er zijn geen politieke partijen bij betrokken 
 

 11 B 
 

 12 C 
 

 13 A 
 

 14 A 
 

 15 C 
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 16 maximumscore 2 
 
De juiste antwoorden zijn: 
 
sociaal-economisch terrein sociaal-cultureel terrein 

A B 
C D 

 
Indien vier goed 2 
Indien drie of twee goed 1 
Indien een of nul goed 0 
 

 17 A 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 

 18 A 
 

 19 C 
 

 20 A 
 

 21 C 
 

 22 maximumscore 2 
Juiste antwoorden zijn: 
1 wel 
2 geen 
3 wel 
4 wel 
 
Indien vier goed 2 
Indien drie of twee goed 1 
Indien een of nul goed 0 
 

 23 A 
 

 24 D 
 

 25 A 
 

 26 B 
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Vraag Antwoord Scores

800045-2-719c 6 lees verder ►►►

 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste verschillen zijn (twee van de volgende): 
− In Nederland zijn er rechters, in India stamoudsten. 
− In Nederland verdedigt een advocaat iemand die ergens van wordt 

verdacht, in de tekst niet. 
− In Nederland mag deze opsporingsmethode niet gebruikt worden, in de 

tekst wel. 
− In Nederland mag iemand niet willekeurig aangehouden worden, in de 

tekst wel.  
 

 28 C 
 

 29 A 
 

 30 B 
 

 31 A 
 

 32 maximumscore 2  
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: (een van de volgende) 
Hekserij is een plaatsgebonden begrip, want 
− in Nederland is hekserij geen strafbaar gesteld gedrag. 
− er zijn landen waar hekserij wel strafbaar is, maar in Nederland niet. 
  
Hekserij is een tijdgebonden begrip, want: (een van de volgende) 
− vroeger werd je er wel voor veroordeeld, nu niet meer 
− vroeger was het strafbaar, nu niet meer 
  

 33 B 
 

 34 D 
 

 35 A 
 

 36 B 
 

 37 B 
 

 38 C 
 

 39 B 
 

 40 B 
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Vraag Antwoord Scores

800045-2-719c 7 lees verder ►►►

41  maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste vormen van criminaliteit zijn (twee van de 
volgende): 
− kleine criminaliteit 
− winkeldiefstal 
− vandalisme 
− rijden op een brommer zonder certificaat 
− veelvoorkomende criminaliteit 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch alle kandidaten per school in het programma 
WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
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 22-800013-c*  8 lees verder ►►►

6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 de Volkskrant van 30 juni 2006 
tekst 2 NRC Handelsblad van 21 augustus 2006 
cartoon 1 Lectrr van 17 maart 2006 
tekst 3 www.dierenbescherming.nl 
cartoon 2 de Volkskrant van 22 maart 2006 
tekst 4 www.nu.nl van 19 september 2006 
tekst 5 De Telegraaf van 7 november 2006 
tekst 6 NOS-teletekst van 19 september 2006 
tabel 1 www.teletekst.nos.nl van 23 november 2006 
cartoon 3 www2.intermediair.nl/pathuis 
cartoon 4 Maarten Wolterink, http://home.filternet.nl 
cartoon 5 www.argus-online.nl 
foto 1 www.htmfoto.net 
tabel 2 Algemeen Dagblad-misdaadmeter 2005  
tekst 7 De Telegraaf van 17 juli 2006 
tekst 8 De Telegraaf van 5 september 2007 
tekst 9 De Telegraaf van 7 november 2006 
cartoon 6 Algemeen Dagblad van 20 november 2006 
tekst 10 www.minjus.nl/actueel 
cartoon 7 www.peterboersma.nl 
tekst 11 www.nu.nl van 19 september 2006 
tekst 12 De Telegraaf van 27 oktober 2006 
tekst 13 www.om.nl/jeugdcriminaliteit van 13 juli 2006 
tekst 14 De Telegraaf van 23  november 2006 
tekst 15 www.plein.nl van 19 maart 2006 
tekst 16 www.volkscultuur.nl van 5 januari 2006 
tekst 17 www.nu.nl van 19 september 2006 
tekst 18 www.nu.nl van 16 oktober 2006 
tekst 19  De Telegraaf van 18 oktober 2006 
tekst 20 www.wikipedia.org 
poster 1 Politie Gelderland Midden 
tabel 3 Centraal Bureau voor de Statistiek van 5 december 2006 
tekst 21 Westerborker Courant van 24 januari 2007 
tekst 22 de Volkskrant van 10 november 2006 
 

einde  800045-2-719c* 
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700013-1-726o 

Examen VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 1
vrijdag 25 mei

11.30 - 13.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 700013-1-726o 2 lees verder ►►►

                      Oh    nee! 
Het     is de    Franse    smurfolutie 

Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 
cartoon 1 
 

 
 
bron: http://joriso.nl 
 

1p 1 Leg uit dat de doodstraf die je ziet uitgebeeld in cartoon 1 voor Nederland 
tijdgebonden is. 
Doe het zo: 
De straf is voor Nederland tijdgebonden, want 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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 700013-1-726o 3 lees verder ►►►

tekst 1 
 
21 maanden cel voor Margje H. (81) 
 
De 81-jarige Margje H. is veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf voor het 
doden van haar 51-jarige verstandelijk gehandicapte dochter. De beginnende 
dementie en de hoge leeftijd van H. waren redenen om een lagere straf op te 
leggen dan geëist. 
 
bron: NRC Handelsblad van 29 april 2005 
 

1p 2 Wie heeft er in de tekst rekening gehouden met de leeftijd van de dader? 
A de griffier 
B de officier van justitie 
C de rechter 
D de reclassering 
 
tekst 2 
 
Vandalen aangehouden 
 
ZEIST- Twee 13-jarige jongens uit Zeist zijn opgepakt voor het vernielen van 
een schutting aan de Kwikstaartlaan in Zeist. Een oplettende buurtbewoner zag 
dinsdagavond dat het duo de schutting met een mes bewerkte en alarmeerde de 
politie. 
 
naar: Het AD/Utrecht van 8 september 2005 
 

1p 3 Uit onderzoek blijkt dat er een aantal redenen is waarom het gedrag uit de tekst 
voorkomt. 

 Noem een reden waarom de jongens uit tekst 2 tot hun daad zouden kunnen 
zijn gekomen. 

Doe het zo: 
Een reden is  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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tekst 3 
 
Eigenaren honden ontlopen belasting massaal 
 
bron: de Volkskrant van 10 juni 2005 
 

1p 4 Jan P. was havenarbeider en is in de WIA terechtgekomen. Hij heeft twee 
straathonden uit het asiel opgenomen en zorgt zo goed mogelijk voor ze.  
Hij houdt van zijn dieren. Hij heeft een dwangbevel van de gemeentelijke 
belastingdienst gekregen dat hij per direct de hondenbelasting moet betalen.  
Hij heeft dit nog steeds niet gedaan. Hij wordt voor de rechter gedaagd en moet 
voorkomen. 
Voor welke rechter moet Jan verschijnen? 
A de afdeling kanton van de rechtbank 
B de Hoge Raad 
C het gerechtshof  
 
tekst 4 
 
Politie pakt Lonsdaler met hakenkruis op 
 
VENRAY - De politie heeft woensdagmiddag in Venray een 19-jarige Lonsdaler 
opgepakt, omdat hij een jack droeg met daarop een hakenkruis. Hij werd 
aangehouden wegens opruiing. De man uit Venray heeft zich volgens de politie 
discriminerend gedragen in het televisieprogramma NOVA. 
 
bron: de Volkskrant van 8 april 2005 
 

1p 5 Deze man uit tekst 4 heeft voor zover bekend niets gestolen of iets vernield. 
Toch hebben zijn daden gevolgen op immaterieel gebied. 
Mensen kunnen bijvoorbeeld verontwaardigd zijn over zijn gedrag.  
Noem nog een immaterieel gevolg van het gedrag van de man uit de tekst. 
 
Doe het zo en vul aan: 

 Een immaterieel gevolg van de daden van de man is volgens mij 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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tekst 5 
 
Gevangenen na uitzitten straf zonder begeleiding op straat 
 
Uit de tweede landelijke enquête onder ex-gedetineerden (mensen die in de 
gevangenis hebben gezeten) in Nederland blijkt dat ze er te vaak alleen voor 
staan na hun periode van gevangenschap. 
 
bron: Het Algemeen Dagblad van 14 februari 2005 
 

1p 6 Welke instantie of personen moet(en) eigenlijk de begeleiding van  
ex-gedetineerden op zich nemen? (zie tekst 5) 
A de politiebonden 
B de reclassering 
C hun advocaten 
 
tekst 6 
 
Eis: cel en tbs voor in brand steken vriendin 
 
De advocaat-generaal* bij het gerechtshof in Leeuwarden heeft maandag 
achttien maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 17-jarige 
Awa uit Leeuwarden. 
Awa overgoot vorig jaar augustus zijn ex-vriendin met terpentine en stak haar in 
brand. Hij deed dat uit wraak, omdat ze tijdens een vakantie een andere jongen 
zou hebben gezoend. 
* Een advocaat-generaal is een officier van justitie bij een gerechtshof. 
 
bron: de Volkskrant van 28 juni 2005 
 

1p 7 De verdachte uit tekst 6 is 17 jaar oud.  
Welk bijzonder recht heeft hij als 17-jarige? 
A Hij heeft recht op een advocaat. 
B Hij kan helemaal niet strafrechtelijk worden vervolgd, want hij is te jong. 
C Zijn rechtszitting is niet openbaar. 
 

1p 8 Wat gebeurt er als de veroordeelde uit tekst 6 inderdaad tbs krijgt? 
A Hij moet een boete betalen en smartengeld geven aan het slachtoffer. 
B Hij moet na zijn celstraf een taakstraf uitvoeren. 
C Hij wordt opgenomen in een psychiatrisch behandelcentrum. 
D Hij wordt uitgewezen naar zijn geboorteland. 
 

1p 9 Deze zaak werd behandeld door het gerechtshof in Leeuwarden. 
Welke van de volgende conclusies is dan juist? 
A De Minister van Justitie heeft zich met deze zaak bemoeid. 
B Dit moet een hoger beroep zijn van een eerdere rechtszaak. 
C Het Openbaar Ministerie neemt het niet hoog op, anders zou de Hoge Raad 

deze zaak wel behandelen. 
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 700013-1-726o 6 lees verder ►►►

2p 10 In het verleden is er onderzoek gedaan naar het ontstaan van crimineel gedrag.  
Naar aanleiding van deze verschillende onderzoeken is een aantal theorieën 
ontstaan. 

 Welke uitspraken naar aanleiding van deze theorieën zijn juist? 
Zet bij elk van de volgende beweringen een kruisje in de juiste kolom. 
 
 juist onjuist 
Een kind dat opgroeit in armoede wordt iemand met 
crimineel gedrag. 

  

Groepsgedrag kan aanleiding geven tot crimineel 
gedrag. 

  

 
tekst 7 
 
Tbs na neersteken buschauffeur 
 
Het gerechtshof in Den Bosch heeft vandaag in hoger beroep tbs met verpleging 
opgelegd aan de 28-jarige man die in 2004 een Tilburgse buschauffeur 
levensgevaarlijk verwondde. Het neersteken van de medewerker van het 
busbedrijf leidde destijds tot een spontane chauffeursstaking. 
 
bron: NRC Handelsblad van 30 maart 2005 
 

1p 11 Welk doel heeft de rechtbank om de man uit tekst 7 te veroordelen tot tbs? 
A Deze voorwaardelijke straf helpt de man zijn leven weer op te bouwen. 
B Het beveiligen van de maatschappij tegen een gevaarlijke man. 
C Het is een vergelding vanwege het neersteken van een onschuldige 

buschauffeur. 
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tekst 8 
 
Sarapop in brand gestoken 
 
SOMEREN - Onbekenden hebben maandag in alle vroegte een sarapop,  
die bij een woning in Someren voor de deur stond, in brand gestoken.  
Een toevallige passant zag de pop, die een vrouw op haar vijftigste verjaardag 
cadeau wordt gedaan, branden en waarschuwde de bewoners. Zij konden met 
emmers water de brand blussen en zo erger voorkomen. Volgens de politie 
ontstond er schade aan de woning. 
 
bron: De Telegraaf van 28 juni 2005 
 

1p 12 Er staan wel eens meer van dit soort berichtjes in de krant. 
Van wat voor soort criminaliteit is er sprake in tekst 8? 
A georganiseerde criminaliteit 
B kleine of veel voorkomende criminaliteit 
C witte boordencriminaliteit 
D zware criminaliteit 
 

2p 13 Tijdens de behandeling van het thema criminaliteit en rechtsstaat vraagt de 
leraar aan zijn leerlingen om een aantal stellingen over dit onderwerp op het 
bord te schrijven. 
Hierna volgen vier van de opgeschreven stellingen. 

 Zijn de volgende stellingen juist of onjuist? 
Zet bij elk van de volgende beweringen een kruisje in de juiste kolom. 
 
 juist onjuist 
Jongens komen meer in aanraking met de politie 
dan meisjes. 

  

Een rechter moet rekening houden met de 
persoonlijke omstandigheden van de dader. 

  

Sommige verdachten hebben geen recht op een 
advocaat. 

  

Een verdachte heeft altijd het recht om te zwijgen.   
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 700013-1-726o 8 lees verder ►►►

KWESTIE VAN CONDITIE! 
GEWOON MINDER PILLEN 
SLIKKEN EN EEN PAAR 
HALTES LOPEN! 

cartoon 2 
 

 
 
bron: Tom Janssen in Keesings Maatschappijleer Bundel, 1996 
 
De cartoon lijkt een grap, maar is echt een keer gebeurd. Een oude dame heeft 
een tasjesdief, die haar van haar handtas wilde beroven, zodanig geschopt en 
geslagen, dat hij in het ziekenhuis operatief behandeld moest worden. Er volgde 
een rechtszaak waarbij de oude vrouw niet werd veroordeeld, maar wel werd 
gevraagd in het vervolg minder fors op te treden. 
 

1p 14 Waarop heeft de advocaat van de oude vrouw zich beroepen? 
A noodweer 
B ontoerekeningsvatbaarheid 
C overmacht 
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tabel 1 
 

Bijstandsuitkeringen woonbuurten
Capelle aan den IJssel
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1p 15 Welke conclusie is juist naar aanleiding van tabel 1? 
In Capelle aan den IJssel 
A is het inkomen evenwichtig over de wijken verdeeld. 
B zijn alle wijken vergelijkbaar met elkaar. 
C zijn er rijke en arme wijken. 
 

1p 16 Het gebeurt regelmatig dat er cijfers over de criminaliteit in Nederland worden 
gepubliceerd. 
In een klassengesprek wordt hierover gepraat. Een aantal opmerkingen staat 
hier onder. 
 
1 Niet alle misdrijven worden bij de politie gemeld. 
2 Fraude komt vooral voor bij lagere sociaaleconomische groepen. 
3 Geweldsmisdrijven worden meer gepleegd door meisjes dan door jongens. 
 
Welke van de drie uitspraken is juist? 
A 1 
B 2 
C 3 
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 700013-1-726o 10 lees verder ►►►

afbeelding 1                                                        afbeelding 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
bron: politie Amsterdam Amstelland                bron: http://www.dvhn.nl 
 

2p 17 In de afbeeldingen 1 en 2 zie je vier belangrijke personen in het strafproces.  
De politie, de advocaat, de rechter en de verdachte. 
Er is altijd een vijfde persoon bij betrokken. 

 Welke persoon mis je en moet op de plaats van het vraagteken komen en 
schrijf een van zijn taken op. 

Doe het zo: 
Ik mis  
 
............................................................................................................................ 
 
en een van zijn taken is 
 
............................................................................................................................ 
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tekst 9 
 
Politie pakt autokraker 
 
PURMEREND - Een 42-jarige man is afgelopen weekeinde door de politie 
aangehouden omdat hij wordt verdacht van inbraak in een auto. Na een melding 
dat een autokraker betrapt was, werd in de omgeving gezocht naar de 
verdachte. Een man die aan het signalement van de dader voldeed, vluchtte na 
het zien van de politie een steegje in, maar hij kon snel worden ingehaald en 
aangehouden. Een uit de auto gestolen radio werd in zijn nabijheid aangetroffen. 
De man is voor verhoor meegenomen. 
 
naar: Het Gezinsblad van 30 maart 2005 
 

1p 18 Welke taak van de politie herken je in de gebeurtenis van tekst 9? 
A hulpverlening van personen in nood 
B opsporing van strafbare feiten 
C preventie van misdrijven 
 
tabel 2 
 
Aangiften van misdrijven bij de Spoorwegpolitie 
 
 2003 2004 verschil in % 
zakkenrollerij 2353 1001 -57 
bedreigingen personeel   177   208 +18 
mishandeling 
- met letsel 
- zonder letsel 

 
  108 
  177 

 
  100 
  193 

 
-7 
+9 

straatroof   172    86 -50 
 
bron: de Volkskrant van 7 april 2005 
 

1p 19 Tabel 2 verscheen in de Volkskrant. Er stond een artikeltje bij. 
Wat was de kop boven het artikeltje? 
A Bedreigingen spoorwegpersoneel afgenomen. 
B Minder straatroven en zakkenrollerij op stations. 
C Spoorwegpolitie niet geschikt voor haar werk. 
D Straatroof en zakkenrollerij op stations neemt sterk toe. 
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grafiek 1 
 

Wie loopt gevaar?
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bron: de Volkskrant van 28 mei 2003 
 
Bekijk grafiek 1. 

1p 20 Welke conclusie naar aanleiding van grafiek 1 is juist? 
A Bijna alle oudere mannen worden vermoord. 
B Een 10-jarige heeft de grootste kans om vermoord te worden. 
C Er worden meer vrouwen tussen 20 en 30 jaar vermoord dan mannen. 
D Mannen worden vaker vermoord dan vrouwen. 
 
 

Politiek en beleid 
 

2p 21 Nederland is een parlementaire democratie en deze heeft een aantal 
kenmerken. 
Er volgt nu een tweetal uitspraken.  

 Geef aan of die juist of onjuist zijn.  
Zet bij elk van de volgende beweringen een kruisje in de juiste kolom. 
 
 juist onjuist 
De volksvertegenwoordiging kan ter verantwoording 
worden geroepen door het kabinet. 

  

De politieke macht ligt namens de burgers bij het 
kabinet. 
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cartoon 3 
 

 
bron: Jos Collignon in de Volkskrant van 30 april 2005 
 

1p 22 In cartoon 3 zie je koningin Beatrix voor in de auto en minister-president Jan 
Peter Balkenende achterin aan het stuur in het kinderzitje. 
Waarom klopt de cartoon? 
De cartoon klopt, want 
A de koningin bepaalt het beleid voor de regering. 
B de koningin heeft de macht in Nederland. 
C de ministers zijn verantwoordelijk voor de daden van de koningin. 
 
tekst 10 
 
Kabinet kan nog zeker miljard extra uitgeven 
 
DEN HAAG - Het kabinet heeft volgend jaar zeker 2 miljard euro extra ter 
beschikking als gevolg van hogere aardgasinkomsten. Daarvan is in het 
‘paasakkoord’ al ruim 1 miljard bestemd voor extra uitgaven voor onder meer 
onderwijs, justitie en jeugdzorg. Daardoor blijft er nog 1 miljard over om te 
besteden. Dezelfde partijen die ook het regeerakkoord hadden gesloten, 
steunden het kabinet bij hun keuze. 
 
naar: De Telegraaf van 10 augustus 2005 
 

1p 23 Welke partijen hebben het ‘paasakkoord’ uit tekst 10 gesloten? 
A alle partijen uit de Tweede Kamer 
B de coalitiepartijen 
C de oppositiepartijen 
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tekst 11 
 
Waddenvereniging toch tegen gaswinning op wad 
 
DEN HELDER - De Waddenvereniging is en blijft tegen gaswinning in de 
Waddenzee en zal zo nodig naar de rechter stappen om winning tegen te gaan. 
 
bron: NRC Handelsblad van 25 april 2005 
 

1p 24 De Waddenvereniging uit tekst 11 is een voorbeeld van een 
A belangengroep. 
B onderdeel van het parlement. 
C politieke partij. 
 
tekst 12 
 
In de bus 
 
In bus 124 van Naaldwijk naar Rotterdam zitten twee meisjes de dag voor de 
Ramadan met elkaar te praten. Tijdens de hele rit zijn ze druk in gesprek en de 
volgende vragen komen ter sprake.  
Vragen: 
- Denk jij dat ik de komende tijd ‘s avonds nog naar mijn vriendinnen toe mag? 
- Mag jij vanavond naar de moskee? 
- Snap jij dat een Nederlands meisje een maand lang bij hem thuis mocht 

wonen? 
- Weet jij hoe laat je eigenlijk weer mag eten? 
Samen proberen ze een antwoord te vinden op deze vragen. 
 
naar: een gesprek van twee meisjes op 4 oktober 2005 
 

1p 25 Je kunt bij maatschappijleer op verschillende manieren naar problemen kijken. 
Zo ook naar de vragen die de meisjes uit tekst 12 hebben. 
Vanuit welke zienswijze kunnen de vragen uit de tekst beantwoord worden? 
A de politiek-juridische  
B de sociaal-culturele  
C de sociaal-economische  
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tekst 13 
 
Ook burgers kunnen voorstellen doen aan Kamer 
 
DEN HAAG - Burgers kunnen mogelijk al voor de zomer zelf wetsvoorstellen 
indienen in de Tweede Kamer. 
Voorwaarde is wel dat het voorstel ondersteund wordt door 40.000 
handtekeningen. 
De commissie voor de werkwijze van de Tweede Kamer heeft aan het bestuur 
van de Kamer een positief advies uitgebracht om de mogelijkheid van het 
'burgerinitiatief' te openen. De verwachting is dat de Tweede Kamer het voorstel 
aanneemt. 
 
naar: De Telegraaf van 6 april 2004 
 

1p 26 Welk doel wil men bereiken met het aannemen van het voorstel uit tekst 13? 
A De kloof tussen burgers en politiek vergroten. 
B De kloof tussen burgers en politiek verkleinen. 
C De macht van de koningin verminderen. 
D De macht van het parlement verkleinen. 
 
tekst 14 
 
Niemand zo goed als Kim Jong-il 
 
De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il kent de telefoonnummers van alle 
arbeiders in het land uit zijn hoofd, liet de staatspropaganda deze week weten. 
Het is slechts een van de vele bovenmenselijke prestaties die aan de 'Geliefde 
leider' worden toegeschreven. 
Hij wordt aangesproken met Geliefde leider, maar heeft nog 1200 titels. Enkele 
daarvan: ‘De meest illustere onder alle illustere generaals’, ‘De Leider zonder 
evenknie’ en de ‘Leidsman van de 21ste eeuw’. In schoolboeken en  
tv-uitzendingen wordt hij geprezen als ‘Door de hemel gezonden generaal’, 
‘Hoeder van onze planeet’ en ‘Wereldberoemd schrijver’. 
 
naar: Het Algemeen Dagblad van 6 augustus 2005 
 

1p 27 Kim Jong-il is een bijzonder mens. 
Welke conclusie naar aanleiding van tekst 14 is juist? 
Kim Jong-il 
A geeft leiding aan een democratisch gekozen regering. 
B heeft vergelijkbare macht als koningin Beatrix. 
C is een typisch voorbeeld van een dictator. 
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  staking     op z’n  ns 

  Dames   en  heren     de 
aangekondigde   spoorstaking  
heeft   een    vertraging   van  
   tien      minuten 

tekst 15 
 
Minister deelt zorg inkomen jonge zieke 
 
DEN HAAG - Ook minister Hoogervorst (Volksgezondheid) is bezorgd over de 
inkomens van jonge gehandicapten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
Ze gaan er ongeveer 3 procent op achteruit. 
Op aandringen van de Tweede Kamer beloofde de minister gisteren “daar nog 
eens naar te kijken”. Dat geldt ook voor alleenstaande ouderen met een 
inkomen net boven de ziekenfondsgrens. Ook zij kunnen er meer dan 2 procent 
op achteruit gaan. De Kamer wil dat deze groepen er niet op achteruitgaan. 
 
naar: Sp!ts van 28 juni 2005 
 

1p 28 De minister gaat er inderdaad naar kijken en komt daarna met een 
compromisvoorstel. 
Wat gaat de minister nu waarschijnlijk doen? 
De minister 
A laat de regeling zoals die al was. 
B zal de Kamer gedeeltelijk gelijk geven. 
C zegt dat de koningin geen toestemming heeft gegeven voor een nieuw 

voorstel. 
 
cartoon 4 
 

 
 
bron: Lectrr: Spoorstaking gepubliceerd op vrijdag 17 juni 2005 
 

1p 29 Er wordt niet zomaar gestaakt. 
Door wie of wat wordt een staking meestal georganiseerd? 
A de minister-president 
B een belangenvereniging 
C een ministerie  
D een politieke partij 
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cartoon 5 
 

 
 
bron: website van Peter Boersma, cartoonist 
 

1p 30 In Nederland is de vrijheid van onderwijs een belangrijk grondrecht, vandaar dat 
er ook scholen van verschillende richtingen zijn. 
Welke partij is de grootste voorstander van dit grondrecht? 
A CDA 
B GroenLinks 
C PvdA 
D SP 
 

1p 31 In de raad van de gemeente Westland komt een partij met het voorstel om het 
abonnement voor het zwembad in Naaldwijk te laten gelden voor maandag tot 
en met zaterdag. Als mensen op zondag willen zwemmen, moet er een apart 
kaartje gekocht worden. 
Het voorstel wordt echter in de raad verworpen, want de meeste partijen willen 
niet meewerken aan dit aparte beleid. 
Welke partij zal het voorstel ingebracht hebben? 
A D66 
B SGP 
C VVD 
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1p 32 Klas 4C heeft les gehad over de Nederlandse politiek en de leraar vraagt aan 
zijn leerlingen om een korte samenvatting te schrijven. Hieronder volgen drie 
van die samenvattingen: 
 
tekst 16 
 
John schrijft: 
Nederland is een parlementaire dictatuur, waar de kiezers om de vier jaar 
mogen stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft een 
controlerende en een wetgevende taak. 
 
tekst 17 
 
Lisanne schrijft: 
Nederland is een parlementaire democratie, waar de kiezers om de vier jaar 
mogen stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. 
De Tweede Kamer heeft een rechterlijke en een wetgevende taak. 
 
tekst 18 
 
Vera schrijft: 
Nederland is een parlementaire democratie, waar de kiezers om de vier jaar 
mogen stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft een 
controlerende en een wetgevende taak. 
 
Wie van de drie leerlingen heeft een foutloze samenvatting geschreven? 
A John 
B Lisanne 
C Vera 
 
tekst 19 
 
Idee Kamer: wie zwijgt is donor 
 
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat iedere volwassen Nederlander 
automatisch orgaandonor is tenzij bezwaar wordt aangetekend. Dit moet het 
aantal donoren verhogen. Jaarlijks sterven ruim tweehonderd mensen doordat 
er niet tijdig een nier of hart beschikbaar is. 
 
bron: de Volkskrant van 18 januari 2005 
 

1p 33 Een reactie van een politieke partij in de Tweede Kamer: “Dit is een slecht idee. 
God heeft het menselijk lichaam niet gemaakt om het te verknippen voor andere 
mensen. Mijn fractie zal tegenstemmen.” 
Welke partij heeft bovenstaande reactie gegeven? 
A D66 
B PvdA 
C SGP 
D VVD 
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tekst 20 
 
Wie bestuurt de gemeente? 
 
Het College van … 1 … is het dagelijks bestuur van de Gemeente. Zij zorgt voor 
het uitvoeren van landelijke regelingen, is verantwoordelijk voor de financiën en 
voert het personeelsbeleid. Zij heeft hiervoor wettelijke bevoegdheden, zoals het 
aan- en verkopen van gemeentelijke eigendommen. Iedere … 2 … heeft daarbij 
een eigen takenpakket. 
Het College beslist bij meerderheid van stemmen. Het College is verantwoording 
schuldig aan de … 3 …. 
 
naar: de gemeente Werkendam (http://www.werkendam.nl/) 
 

3p 34 Hieronder volgt een aantal begrippen: 
a gemeenteraad 
b burgemeester en wethouders 
c staatssecretaris 
d Tweede Kamer 
e wethouder 
f minister-president 
g oudste lid van het college 
h ministers 
i burgemeester 
 

 Welke begrippen moeten op de stippellijntjes in de tekst worden ingevuld? 
(Vul de juiste letter in.) 
 
1 …… 
 
2 …… 
 
3 …… 
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         F O K K E &  S U K K E 
      hebben   nóg één  manifest 
   wij  zijn  voor 
de invoering van 
de   guillotine            mits er geen 
                                koppen rollen 

cartoon 6 
 

 
 
bron: NRC Handelsblad van 23 juni 2005 
 

1p 35 Een guillotine is een apparaat om iemand snel te onthoofden. Uit een onderzoek 
blijkt dat zestig procent van de Nederlandse burgers voor invoering van de 
doodstraf is voor zware criminelen en terroristen. Toch kennen we de doodstraf 
niet in Nederland.  
Welk knelpunt van de politieke besluitvorming brengen Fokke & Sukke in  
cartoon 6 naar voren? 
A De tegenstelling tussen meningen in de politiek en in de samenleving. 
B De vertragende werking van de bureaucratie. 
C Het parlement heeft tegenover de regering maar weinig te vertellen. 
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afbeelding 3 
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Legenda:
eventueel te verbreden weg
alternatieve verbinding A6-A9

’ t  G O O I

 
 
bron: de Volkskrant van 14 november 2005 
 

1p 36 Jij woont in Weesp en je bent erg tegen de aanleg van deze nieuwe weg. Je wilt 
je gaan aansluiten bij een jongerenvereniging van een politieke partij om je 
mening te laten horen. 
Bij welke politieke partij kun je je dan het beste aansluiten? 
A CDA 
B GroenLinks 
C PvdA 
D VVD 
 
tekst 21 
 
Ophokplicht voor Nederlands pluimvee 
 
DEN HAAG - Commercieel gehouden scharrelkippen, eenden en ander pluimvee 
dat buiten loopt, moeten tijdens de vogeltrek binnen blijven.  
De maatregel gaat waarschijnlijk eind deze week in, kondigde …… dinsdag aan. 
De ophokplicht geldt in ieder geval tot eind dit jaar, maar mogelijk langer. 
 
bron: De Telegraaf van 16 augustus 2005 
 

1p 37 Welke minister moet op het stippellijntje in tekst 21 worden ingevuld? 
A de minister van Binnenlandse Zaken 
B de minister van Landbouw 
C de minister voor Integratie en Vreemdelingenbeleid 
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cartoon 7 
 

 
 
bron: http://www.canarypete.be 
 

1p 38 In veel landen heeft de overheid een vergelijkbare taak als je kunt herkennen in 
de cartoon. 
Op welk terrein herken je in cartoon 7 een taak van de overheid? 
Op het terrein van 
A de gezondheidszorg. 
B de media. 
C de veiligheid. 
 
tekst 22 
 
Vet protest tegen minister Hoogervorst 
 
DEN HAAG - Enkele mensen die dringend een buikwandcorrectie nodig hebben, 
hielden een protestactie op het Binnenhof in Den Haag. De betogers zijn het er 
niet mee eens dat minister Hoogervorst (Volksgezondheid) de vergoeding van 
de ingreep met ingang van dit jaar heeft geschrapt. 
Zij hebben een maagverkleinende operatie ondergaan om van extreem 
overgewicht af te komen en dreigen nu met hun losse vellen te blijven zitten. 
 
bron: AD van 15 september 2005 
 

1p 39 Op welke manier proberen de betogers uit tekst 22 het politieke 
besluitvormingsproces te beïnvloeden?  
A Door gebruik te maken van inspraakmogelijkheden. 
B Door het voeren van openlijke actie. 
C Door met ondemocratische middelen proberen hun zin door te drijven. 
D Door te lobbyen. 
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tekst 23 
 
Nederlander Van Aartsen kandidaat-voorzitter Europese liberalen 
 
DEN HAAG - …… -aanvoerder Van Aartsen is kandidaat voor het 
voorzitterschap van de Europese vereniging van liberale partijen, ELDR.  
Hij is door de …… voorgedragen. 
De Vlaamse liberale partij VLD heeft op haar beurt Annemie Neyts 
voorgedragen. 
 
bron: De Telegraaf van 12 september 2005 
 

1p 40 In tekst 23 zie je twee keer een stippellijntje. Op deze stippellijntjes stond twee 
keer dezelfde partijnaam. 
Welke partijnaam moet er op de stippellijntjes ingevuld worden? 
A CDA 
B GroenLinks 
C PvdA 
D VVD 
 
tekst 24 
 
Parkeerverbod voor aso-bak in Nijmegen 
 
Een meerderheid in de ...... wil luxe terreinwagens uit de stad weren. 
De terreinwagens zijn een bedreiging voor het leefmilieu en de 
verkeersveiligheid, vindt GroenLinks. 
 
bron: de Volkskrant van 21 oktober 2004 
 

1p 41 Welk begrip moet op de puntjes in tekst 24 worden ingevuld? 
A Europese Commissie 
B gemeenteraad 
C Provinciale Staten 
D Tweede Kamer 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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tekst 25 
 
Coalitie blokkeert debat over sociaal beleid; kabinet tevreden 
 
bron: NRC Handelsblad van 10 december 2004 
 

1p 42 Wat wordt in de kop bedoeld met een coalitie? 
Dat zijn 
A alle oppositiepartijen. 
B alle partijen in de Tweede Kamer. 
C alle regeringspartijen. 
D alle sociaaldemocratische partijen. 
 
tekst 26 
 
De gemeente Utrecht gaat vrouwen die een burka dragen (zie afbeelding 4) 
tijdens het solliciteren korten op hun uitkering.  
Er is namelijk geen werkgever die een vrouw met deze kledij aanneemt.  
De gemeente heeft naar aanleiding van een klacht van één werkgever de 
kortingsmaatregel genomen. Tot nu toe is één geval bekend van een sollicitant 
in een burka. 
 
afbeelding 4 
 

 
 
bron: www.global-sisterhood-network.org/ gsn/images 
 

1p 43 Herken je in tekst 26 een politiek probleem? 
Doe het zo: 
Ja, ik herken een politiek probleem, want  
 
............................................................................................................................ 
of 
 
Nee, ik herken geen politiek probleem, want  
 
............................................................................................................................ 
 

einde  700013-1-726o* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
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.  
 
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 regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 

 1 maximumscore 1 
Juiste antwoorden zijn: 
De straf is tijdgebonden, want 
− deze straf komt in Nederland niet meer voor. 
− dit is een straf die vroeger werd uitgevoerd. 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 1 
Juiste redenen zijn (één van de volgende): 
− verveling 
− spel/vermaak 
− actie/spanning 
− frustratie 
− niet willen onderdoen voor elkaar 
− wraak 
− niet goed opgevoed 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 1 
Juiste gevolgen zijn: 
− gevoelens van angst en onzekerheid bij andere burgers, met name bij 

allochtonen 
− aantasting van het rechtsgevoel 
− normvervaging 
− gevoelens van onveiligheid 
 

 6 B 
 

 7 C 
 

 8 C 
 

 9 B 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 10 maximumscore 2 
 juist onjuist 
Een kind dat opgroeit in armoede wordt iemand 
met crimineel gedrag. 

 x 

Groepsgedrag kan aanleiding geven tot 
crimineel gedrag. 

x  

 
 11 B 

 
 12 B 

 
 13 maximumscore 2 

 juist onjuist 
Jongens komen meer in aanraking met de 
politie dan meisjes. 

x  

Een rechter moet rekening houden met de 
persoonlijke omstandigheden van de dader. 

x  

Sommige verdachten hebben geen recht op 
een advocaat. 

 x 

Een verdachte heeft altijd het recht om te 
zwijgen. 

x  

 
Indien vier antwoorden juist  2 
Indien twee of drie antwoorden juist  1 
Indien geen of één antwoord juist 0 
 

 14 A 
 

 15 C 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 2 
• Ik mis de officier van justitie.  1 
• Taken zijn (één van de volgende): 1 
− wel of niet overgaan tot vervolging 
− bewijslast rond krijgen 
− straf eisen 
 

 18 B 
 

 19 B 
 

 20 D 
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Vraag Antwoord Scores 

Politiek en beleid 
 

 21 maximumscore 2 
 juist onjuist 
De volksvertegenwoordiging kan ter 
verantwoording worden geroepen door het 
kabinet. 

 x 

De politieke macht ligt namens de burgers bij 
het kabinet. 

 x 

 
 22 C 

 
 23 B 

 
 24 A 

 
 25 B 

 
 26 B 

 
 27 C 

 
 28 B 

 
 29 B 

 
 30 A 

 
 31 B 

 
 32 C 

 
 33 C 

 
 34 maximumscore 3 

• 1 b 1 
• 2 e 1 
• 3 a 1 
 

 35 A 
 

 36 B 
 

 37 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 38 C 
 

 39 B 
 

 40 D 
 

 41 B 
 

 42 C 
 

 43 maximumscore 1 
Juiste antwoorden zijn: 
Ja, ik herken een politiek probleem, want  
− groepen in de samenleving verwachten een oplossing van de overheid. 
− de politiek wordt daadwerkelijk bij het probleem betrokken. 
 
of 
 
Nee, ik herken geen politiek probleem, want 
− er zijn (nog geen) grote groepen in de maatschappij bij betrokken. 
− het gaat slechts om individuele gevallen. 
− het gaat maar om één werkgever. 
− het gaat maar om één bekend geval. 
 
Alleen voor de juiste argumentatie 1 punt toekennen. 
 
 

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. 

einde  700013-1-726c* 
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700045-2-726o 

Examen VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 2
woensdag 20 juni

9:00 - 10.30 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 1 
 
Twee personen veroordeeld voor moord 
 
De rechtbank Maastricht heeft op 27 juli 2005 twee personen veroordeeld. Zij 
zijn schuldig bevonden aan de moord op de ex-vriendin van een van beiden. 
Toen de moord gepleegd werd waren zij nog minderjarig. Vanwege het zware 
misdrijf zijn zij veroordeeld volgens het strafrecht voor meerderjarigen.  
De officier van justitie had zes jaren gevangenisstraf geëist tegen beide 
verdachten. De rechtbank heeft acht jaren gevangenisstraf opgelegd. 
 
naar: www.rechtspraak.nl van 27 juli 2005 
 

1p 1 Welke conclusie naar aanleiding van tekst 1 is juist? 
De tekst gaat over  
A een bijzondere strafzaak, want deze straf wordt normaal niet gegeven aan 

minderjarigen.  
B een normale strafzaak, want er zijn geen afwijkingen van het normale recht.  
C een zaak waarbij de rechter een fout heeft gemaakt door een zwaardere 

straf op te leggen dan was geëist. 
 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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tekst 2 
 
Cursus voor personeelschefs voor het in de gaten houden van 
kassamedewerkers 
 
Signalen om op te letten: 
Wat zijn mogelijke signalen die kunnen duiden op interne fraude? 
• bewust werken zonder pottenkijkers 
• heimelijke telefoongesprekken 
• veelvuldig foutbonnen, retouren, kastekort bij dezelfde mensen 
• er is nooit een kasverschil 
• smoezen verzinnen (eerder naar huis) 
• non-verbaal: rood hoofd, stilvallen, zenuwachtig 
• sparen in de kassa, aantekeningen bij de kassa 
• tips van klanten: geen bon, datum klopt niet, bonbedrag klopt niet 
• plotseling vertrek medewerker zonder specifieke reden 
 
bron: www.hbd.nl/index.cfm van 10 oktober 2005 
 

1p 2 Personeelschefs van winkels leren op een cursus dat ze moeten letten op de 
signalen zoals genoemd in de tekst. Op deze manier kan voorkomen worden dat 
personeelsleden diefstal of fraude plegen. 
Op welk beleid is de cursus gericht? 
Het toepassen van 
A lik-op-stuk beleid. 
B preventief beleid. 
C snelrecht beleid. 
 
tekst 3 
 
Een verdachte staat voor de Rotterdamse rechtbank en wordt uiteindelijk 
schuldig bevonden. 
 
AMSTERDAM - Een 22-jarige man uit Bleiswijk is veroordeeld tot … voor het 
doden van een peuter. De man heeft het jongetje zo hard door elkaar geschud 
dat het overleed. De 20-jarige moeder van het negentien maanden oude kind 
werd ook schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft de Rotterdamse te weinig 
gedaan om de fatale mishandeling te voorkomen.  
 
 
De straf stond op het stippellijntje in de tekst. 
 

1p 3 Welke straf of maatregel hoort te staan op het stippellijntje in tekst 3? 
A de doodstraf 
B een boete 
C een gevangenisstraf 
D een taakstraf 
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tabel 1 
 

0 50 100 150 200 250 300

2004
2000

Almere
Groningen

Tilburg
Breda

Nijmegen
Den Haag
Eindhoven

Amsterdam
Rotterdam

Utrecht
Nederland Legenda:

aantal misdrijven per 1.000 inwoners  
 
bron: NRC Handelsblad van 26 september 2005 
 

1p 4 In tabel 1 is te zien dat in de meeste steden de criminaliteit is gedaald, maar in 
een aantal plaatsen is dit anders. 
Welke plaatsen zijn dat? 
A Almere, Groningen en Tilburg 
B Amsterdam, Utrecht en Breda 
C Den Haag, Eindhoven en Rotterdam 
 
tekst 4 
 
Politie pakt drugsbende 
 
In totaal twaalf aanhoudingen verricht 
De Nederlandse en Surinaamse politie hebben dinsdag een drugsbende 
opgerold. In Nederland werden negen personen aangehouden tijdens diverse 
invallen. 
 
bron: de Volkskrant van 19 januari 2005 
 

1p 5 Welke vorm van criminaliteit herken je in tekst 4? 
A georganiseerde misdaad 
B heling 
C kleine criminaliteit 
D vandalisme 
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tekst 5 
 
Tien jaar voor doodsteken van prostituee in Tilburg 
 
BREDA - De rechtbank in Breda heeft de 23-jarige S.P. uit Tilburg dinsdag 
veroordeeld tot tien jaar cel voor het om het leven brengen van Monica Engels, 
een 45-jarige prostituee uit Breda. Zij werd met doorgesneden keel in Tilburg 
gevonden. P. ontkent. 
 
bron: de Volkskrant van 29 december 2004 
 

1p 6 De veroordeelde uit tekst 5 blijft ontkennen. Hij gaat in hoger beroep. 
Door welke rechter of rechtbank wordt het hoger beroep behandeld? 
Dat is door 
A de Hoge Raad. 
B de kinderrechter. 
C de rechter van de afdeling kanton van de rechtbank. 
D het gerechtshof.  
 
tekst 6 
 
Zwaardere straf voor allochtone jongeren 
 
Jongeren van allochtone afkomst worden voor hetzelfde delict gemiddeld 
zwaarder gestraft dan autochtone jongeren. Allochtonen zitten gemiddeld 53 
dagen langer in detentie (in gevangenschap) dan autochtonen, blijkt uit 
onderzoek.  
Volgens de Utrechtse deskundige Mieke Komen wordt het verschil veroorzaakt 
door psychologen en psychiaters die negatiever oordelen over allochtonen. “Dit 
is een nieuwe vorm van ...”, constateert Komen. 
 
bron: Het Parool van 6 oktober 2005 
 

1p 7 Welk begrip moet op het stippellijntje in tekst 6 komen te staan? 
A klassenjustitie 
B racisme 
C strafrecht 
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tekst 7 
 
Eigenaren honden ontlopen belasting massaal 
 
De hondenbelasting wordt mogelijk veel massaler ontdoken dan gedacht. Bij 
een eerste vergelijking van adressenbestanden van dierenartsen in Rotterdam, 
is gebleken dat in de helft van de onderzochte zaken geen belasting wordt 
betaald. 
 
bron: de Volkskrant van 10 juni 2005 
 

1p 8 Als iemand een hond heeft, moet in de meeste gemeenten hondenbelasting 
betaald worden. 
Wat voor soort crimineel gedrag is het niet betalen van hondenbelasting? 
A een misdrijf 
B een overtreding 
C georganiseerde misdaad 
 
tabel 2 
 

voelt zich wel eens onveilig
% van de bevolking 

 
perioden
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

-
-

21,9
20,8
22,5
25,4
23,7
21,8  

 
bron: CBS van 26 januari 2006 
 

1p 9 In tabel 2 kun je per jaar aflezen welk percentage van de Nederlandse bevolking 
zich wel eens onveilig voelt. 
 
Welke conclusie naar aanleiding van de tabel is juist? 
A De Nederlandse bevolking gaat zich de laatste jaren steeds onveiliger 

voelen. 
B De Nederlandse bevolking gaat zich de laatste twee jaren iets veiliger 

voelen. 
C Tussen 1999 en 2004 is de bevolking zich steeds veiliger gaan voelen. 
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tekst 8 
 
Motoragent haalt dronken automobilist van de weg 
 
KLAASWAAL - Een 37-jarige motoragent heeft woensdag eind van de middag in 
Klaaswaal een dronken automobilist aan de kant gezet. De agent reed achter de  
53-jarige beschonken chauffeur en zag dat de man enorm slingerde.  
Tegenliggers moesten uitwijken of stoppen in de berm om niet aangereden te 
worden, aldus de politie donderdag. 
De agent moest ingrijpen en om ongelukken te voorkomen passeerde hij de 
slingerende bestuurder. De agent parkeerde zijn motor midden op de weg met 
de knipperlichten aan. De automobilist moest remmen en kwam op de verkeerde 
weghelft tot stilstand. De agent liet de dronken bestuurder uitstappen. Een 
andere automobilist die ook was gestopt, zette de auto van de man netjes aan 
de kant. 
 
naar: De Telegraaf van 1 december 2005 
 

1p 10 De agent uit tekst 8 wilde in eerste instantie voorkomen dat er ongelukken 
zouden gebeuren.  
Wat voor soort maatregel herken je in tekst 8? 
A een hulpverlenende maatregel 
B een preventieve maatregel 
C een repressieve maatregel 
 
tekst 9 
 
Man schopt vriendin bewusteloos 
 
HAZERSWOUDE-DORP - Een 22-jarige man is zondagmorgen aangehouden 
nadat hij zijn 18-jarige vriendin uit Hazerswoude-Rijndijk zwaar had mishandeld. 
De mishandeling vond zondagnacht na het uitgaan plaats in het huis van de 
man.  
Tijdens het stappen hadden de twee ruzie gekregen, waarna het in de woning 
van de man uit de hand liep. Op de trap is de man op zijn vriendin in gaan 
schoppen en heeft hij geprobeerd haar naar beneden te trekken. Nadat de 
vrouw flink was geraakt, heeft de man haar naar buiten gesleept. Buren hoorden 
de vrouw en hebben haar met kneuzingen over haar hele lichaam en een 
hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht. 
 
naar: AD/Het Groene Hart van 1 december 2005 
 

1p 11 In tekst 9 lees je dat de man is aangehouden. 
Waarvan zal de man uit de tekst beschuldigd worden? 
A van het maken van een overtreding 
B van het niet naleven van een ongeschreven regel 
C van het plegen van een misdrijf 
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tekst 10 
 
Jongen bekent ei gooien 
 
Een van de jongens uit Assen heeft bekend een ei te hebben gegooid naar 
koningin Beatrix. De jongens van 17 en 18 jaar zijn inmiddels weer vrij. Een 
derde Assenaar van 16 kon vandaag na verhoor weer naar huis. De advocaat 
van een van de jongens denkt dat justitie een voorbeeld wil stellen door de 
jongens snel te berechten. De jongens kunnen voor het incident maximaal 7,5 
jaar krijgen, omdat het een daad is tegen de ‘koninklijke waardigheid’ en dat 
terwijl voor een daad als een zinloze moord nog niet eens 5 jaar wordt gegeven. 
 
Bron: www.lekkerdoelloos.nl van 10 oktober 2005 
 

1p 12 Hoe komt het dat voor een ei gooien naar de koningin maximaal 7,5 jaar 
gevangenisstraf gegeven kan worden? 
A Dit heeft de koningin zo bepaald. 
B Dit heeft de rechter zo beslist. 
C Dit staat zo in het Wetboek van Strafrecht. 
 

1p 13 In de loop der tijd is er veel onderzoek gedaan hoe crimineel gedrag eigenlijk 
ontstaat. 
Uit die onderzoeken is gebleken dat de oorzaak kan verschillen hoe crimineel 
gedrag ontstaat. 
Door onderzoekers wordt een tweedeling gemaakt: 
a. Crimineel gedrag zit in de persoon zelf. 
b. Crimineel gedrag is een maatschappelijk verschijnsel. 
 
Onderzoekers hebben als oorzaak gevonden dat vooral de sociale controle 
minder is geworden. 

 Is het verminderen van de sociale controle een oorzaak die in de persoon 
zelf zit of is het een maatschappelijk verschijnsel? 

 
Doe het zo: 
Het verminderen van de sociale controle 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Ach, die enkele 
burka, wat maakt 
       het uit. 

1p 14 In een klas wordt bij de les maatschappijleer gepraat over een viertal uitspraken 
die op het bord staan. 
Hieronder volgen de vier uitspraken over de situatie in Nederland: 
 
1. Bij politie en justitie bestaan er geen vooroordelen; iedereen is echt gelijk. 
2. Mensen met geld kunnen beter voor hun belangen opkomen. 
3. Klassenjustitie bestaat niet. 
4. Veel misdrijven en overtredingen worden niet aan de politie doorgegeven. 
 
Alle leerlingen van de klas mengen zich in de discussie, maar dan zegt de 
leraar, dat er twee goed zijn en twee fout. De leerlingen moeten opschrijven 
welke goed en welke fout zijn. 
 
De antwoorden van een drietal leerlingen: 
Henk:  1 en 2 zijn fout, 3 en 4 zijn goed. 
Marieke: 1 en 3 zijn fout, 2 en 4 zijn goed. 
Mehmed: 1 en 4 zijn fout, 2 en 3 zijn goed. 
 
Wie heeft er gelijk? 
A Henk 
B Marieke 
C Mehmed 
 
cartoon 1 
 

 
Ach, die enkele burka, wat maakt het uit.               Misschien moet het toch wel verboden 
                                                                             worden. 
 
bron: de Volkskrant van 13 oktober 2005 
 

1p 15 Minister Verdonk voor Integratie en Vreemdelingenzaken wil het dragen van een 
burka op openbare plaatsen verbieden en strafbaar stellen, omdat het de 
identificatieplicht bemoeilijkt. 
Met welk beleid houdt de minister zich met het verbieden van de burka bezig? 
A het lik-op-stuk-beleid 
B het opsporingsbeleid 
C het uitzettingsbeleid 
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tekst 11 
 
Verdachten vast voor roof gsm's 
 
Een 34-jarige man die is aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de 
grote gsm-roof op Schiphol, wordt ook verdacht van diefstal van een reuzenrad 
in Apeldoorn. 
 
bron: Het Parool van 7 oktober 2005 
 

1p 16 Wie behoort ervoor te zorgen dat de persoon uit tekst 11 voor de rechter komt? 
A de advocaat 
B de officier van justitie 
C de politie 
D een andere rechter 
 
tekst 12 
 
Kamer wil weigerachtige ouders raddraaiers bestraffen 
 
DEN HAAG - De Tweede Kamer wil ouders van criminele, overlastgevende 
jongeren bestraffen als zij weigeren hulp te aanvaarden bij de opvoeding.  
Het CDA wil dat het kabinet komt met voorstellen daartoe en wordt gesteund 
door in ieder geval de coalitiepartijen VVD en D66. 
 
bron: www.nu.nl van 15 februari 2006 
 

1p 17 De Tweede Kamer wil dat de regering de ouders van criminele jongeren gaat 
aanpakken.  
Waar moet volgens de Tweede Kamer de nadruk op liggen bij deze aanpak? 
A op preventie 
B op repressie 
C op taakstraffen 
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We aarzelen nog
  of het goed is  
    voor het land  
   of juist niet. 

cartoon 2 
 

 
 
bron: Jos Collignon in de Volkskrant van 19 oktober 2005 
 

1p 18 In 2005 werden twee verschillende groepen nauwlettend door politie en justitie 
in de gaten gehouden. Dit waren mogelijke moslimterroristen en leden van de 
Hells Angels. 
 
In cartoon 2 zie je beide groepen verdachten bij elkaar opgesloten zitten. 
Wat is de overeenkomst tussen beide groepen? 
Beide groepen worden verdacht van 
A georganiseerde criminaliteit. 
B veelvoorkomende criminaliteit. 
C witteboordencriminaliteit. 
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tabel 3 
 

perioden  2001  2002 2003 
type misdrijf
totaal  1 357 617 1 422 863 1 383 875 
geweldsmisdrijven  101 143  109 247   111 452 
vermogensmisdrijven  919 262  946 394   897 306 
vernieling en openbare orde  192 921  207 285   198 804  

 
bron: CBS van maart 2005 
 

1p 19 Welke uitspraak naar aanleiding van tabel 3 is juist? 
A Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven is jaarlijks steeds toegenomen. 
B Het aantal geregistreerde misdrijven over vernieling of het verstoren van de 

openbare orde is jaarlijks steeds toegenomen. 
C Het aantal geregistreerde vermogensmisdrijven is jaarlijks steeds 

toegenomen. 
 

1p 20 Petra en Jim moeten samen naar aanleiding van een tekst een spreekbeurt 
houden in de klas. Na het lezen van de tekst zegt Petra: “Ik vind het een prima 
idee om een jury te laten beslissen of iemand schuldig is of niet.” Jim twijfelt 
nog. 
 
Welke uitspraak is juist over de tekst die Petra en Jim gelezen hebben? 
De tekst gaat over 
A een andere manier van rechtspreken dan die in Nederland. 
B een uitspraak in een Nederlandse rechtszaak. 
C een zaak die in hoger beroep in Nederland is behandeld. 
 
tekst 13 
 
Tieners maken wijken onveilig 
 
PADDEPOEL/SELWERD - Vijf jonge jongens uit de noordwestelijke stadswijken 
hebben bekend op negentien plekken in Paddepoel en Selwerd brand te hebben 
gesticht. De knapen in de leeftijd van dertien tot zeventien jaar richtten voor 
honderdduizend euro schade aan. 
 
bron: Dagblad van het Noorden van 3 februari 2005 
 

1p 21 Welke soort criminaliteit herken je in tekst 13? 
A een geweldsmisdrijf 
B vandalisme 
C witteboordencriminaliteit 
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Politiek en beleid 
 
tekst 14 
 
Verbod hoofddoek mag op rooms-katholieke school 
 
Een katholieke school in Utrecht mag leerlingen verbieden hoofddoekjes te 
dragen. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling bepaald na een klacht van 
de Stichting Steunpunt Anti-discriminatie. De stichting trad op namens twee 
Marokkaanse leerlingen van het Sint Gregorius College in Utrecht. 
 
bron: NRC Handelsblad van 6 augustus 2004 
 

1p 22 De Commissie heeft lang getwijfeld over haar uitspraak.  
Dat komt omdat er hier twee rechten uit de Grondwet tegenover elkaar staan. 
Welke twee rechten zijn dat? 
A discriminatie wegens huidskleur en godsdienstvrijheid 
B persvrijheid en vrijheid van onderwijs 
C vrijheid van onderwijs en godsdienstvrijheid 
 
tekst 15 
 
De koningin 
 
Na de Tweede Kamerverkiezingen is het altijd spannend om te zien welke 
partijen in de regering komen. Het is aan de koningin om te bepalen wie gaat 
onderzoeken welke partijen dat kunnen zijn. Bij het bepalen van deze persoon 
luistert zij naar verschillende adviezen. 
 
 

1p 23 De koningin heeft verschillende functies.  
Welke functie van de koningin herken je in tekst 15? 
A de functie als staatshoofd 
B de niet-officiële functie 
C de symbolische functie 
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2p 24 Politieke stromingen hebben verschillende uitgangspunten. 
In Nederland kennen we vier stromingen: 
1. de liberale stroming 
2. de sociaal-democratische stroming 
3. de christen-democratische stroming 
4. de rechts-extremistische stroming 
 

 Welk uitgangspunt hoort bij welke stroming? 
a De mens heeft de aarde in bruikleen gekregen en moet daar goed mee 

omgaan. 
b Een sterke leider moet het land leiden. 
c Concurrentie tussen ondernemers is goed voor de economie. 
d De zwakkeren in de samenleving moeten voldoende steun van de overheid 

ontvangen. 
 
Zet de juiste nummers in het schema: 
 
a  
b  
c  
d  

 
tekst 16 
 
Werknemers NedCar in bussen naar Den Haag 
 
BORN - Ongeveer 1400 medewerkers van autofabriek NedCar zijn 
donderdagochtend in zo'n veertig bussen op weg gegaan naar Den Haag om te 
demonstreren. De bussen vertrokken om 7.30 uur vanuit Kerkrade, Heerlen en 
Maastricht.  
Onderweg werden ook bij opstapplaatsen Urmond en Born mensen opgepikt.  
Rond 11.00 uur komt het gezelschap in Den Haag aan waar de werknemers 
premier Balkenende hopen te ontmoeten. 
De werknemers eisen dat de premier zich sterk maakt voor het behoud van 
NedCar.  
Ook moet de politiek met een grote pot geld komen voor het behoud van de 
werkgelegenheid bij de Limburgse autofabriek. Gebeurt dat niet, dan volgen er 
stakingen, kondigden de vakbonden aan. 
 
bron: Nu.nl van 13 april 2006 
 

1p 25 Autofabriek NedCar zit in grote problemen en de werknemers gaan naar Den 
Haag, want zij willen een oplossing van de politiek. 
Welk middel herken je in tekst 16 om de politiek te beïnvloeden? 
A een niet-democratisch middel om de politiek onder druk te zetten 
B het voeren van openlijke acties 
C lobbyen 
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tekst 17 
 
‘SGP moet discussie openen’ 
 
De SGP ontkomt er niet aan alsnog over het vrouwenlidmaatschap van de partij 
te gaan praten. Het is alleen jammer dat dat nu pas met een rechterlijke 
uitspraak wordt afgedwongen. Liever had de Rijnwoudse wethouder Kees van 
Velzen al een goede discussie binnen de partij willen voeren. 
Van Velzen is voorstander van het vrouwenlidmaatschap: “Dat moet je gewoon 
toestaan. Ik vind de uitspraak in dat licht wel positief. Jarenlang liep binnen de 
SGP het gesprek over dit onderwerp vast, nu wordt dat doorbroken. Ik heb 
meermaals gewaarschuwd: Regel dit, want er komt een moment dat de rechter 
of het parlement je dwingt.”  
 
bron: AD/Het Groene Hart van 9 september 2005 
 

1p 26 De rechter heeft de Nederlandse regering verboden subsidie te geven aan de 
SGP. 
Waarom heeft de rechter besloten dat er geen subsidie gegeven mag worden 
aan de SGP? 
Bij de SGP is geen 
A sprake van een gelijke behandeling. 
B vrijheid van meningsuiting. 
C vrijheid van vergadering. 
 
tekst 18 
 
Samenstelling 
 
De Gemeenteraad van Werkendam beschikt over 21 zetels. Deze zijn verdeeld 
over acht verschillende politieke partijen. Het CDA en de PvdA hebben elk vier 
zetels. 
De SGP en de Stuurgroep hebben elk drie zetels. Daarna komen de 
ChristenUnie, de VVD en Dorpsbelang. Deze drie partijen hebben elk twee 
zetels. De Partij Van den Tol heeft één zetel. 
 
bron: www.werkendam.nl 
 

1p 27 Hoeveel lokale partijen herken je in tekst 18? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 
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tekst 19 
 
Joke zoekt de betekenis van een bepaalde term op in het online woordenboek 
van Van Dale. 
Van Dale geeft de volgende betekenissen: 
1 een zo gering mogelijke overheidsbemoeienis met het maatschappelijk leven 

voorstaand 
2 ruimdenkend 
 
bron: www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek 
 

1p 28 Van welke term heeft Joke de betekenis opgezocht? 
A christelijk 
B extremistisch 
C liberaal 
D sociaal 
 
tekst 20 
 
Burgemeester Leers wil zijn wethouders zelf aanwijzen 
 
Burgemeester G.Leers van Maastricht meent dat een gekozen burgemeester en 
ook het halveren van het aantal wethouders en gemeenteraadsleden zal leiden 
tot een beter gemeentebestuur.  
Hij wil dan wel de wethouders zelf aanwijzen. 
 
naar: NRC Handelsblad van 1 december 2004 
 

1p 29 Hoe komt een gemeente nu aan zijn wethouders? 
A Ze worden gezocht door de coalitiepartijen in het college en benoemd door 

de gemeenteraad. 
B Ze worden op verzoek van de partijen in de raad aangewezen door de 

koningin. 
C Ze worden rechtstreeks gekozen door de inwoners van de gemeente. 
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tabel 4 
 
Aantal gemelde ongevallen in en om het huis per jaar 
 
 aantal spoedeisende 

hulp-behandelingen 
percentage ziekenhuis-
opnamen 

val in huis 90.000 15 
doe-het-zelven 32.000 3 
huishoudelijk werk 17.000 4 
brandwond 12.000 6 
deurbeknelling 10.000 1 
hondenbeet 10.000 1 

 
naar: www.rivm.nl/vtv/data/kompas van 16 september 2004 
 

1p 30 In tabel 4 zie je dat er heel wat ongevallen in en om het huis gebeuren.  
Veel mensen moeten naar de Eerste Hulp en een groot aantal moet in het 
ziekenhuis blijven. 
 
De overheid heeft op verschillende terreinen een taak. 
Een ervan is om het aantal ongelukken te bestrijden. Op welke manier kan de 
overheid het hoge aantal ongelukken in huis bestrijden? 
Dit kan door  
A de schade door ongelukken te gaan vergoeden. 
B een voorlichtingscampagne via Postbus 51. 
C strengere wetgeving. 
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afbeelding 1 
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bron: de Volkskrant van 14 november 2005 
 

1p 31 Stel, je bent 15, woont in Weesp en je vader staat elke dag in de file van de A1.  
Je wilt per se dat die nieuwe A6 er komt. 
Wat kun je doen om snel het meeste effect te bereiken? 
A Een brief schrijven aan de koningin. 
B Een handtekeningenactie in het gebied organiseren. 
C Stemmen op een politieke partij die ook voor de aanleg van de weg is. 
 
tekst 21 
 
Kamer blokkeert vierdaagse lesweek 
 
Ook de laatste poging van minister Van der Hoeven van Onderwijs om de 
vierdaagse schoolweek officieel mogelijk te maken in het  
basisonderwijs, gaat niet door. Een meerderheid van PvdA, VVD, D66, SP en 
GroenLinks blokkeert het wetsvoorstel. 
 
bron: de Volkskrant van 30 juni 2005 
 

1p 32 Er waren dus ook partijen voor het voorstel uit tekst 21. 
Welke groep partijen heeft voor gestemd? 
A de christen-democratische partijen 
B de liberale partijen 
C de sociaal-democratische partijen 
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AFRICA 

cartoon 3 
 

 
 
bron: de Volkskrant van 7 december 2005 
 

2p 33 Bij het bezoek van de Amerikaanse president Bush aan een Afrikaans land 
verscheen in de grootste krant van dat land bijgaande cartoon. De figuur in de 
rechter ballon is de verschrikkelijke dictator Darth Vader uit Star Wars. De 
regering van het land vond de tekening niet gepast, maar kon wettelijk niet 
voorkomen dat de cartoon in de krant geplaatst werd. 
 

 Naar wat voor soort land ging president Bush? 
Maak een keuze uit onderstaande mogelijkheden en geef aan waarom je dat 
vindt: 
 
1 Het land dat president Bush bezocht was een dictatuur, want  
 
............................................................................................................................ 
 
of 
 
2 Het land dat president Bush bezocht was een democratie, want  
 
............................................................................................................................ 
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foto 1                            foto 2 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
bron foto 1: www.wereldkids.nl 
bron foto 2: www.jantjebeton.nl 
 

1p 34 Op de foto’s zie je koningin Beatrix twee taken vervullen. 
Op welke foto zie je een officiële taak van de koningin? 
A alleen bij foto 1 
B alleen bij foto 2 
C bij foto 1 en 2 
D bij geen van beide foto’s 
 
poster 1 
 

 
 

1p 35 Er zijn partijen die de uitspraak van Loesje van harte steunen. Zij vinden dat 
vluchtelingen echt gesteund moeten worden.  
Bij welke politieke partij past de poster van Loesje het beste? 
A CDA 
B GroenLinks 
C VVD 
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tekst 22 
 
Een berichtje uit 1974! 
 
Discussie 
 
En zo was er in 1974 een politieke discussie over naaktstranden. In die 
discussie werden de voorstanders gezien als 'progressief' en de tegenstanders 
als 'conservatief' (christelijk en ouderwets en zo). En zo zag men zichzelf ook. 
Er kwam ……. Minister Van Agt wilde wel een afgelegen stuk strand 
experimenteel vrij geven, maar dan moest aan de duinkant een voldoende hoge 
schutting worden geplaatst. Dit om de gewone wandelaar, dat kon toch iemand 
met kinderen zijn, langs het naaktstrand te leiden zonder het naakt te hoeven 
zien. En zo gebeurde het. 
 
bron: www.nvsh.nl/opinie/politiekStrand.htm 
 

1p 36 Welk begrip moet op het stippellijntje in tekst 22 worden ingevuld? 
A een compromis 
B een maatschappelijk probleem 
C een ongeschreven regel  
D een politiek probleem 
 

1p 37 In Nederland worden regelmatig verkiezingen gehouden. Zo nu en dan wordt er 
over gesproken om de individuele burger meer invloed te geven op de politieke 
besluitvorming. 
Waarvoor of voor wie mag nu nog niet gekozen worden? 
A de gemeenteraad 
B de minister-president 
C de Tweede Kamer 
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cartoon 4 
 

 
           uitzetfundamentalist 
 
bron: Joep Bertrams in Het Parool van 7 februari 2006 
 

1p 38 Het uitzettingsbeleid van minister Verdonk voor Integratie en 
Vreemdelingenzaken was in haar regeerperiode vaak reden tot discussie. 
Onder andere rond de scholiere Taida Pasic ontstond veel beroering. Zij mocht 
van de minister haar examenjaar niet in Nederland afmaken, maar moest terug 
naar Kosovo.  
Veel mensen waren het hier absoluut niet mee eens, anderen juist wel.  

 Noem één reden dat het uitzettingsbeleid van minister Verdonk een 
voorbeeld is van een politiek probleem.  

Doe het zo: 
Een reden is 
 
............................................................................................................................ 
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tekst 23 
 
Kabinet negeert wens Kamer voor legale wietteelt 
 
Een kamermeerderheid wil een experiment met legale wietteelt toestaan en wil 
de regels daarvoor aanpassen. Maar het kabinet houdt voet bij stuk met zijn 
weigering.  
“Dom om te denken dat je zo de criminaliteit kunt weren”, aldus minister Donner 
van Justitie. 
 
bron: NRC Handelsblad van 15 december 2005 
 

1p 39 Welke taak van het parlement herken je in tekst 23? 
A de bestuurstaak van het parlement 
B de controlerende taak van het parlement 
C de wetgevende taak van het parlement 
D het recht om een onderzoek in te stellen 
 
tekst 24 
 
Raad Almere vindt bezoek Beatrix te duur 
 
De gemeenteraad van Almere vindt de kosten voor het bezoek van koningin 
Beatrix aan de stad op Koninginnedag te hoog. Het college trekt 650.000 euro 
uit voor de feestelijkheden, maar de raad weigert daarmee akkoord te gaan. Ze 
wil eerst weten hoe dat bedrag wordt besteed. 
 
bron: de Volkskrant van 18 maart 2006 
 

1p 40 De gemeenteraadsleden van Almere vinden dat het bezoek van de koningin aan 
hun stad teveel geld kost. 

 Leg uit dat de gemeenteraadsleden de uiteindelijke beslissing nemen. 
 
Doe het zo: 
De gemeenteraadsleden nemen de uiteindelijke beslissing, omdat  
 
............................................................................................................................ 
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Ik word zó doodziek 
van die vogelgriep- 
      grappen …      kuch 

En dat gaat 
maar door Hoest! 

En door en door 

cartoon 5 
 

 
 
bron: Toon van Driel in het AD van 1 december 2005 
 
In het najaar van 2005 werden maatregelen genomen om het uitbreken van de 
vogelgriep in Nederland te voorkomen. Deze maatregelen werden door de 
overheid genomen. Het pluimvee mocht niet meer buiten komen, maar moest 
binnen worden gehouden. Dit heette de ‘ophokplicht’. 
 

1p 41 Welke minister zal maatregelen hebben genomen om de vogelgriep te 
voorkomen? 
A de minister van Landbouw 
B de minister van Sociale Zaken 
C de minister voor Integratie en Vreemdelingenbeleid 
 
tekst 25 
 
Straatblowverbod is taak van ...  
 
Een landelijk verbod op blowen op straat is niet mogelijk zolang het gebruik van 
softdrugs niet strafbaar is. Wel hebben ... de mogelijkheid om overlastgevend 
drugsgebruik aan te pakken via een Politie Verordening. 
 
bron: NRC Handelsblad van 14 december 2005 
 

1p 42 Welk woord (het is in beide gevallen hetzelfde) moet worden ingevuld op de 
stippellijntjes in tekst 25? 
A gemeenten 
B kamerleden 
C ministers 
D provincies 
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foto 3 
 
Overal leuzen tegen Verdonk verwijderd 
 

 
(Verdonk, nog steeds geen bloed aan je handen?) 
 
bron: www.indymedia.nl 
 

1p 43 Minister Verdonk was minister voor Integratie en Vreemdelingenzaken toen op 
Schiphol brand uitbrak en 11 illegalen, die op hun uitzetting wachtten, 
omkwamen in de vlammen. 
Van welke mogelijkheid om de politiek te beïnvloeden, maken de mensen die de 
spandoeken op foto 3 ophingen, gebruik? 
A Zij houden een buitenparlementaire actie. 
B Zij maken gebruik van hun recht om te lobbyen. 
C Zij nemen contact op met de minister. 
D Zij willen een referendum. 
 
tekst 26 
 
Hofstra droomt van een land zonder files 
VVD-kamerlid maakt zich sterk voor invoeren kilometerheffing. 
 
bron: Het Parool van 4 oktober 2005 
 

1p 44 De heer Hofstra is lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Hij ergert zich 
aan de dagelijkse files in Nederland. 
Wat kan hij nu doen? 
Hij kan 
A de koningin vragen de Wet op het Rekeningrijden in te voeren. 
B een wet over het rekeningrijden invoeren. 
C een wetsvoorstel indienen om rekeningrijden in te voeren. 
 

einde  700045-2-726o* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
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. 

Pagina: 356Voor 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).



 700045-2-726c 2 lees verder ►►►

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 46 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 

 1 A 
 

 2 B 
 

 3 C 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 4 C 
 

 5 A 
 

 6 D 
 

 7 A 
 

 8 B 
 

 9 B 
 

 10 B 
 

 11 C 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 1 
Het verminderen van de sociale controle is een maatschappelijk 
verschijnsel. 
 

 14 B 
 

 15 B 
 

 16 B 
 

 17 B 
 

 18 A 
 

 19 A 
 

 20 A 
 

 21 B 
 
 

Politiek en beleid 
 

 22 C 
 

 23 A 
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Vraag Antwoord Scores 

 24 maximumscore 2 
Juiste antwoorden zijn: 
 
a 3 
b 4 
c 1 
d 2 

 
Indien 4 antwoorden juist  2 
Indien 3 of 2 antwoorden juist 1 
Indien 1 of 0 antwoorden juist  0 
 

 25 B 
 

 26 A 
 

 27 C 
 

 28 C 
 

 29 A 
 

 30 B 
 

 31 B 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 2 
Juiste antwoorden zijn: 
• Het land dat president Bush bezocht was een democratie  1 
• want (één van de volgende): 1 
− er was persvrijheid 
− er was vrijheid van meningsuiting  
− er was geen censuur  
 

 34 A 
 

 35 B 
 

 36 A 
 

 37 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 38 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn (één van de volgende): 
− Veel mensen vinden het een groot probleem. 
− Men verwacht een oplossing van de overheid. 
− Het staat op de politieke agenda. 
 

 39 C 
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
De gemeenteraadsleden nemen de uiteindelijke beslissing, omdat 
− zij de voorstellen van het college moeten goedkeuren. 
− zij de wetgevende macht zijn. 
− zij het laatste woord hebben. 
 

 41 A 
 

 42 A 
 

 43 A 
 

 44 C 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 

700045-2-726c* einde  
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Examen VMBO-BB 

2006 
tijdvak 1 

donderdag 1 juni 
11.30 – 13.00 uur 

600013-1-655o 

 
 

tijdvak 1
donderdag 1 juni

11.30 – 13.00 uur

  MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE BB
 
 
 
 
 Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
 
 
 
 

 

 

 
 

 Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dit examen bestaat uit 36 vragen. 

Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 A 

B 
C 
D

 
A 
B 
C 
D

X
X

A 
B 
C 
D

X B  

600013-1-655o 2  ga naar de volgende pagina 

 
 (1) (3)(2) 

 
 
DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 
 
tekst 1 
 
 

Jeugd pest Afghanen weg uit dorp 
 
AMSTERDAM - Een Afghaans asielgezin is door een groep jongeren weggetreiterd uit 
IJsselmuiden. De 32-jarige alleenstaande vrouw en haar vier kinderen zijn vanwege 
hun geloof drie jaar lang bedreigd en gepest. De politie was ervan op de hoogte, maar 
kon geen verdachten aanhouden.

 
 
naar: de Volkskrant van 16 juli 2004 
 

1p  1 Wat herken je duidelijk in tekst 1? 
A discriminatie 
B een stereotypering  
C een vooroordeel 
 
tekst 2 
 

 
MINISTER DONNER VAN JUSTITIE EN VVD-TWEEDE-KAMERLID AYAAN HIRSI ALI 

STELLEN CONTROLE OP VROUWENBESNIJDENIS VOOR. 
 

SOMALISCHE HULPVERLENERS VREZEN GEVOLGEN VOORSTELLEN. 
 

"WAAR BEMOEIEN DIE NEDERLANDERS ZICH MEE?" 
 
 
bron: NRC Handelsblad van 28 februari 2004 
 

1p  2 Veel Somalische meisjes worden in Somalië besneden. Vrouwenbesnijdenis is in 
Nederland strafbaar. 
Het beleid van de overheid is erop gericht vrouwenbesnijdenis te bestrijden. 
Als dit inderdaad lukt, wat is dan het gevolg? 
Het gevolg is dat  
A de eigen Somalische culturele identiteit wordt versterkt. 
B elkaars cultuur wordt overgenomen.  
C Somaliërs zich aanpassen aan de westerse cultuur. 
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tekst 3 
 
 

Gesprek in een gewone vmbo-klas in de Randstad 
 
'Vinden de leerlingen dat er in de westerse samenleving teveel aan seks wordt 
gedacht?’ De islamitische jongeren vinden allemaal dat dat zo is.  
Maar er zitten ook een paar donkere meisjes uit Suriname in de klas. 
Onder deze bevolkingsgroep is ‘bubbling’ heel populair, een dansvorm waar je flink 
met je billen moet schudden en draaien. Is bubbling ook een vorm van teveel seks? 
"Nee meneer, dat hoort bij onze cultuur", lacht een Creools meisje. “En buikdansen 
dan?” 
Daar hebben de islamitische leerlingen geen moeite mee, want dat hoort echt bij onze 
cultuur, is het antwoord. Het is toch allemaal iets ingewikkelder dan ze dachten.

 
 
naar: gesprek in een Amsterdamse schoolklas, juni 2004 
 

1p  3 Het gesprek in tekst 3 gaat voornamelijk over  
A allochtone culturen. 
B jeugdsubculturen. 
C religieuze subculturen. 
 

2p  4  Wie van de onderstaande personen kan in Nederland een verblijfsvergunning krijgen? 
Omcirkel per mogelijkheid het juiste antwoord. 
Iemand 
1  die een goede baan verliest in Peru.                                                          ja  /  nee 
2  die gevlucht is uit een land vanwege zijn politieke voorkeur.                      ja  /  nee 
3  uit Algerije die graag wil werken in Nederland.                                           ja  /  nee 
4  die vervolgd wordt vanwege zijn godsdienstige overtuiging.                       ja  /  nee 
 
 
tekst 4 
 
 

Verhuizers 
 
Op het achtuur journaal werd gemeld dat er in 2003 in Nederland voor het eerst sinds 
twintig jaar meer emigranten waren geweest dan immigranten.  
In de tussenliggende jaren was het steeds andersom geweest.

 
 
bron: Het NOS-Journaal van 20.00 uur van 10 augustus 2004 
 

1p  5 Welke conclusie naar aanleiding van tekst 4 is juist? 
A De Nederlandse bevolking is in 2003 afgenomen. 
B Het percentage allochtonen in Nederland is in 2003 afgenomen. 
C In 2003 hebben meer mensen Nederland verlaten dan dat er binnen zijn gekomen. 
D In 2003 zijn meer mensen Nederland binnen gekomen dan dat er zijn weggegaan. 

Pagina: 364Voor 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).



600013-1-655o 4  ga naar de volgende pagina 

tekst 5 
 
 

'Niemand wordt bij ons geweigerd' 
DEN HAAG- Niemand wordt actief geweigerd bij het restaurant De Haagsche Lounge 
omdat men een hoofddoek draagt. "Ik geef mensen de keuze", aldus bedrijfsleider M. 
de Paauw. 
De Paauw reageert hiermee op berichten dat tien moslimvrouwen een klacht wegens 
discriminatie tegen de directie van De Haagsche Lounge hebben ingediend.  
De bedrijfsleider vindt de klachten jammer. "Het is geen discriminatie wat wij doen. 
Mensen met een petje, een doekje of een ander hoofddeksel worden niet actief 
geweigerd. Ze krijgen bij binnenkomst onze huisregel te horen. Dan krijgen ze de 
keuze: hoofddeksel af of niet. Als ze dat weigeren, zeggen we: 'Misschien kunt u dan 
beter elders een broodje gaan eten'. Dat geldt ook voor mensen met een keppeltje." 
(joodse mensen dragen vaak een keppeltje) 
De Paauw zegt de regel te hebben ingesteld na incidenten met jongeren 'met petjes 
en van die zakdoeken om hun hoofd'. "Ze bedreigden het personeel en vielen 
bezoekers lastig. We willen zulke types niet binnen en dat proberen we te 
ondervangen met deze regel."

 
 
naar: De Haagsche Courant van 14 juli 2004 
 

1p  6  Is er in tekst 5 sprake van discriminatie?  
 Leg uit waarom wel of waarom niet. 
 
Let op: Antwoorden zoals: dat moet iedereen maar voor zich zelf weten, worden niet goed 
gerekend! Je krijgt alleen een punt voor de argumentatie, niet voor de keuze. 
 
Doe het zo: 
 
Ja, want  ………………………………………………………………………………… 
 
of  
 
Nee, want  ………………………………………………………………………………... 

Pagina: 365Voor 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 6 
 
Een bericht uit de Volkskrant van 9 oktober 1963! 
 
 

Proefneming mislukt  
 
Het ziet er naar uit dat ……………………. de plaats van de Italianen gaan innemen op 
de Amsterdamse arbeidsmarkt. Het wordt dan ook niet ontkend dat het ‘Italiaanse 
experiment’ mislukt is. Onlangs kwamen er 1300 Italiaanse arbeiders naar Amsterdam 
om het tekort aan arbeiders tegen te gaan, maar inmiddels zijn er alweer 800 naar 
huis gegaan. Daarom ziet het Gewestelijk Arbeidsbureau met spanning de eerste 200 
………………. tegemoet. Ze zullen misschien de volgende week al komen.

 
 
naar: Allochtonië, migranten in Nederland, Meulenhoff / de Volkskrant 
 

1p  7 Welke bevolkingsgroep hoort op de stippellijnen in tekst 6 te staan? 
A Antillianen 
B Molukkers 
C Surinamers 
D Turken 
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tabel 1 
 

0
Turken

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Marokkanen

problemen met Nederlands gesprek

grote verschillen in taalbeheersing

Surinamers
Antillianen

0
Turken

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Marokkanen

problemen met Nederlands bij het lezen

Surinamers
Antillianen

0
Turken

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Marokkanen

problemen met Nederlands met kinderen

Surinamers
Antillianen

Legenda:
beheersing en gebruik van het
Nederlands, naar etnische
groep, in procenten, 2002

vaak/altijd
soms
nooit

 
 
bron: NRC Handelsblad  
 

1p  8 Welke twee groepen hebben de minste moeite met de Nederlandse taal?  
Zie tabel 1. 
A Antillianen en Turken 
B Antillianen en Surinamers 
C Marokkanen en Surinamers 
D Marokkanen en Turken 
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cirkeldiagram 1 
 

319

285

42westerse
moslims

41

34
31
28

28

112overigen

Moslims in Nederland in aantallen naar
herkomstlanden: (in duizenden)

 
 
bron: de Volkskrant, februari 2004 
 

1p  9 In cirkeldiagram 1 zijn de herkomstlanden weggehaald. 
Uit welke twee landen komen de twee grootste groepen islamitische burgers? 
A uit India en Pakistan 
B uit Irak en Iran 
C uit Suriname en Nederlands-Indië 
D uit Turkije en Marokko 
 
 
tekst 7 
 
 

Duizenden illegalen niet uitgezet 
 
Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken kan dit jaar duizenden illegalen minder 
uitzetten dan ze de Tweede Kamer heeft beloofd. Dat meldt RTL nieuws.

 
 
bron: RTL Z van 22 april 2004 
 

1p  10 Wie worden bedoeld met ‘illegalen’? (zie tekst 7) 
A Alle buitenlanders die om economische redenen in Nederland verblijven. 
B asielzoekers en vluchtelingen 
C gastarbeiders 
D Mensen die niet officieel in Nederland zijn toegelaten. 
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illustratie 1 
 

 
 
tekst 8 
 
 

Leerlingen van het Dockingacollege in Dokkum mogen niet in Lonsdale-kleding op 
school komen. Vijf jongens met kleren van het merk Lonsdale hangen op een muurtje 
vlakbij het Dockingacollege in Dokkum. Ze blijken niet op de school te zitten.  
Een paar dragen het haar in stekels, sommigen hebben hun broek opgerold boven 
legerkistjes met witte veters. 
Waarom deze outfit?  
"We haten zwarten", zegt één van hen. "Het zijn allemaal profiteurs", vult zijn vriend 
aan. "En wij maar werken.”.  
Volgens hen zijn de zwarten aan alles schuld: "De zwarten verkrachten, ze wonen in 
onze huizen en ze hebben hier aids gebracht.” 
De jongeren zijn te verdelen in nazi's, skaters en boeren. Eind vorig jaar raakten 
jongeren van de vmbo-afdeling van het Dockingacollege betrokken bij rellen rond  
het asielzoekerscentrum in Dokkum. Volgens Dockinga-leerlingen hebben de nazi's 
geen werk, vervelen ze zich en zoeken rotzooi. De werkloosheid in de regio is groot.

 
 
naar: de Volkskrant van 2 september 2004 
 

1p  11 Op deze school is Lonsdale-kleding verboden.  
 Wat vind jij van deze maatregel?  

 Geef een een goed argument voor je mening. 
Doe het zo: 
 
mening 1 
 
Ik vind de maatregel van de directie van het Dockingacollege juist,  
 
want  …………………………………............................................................……………….… 
 
of 
 
mening 2 
 
Ik vind de maatregel van de directie van het Dockingacollege niet juist, want  
 
want  ..………………………………………......................................................……………….. 
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tekst 9 
 
 

Leerlingen van het Dockinga College in Dokkum mogen niet in Lonsdale-kleding op 
school komen. Vijf jongens met kleren van het merk Lonsdale hangen op een muurtje 
vlak bij het Dockinga College in Dokkum. Het blijkt dat zij ‘die zwarten’ overal de 
schuld van geven. De jongeren zijn te verdelen in nazi's, skaters en boeren. Eind vorig 
jaar raakten jongeren van de vmbo-afdeling van het Dockinga-college betrokken bij 
rellen rond het asielzoekerscentrum in Dokkum. Volgens Dockinga-leerlingen hebben 
de nazi's geen werk, vervelen ze zich en zoeken rotzooi. De werkloosheid in de regio 
is groot.

 
 
bron: de Volkskrant van 2 september 2004 
 

1p  12 Welke oorzaak voor racisme herken je in tekst 9? 
A De jongeren dragen Lonsdale-kleding. 
B De jongeren hebben een verkeerde opvoeding gehad. 
C De leerlingen zitten op een vmbo afdeling. 
D De werkgelegenheidsvooruitzichten voor jongeren zijn slecht. 
 
 
cartoon 1 

 
bron: Bob & Ab in het Onderwijsblad van 11 september 2004 
 

1p  13 Welke mening herken je in deze cartoon? 
A De allochtonen zijn de schuld van alles. 
B Er is veel werkloosheid in de regio. 
C Lonsdale is alleen maar een kledingmerk. 
D Met het verbieden van de Lonsdale-kleding bestrijd je niet het racisme zelf.  

zo …. het 
kwaad is 
bezworen 

ja! alle lonsdale 
kleding is 
inbeslaggenomen 

white 
power 

buitenlanders 
oprotten! 

eigen 
volk 
eerst! 
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1p  14 In Nederland zijn verschillende etnische groepen te onderscheiden. 
Wat geldt voor alle in Nederland aanwezige etnische groepen? 
Alle groepen 
A hebben eenzelfde cultuur. 
B hebben dezelfde religie. 
C moeten zich aanpassen aan de Nederlandse wetgeving. 
D spreken dezelfde taal. 
 

2p  15 In Nederland zijn er verschillende culturen met hun eigen kenmerken. 
Hieronder volgt een aantal kenmerken van de Nederlandse of Turkse cultuur. 
a  grote waarde hechten aan de familie-eer 
b  het individu vaak belangrijker vinden dan de groep 
c  persoonlijke vrijheid 
d  de uitgebreide familie staat centraal 
 

 Welk kenmerk hoort bij welke cultuur? 
 
Zet de letters van het kenmerk in de juiste kolom. 
 
Nederlandse cultuur Turkse cultuur 
  

  

 
 

1p  16 Het beleid van de Nederlandse regering is erop gericht om allochtonen een betere positie 
op de arbeidsmarkt te geven. 
Welke maatregel van de overheid is daar een duidelijk voorbeeld van? 
A Allochtonen mogen niet te veel met elkaar werken. 
B Allochtonen moeten verplicht Nederlands praten met hun kinderen. 
C Allochtonen moeten een inburgingscursus gaan volgen. 
 

2p  17 Het kabinet-Balkenende wilde 100 miljoen bezuinigen op kinderen met een achterstand 
op school.  
Voor D66 ging dit te ver en samen met het CDA en de VVD is deze bezuiniging ongedaan 
gemaakt. D66 wil juist meer geld aan het onderwijs besteden. 

 Noem nog twee maatregelen van de overheid die de positie van allochtonen in het 
onderwijs kan verbeteren. 

 
Doe het zo: 
 
Maatregel 1  ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Maatregel 2  ………………………………………………………………………………………… 
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1p  18 Een drietal uitspraken: 
1  Brabanders zijn gezellige mensen. 
2  Groningers zijn heel stug. 
3  Amsterdammers hebben veel kapsones. 
Wat voor soort verschijnsel herken je in de drie uitspraken? 
A een stereotype 
B een vooroordeel 
C een vorm van discriminatie 
 
 
tekst 10 
 
 

Suikerfeest in plaats van Kerst? 
 
Werknemers zouden graag hun eigen vrije religieuze feestdagen willen opnemen.  
Zo zou eerste kerstdag ingeruild kunnen worden voor het suikerfeest of een andere 
islamitische feestdag. De ondernemers willen vasthouden aan de traditionele 
feestdagen.

 
naar: Metro van 12 oktober 2004 
 

1p  19 Er zijn drie manieren om tegen een probleem aan te kijken. We noemen dat ook wel 
invalshoeken. 
Vanuit welke invalshoek bekijken de werknemers het probleem in tekst 10? 
A de politiek-juridische 
B de sociaal-culturele 
C de sociaal-economische 
 
 
POLITIEK EN BELEID 
 

1p  20 Een politieke partij heeft een nieuw partijprogramma gemaakt. 
Deze partij heeft onder andere als belangrijke uitgangspunten: 
- opkomen voor de zwakkeren in de samenleving; 
- verbeteren van de positie van de laagste inkomensgroepen. 
Welke politieke partij is dit? 
A LPF 
B PvdA 
C SGP 
D VVD 
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illustratie 2 
 

 
 
tekst 11 
 
 

De langste man ooit 
 
De langste man ooit was Robert Wadlow, geboren in 1918 in de Verenigde Staten.  
Hij werd 22 jaar. Bij zijn geboorte woog hij 3855 gram.  
Vlak voor zijn dood was hij 2,72 meter lang en woog 199 kg.  
Met 21 jaar woog hij 222,7 kg. 
Zijn armen hadden een spanwijdte van 2,89 meter. 
Zijn voeten hadden een lengte van 47 cm en zijn handen 31,8 cm. In het dagelijks 
leven ondervond hij veel problemen omdat de maatschappij niet op zijn lengte was 
ingesteld.

 
 
bron: Guinnesbook of Records 
 

1p  21  Herken je in tekst 11 een voorbeeld van een politiek probleem? 
 Geef een argument bij je antwoord. 
 
Doe het zo: 
 
Ja, want  ……………………………………….…………………………………………………….. 
 
of 
 
Nee, want  ……………………………………….…………………………………………………… 
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1p  22 Cuba is een duidelijk voorbeeld van een dictatuur. 
Welk kenmerk maakt Cuba tot een dictatuur? 
A De president heeft uiteindelijk altijd het laatste woord. 
B Het leger speelt een onbelangrijke rol in de samenleving. 
C Persvrijheid is een van de grondrechten op Cuba. 
 
 
tekst 12 
 
 

Actie voor terugkeer soldaten uit Irak 
 

Familieleden van Nederlandse militairen in Irak zijn een actie begonnen om de 
soldaten terug te halen naar Nederland. Zij vinden dat de militairen hun werk niet 
veilig meer kunnen doen, nu de situatie steeds dreigender wordt. 
Zij doen dit naar aanleiding van de dood van een 29-jarige marechaussee die 
doodgeschoten werd bij een aanval door opstandige Irakezen. Vijf andere 
Nederlanders raakten gewond. 
Initiatiefneemster van de actie is Jacqueline Donkers uit Groningen. Haar vriend zit in 
Irak. Samen met haar schoonmoeder vraagt zij het thuisfront om steun via de website 
www.sfir.net. "Ik heb nu al acht partners en acht ouders die achter mij staan", zegt zij.

 
 
naar: het Dagblad van het Noorden van 17 augustus 2004 
 

1p  23 Jacqueline Donkers uit tekst 12 probeert met haar actie de politiek te beïnvloeden. 
Wat voor soort groepering probeert Jacqueline van de grond te krijgen? 
A een liefdadigheidsorganisatie 
B een politieke partij 
C een pressiegroep 
D een vriendenclub 
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http://www.sfir.net/


cartoon 2 
 

 

Fokke & Sukke 
wìllen helemaal niet naar het 
buitenland 

maar ja …. 

vol is vol, hè?! 

 
bron: website LBR 2004 
 

1p  24 De uitdrukking in cartoon 2 wordt vaak gebruikt in een bepaalde politieke stroming. 
Welke politieke stroming heeft de mening dat Nederland vol is? 
A de christen-democratische stroming 
B de rechts-extremistische stroming 
C de sociaal-democratische stroming 
 
tekst 13 
 
 

Kabinet: Geef negenjarigen al Engelse les 
 
Basisscholieren moeten al in groep 5 en 6 Engelse les krijgen. Het kabinet komt 
binnenkort met voorstellen om scholieren op jongere leeftijd vertrouwd te maken met 
wereldtaal nummer één. 
Engels is nu al een verplicht vak in het basisonderwijs, maar bijna alle scholen geven 
de taallessen pas aan groep 7 en 8. De lesmethoden zijn ook afgestemd op het 
niveau van de twee hoogste groepen.

 
 
naar: het Dagblad van het Noorden van 11 augustus 2004 
 

1p  25 Wat moet er gebeuren om de voorstellen van het kabinet uit tekst 13 inderdaad te kunnen 
uitvoeren? 
A De ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs moeten het goedvinden. 
B De directeuren van de basisscholen moeten uiteindelijk hun toestemming geven. 
C De meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer moet er mee instemmen. 
D Het Europees Parlement moet de voorstellen eerst goedkeuren. 
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tekst 14 
 
 

Spoorlijn 
 
De spoorverbinding Utrecht-Baarn ligt weer eens onder vuur. Ze is een van de 
negentien verliesgevende lijnen, waarop NS en het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat maatregelen willen treffen. Mogelijke ingrepen zijn onder meer dat de trein 
in Soestdijk omkeert en niet langer tot Baarn rijdt en dat niet meer wordt gestopt op 
station Soest. Besluitvorming moet nog plaatsvinden.  
Vast staat wel dat het loket van station Soest-Zuid per 1 september wordt gesloten.

 
 
naar: De Soester Courant van 4 augustus 2004 
 

1p  26 Stel: Jij woont in Soest en bent afhankelijk van de genoemde treinverbinding  
(in tekst 14) om naar school te kunnen gaan. Je wilt iets doen om de trein toch in de 
toekomst op station Soest te laten stoppen. 
 
Je kunt kiezen uit drie mogelijkheden: 
1  Je stelt de Nederlandse Spoorwegen een eis om aan jouw wens te voldoen.  
 Zo niet, dan wordt de spoorweg geblokkeerd. 
2  Je probeert meer mensen voor jouw idee te winnen en richt een actiegroep op. 
3  Je houdt een hongerstaking; net zo lang totdat de Nederlandse Spoorwegen hun 
 plannen intrekken. 
 

 Welke van de drie genoemde mogelijkheden past het meest in onze democratische 
samenleving? 

 
Doe het zo: 
 
Mogelijkheid nummer  ………………………………………………………………….…………… 
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tekst 15 
 
 

Ombudsman uit zorgen over Immigratie Naturalisatie Dienst (IND) 
 
De Nationale Ombudsman vindt dat het te lang duurt om een verblijfsvergunning te 
verlengen.  
De ombudsman, Roel Fernhout, zegt hierover en over andere zaken klachten te 
hebben ontvangen. Deze gaan onder meer over de vertragingen van de afhandeling 
van aanvragen voor een verblijfsvergunning, verlenging van een vergunning en  
de telefonische bereikbaarheid van de IND.  
 

 
naar: Nieuws.nl van 17 augustus 2004 
 
 

2p  27 In tekst 15 staat dat de Nationale Ombudsman klachten heeft ontvangen over het werk 
van de IND. 
 
Er volgen vier mogelijkheden van personen of groepen van wie die klachten kunnen 
komen. 
1  individuele burgers 
2  gemeenteraden 
3  politieke partijen 
4  belangenorganisaties 
 

 Welke twee van de vier gegeven personen of groepen kunnen een klacht indienen bij 
de Nationale Ombudsman? 

 
Vul de juiste nummers van de mogelijkheden in. 
 
Nummer  …..…..  en  ……..… 
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illustratie 3 
 

 
 
foto: burgemeester Bandell van Dordrecht 
 
tekst 16 
 
 

Nu is het zeker niet zo dat ik als burgemeester alles 'even' voor u kan 'regelen'. Dat is 
niet mijn taak, mijn bevoegdheid. Maar zonder uw reacties, uw vragen, uw wensen 
kan / kunnen …………………………deze prachtige stad niet besturen. Daarom wil ik 
graag vernemen wat u bezighoudt. Ik kan dan proberen, binnen mijn taken en 
bevoegdheden, te zoeken naar verbeteringen van het beleid dat we als gemeente 
voeren.  
Op de pagina 'Mijn portefeuille' kunt u nalezen voor welke zaken ik verantwoordelijk 
ben.

 
 
bron: website van Burgemeester Bandell van Dordecht 
 

1p  28 Welk begrip moet op de puntjes in tekst 16 worden ingevuld? 
A de ambtenaren 
B de wethouders 
C het gemeentebestuur 
 

1p  29 Een minister krijgt niet altijd een wetsvoorstel erdoorheen zoals hij het wil. Het komt vaak 
voor dat het voorstel moet worden aangepast om een meerderheid vóór het wetsvoorstel 
te krijgen. 
Hoe heet het resultaat als verschillende partijen uiteindelijk tot overeenstemming komen? 
A een compromis 
B een nederlaag van de minister 
C een overwinning van de Kamerleden 
D een schikking 
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tekst 17 
 
 

Topman en topsalaris 
Bijna alle partijen in de Tweede Kamer willen dat minister Brinkhorst van 
Economische zaken hard optreedt tegen de topsalarissen bij verschillende bedrijven. 
Alleen de VVD vindt dat het bedrijfsleven zelf over deze salarissen moet kunnen 
beslissen.

 
 
naar: De Telegraaf van 31 maart 2005 
 

1p  30 Partijen hebben verschillende uitgangspunten. 
Welk uitgangspunt van een liberale partij herken je in tekst 17? 
Een liberale partij probeert 
A de zwakkeren in de samenleving zo veel mogelijk te steunen. 
B het bedrijfsleven zo veel mogelijk de ruimte te geven bij hun werk. 
C het milieu voorop te stellen bij het nemen van beslissingen. 
D maatschappelijke groeperingen te betrekken bij het oplossen van problemen. 
 

1p  31 De minister-president van de Nederlandse regering praat wekelijks met de koningin. 
Waarom vinden deze gesprekken plaats? 
A De koningin keurt de aangenomen wetsvoorstellen goed of af. 
B De koningin wordt geïnformeerd over de stand van zaken in het land. 
C De minister-president krijgt instructies over het beleid dat gevoerd moet worden. 
D De minister-president vertelt welke openingen de koningin moet gaan verrichten. 
 

1p  32 De overheid voert op veel terreinen beleid. Dit om de Nederlandse samenleving in goede 
banen te leiden. 
Op welk terrein voert de overheid geen beleid? 
Op het terrein van 
A de aanleg van wegen en spoorwegen. 
B de sociale zekerheid. 
C het bevorderen van kerk- of moskeebezoek. 
D het onderwijs. 
 

1p  33 Regeringspartij het CDA (maart 2005) maakt deel uit van een bepaalde politieke stroming. 
Welke andere partijen maken deel uit van dezelfde politieke stroming? 
A LPF en VVD 
B PvdA en SP 
C SGP en ChristenUnie 
D VVD en D66 
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tekst 18 
 
 

Prins Bernhard overleden 
De prins is 93 jaar geworden. Hij werd woensdagmiddag in het Utrechts Medisch 
Centrum opgenomen, omdat hij last kreeg van een aantal aandoeningen. Deze waren 
niet goed te behandelen op Soestdijk. 
De Rijksvoorlichtingsdienst heeft het overlijden van prins Bernhard woensdagavond 
officieel meegedeeld.

 
 
bron: De Telegraaf van 1 december 2004 
 

1p  34 Wat is het politieke gevolg van het overlijden van prins Bernard? 
A Er moeten nieuwe verkiezingen komen voor de Tweede Kamer. 
B Er zijn geen politieke gevolgen door het overlijden van de prins. 
C Het kabinet mag gedurende zes weken geen nieuwe wetten voorstellen. 
D Voorlopig hoeft de koningin geen nieuwe wetten te ondertekenen. 
 

2p  35 Het parlement heeft een beperkte invloed op het regeringsbeleid, maar tussen de partijen 
in de Kamers zijn ook nog verschillen wat betreft de invloed die ze hebben. 
Hieronder volgen drie begrippen: 
1 oppositiepartijen 
2 partijen die niet in de regering zitten, maar de regering wel steunen 
3 regeringspartijen 
 

 Zet de drie begrippen in de juiste volgorde: van meeste invloed op het regeringsbeleid 
tot de minste invloed op het regeringsbeleid. 

 
Doe het zo (vul de juiste nummers in): 
 
De meeste invloed heeft  …………., 
 
daarna  ……………….. 
 
en de minste invloed heeft  …………… 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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tekst 19 
 
 

Joost Eerdmans (LPF) wil graag samen met Geert Wilders een nieuwe politieke partij 
beginnen. Ook Marco Pastors en Ronald Sörensen van Leefbaar Rotterdam wil hij er 
bij betrekken. Inhoudelijk moet de partij streven naar meer veiligheid in Nederland 
onder andere door het openen van meer gevangenissen en heropvoedingskampen. 
Ook wil Eerdmans de Antillen ‘verkopen aan de hoogste bieder’.

 
 
naar: de Volkskrant van 8 januari 2005 
 

1p  36 Wat voor soort partij wil Eerdmans in tekst 19 oprichten? 
A een extreemlinkse partij 
B een linkse partij 
C een midden partij 
D een rechtse partij 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE BB 
 

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. 
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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. 

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 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 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. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen maatschappijleer 2 BB kunnen maximaal 41 scorepunten 
worden behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord ScoresVraag 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
DE MULTICULTURELE SAMENLEVING || 
 

 1 A 
 

 2 C 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 2 
Juiste antwoorden zijn: 
Iemand 
1  die een goede baan verliest in Peru.                                                          nee 
2  die gevlucht is uit een land vanwege zijn politieke voorkeur.                      ja 
3  uit Algerije die graag wil werken in Nederland.                                           nee 
4  die vervolgd wordt vanwege zijn godsdienstige overtuiging.                       ja 
 
Indien vier juiste antwoorden  2 
Indien drie of twee juiste antwoorden  1 
Indien één of geen juiste antwoorden  0 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1 
juiste antwoordmogelijkheden zijn: 

 Ja, want er wordt duidelijk verschil gemaakt of je wel of geen hoofddeksel op hebt. 
 Ja, want ook mensen die om medische redenen (bijvoorbeeld chemotherapie) een 

hoofddeksel dragen worden niet toegelaten. 
of 

 Nee, want mensen krijgen de keuze om het hoofddeksel af te doen. 
 Nee, want het is een soort huisregel die  bijvoorbeeld scholen ook mogen hebben. 

 
voor de juiste argumentatie  1 
 

 7 D 
 

 8 B 
 

 9 D 
 

 10 D 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 1 
voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 

 Mening 1: juist, want voor deze jongeren is de kleding een uiting van racisme. 
 Mening 1: juist, want voor deze jongeren geef je met deze kleding aan dat je  

    discrimineert. 
 Mening 2: niet juist, want het zijn de ideeën van de jongeren zelf. 
 Mening 2: niet juist, want dan vinden jongeren wel een ander symbool. 

 
 12 D 

 
 13 D 

 
 14 C 

 
 15 maximumscore 2 

 
Nederlandse cultuur Turkse cultuur 

b a 
c d 

 
Indien vier antwoorden goed 2 
Indien drie of twee antwoorden goed 1 
Indien minder dan twee antwoorden goed 0 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste maatregelen zijn (twee van de volgende): 

 extra geld voor scholen met veel achterstandskinderen 
 (extra geld) om achterstanden op te sporen 
 extra geld om voorschoolse programma’s te kunnen geven 
 (extra geld) om aangepaste lesboeken te ontwikkelen 
 extra geld voor onderwijs in de eigen taal 
 (extra geld) om klassen kleiner te kunnen maken 

 
per juiste maatregel 1 
 

 18 A 
 

 19 B 
 
 
POLITIEK EN BELEID || 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 

 nee, want er zijn geen grote groepen mensen in de maatschappij bij betrokken 
 nee, want er zijn geen politieke partijen bij betrokken 
 nee, want de politiek is er niet bij betrokken 

 
 22 A 
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Vraag Antwoord Scores

 23 C 
 

 24 B 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 1 
mogelijkheid 2 
 

 27 maximumscore 2 
• nummer 1 1 
• nummer 4 1 
 

 28 C 
 

 29 A 
 

 30 B 
 

 31 B 
 

 32 C 
 

 33 C 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 2 
de juiste volgorde: 
meeste invloed: nummer 3 
daarna: nummer 2 
minste invloed: nummer 1 
 
Indien volgorde juist 2 
Indien volgorde niet juist 0 
 

 36 D 
 
 
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. 
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Examen VMBO-BB 

2006 
tijdvak 2 

) 
 

 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 21 juni

9.00 - 10.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
POLITIEK EN BELEID 
 
cartoon 1 
 

 
 
bron: Joep Bertrams 
 

1p  1 Tijdens het tweede kabinet-Balkenende werd veel kritiek gegeven op het 
bezuinigingsbeleid van de regering. De bezuinigingen zouden vooral de zwakkeren in de 
maatschappij treffen, zoals uitgebeeld in cartoon 1. 
Welke partij is het felst tegen de bezuinigingen van het kabinet-Balkenende? 
A de SP 
B de VVD 
C het CDA 

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 
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tekst 1  
 
 

Run op flaporen-dokters 
 
Mensen met flaporen hebben de afgelopen zes weken massaal aanvragen 
ingediend bij hun zorgverzekeraars voor oorcorrecties. De vraag is zo groot dat 
het sommige verzekeraars niet meer lukt om hun klanten op tijd bij een ziekenhuis 
onder te brengen, omdat deze zijn volgeboekt. Vanaf 1 januari 2005 worden 
flaporencorrecties niet meer vergoed door het ziekenfonds.

 
 
bron: De Limburger van 11 december 2004 
 

1p  2 Wie heeft of wie hebben uiteindelijk het besluit uit tekst 1 genomen? 
A de leden van Eerste en Tweede Kamer 
B de minister van volksgezondheid 
C de minister-president 
D de ministerraad 
 
tekst 2 
 
 

INLIA stuurt Verdonk deurwaarder na weigeren 
gegevens 
 
GRONINGEN - Vluchtelingenorganisatie INLIA heeft een deurwaarder naar 
minister Verdonk gestuurd. De bewindsvrouw houdt zich volgens INLIA niet aan de 
uitspraak van een Groningse rechtbank. Deze bepaalde dat INLIA mocht kijken in 
alle stukken die over de vluchtelingen beschikbaar waren. Verdonk heeft de 
vluchtelingenorganisatie wel een stapel papieren gestuurd, maar de belangrijkste 
gegevens zijn met een zwarte stift onleesbaar gemaakt.  
De vluchtelingenorganisatie heeft het vonnis de afgelopen week door een 
deurwaarder van de Hoge Raad laten tekenen. Verdonk moet nu elke dag dat ze 
de afspraken niet nakomt 250 euro boete betalen. 

 
naar: De Telegraaf van 19 december 2004 
 

1p  3 Welk principe van de rechtsstaat herken je in tekst 2? 
A De overheid is ook aan de wet gebonden. 
B De rechtspraak is afhankelijk van de overheid. 
C Het hebben van het recht op privacy. 
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tekst 3 
 
 

Rover Gouda peilt ervaringen vervoer 
 
GOUDA- De ………………………voor reizigers Rover, afdeling Gouda, wil 
bezwaren tegen de nieuwe dienstregeling van vervoerder Connexxion gaan 
verzamelen. Volgens Rover zijn er veel klachten over de nieuwe dienstregeling in 
Midden-Holland die december vorig jaar inging. Bezwaren kunnen worden 
ingediend op de website van de organisatie http://www.rovernet.nl/Gouda.  
Rover wil de ervaringen bundelen en vervolgens aanbieden aan Connexxion.

 
 
bron: Goudsche Courant van 8 januari 2005 
 

1p  4 Welk begrip moet op de stippellijn in tekst 3 worden ingevuld? 
A belangenorganisatie 
B club 
C partij 
 
tekst 4 
 
 

 
‘Hoogervorst moet slecht medicijnbeleid aanpakken’ 
 
DEN HAAG - Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) moet zorgen dat patiënten 
niet de dupe worden van het vergoedingenbeleid voor dure medicijnen. Dat vindt 
een meerderheid in de Tweede Kamer. Al jaren stellen patiënten en specialisten 
dat de huidige regeling niet goed werkt. Zij hebben dit regelmatig met leden van 
politieke partijen besproken. 

 
 
naar: Dagblad van het Noorden van 22 januari 2005 
 

1p  5 Al jaren hebben patiënten en specialisten geprobeerd deze zaak onder de aandacht van 
de politiek te brengen, maar echt opvallend is dit niet in het nieuws geweest. 
Wat hebben patiënten en specialisten gedaan om hun wensen onder de aandacht te 
brengen? 
Ze hebben 
A gedemonstreerd. 
B gelobbyd. 
C meegesproken in de Tweede Kamer. 
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tekst 5 
 
 

Kamer stemt in met recordbezuinigingen 
 
De Tweede Kamer heeft woensdagavond ingestemd met nog eens 6 miljard aan 
bezuinigingen door de begroting 2005 van het kabinet-Balkenende goed te 
keuren.

 
 
bron: de Volkskrant van 30 september 2004 
 

1p  6 Stel dat alle Tweede-Kamerleden bij de stemming uit tekst 5 aanwezig zijn geweest. 
Hoeveel Tweede-Kamerleden hebben dan in ieder geval met de bezuinigingen uit tekst 5 
ingestemd? 
A   51 
B   72 
C   76 
D 101 
 
grafiek 1 
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bron: NRC Handelsblad van 30 september 2004 
 
 

1p  7 Uit deze grafiek blijkt dat veel mensen geen vertrouwen hebben in het kabinet-
Balkenende en een negatief oordeel hebben over de plannen van dit kabinet. 
Welke groep mensen is het meest negatief over de regering? 
A de christen-democraten 
B de liberalen 
C de rechts-extremisten 
D de sociaal-democraten 
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afbeelding 1 
 

 
 
De koningin, even voordat ze de Troonrede zal uitspreken 
 
bron: de Volkskrant van 22 september 2004 
 

1p  8 Op de derde dinsdag van september 
A leest de koningin voor welke plannen ze met het land heeft. 
B leest de koningin voor welke personen van het Koninklijk Huis gaan trouwen. 
C leest de koningin voor welke plannen de regering heeft. 
D vertelt de koningin wie de nieuwe ministers zullen zijn. 
 
tekst 6 
 
 

Weg met de scooters! 
 
Een wethouder van de gemeente Nijmegen komt met het plan om scooters en 
brommers uit de binnenstad van Nijmegen te weren. Hij vindt fietsen veel 
gezonder en ook het aantal ongelukken wordt hierdoor volgens hem verminderd. 
Dit voorstel van de wethouder gaat besproken worden in de gemeenteraad. Jij 
bent het absoluut niet met dit plan eens en jij wilt hier iets aan doen.

 
 

1p  9 Welk democratisch middel heb je om het plan van de wethouder afgekeurd te krijgen? 
A Je hebt het recht om in de gemeenteraad tegen te stemmen. 
B Je kunt gebruik maken van spreekrecht tijdens de gemeenteraadsvergadering. 
C Je kunt het gemeentehuis blokkeren. 
D Je mag in een dreigbrief schrijven aan de wethouder ‘dat je hem wel weet te vinden!’. 
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tekst 7 
 
 

PvdA gaat leden advies vragen 
 
De Partij van de Arbeid gaat haar leden advies vragen over hoe ........................... 
in de toekomst moeten worden gekozen: rechtstreeks door de bevolking of door de 
gemeenteraad.

 
 
bron: de Volkskrant van 1 oktober 2004 
 

1p  10 Welk begrip moet op de stippellijn in tekst 7 worden ingevuld? 
A burgemeesters 
B commissarissen van politie 
C kamerleden 
D statenleden 
 
tekst 8 
 
 

Cuba in, dus niet! 
 
D66 leider Boris Dittrich is samen met twee andere Europese parlementariërs 
Cuba uitgezet. Bij hun aankomst op het vliegveld werden ze uit de rij gehaald en 
gedurende twee uur opgesloten. Vervolgens werden zij met het eerste vliegtuig 
teruggestuurd. De delegatie was van plan inzicht te krijgen in de 
mensenrechtensituatie op het eiland.

 
 
naar: het RTL-4 nieuws van 15 oktober 2005 
 

1p  11 Welke bestuursvorm herken je in tekst 8? 
A een democratie 
B een dictatuur 
C een monarchie 
D een republiek 
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tekst 9 
 
 

Wetswijziging werkt bij aanpak voetbalgeweld 
 
DEN HAAG - De maatregel om relschoppers aan te pakken die zelf geen geweld 
plegen, maar er wel op een andere manier bij betrokken zijn, heeft resultaat. Er 
wordt nu sinds 2000 een ruimere kring van verdachten aangehouden, succesvol 
vervolgd en veroordeeld. Dit staat in een rapport dat minister Donner van Justitie 
naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

 
 
naar: www.nieuws.nl van 4 oktober 2004 
 

1p  12 Welke fase van het politieke besluitvormingsproces herken je in tekst 9? 
A herkennen van problemen, wensen of behoeften 
B het beslissen over problemen 
C het uitvoeren van genomen besluiten 
D vergelijken of afwegen van wensen of behoeften 
 
tekst 10 
 
 

Forse kritiek 
 
DEN HAAG - Een kleine veertig belangrijke CDA’ers heeft harde kritiek op het 
kabinet-Balkenende en de Tweede-Kamerfractie van het CDA. De kritiek richt zich 
vooral op het sociale beleid van het kabinet. Ook waarschuwen ze dat het 
kabinetsbeleid het CNV en andere verwante organisaties van het CDA afdrijft.  
 

 
bron: het Dagblad van het Noorden van 4 november 2004 
 

2p  13 Belangrijke uitgangspunten van enkele politieke partijen zijn: 
1 het streven naar overleg met maatschappelijke organisaties 
2 de bijbel als inspiratiebron 
3 individuele vrijheid erg belangrijk vinden 
4 centraal leiderschap 
 

 Welke twee uitgangspunten behoren bij het CDA?  
 
Doe het zo: 
Neem het volgende over en vul het antwoord aan.  
 
de nummers  ……  en  ……  
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tekst 11 
 
 

Forse kritiek 
 
DEN HAAG - Een kleine veertig belangrijke CDA’ers heeft harde kritiek op het 
kabinet-Balkenende en de Tweede-Kamerfractie van het CDA. De kritiek richt zich 
vooral op het sociale beleid van het kabinet. De vroegere kopstukken denken dat 
bezuinigingen nodig zijn, maar betreuren het dat de maatregelen niet doorwerken 
naar de ‘rijkeren’. 

 
 
naar: het Dagblad van het Noorden van 4 november 2004 
 

1p  14 Welke politieke stroming komt vaak op voor de belangen van de ‘rijkeren’? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de rechts-extremistische stroming 
D de sociaal-democratische stroming 
 
tekst 12 
 

Forse kritiek 
 
DEN HAAG - Een kleine veertig belangrijke CDA’ers heeft harde kritiek op het 
kabinet-Balkenende en de Tweede-Kamerfractie van het CDA. De kritiek richt zich 
vooral op het sociale gehalte van het kabinetsbeleid. De vroegere kopstukken 
denken dat bezuinigingen nodig zijn, maar betreuren het dat de maatregelen niet 
doorwerken naar de ‘rijkeren’. Ook waarschuwen ze dat het kabinetsbeleid het 
CNV en andere verwante organisaties van het CDA afdrijft. Harde kritiek is er ook 
op de Kamerfractie onder leiding van Verhagen. “De fractie vindt alles maar goed 
dat door de coalitie en het kabinet wordt voorgesteld.”

 
 
naar: het Dagblad van het Noorden van 4 november 2004 
 

1p  15 Wat voor soort partij was het CDA op 4 november 2004, de dag dat tekst 12 geschreven 
werd? 
A een extreemrechtse partij 
B een linkse partij 
C een oppositiepartij 
D een regeringspartij 
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tekst 13 
 
 

Forse kritiek 
 
DEN HAAG - Een kleine veertig belangrijke CDA’ers heeft harde kritiek op het 
kabinet-Balkenende en de Tweede-Kamerfractie van het CDA. De kritiek richt zich 
vooral op het sociale beleid van het kabinet. 

 
 
naar: het Dagblad van het Noorden van 4 november 2004 
 

1p  16 Welke personen zitten er in een kamerfractie van een politieke partij? 
De vertegenwoordigers van die partij 
A in de Tweede Kamer. 
B in de Tweede Kamer en de staatssecretarissen. 
C in de Tweede Kamer, de staatssecretarissen en de ministers. 
D in de Tweede Kamer, de staatssecretarissen, de ministers en de minister-president. 
 
afbeelding 2 
 

 
 

1p  17 Wat doet de ombudsman voor de individuele burger?  
A Hij organiseert een handtekeningenactie bij klachten over de overheid. 
B Hij schakelt de media voor je in. 
C Hij zoekt klachten over de overheid uit. 
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2p  18 Bij het maken van beleid worden vaak compromissen gesloten. Dit houdt in dat 
verschillende partijen eigenlijk niet alles krijgen wat ze willen, maar toch tevreden kunnen 
zijn met hetgeen wat er wel is afgesproken. 
Er volgen twee uitspraken over het compromis.  

 Geef aan of die juist of onjuist zijn. 
 
1 Compromissen zijn vaak nodig om een meerderheidsbesluit  
 te kunnen nemen.                                                                         juist / onjuist 
 
2 Bij een compromis voelen beide partijen zich geen verliezer. juist / onjuist 
 
 
DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 
 
advertentie 1 
 

NEDERLAND BEDANKT! 
 

ALS VLUCHTELING VONDEN WIJ HIER 
VEILIGHEID, RUST, RUIMTE, VRIENDSCHAP 
EN KANSEN  

 
bron: een advertentie in de Volkskrant van 1 oktober 2004 
 

1p  19 Bovenstaande tekst stond in een grote advertentie van Vluchtelingenwerk Nederland.  
Er stonden vijf geslaagde mensen in, die als vluchteling naar Nederland waren gekomen. 
Uit welke landen kwamen deze mensen oorspronkelijk? 
A België, Australië, Duitsland, Marokko en Zwitserland 
B Iran, Vietnam, Somalië, Afghanistan en Irak 
C Suriname, Marokko, Vietnam, Turkije en de Nederlandse Antillen 
D Zweden, Japan, Polen, Bosnië en Bulgarije
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tekst 14 
 
 

Uitzetting Antillianen onderzocht 
 
DEN HAAG - Het kabinet gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de 
toelating van Antilliaanse probleemjongeren moeilijker te maken en criminele 
Antilianen uit te zetten.

 
 
naar: de Volkskrant van 25 september 2004 
 

1p  20 Waarom is het moeilijk om Antillianen uit te zetten? 
A Antillianen hebben de Nederlandse nationaliteit. 
B Antillianen hebben de vluchtelingenstatus. 
C Antillianen zijn gastarbeiders. 
 
 
tekst 15 
 
 

Onwetendheid? 
 
Antilliaanse vrouwen hebben grote weerstand tegen voorbehoedmiddelen, 
ingegeven door onwetendheid: ‘een spiraaltje gaat door je lijf wandelen en 
veroorzaakt kanker, van de pil word je dik’. Meisjes worden gewaarschuwd ‘niet in 
de problemen te komen’, maar krijgen weinig seksuele voorlichting. Antilliaanse 
meisjes zijn net zo vrij als hun Nederlandse vriendinnetjes, maar ze zijn minder 
goed op de hoogte. Het gevolg is een hoog aantal tienerzwangerschappen bij 
Antilliaanse meisjes en ook een hoog aantal abortussen. 

 
 
naar: de Volkskrant van 18 juni 2004 
 

1p  21 Wat is volgens de schrijver van tekst 15 de oorzaak van het hoge Antilliaanse 
abortuscijfer? 
A De Antillianen beheersen de Nederlandse taal slecht. 
B Er is een Antilliaanse subcultuur van onveilig vrijen. 
C Er is sprake van vooroordelen bij Antillianen over het gebruik van 

voorbehoedsmiddelen. 
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tekst 16 
 
 

Integratiekaart: Turken op school slechter dan 
Marokkanen 
 
DEN HAAG - Turkse leerlingen doen het in alle schoolsoorten het slechtst, blijkt uit 
onderzoek. Marokkaanse leerlingen scoren iets beter en met de Antilliaanse 
leerlingen gaat het nog iets beter. Er zijn ook minderheden die het goed doen. Zo 
zijn de slagingskansen van Chinese leerlingen in het voortgezet onderwijs 
vergelijkbaar met die van autochtone kinderen. De doorstroming van Chinezen 
naar het hoger onderwijs is groot. De laatste groep gaat zelfs vaker studeren dan 
autochtonen.

 
 
bron: de Volkskrant van 19 oktober 2004 
 

1p  22 Er wordt in Nederland veel onderzoek gedaan naar de schoolresultaten van kinderen 
afkomstig uit verschillende groepen. 
 
Welke uitspraak naar aanleiding van tekst 16 is juist? 
A Alle allochtone leerlingen hebben op school slechtere resultaten dan Nederlandse 

leerlingen. 
B Alle Turkse leerlingen scoren slechter dan de gemiddelde Nederlandse leerling. 
C De gemiddelde Chinese leerling doet het beter dan de gemiddelde Marokkaanse 

leerling. 
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tekst 17 
 
 

Voetbalwedstrijd 
 
AMSTERDAM- De gebeurtenissen tijdens de dodenherdenking van 4 mei vorig 
jaar was de aanleiding van een voetbalwedstrijd. Toen riepen Marokkaanse 
jongeren "Joden moeten we doden" en werd er gevoetbald met de kransen die 
waren neergelegd. Uit onderzoek bleek dat 32% van de Marokkaanse jongeren 
van mening was dat de Joden de wereld willen overheersen. Na lessen die door 
Marokkaanse leerkrachten op 5 VMBO-scholen in Amsterdam werden gegeven 
over anti-semitisme waren de meningen wat positiever. Ook de voetbalwedstrijd 
past in dit beleid van de overheid.

 
 
naar: NRC Handelsblad van 6 en 10 oktober 2004 
 

1p  23 Wat is de oorzaak van de discriminatie van Joden door Marokkanen? 
A De Joden zijn de oorzaak van de problemen van Marokkanen in Nederland. 
B De Marokkanen hebben vooroordelen over de Joden. 
C De Marokkanen willen hun eigen goede positie in Nederland houden. 
 
 
tekst 18 
 
 
Steeds minder jonge asielzoekers naar Nederland 
 
 
bron: NRC Handelsblad van 25 oktober 2004 
 

1p  24 Wat is de reden dat er steeds minder asielaanvragen van jonge asielzoekers zijn? 
A Er is minder oorlog in de wereld en dus zijn er minder vluchtelingen. 
B Het toelatingsbeleid in Nederland is in de loop der tijd veel strenger geworden. 
C Nederland houdt zich niet meer aan afgesloten verdragen op vluchtelingengebied. 
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tekst 19 
 
 
Vakbond FNV wil bedrijven weer verplichten allochtonen 
aan te nemen 

 
 
bron: de Volkskrant van 2 december 2004 
 

1p  25 Vakbond FNV wil dat er wetgeving komt om bedrijven te verplichten meer allochtonen in 
dienst te nemen. 
De werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet niets in die plannen. "Wij zien meer in goed 
beleid, waarbij allochtonen ook zelf kunnen laten zien dat ze wat kunnen en iets willen 
bereiken in de maatschappij". 
 

 Geef een voorbeeld van wat allochtone mensen zelf kunnen doen om hun positie op 
de arbeidsmarkt te verbeteren? 

 
............................................................................................................................................. 
 
 
tekst 20 
 
 
Vakbond FNV wil bedrijven weer verplichten allochtonen 
aan te nemen 
 
 
bron: de Volkskrant van 2 december 2004 
 

1p  26 Vakbond FNV wil dat er wetgeving komt om bedrijven te verplichten meer allochtonen in 
dienst te nemen. 
Er zijn verschillende manieren om tegen een probleem aan te kijken of om tot oplossingen 
te komen. 
 
Vanuit welke invalshoek wil vakbond FNV het probleem oplossen dat allochtonen minder 
goed aan het werk komen? 
Vanuit  
A de politiek-juridische invalshoek. 
B de sociaal-culturele invalshoek. 
C de sociaal-economische invalshoek. 
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tekst 21 
 
 
Gepierced naar school 
 
Klaar om naar school te gaan? Nee, eerst nog een piercing! 
Uw verslaggever ziet hoe tieners zich tussen het kaftpapier bij V&D laten piercen. Voor 
tieners is een piercing inmiddels een normaal iets, alsof het om de aanschaf van een 
spijkerbroek gaat. 
 
 
bron: NRC Handelsblad van 22 augustus 2004 
 

1p  27 Volgens de schrijver van tekst 21 zijn piercings gewoon. 
Piercings horen volgens de schrijver van tekst 21 bij 
A de agrarische subcultuur. 
B de dominante cultuur. 
C de jeugdsubcultuur. 
D de religieuze subcultuur 
 
 
tekst 22 
 
 
Je hoort het ZO vaak! 
 
"Vrouwen kunnen niet inparkeren en oude mensen zijn een gevaar op de weg." 
 
Nu is mijn vraag aan jullie: is dat ook daadwerkelijk zo? 
Ik zou ook wel eens een reactie van een dame willen hebben (van ouwe lui zal dat iets 
moeilijker worden). Ik ben benieuwd. Ik ben het er gedeeltelijk mee eens, ik ben namelijk 
in één week tijd vijf keer BIJNA aangereden door één of andere vrouw in een Renault 
Modus.  
 
Graag jullie reactie. 
 
Murciélago 
 
 
bron: Autoweek van 14 april 2005 
 

2p  28 In tekst 22 gaat het over vooroordelen. 
Vooroordelen krijg je niet zo maar. Daar gaat iets aan vooraf. 

 Schrijf twee manieren op hoe je aan een vooroordeel kunt komen. 
 
Doe het zo: 
 
1   ……………………………………………………………………………………………………… 
 
2   ……………………………………………………………………………………………………… 
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cartoon 2 
 

 
 
bron: de Volkskrant, the New York Times van 23 oktober 2004 
 

1p  29 Welk verschijnsel herken je in de Turkse man in cartoon 2? 
A een stereotype 
B een vorm van discriminatie 
C het ruimhartige toegangsbeleid 
 

2p  30 Allochtone kinderen in het onderwijs kunnen vaak net zo goed leren als autochtone 
kinderen, maar mogen toch soms niet doorleren van hun ouders. 
Dit heeft te maken met de eigen cultuur. 
 

 Wie mogen er soms niet doorleren?  
 
Kies uit jongens of meisjes en geef aan waarom dat zo is. 
Doe het zo: 
 
………………  mogen soms niet doorleren, want  ………………………………………………. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

1p  31 Niet iedere buitenlander kan zomaar in Nederland blijven. Dit hangt mede af van de reden 
die men heeft. 
De overheid is verantwoordelijk voor het beleid dat de toelating van buitenlanders regelt. 
Waarop is het toelatingsbeleid mede gebaseerd? 
A besluiten van de koningin 
B de gemeentelijke wetgeving 
C de Grondwet 
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cartoon 3 
 

 
 
bron: www.cmo.nl/ smo/discrim.html van 16 november 2004 
 

1p  32 Welke politieke stroming herken je in cartoon 3? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de rechts-extremistische stroming 
D de sociaal-democratische stroming 
 

1p  33 cirkeldiagram 1 
 

Turken
  319

Marokkanen 285

42westerse
moslims

Irakezen 41

Afghanen 34
Surinamers 31

Iraniërs 28
Somaliërs 28

112overigen

Moslims in Nederland in aantallen naar
herkomstlanden: (in duizenden)

 
 
bron: de Volkskrant van 6 februari 2004 
 
Welke conclusie is juist als je cirkeldiagram 1 bekijkt? 
A De Islam is de grootste religie in Nederland. 
B De meeste Moslims komen oorspronkelijk uit landen buiten de EU. 
C Er zijn veel meer Afghanen dan Irakezen in Nederland. 
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1p  34 tekst 23 
 
 
Oude allochtonen hebben slechte gezondheid 
 
De gezondheid van allochtone ouderen is relatief slecht, stelt het Sociaal en Cultureel 
Planbureau in een dinsdag gepubliceerd rapport. De helft van de Turkse ouderen en  
60% van de Marokkaanse ouderen heeft lichamelijke problemen. Bij autochtone ouderen 
is dat 15%. 
 
 
bron: de Volkskrant van 10 november 2004 
 
Wat is waarschijnlijk de oorzaak van de slechte gezondheid van allochtone ouderen? 
A Ze eten ongezond, want het is voedsel uit de eigen cultuur. 
B Ze hebben vaak zwaar en ongezond werk gedaan. 
C Ze zijn hier illegaal en gaan dus niet naar de dokter. 
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In Nederland wonen mensen afkomstig uit verschillende groeperingen. 
 
afbeelding 3 
 

 
 
bron: website van een leerlinge van het Comenius College te Capelle aan den IJssel 
 
afbeelding 4 
 

 
 
http://www.laetitiagriffith.nl/images/laetitia_griffith.jpg  
(Surinaams Tweede Kamerlid VVD, daarna wethouder in Amsterdam) 
 

2p  35 Hieronder volgen twee uitspraken.  
 Geef aan of die juist of onjuist zijn. 

 
1 Het meisje uit afbeelding 3 is lid van de dominante cultuur.            juist / onjuist 
 
2  De vrouw uit afbeelding 4 is lid van een etnische 
 minderheidsgroep                                                                           juist / onjuist 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2006 
tijdvak 2 

 
 

 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE BB 
 
 

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. 
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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. 

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 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 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. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen maatschappijleers 2 BB kunnen maximaal 40 scorepunten 
worden behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 
POLITIEK EN BELEID || 
 

 1 A 
 

 2 A 
 

 3 A 
 

 4 A 
 

 5 B 
 

 6 C 
 

 7 D 
 

 8 C 
 

 9 B 
 

 10 A 
 

 11 B 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 2 
• nummer 1 1 
• nummer 2 1 
 

 14 B 
 

 15 D 
 

 16 A 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 2 
• Uitspraak 1 is juist 1 
• Uitspraak 2 is juist 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

DE MULTICULTURELE SAMENLEVING || 
 

 19 B 
 

 20 A
 

 21 C 
 

 22 C 
 

 23 B 
 

 24 B 
 

 25 maximumscore 1 
juiste voorbeelden zijn: 

 goed Nederlands beheersen 
 met een diploma van school komen 
 zelf een bedrijf beginnen 
 weten hoe ze moeten solliciteren 
 het opzetten van eigen netwerk ook met Nederlanders 

 
 26 A 

 
 27 C 

 
 28 maximumscore 2 

Juiste manieren zijn (twee van de volgende): 
 door eigen ervaring 
 via beeldvorming door de media 
 via de opvoeding 
 via de vriendengroep 

 
per juiste manier 1 
 

 29 A 
 

 30 maximumscore 2 
• meisjes mogen soms niet doorleren 1 
 
want (één van de volgende): 1 

 Zij moeten het huishouden doen. 
 Zij krijgen een rol als moeder. 
 Zij moeten later voornamelijk voor de kinderen zorgen. 
 Zij krijgen toch geen rol in de samenleving (arbeidsmarkt). 

 
 31 C 

 
 32 C 

 
 33 B 

 
 34 B 
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Vraag Antwoord Scores

 35 maximumscore 2 
• Uitspraak 1 is onjuist 1 
• Uitspraak 2 is juist 1 
 
 
inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan Cito te verstrekken. 
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Examen VMBO-BB 

2005 
 
 
 

 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 31 mei

9.00 – 10.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 
 
tekst 1 
 

Wethouder: stop allochtonen 
 
ROTTERDAM - De Rotterdamse wethouder M. Pastors (Volkshuisvesting, 
Leefbaar Rotterdam) wil de gemeentegrenzen sluiten voor kansarme allochtonen. 
Volgens Pastors moet er een ‘totale stop’ komen op de komst van kansarme 
allochtonen. Met die allochtonen worden vooral uitgeprocedeerde, illegale 
asielzoekers uit Somalië en voormalig Joegoslavië bedoeld. Hij wil allochtonen die 
in Rotterdam willen wonen, beoordelen op inkomen, taalniveau en strafblad.

 
naar: NRC Handelsblad van 5 september 2003 
 

1p  1 In tekst 1 kun je lezen dat men een bepaalde groep mensen niet meer wil toelaten in de 
gemeente. Dit voorstel is mogelijk in strijd met een wetsartikel. 
Er is een wetsartikel dat verbiedt dat personen of groepen verschillend worden behandeld 
op grond van ras, huidskleur, godsdienst of op welke grond dan ook. 
Waarin staat dit wetsartikel? 
Dit staat in 
A de Algemene Politie Verordening. 
B de Grondwet. 
C het Algemeen Wetboek. 
D het Wetboek van Strafrecht. 
 

1p  2 In tekst 1 kun je lezen dat in het voorstel vooral illegalen geweerd moeten gaan worden. 
Illegalen zijn mensen die 
A crimineel zijn. 
B geen toestemming hebben om in Nederland te verblijven 
C hier als vluchteling verblijven. 
D op weg zijn naar hun eigen land. 
 

1p  3 De volgende personen willen zich in Nederland vestigen. 
Wie wordt er bij controle meteen teruggestuurd? 
A Een Rus die wil gaan werken bij een aspergeteler. 
B Een vervolgde christen uit Iran. 
C Een vrouw uit Duitsland, die hier wil komen studeren. 

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 
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illustratie 1 
 

 
bron: http://www.gotika.nl/ 
 

1p  4 Sommige mensen voelen zich erg aangetrokken tot een bepaald soort muziek en zijn ook 
herkenbaar, bijvoorbeeld door de kleding die zij dragen. Je zou het een subcultuur 
kunnen noemen. 
Bij welke subcultuur behoort illustratie 1? 
A de jongerencultuur 
B de plattelandscultuur 
C een religieuze cultuur met vrije opvattingen 
 
cartoon 1  
 

 
 

1p  5 Mensen hebben soms de neiging om bepaalde groepen op steeds dezelfde manier te 
zien. 
In cartoon 1 zie je een Fransman op een dergelijke manier afgebeeld. 
Welk verschijnsel herken je in cartoon 1? 
A discriminatie 
B racisme 
C stereotypering 
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illustratie 2 
 

 
 
bron: http://www.pienternet.be van 3 september 2003 
 

1p  6 Je ziet in illustratie 2 een voorbeeld van het verbeteren van de positie van allochtonen in 
het onderwijs. Je ziet een foto van een speciaal project voor allochtone meisjes. 
Maar niet alleen op het gebied van het onderwijs wil de overheid de positie van 
allochtonen verbeteren. 
Op welk gebied wil de overheid de positie van allochtonen ook verbeteren? 
Op het gebied van 
A de arbeidsmarkt. 
B de godsdienst. 
C het verenigingsleven. 
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tekst 2 

Overval door vrouwen in sluier 
 
Twee gesluierde vrouwen hebben zaterdagmiddag een gewapende overval 
gepleegd op een Blokker-filiaal aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam-West.  
Ze bedreigden het personeel met vuurwapens en gingen er met geld en goederen 
vandoor. De vrouwen droegen lange gewaden. Alleen de ogen waren zichtbaar.

 
bron: Het Parool van 26 mei 2003 
 
Een reactie uit buurt: “Nu worden ook alle Marokkaanse meisjes crimineel.” 
 

1p  7 De buurt heeft veel te lijden onder crimineel gedrag van jongeren.  
Hoe noem je de reactie van de buurtbewoner?  
A een objectieve mening 
B een stereotypering 
C een vooroordeel 
 
cartoon 2 
 

 
 
bron: NRC Handelsblad van 3 juni 2003 
 

1p  8 Dit is een cartoon, bedoeld als grap met een ernstige achtergrond.  
Waarover wil de tekenaar een grap maken? 
De tekenaar wil een grap maken over 
A de discriminatie van allochtonen. 
B de emigratie van autochtonen. 
C de vermenging van verschillende culturen. 
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grafiek 1 
 

   

Autochtonen Surinamers

Turken Marokkanen

67%67% 45%45%67%

10%

45%

4%

Totaalpercentages

Alcoholgebruik onder jongeren

van veertien en vijftien jaar

Percentage jongeren van 14 en 15 jaar

dat per maand minstens 1 keer alcohol gebruikt. 
 
naar: Het Parool van 5 september 2003 
 

2p  9 Bekijk de grafiek goed. Deze gaat over het gebruik van alcohol onder jongeren. 
Er volgen twee beweringen. 
1 Er drinken meer autochtone jongeren alcohol dan Surinaamse. juist / onjuist 
2 Er drinken minder Marokkaanse jongeren alcohol dan Turkse. juist / onjuist 

 Zijn deze beweringen juist of onjuist? 
Omcirkel de juiste antwoorden. 
 
tekst 3 
 

Amsterdamse wijk fietst niet meer 
 
Met de komst van veel Turken en Marokkanen in een Amsterdamse wijk werd de 
populariteit van het fietsen minder. Aad Brands moet nu de deuren van zijn 
rijwielspeciaalzaak CYCLES BRANDS sluiten.

 
naar: Het Parool van 2 september 2003 
 

1p  10 Wat herken je in tekst 3? 
A een geslaagd voorbeeld van integratie 
B het overnemen van elkaars cultuur 
C terugdringing van de autochtone cultuur 
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tekst 4 
 

Patiënt wil geen homo; ontslag dus 
 
Een woonproject voor ernstig lichamelijk gehandicapten heeft een homoseksuele 
medewerker ontslagen, omdat de bewoners geen homo over de vloer wensten.

 
bron: Het Parool van 15 augustus 2003 
 

1p  11 In tekst 4 herken je een voorbeeld van 
A discriminatie. 
B racisme. 
C stereotypering. 
 
tekst 5 

 
Kerwin nog altijd herinnerd 
 
Dit jaar was er aan mediabelangstelling voor de jaarlijkse Kerwin-herdenking geen 
gebrek. Gisteren was het twintig jaar geleden dat de vijftienjarige Kerwin 
Duinmeijer in de Damstraat werd neergestoken door een skinhead van dezelfde 
leeftijd. 

 
 

 
 
Kerwin Duinmeijer, 15 jaar 
 
bron: Het Parool van 21 augustus 2003 
 

2p  12 De moord op Kerwin Duinmeijer bracht in Nederland een grote schok teweeg omdat de 
moordenaar duidelijk handelde uit racistische motieven. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om racisme te bestrijden. 
Er volgen twee uitspraken: 
1 Je kunt aangifte doen bij een meldpunt.                                juist / onjuist 
2 Je kunt lid worden van een extreem-rechtse partij.                juist / onjuist 

 Zijn deze uitspraken juist of onjuist? 
Omcirkel de juiste antwoorden. 
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grafiek 2 

 
1p  13 Wat kun je uit grafiek 2 opmaken? 

Dat 
A er in Rotterdam veel meer allochtonen wonen dan in de andere drie grote steden. 
B het aantal allochtonen in Nederland sterk aan het stijgen is. 
C het percentage allochtonen in Rotterdam boven de 50% ligt. 
D het percentage allochtonen in Rotterdam lijkt op dat van de andere drie grote steden. 
 

1p  14 Welke groep mensen wordt gezien als een etnische minderheid in Nederland? 
A Amerikanen 
B Duitsers 
C Engelsen 
D Turken 
 
tekst 6 
 

Burgemeester Cohen van Amsterdam liet een stuk 
schrijven “Erbij horen en meedoen” 
 
Amsterdam stelt dat immigratie geen tijdelijk, maar een blijvend verschijnsel is. Er 
wordt van de nieuwkomers en van de autochtonen iets verwacht. Om die reden 
werd een nieuw inburgingsloket geopend.

 
bron: Het Parool van 27 mei 2003 
 

1p  15 In Amsterdam werd een ínburgeringsloket geopend. 
Wat hoort bij inburgering? 
A het goed leren spreken van de Nederlandse taal 
B het verkrijgen van een Nederlands paspoort 
C het vieren van Sinterklaas 
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3p  16 Niet alle groepen allochtonen zijn tegelijk naar Nederland toegekomen, maar eigenlijk is 
dat immigratieproces al veel langer aan de gang. 
Hieronder volgen drie perioden: 
1 van 1946 tot 1962 
2 van 1960 tot nu 
3 van 1995 tot 2004 
 

 In welke periode zijn de volgende allochtone groepen naar Nederland gekomen? 
Vul het juiste nummer in bij periode in de onderstaande tabel. 
 
Groep                                                                Periode 

Turken  
Indische Nederlanders  
gevluchte Afghanen  

 
2p  17 Er zijn verschillende redenen die mensen hebben om naar Nederland toe te komen: 

1 grote welvaartsverschillen tussen de landen 
2 de onveilige situatie in een land 
3 het toenemen van de welvaart in hun eigen land 
4 het verplaatsen van fabrieken naar landen met lagere lonen 

 Welke twee van de bovenstaande redenen hebben mensen vooral om naar Nederland 
te komen? 

Doe het zo: 
Reden nummer …… en …… 
 
tekst 7 
 

Groei 
 
Naar verwachting zal de bevolking van Amsterdam groeien van 735.000 in 2002 
naar 797.000 in 2015. De sterkst groeiende groep is die van de Marokkanen, van 
59.000 in 2002 naar 84.000 in 2015.

 
bron: NRC Handelsblad van 5 juni 2003 
 

1p  18 Wat is geen oorzaak voor de groei van het aantal Marokkanen in Amsterdam? 
A asielverzoeken 
B geboorten 
C gezinsvorming 
 

1p  19 De overheid probeert de positie van allochtonen in het onderwijs te verbeteren. 
Welke maatregel kan het beste genomen worden? 
A een goed systeem van leerlingbegeleiding opzetten 
B grotere klassen maken  
C minder streng optreden bij spijbelgedrag 
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2p  20 De Nederlandse overheid voert een restrictief toelatingsbeleid, dat wil zeggen dat de 
overheid minder asielzoekers wil toelaten. Vier mogelijke redenen hiervoor zijn: 
1 De kosten voor het asielbeleid zijn erg hoog. 
2 Er is een woningtekort. 
3 Het Nederlandse bedrijfsleven heeft de nieuwkomers hard nodig. 
4 De werkeloosheid zal door dit beleid dalen. 

 Welke twee redenen horen bij een restrictief toelatingsbeleid? 
Schrijf de nummers van de juiste redenen op. 
Reden nummer …… en …… 
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POLITIEK EN BELEID 
 
tekst 8 
 

Waarden moeten ons wat waard zijn 
 
In Leeuwarden zal het CDA niet instemmen met de bezuiniging van het college 
van B en W van Leeuwarden op de subsidie voor godsdienstonderwijs op 
openbare scholen. De fractie steunt daarmee een oproep van de Raad van Kerken 
in Leeuwarden. Ook hebben de fracties van ChristenUnie, PAL/GroenLinks en 
Leefbaar Leeuwarden hun bezwaren al kenbaar gemaakt.

 
naar: Liwardders van 19 september 2003 
 

1p  21 In tekst 8 staat dat verschillende partijen het niet eens zijn met een bezuiniging die het 
college wil doorvoeren op het godsdienstonderwijs. 
Herken je een politiek probleem in tekst 8? 
A Ja, want de Raad van Kerken houdt zich met het probleem bezig. 
B Ja, want politieke partijen houden zich er mee bezig. 
C Nee, want het heeft niets te maken met de landelijke politiek. 
D Nee, want het probleem speelt zich alleen af in de gemeente Leeuwarden. 
 

1p  22 In tekst 8 staat dat de Raad van Kerken een oproep heeft gedaan om het 
godsdienstonderwijs op openbare scholen te behouden.  
De Raad van Kerken is een belangengroep. 
Wat is een verschil tussen een politieke partij en een belangengroep? 
A Een politieke partij gaat over vele zaken, een belangengroep niet. 
B Een belangengroep gaat over vele zaken, een politieke partij niet. 
C Van een politieke partij kun je lid worden, van een belangengroep niet. 
D Van een belangengroep kun je lid worden, van een politieke partij niet. 
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tekst 9 
 

Urker raad krijgt klachten over jeugd 
 
De Urker gemeenteraad en de krant 'Nieuws op Urk' ontvingen onlangs een brief 
van de familie Oosting uit Assen, met daarin klachten over de Urker jeugd. Het 
gemeentebestuur wordt in de brief opgeroepen om de jeugd normen en waarden 
aan te leren en respect voor anderen. Onderstaand de brief van het gezin. 
 
Geachte Burgemeester, wethouders en raadsleden, 
 
Afgelopen zondag hebben wij de plaats Urk bezocht. Hier hebben wij in een 
tijdsbestek van 30 minuten een aantal vervelende ervaringen opgedaan met de 
jeugd van Urk. 
Het begon allemaal nog onschuldig (dat wil niet zeggen dat het niet kinderachtig 
is) met het uitschelden van onze dochter van 10 jaar voor 'rooie' door de 
opgeschoten jeugd (16/17 jaar) van Urk. Zij heeft namelijk mooi rood haar. Zijzelf 
gaf al aan dat het sukkels zijn. 
Daarna op de pier een ander incident met de jeugd van Urk. Het muurtje zat vol 
met jeugd, de weg stond vol met auto's en fietsen. Op zich geen punt, wij konden 
daar wel langs. Echter één van de jeugdigen dacht dat hij met zijn auto voorrang 
had op ons en drukte door. Hier werd door ons iets over gezegd, waarop hij vol 
gas en scheldend wegreed. U mag uw kinderen dan een christelijke opvoeding 
meegeven, maar leer ze ook normen en waarden en respect voor anderen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J. Oosting 
Assen

 
naar: Nieuws op Urk van 18 september 2003 
 

2p  23 Individuele burgers hebben verschillende mogelijkheden om de politiek te beïnvloeden. 
De familie Oosting uit tekst 9 doet dat ook. 
Mogelijkheden zijn: 
1 lid worden van een politieke partij 
2 deelname aan of lid worden van een actie-/pressiegroep 
3 inschakelen van de media 
4 klagen bij de Nationale Ombudsman 
5 benaderen van politici  
6 gebruik maken van het stemrecht  
 

 Van welke twee mogelijkheden heeft de familie Oosting (zie tekst 9) gebruik 
gemaakt? 

Schrijf de juiste nummers op. 
Mogelijkheid nummer …… en …… 
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1p  24 Wie zitten er in de gemeenteraad? 
A alle gemeenteraadsleden die voor een politieke partij in de raad gekozen zijn 
B de burgemeester, de wethouders en de gemeenteraadsleden 
C de minister van binnenlandse zaken, de burgemeester en de wethouders 
 
cartoon 3 
 

 
bron: Trouw van 17 september 2003 
 

1p  25 Deze cartoon werd gemaakt naar aanleiding van het beleid van het tweede kabinet 
Balkenende, bestaande uit CDA, VVD en D66. 
Welke politieke stroming heeft grote problemen met de afbraak van de verzorgingsstaat 
zoals dat te zien is in cartoon 3? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de sociaal-democratische stroming 
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tekst 10 
 
NVU meldt zich in Landgraaf 
 
Na Kerkrade, Arnhem en Rotterdam heeft de Nederlandse Volks Unie (NVU) zich 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in Landgraaf laten registreren. De partij lijkt al 
campagne te voeren in Landgraaf, getuige de aanwezigheid van enkele posters 
met teksten als ‘Asielzoekers nee’, en ‘Geen moskee in deze wijk’. “Kennelijk zijn 
die posters en stickers vanuit een andere stad komen aanwaaien”, reageert 
burgermeester Janssen, “want zover ik weet staat de bouw van een moskee niet in 
ons bestemmingsplan.”

 
bron: Algemeen Dagblad van 10 december 2001 
 
Zie tekst 10. 

1p  26 Tot welke politieke stroming behoort de NVU? 
A de christen-democratische stroming 
B de linkse stroming 
C de rechts-extremistische stroming 
 
tabel 1 
 
De samenstelling van de gemeenteraad van Westland 
 

 Partij 
 

Zetelverdeling 

1. CDA          14 
2. VVD            5 
3. Progressief Westland    
(PvdA, D66, LEF, 
GroenLinks) 

           4 

4. ChristenUnie-SGP            2 
5. Lijst Pim Fortuyn            4 
6. Lijst Kraft            - 
7. GemeenteBelang  
Westland 

           8 

 
1p  27 Welke politieke stroming is het grootst in de gemeenteraad van Westland? 

A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de sociaal-democratische stroming 
 

1p  28 Welke taak hoort niet bij het parlement? 
A een regering benoemen 
B een wet veranderen 
C ministers ter verantwoording roepen 
D wetten goed- of afkeuren 
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2p  29  Vul de volgende begrippen in op de juiste plaats in de tekst. 
Je krijgt vier begrippen waarvan je er twee moet gebruiken. 
• dictator  
• democratie  
• media  
• minister-president 
 
De …… (1) …… besloot het parlement naar huis te sturen en de …… (2) …… verder 
onder controle te brengen. 
 
1= ………………………………. 
 
2= ………………………………. 
 
tekst 11 

 
Kabinet tegen gaswinning 
 
DEN HAAG - Het kabinet blijft streven naar een verbod op gaswinning onder de 
Waddenzee, ook als een opgerichte commissie anders adviseert. De adviesgroep 
gaat op verzoek van de regering na hoe de verschillende belangen in het 
natuurgebied zijn af te stemmen. 

 
naar: De Leeuwarder Courant van 21 september 2003 
 

1p  30 De overheid speelt op verschillende terreinen een rol. Defensie is daar een voorbeeld 
van. 
Welk terrein van het overheidsbeleid herken je in tekst 11? 
A de openbare orde en veiligheid 
B de sociale zekerheid 
C de volksgezondheid 
D het milieu 
 

1p  31 Titia maakt zich hevig zorgen over het milieu in de Waddenzee. Gasboringen en 
olielozingen zijn volgens haar een grote bedreiging voor de Waddenzee. 
Ze besluit lid te worden van Milieudefensie en GroenLinks. 
Wat voort soort groeperingen zijn Milieudefensie en GroenLinks? 
 
 Milieudefensie   GroenLinks 
A een politieke partij een pressiegroep 
B een politieke partij een vakbond 
C een pressiegroep een politieke partij 
D een vakbond een politieke partij 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  32 De minister van Verkeer en Waterstaat is van plan de wegenbelasting af te schaffen en 
de benzineprijs te verhogen. Een groot deel van de Tweede Kamer denkt dat de benzine 
dan te duur wordt. 
Welke van de onderstaande oplossingen kun je een compromis tussen de Kamer en de 
minister noemen? 
A De benzine wordt duurder en de wegenbelasting blijft hetzelfde. 
B De benzine wordt 25% duurder en de wegenbelasting 25% lager. 
C De minister blijft bij zijn plannen. 
 
tekst 12 

 
De rechtsstaat 
 
Minister Remkes van Binnenlandse Zaken gaf op een vraag in de Tweede Kamer 
het volgende antwoord: “De regering doet er alles aan om aanslagen, zoals die op 
de treinen in Madrid zijn geweest, in Nederland te voorkomen. Toch moet niet uit 
het oog verloren worden …………………………………………………………………” 
 

 
1p  33 Welk kenmerk van de rechtsstaat moet op de puntjes in tekst 12 worden ingevuld? 

A dat internationale verdragen opsporing moeilijker maken. 
B dat ook de overheid aan de wet gebonden is. 
C dat er flink bezuinigd moet worden. 
 

1p  34 De minister-president heeft wekelijks overleg met koningin Beatrix. Zij nemen dan onder 
andere de genomen besluiten door. 
Wie is het officiële staatshoofd van Nederland? 
A de koningin 
B de minister-president 
C de voorzitter van de Tweede Kamer 
 

2p  35 Elke politieke stroming kent een aantal uitgangspunten. 
Er volgen vier uitgangspunten: 
1 economische vrijheid is van groot belang 
2 streven naar gelijkheid 
3 een kleine rol van de overheid 
4 centraal leiderschap 

 Welke twee uitgangspunten passen bij de liberale stroming? 
Schrijf de juiste nummers op. 
Uitgangspunt nummer …… en …… 
 
 

einde 0000-0000* 500010-1-643o* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE BB 
 
 
 

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. 

500010-1-643c 
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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. 

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 een 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 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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag 
gegeven regels. 

 
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. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Maatschappijleer 2 BB kunnen maximaal 44 scorepunten worden 
behaald. 
 
 

4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
DE MULTICULTURELE SAMENLEVING || 
 

 1 B 
 

 2 B 
 

 3 A 
 

 4 A 
 

 5 C 
 

 6 A 
 

 7 C 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 2 
• 1 juist 1 
• 2 juist 1 
 

 10 C 
 

 11 A 
 

 12 maximumscore 2 
• 1 juist 1 
• 2 onjuist 1 
 

 13 D 
 

 14 D 
 

 15 A 
 

 16 maximumscore 3 
• Turken: nummer 2 1 
• Indische Nederlanders: nummer 1 1 
• gevluchte Afghanen: nummer 3 1 
 

 17 maximumscore 2 
• reden nummer 1 1 
• reden nummer 2 1
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0000-0000 4 

Vraag Antwoord Scores

 18 A 
 

 19 A 
 
 

 20 maximumscore 2 
• reden nummer 1 1 
• reden nummer 2 1 
 
POLITIEK EN BELEID || 
 

 21 B 
 

 22 A 
 

 23 maximumscore 2 
• mogelijkheid nummer 3 1 
• mogelijkheid nummer 5 1 
 

 24 A 
 

 25 C 
 

 26 C 
 

 27 A 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 2 
• 1 = dictator 1 
• 2 = media 1 
 

 30 D 
 

 31 C 
 

 32 B 
 

 33 B 
 

 34 A 
 

 35 maximumscore 2 
uitgangspunt nummer 1 1 
uitgangspunt nummer 3 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. 
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500040-2-643o 

Examen VMBO-BB 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 20 juni

14.00 – 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
POLITIEK EN BELEID 
 
tekst 1 
 

Vreemde groet 
 
Een inwoner van Berlijn is aangeklaagd omdat hij zijn hond de Hitlergroet heeft 
geleerd. De herdershond met de opvallende naam Adolf zou in maart zijn 
rechterpoot in de lucht hebben gestoken op bevel van zijn baas en in het bijzijn 
van twee agenten. Later zou hij dit ook nog op andere plaatsen hebben gedaan.

 
bron: zondagochtendblad van 2 november 2003 
 

1p  1 De inwoner uit Berlijn (zie tekst 1) heeft ideeën die overeenkomen met een bepaalde 
politieke stroming. 
Tot welke politieke stroming zal de inwoner uit Berlijn behoren? 
A de christen-democratische 
B de rechts-extremistische 
C de sociaal-democratische 
 

1p  2 Het komt voor dat gemeenten het niet eens zijn met een wet die door het parlement is 
aangenomen. 
Welke uitspraak is juist? 
A De gemeenten moeten de aangenomen wet toch uitvoeren. 
B De gemeenten mogen een motie van wijziging indienen in de Tweede Kamer. 
C De vier grootste gemeenten mogen van de aangenomen wet afwijken. 
D Landelijk aangenomen wetten gelden niet in gemeenten. 
 

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 
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tekst 2 
 

SGP voor de rechter gedaagd 
 
Het Clara Wichmann Instituut heeft vandaag de SGP voor de rechtbank gedaagd 
wegens het discrimineren van vrouwen. Vrouwen kunnen bij de SGP geen 
volwaardig en stemgerechtigd lid worden en niet worden gekozen in 
gemeenteraad en Tweede Kamer. De partij baseert haar standpunt op de bijbel.

 
bron: www.nieuws.nl van 13 november 2003 
 

1p  3 Bij welke politieke stroming hoort de SGP? 
A de christelijke stroming 
B de liberale stroming 
C de rechts-extremistische stroming 
D de sociaal-democratische stroming 
 
tekst 3 
 

PvdA trekt steun aan VVD-plan in 
 
Aanpakken islamscholen van de baan 
DEN HAAG – Het plan van de VVD om islamitische scholen aan te pakken, kan 
niet meer rekenen op de steun van de meerderheid in de Tweede Kamer. De VVD 
heeft alleen de steun van de LPF en de SP.

 
bron: de Volkskrant van 13 november 2003 
 

1p  4 Hoeveel Kamerleden moeten minimaal voor het plan van de VVD stemmen om de 
plannen door te laten gaan? (Ga ervan uit dat alle Kamerleden aanwezig zijn.) 
A 51 
B 76 
C 102 
D 149 
 

2p  5 In tekst 3 lees je dat de VVD steun krijgt voor haar plan van de LPF en de SP. 
De VVD en de SP zijn afkomstig uit verschillende politieke stromingen. 
Er zijn verschillende politieke stromingen, onder andere: 
1 de liberale stroming 
2 de rechts-extremistische stroming 
3 de socialistische stroming 

 Vul de juiste nummers in: 
De VVD komt uit stroming …… en de SP is afkomstig uit stroming …... 
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cartoon 1 
 

 
 
bron: NRC Handelsblad van 15 mei 2003; tekenaar: Fritz Behrendt 'de grootste boeven 
van de twintigste eeuw' 
 
Vul aan: 

2p  6  Hoe heet een land dat door een persoon uit cartoon 1 wordt geregeerd?  
 Noem een kenmerk van een dergelijke staatsvorm. 

 
Doe het zo: 
Zo’n land heet een ………………………. 
 
en een kenmerk van een dergelijke staatsvorm is 
 
..........................................................................................................................................  
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grafiek 1 
 
Opkomst verkiezingen Tweede Kamer, in procenten

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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bron: NRC Handelsblad van 29 november 2003 
 

1p  7 Hier zie je een grafiek die aangeeft hoe hoog het percentage kiezers was dat kwam 
stemmen. 
Welke conclusie is juist als je naar deze grafiek kijkt? 
Het hoogste percentage kiezers kwam 
A in 1936 en het laagste percentage in 1982. 
B in 1958 en het laagste percentage in 1998. 
C in 1972 en het laagste percentage in 1958. 
D in 1988 en het laagste percentage in 1972. 
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cartoon 2 
 

 
 
bron: NRC Handelsblad van 6 december 2003 
 

1p  8 Deze cartoon van Oppenheimer beeldt minister-president Balkenende uit. Hij geeft leiding 
aan een coalitiekabinet van christen-democraten en liberalen. De tekenaar vindt dat deze 
regering heel veel heeft bezuinigd op uitkeringen, vooral voor bejaarden en mensen die 
veel ziek zijn. 
Welke partij zal het met de kritiek van de tekenaar van cartoon 2 eens zijn? 
A CDA 
B PvdA 
C VVD 
 

1p  9 Niet alleen politieke partijen hebben kritiek op het bezuinigingsbeleid van de regering 
Balkenende (zie cartoon 2), maar ook veel mensen in het land. 
Hoe heet een groepering van mensen die zich heeft verenigd om invloed te kunnen 
uitoefenen op de politiek? 
A een beleidsvereniging 
B een club 
C een pressiegroep 
D een vriendengroep 
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afbeelding 1 
 

 
 
bron: Haagsche Courant van 28 januari 2004 
 

1p  10 Je kunt op een aantal manieren duidelijk maken dat je het niet eens bent met het 
overheidsbeleid. 
Welke manier van beïnvloeding herken je in afbeelding 1? 
A een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman 
B lobbyen 
C openlijke actie 
D overleg in een adviesorgaan 
 
tekst 4 
 

Oudere kan zich moeilijk bijverzekeren 
 
DEN HAAG - Minister van Volksgezondheid Hoogervorst moet de Tweede Kamer 
uitleggen hoe het komt dat ouderen de dupe lijken te worden van de beperking 
van het ziekenfonds. 
De ouderenbond Unie KBO onderzocht de gevolgen van de kabinetsmaatregel en 
ontdekte dat veel ziektekostenverzekeraars een gezondheidsverklaring eisen van 
ouderen die zich willen bijverzekeren tegen zaken die uit het basispakket zijn 
gehaald. Enkele verzekeraars weigeren zelfs al een aanvullende verzekering te 
verstrekken aan mensen van 50 of 54 jaar, blijkt uit een steekproef van KBO.

 
naar: de Amersfoortse Courant van 28 januari 2004 
 

1p  11 Wat voor groepering is de ouderenbond in tekst 4? 
A een belangenvereniging 
B een liberale beweging 
C een politieke partij 
D een politieke stroming 
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tekst 5 
 

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks willen de werkgelegenheid volgend jaar fors 
laten groeien. Bij de PvdA komen er volgend jaar 36.000 banen bij ten opzichte 
van het kabinet, bij GroenLinks 60.000.

 
bron: NRC Handelsblad van 26 september 2003 
 

1p  12 Wat zijn oppositiepartijen? 
A partijen die in de regering en het parlement zitten  
B partijen die in het gemeentebestuur zitten 
C partijen die niet deelnemen aan de regering 
D partijen die rechtse standpunten hebben 
 
tabel 1 
 
partij    zetels 

CDA 30 
VVD 31 
PvdA 48 

 
peiling van 1 februari 2004 
 
bron: de Volkskrant van 2 februari 2004 
 

1p  13 Rangschik naar aanleiding van de peiling uit tabel 1 de politieke stromingen van de 
kleinste naar de grootste. 
A de christen-democratische stroming; liberale stroming; sociaal-democratische 

stroming 
B de christen-democratische stroming; sociaal-democratische stroming; liberale 

stroming 
C de liberale stroming; christen-democratische stroming; sociaal-democratische 

stroming 
D de sociaal-democratische stroming; liberale stroming; christen-democratische 

stroming 
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afbeelding 2 
 

 
 
tekst 6 

Een school in Amsterdam heeft gezichtsbedekkende kledij voor moslimmeisjes 
verboden. In Nederland is een ieder vrij in zijn persoonlijke geloofsuitingen. Veel 
mensen vinden toch het verbod terecht. Ook in de Tweede Kamer heeft men zich 
met dit probleem bezig gehouden.

 
 

1p  14 Het probleem van de gezichtsbedekkende kleding uit tekst 6 is een 
A individueel probleem. 
B politiek probleem. 
C schoolprobleem. 
 

1p  15 De school in Amsterdam heeft er voor gekozen gezichtsbedekkende kleding te verbieden. 
 Zou jij de maatregel van de Amsterdamse school op elke school in Nederland willen 

invoeren? 
Geef een argument bij je antwoord. 
 
Doe het zo: 
Ja, want  
 
..........................................................................................................................................  
 
of 
Nee, want 
 
..........................................................................................................................................  
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tekst 7 
 

Minister houdt vast aan medicijnknaak 
 
DEN HAAG - Het kabinet ziet niets in het CDA-plan om de verplichte eigen 
bijdrage van anderhalve euro per doktersrecept te schrappen. De manier waarop 
het CDA deze maatregel wil financieren is ondeugdelijk, zo liet vice-premier en 
minister van Financiën Zalm weten. 

 
bron: Provinciale Zeeuwse Courant van 19 september 2003 
 

1p  16 Minister Zalm stelt in tekst 7 dat hij niet wil meewerken aan het CDA-plan. 
De minister in tekst 7 is duidelijk niet uit op 
A een compromis. 
B goede wetgeving. 
C het verbeteren van de overheidsfinanciën. 
 

1p  17 In Nederland is er voor verschillende politieke instellingen stemrecht.  
Zo zijn er Tweede Kamerverkiezingen. 
Welke vertegenwoordigers uit de bevolking kunnen niet rechtstreeks worden gekozen? 
A de leden van de Eerste Kamer 
B de leden van de gemeenteraad 
C de leden van de Provinciale Staten 
D de leden van het Europees Parlement 
 

1p  18 De regering en het parlement hebben verschillende taken. 
Welke taak hoort bij het parlement? 
A de uitvoering van het overheidsbeleid 
B het goedkeuren van wetten 
C het indienen van begrotingen 
 

1p  19 Twee vrouwen hebben minister Verdonk van Vreemdelingenzaken met ketchup 
besmeurd. De vrouwen werden direct opgepakt en meegenomen door de politie. Zij 
weigerden hun naam te zeggen, want zij beriepen zich op hun zwijgrecht. Na een aantal 
uren werden zij weer vrijgelaten. De politie had ze graag langer vastgehouden, maar gaf 
aan dat dit niet mogelijk was. 
De vrouwen werden vrijgelaten op grond van een bepaald kenmerk van de rechtsstaat. 
Welk kenmerk van de rechtsstaat is dat? 
A De overheid is aan de wet gebonden. 
B Het waren geen allochtonen, want die mag je wel langer vasthouden. 
C Vrouwen mag je korter vasthouden dan mannen. 
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DE MULTICULTURELE SAMENLEVING  
 
afbeelding 3 
 

GRIEKS SPECIALITETEN RESTAURANT

A T H E N E

Kerstmenu 1
VOORGERECHT

Heldere groentesoep met
stokbrood en kruidenboter

HOOFDGERECHT
Lamsbout

compleet met  garnituur

NAGERECHT
Dessert met baklabas

(Grieks gebak)
en

een kopje koffie

Prijs per couvert € 38,50

Kerstmenu 2
VOORGERECHT

Pikilia
Schotel met diverse Griekse

specialiteiten

RESERVEREN GEWENST
WESTERSTRAAT 16 PURMEREND . TEL. 0299 - 428000

06 - 22 90 20 08

HOOFDGERECHT
Biefstuk

geserveerd met rijst, patates-
frites en Griekse salade

NAGERECHT
IJs met vers fruit

en koffie met bonbons

Voor onze kleine gasten is er een speciaal kinderkerstmenu

Prijs per couvert € 41,50

Kerstmenu 3
VOORGERECHT

Heldere groentesoep met
stokbrood en kruidenboter

HOOFDGERECHT
Jorgo's Specialiteit

Uitgebreide Griekse schotel
geserveerd met Griekse

boerensalade

NAGERECHT
Dame Blanche

en koffie met koum kouat

Prijs per couvert € 44,50

19 dec. Griekse avondmet live muziek!
1e zitting 16.30 - 19.30 uur

2e zitting 20.00 - sluitingstijd

 
 
bron: Noord-Hollands Dagblad van 17 december 2003 
 

1p  20 Afbeelding 3 is een advertentie uit een huis-aan-huiskrant voor de kerstdagen.  
 Geef met één argument aan waarom deze advertentie een voorbeeld is van het 

overnemen van elkaars cultuur. 
 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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tekst 8 
 

Fadoua Bouali (van Marokkaanse afkomst) 
 
“...De ongetrouwde meisjes uit Marokko zelf zijn helemaal niet zo blij met de komst 
van de meisjes uit Europa, want ze zien daardoor hun eigen kansen in de 
zomermaanden enorm afnemen. Maar ze maken wel veel meer kans om met 
Marokkaanse jongens uit Europa te trouwen. Want die jongens vinden meisjes uit 
Marokko veel beter gemanierd. En ze gehoorzamen beter dan de meisjes die in 
Nederland wonen...”

 
bron: Trouw van 11 juli 2003 
 

1p  21 Wat kun je zeggen van het gedrag van Marokkaanse jongens uit tekst 8 die een meisje uit 
Marokko willen trouwen? 
A Ze gaan uit van hun eigen cultuur. 
B Ze nemen elementen uit de Nederlandse (Europese) cultuur over. 
C Ze passen zich helemaal aan de Nederlandse cultuur aan. 
 
tekst 9 
 

Uit de plannen van het nieuwe kabinet-Balkenende II in mei 
2003: 
 
“Om gezinsvorming te combineren met goede integratie worden nieuwe eisen 
gesteld aan nieuwkomers in Nederland, zoals een leeftijdsgrens van 21 jaar en 
een inkomenseis van 120% van het minimumloon.”

 
bron: Het Algemeen Dagblad van 16 mei 2003 
 

1p  22 Wat wil de regering bereiken met de plannen uit tekst 9? 
De regering wil bereiken dat 
A er meer baby’s in Nederland geboren gaan worden. 
B er minder ongeschoolde allochtonen naar Nederland komen. 
C oudere bruiden beter nadenken voordat ze hier komen wonen. 
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tekst 10 
 

Jongeren trekken een spoor van vernieling 
 
Na de demonstratie maakt een groepje Marokkaanse tieners zich los uit de 
menigte. Meloenen worden tegen auto’s tot moes gegooid. De eerste autoruiten 
sneuvelen. Een jongen tikt met een stok zo nu en dan een raam in. Bewoners die 
vanaf hun balkon commentaar leveren, worden voor racist uitgemaakt. Een plastic 
bouwvakkerstoilet wordt omgegooid; de urine loopt langzaam naar de overkant 
van de straat. Bij café De Ridderhoek gaat een grote tafel door de voorruit. Het 
glas vliegt meters ver de zaak in, tot achter het biljart.

 
naar: Het Parool van 18 augustus 2003 
 

1p  23 De acties uit tekst 10 zorgden voor een groot aantal ingezonden brieven in Het Parool. In 
de brieven werd zeer negatief geschreven over Marokkaanse jongeren. 
Welke van de onderstaande gevolgen van de gebeurtenissen en de reacties is juist? 
A Het geeft de Marokkaanse jongeren meer kansen op de arbeidsmarkt. 
B Het vermindert gevoelens van racisme. 
C Het versterkt vooroordelen. 
 
tekst 11 
 
 

Hulp 
 
Op een avond vorige week moest ik met mijn zuster een loodzware archiefkast 
over een smalle, steile trap naar beneden dragen. Een hele klus voor mijn zus en 
ik. De deur beneden stond al open en twee Marokkaanse jongens van rond de 
twintig kwamen in de deuropening vragen of ze ons konden helpen. Verbijsterd 
zagen mijn zus en ik de zware kast binnen 30 seconden op de stoep staan. 
Deze vriendelijkheid en hulpvaardigheid kom ik zelden tegen in de stad. Hulde aan 
mijn onbekende helpers!

 
naar: Het Parool van 20 augustus 2003 
 

1p  24 Veel Nederlanders denken negatief over de Marokkaanse bevolkingsgroep en soms is er 
zelfs sprake van discriminatie van deze groep.  
Op welke wijze bestrijdt deze ingezonden brief (tekst 11) discriminatie? 
A Dit moet een voorbeeld zijn voor andere Marokkanen. 
B Er worden gevolgen van discriminatie genoemd. 
C Het gaat in tegen bestaande vooroordelen.  
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Drie uitspraken: 
 

Mohammed zegt: 
“Ik ben naar Nederland gekomen in 1970. In Marokko was geen toekomst meer 
voor mij. Gelukkig was er in Nederland werk voor mij op een fabriek.”

 
 

Denzel zegt: 
“In 1980 veranderde de situatie in Suriname. Het leger kreeg veel meer macht dan 
daarvoor. Om mij heen werden mensen vermoord. Ik ben snel gevlucht.”

 
 

Nuran zegt: 
“Het was liefde op het eerste gezicht, toen hij hier in Turkije met zijn familie op 
vakantie was. We zijn gaan schrijven en inmiddels zijn we getrouwd en wonen we 
in Culemborg.”

 
 

3p  25  Wat is de reden voor de komst naar Nederland van Mohammed, Denzel en Nuran? 
Je kunt kiezen uit de volgende redenen: 
• economische redenen 
• persoonlijke redenen 
• politieke redenen 
 
Vul het schema in: 
 redenen 
Mohammed  
Denzel  
Nuran  

 
tekst 12 
 

Nieuw uitzetbeleid leidt tot illegaliteit 
 
DEN HAAG/UTRECHT - Een uitgeprocedeerde ……………………………………….  
verdwijnt na zijn afwijzing écht niet zomaar uit Nederland. 
De Utrechtse wethouder Spekman benadrukte het gisteren nog maar eens in  
Den Haag, waar hij Tweede-Kamerleden confronteerde met de dagelijkse praktijk. 
“Wie het niet gelooft, moet maar eens komen kijken”, zei Spekman.

 
bron: Utrechts Nieuwsblad van 29 januari 2004 
 

1p  26 Welk begrip past het beste op de puntjes in tekst 12? 
A asielzoeker 
B illegaal 
C vluchteling 
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2p  27 In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat discriminatie op grond van 
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan 
ook niet is toegestaan. Dit lijkt duidelijk, maar is dat ook zo? 

 Geef steeds het juiste antwoord bij de volgende vier voorbeelden. 
Is er in de voorbeelden sprake van discriminatie? 
Marijke 
1 wordt afgewezen als onderwijzeres, omdat ze te lang is.                    ja / nee 
2 wordt afgewezen als stewardess, omdat ze te lang is.                     ja / nee 
3 krijgt geen vrij om de zon te gaan aanbidden.                                    ja / nee 
4 mag een café niet in omdat ze vrouw is.                                          ja / nee 
 

1p  28 Er wordt vaak gesproken over de Nederlandse cultuur of de Marokkaanse cultuur, maar 
in iedere cultuur kunnen verschillende groepen onderscheiden worden. 
Hoe heten dit soort groepen? 
A allochtone culturen 
B anti-culturen 
C individuele culturen 
D subculturen 
 

1p  29 In Nederland zijn verschillende bevolkingsgroepen te onderscheiden. In Nederland wonen 
heel veel mensen met een andere nationaliteit. 
Welke in Nederland wonende bevolkingsgroep wordt als allochtoon gezien? 
A de Belgische 
B de Duitse 
C de Engelse 
D de Surinaamse 
 

2p  30 Soms komt het voor dat een misdrijf wordt begaan uit ‘eerwraak’. Dit betekent dat een 
jongen of man wraak neemt op iemand, omdat de eer van de familie geschonden zou zijn. 
De Nederlandse samenleving heeft grote moeite met dit soort misdrijven. 

 Geef bij elke uitspraak aan of die juist of onjuist is. 
1 Eerwraak is in strijd met de Nederlandse waarden.                       juist / onjuist 
2 Eerwraak is in strijd met de Nederlandse geschreven regels.         juist / onjuist 
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tekst 13 
 

Teveel van jouw soort niet goed voor de zaak 
 
DEN HAAG - Het nieuwe jaar begon niet zo goed voor Saleh Moukhal. Samen met 
een vriend wilde de 22-jarige Hagenaar van Marokkaanse origine 2004 spetterend 
inluiden in discotheek ‘The Challenge’ in Hoofddorp. De kaartjes voor dit speciale 
oud-en-nieuw feest kocht hij ruim van tevoren. 
Maar Saleh en zijn vriend hebben tijdens de jaarwisseling geen voet op de 
dansvloer gezet. Sterker nog, ze kwamen de discotheek niet eens binnen. Saleh 
vertelt: “We stonden keurig in de rij toen er plotseling wat onrust ontstond. Een 
portier liep langs en pikte er stelselmatig Arabisch uitziende jongeren uit. We 
kregen te horen dat we er niet in mochten. Dat we een toegangsbewijs op zak 
hadden, maakte niets uit. Andere allochtone jongeren mochten wel gewoon naar 
binnen. Surinamers, Antillianen en Cubanen, dat was allemaal geen probleem.” 
Toen Saleh om uitleg vroeg, antwoordde de portier volgens hem: “Het is niet goed 
voor de zaak als we er teveel van jouw soort binnenkrijgen.”

 
bron: Haagsche Courant van januari 2004 
 

1p  31 In tekst 13 herken ik een duidelijk voorbeeld van: 
A discriminatie 
B een stereotype 
C een vooroordeel 
D gelijkwaardigheid 
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tekst 14 
 

Juf Karin vertelt 
 
Ooit, dertig jaar geleden was de Corantijnschool een volledig witte school. Juf 
Karin Terstall weet dat nog. “Ik kan me goed herinneren dat de eerste 
buitenlandse leerling binnenkwam. Geen woord Nederlands sprak hij. Het komt nu 
bijna niet meer voor dat kinderen geen woord Nederlands spreken als ze in groep 
1 komen. De meeste van onze leerlingen worden vanaf dat ze tweeënhalf zijn 
voorbereid op de basisschool door ze te begeleiden in de voorschool.”

 
naar: de Volkskrant Magazine van 16 augustus 2003 
 

2p  32 Voorschoolse opvang, zoals in tekst 14 omschreven, kan bijdragen aan de verbetering 
van de situatie van allochtonen in het Nederlandse onderwijs. 
Hierna volgen nog vier mogelijkheden om de situatie in het onderwijs voor allochtonen te 
verbeteren: 
 
1 Het gebruiken van aangepaste lesboeken. 
2 Het vergroten van klassen. 
3 Het verhogen van de minimumleeftijd om naar school te gaan van vier naar vijf jaar. 
4 Het hebben van goed contact tussen de school en de ouders. 
 

 Welke twee genoemde mogelijkheden verbeteren inderdaad de situatie van 
allochtonen in het onderwijs? 

Vul het juiste nummer in. 
Doe het zo: 
Mogelijkheid …… en …… 
 

2p  33 De ontwikkeling van de arbeidsmarkt verloopt niet altijd even gunstig voor verschillende 
groepen in de samenleving. Allochtonen in het bijzonder hebben last van het feit dat de 
economie niet groeit. Zij worden vaak als eerste de dupe. 
 
Er volgt nu een aantal feiten: 
1 Er is steeds minder ongeschoolde arbeid nodig. 
2 Hoger opgeleiden verdringen lager opgeleide werknemers, zij nemen hun plaats in. 
3 Steeds meer allochtonen volgen een inburgeringscursus. 
4 Men probeert allochtonen beter over Nederland te spreiden. 

 Welke twee van de bovenstaande feiten leiden tot een hogere werkloosheid bij 
allochtonen? 

Doe het zo: 
Feit …… en …… 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  34 Ieder kind groeit op in een bepaalde cultuur. Het aanleren van waarden en normen die 
passen bij die cultuur is heel belangrijk. Dit proces heet socialisatie. 
Hoe vindt socialisatie van jonge kinderen vooral plaats? 
via  
A de massamedia 
B de school 
C de vriendengroep 
D het gezin  
 

2p  35 Culturen verschillen van elkaar. Dit geldt voor de allochtone en voor de Nederlandse 
cultuur. 
Er volgen vier kenmerken van een cultuur. 
1 individuele prestaties 
2 het vermijden van gezichtsverlies 
3 de uitgebreide familie staat centraal 
4 het maken van een afspraak bij familiebezoek 

 Welke kenmerken horen bij welke cultuur? 
Vul de juiste nummers in in de goede kolom. 
 

Nederlandse cultuur Allochtone cultuur 
  
  

 
1p  36 De positie van veel allochtonen in het onderwijs is zwak. 

Hier zijn verschillende redenen voor aan te wijzen. 
Er volgen vier redenen: 
1 Allochtone meisjes moeten vaak veel huishoudelijk werk doen. 
2 In het onderwijs wordt uitgegaan van een goede beheersing van de Nederlandse taal. 
3 Ouders van allochtone leerlingen kunnen vaak niet helpen bij het huiswerk. 
4 Er wordt via schotelantennes vaak naar programma’s in de eigen taal gekeken. 
 
Welke van de vier redenen komt duidelijk vanuit de samenleving? 
A reden 1 
B reden 2 
C reden 3 
D reden 4 

einde 500040-2-643o* 

Pagina: 449Voor 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 VMBO-BB 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE BB 
 
 

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. 

500040-2-643c 
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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. 

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 een 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 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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag 
gegeven regels. 

 
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. 
 

500040-2-643c 2 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Maatschappijleer 2 BB kunnen maximaal 45 scorepunten 
worden behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
POLITIEK EN BELEID 
 

 1 B 
 

 2 A 
 

 3 A 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 2 
• De VVD komt uit stroming 1  1 
• De SP komt uit stroming 3 1 
 

 6 maximumscore 2 
Juiste antwoorden zijn: 
• Zo’n land heet een dictatuur (of tirannie)  1 
• en een kenmerk van een dergelijke staatsvorm is (één van de volgende): 1 

 Eén persoon heeft alle macht. 
 De burger heeft geen of nep-stemrecht. 
 Er zijn geen politieke grondrechten en het parlement wordt naar huis gestuurd. 
 De massamedia vertellen wat de dictator wil. 
 Er is geen vrijheid van meningsuiting en er zijn politieke gevangenen. 

 
 7 B 

 
 8 B 

 
 9 C 

 
 10 C 

 
 11 A 

 
 12 C 

 
 13 A 

 
 14 B 
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 1 
Juiste antwoorden zijn (één van de volgende): 

 Ja, want dit is veiliger. 
 Ja, want men moet zich aanpassen aan de Nederlandse situatie. 
 Ja, want dit staat in de schoolregels. 
 Ja, want anders belemmert dit de integratie. 

 
of 
 

 Nee, want iedereen mag zelf weten welke kleren hij/zij aan heeft. 
 Nee, want het kan bij het geloof horen en er is vrijheid van godsdienst. 

 
 16 A 

 
 17 A 

 
 18 B 

 
 19 A 

 
DE MULTICULTURELE SAMENLEVING || 
 

 20 maximumscore 1 
Juiste antwoorden zijn (één van de volgende): 

 Nederlanders gaan voor de kerstdagen Grieks eten. 
 Het Griekse restaurant mengt Griekse, West-Europese en Nederlandse gerechten. 

 
 21 A 

 
 22 B 

 
 23 C 

 
 24 C 

 
 25 maximumscore 3 

Juiste invulling: 
 
 redenen 
Mohammed economische redenen 
Denzel politieke redenen 
Nuran persoonlijke redenen 
 
per juiste combinatie  1 
 

 26 A 
 

Pagina: 453Voor 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).



 

500040-2-643c 5 

Vraag Antwoord Scores

 27 maximumscore 2 
Juiste antwoorden zijn: 
1 ja 
2 nee 
3 nee 
4 ja 
 
Indien vier antwoorden juist: 2 
Indien drie of twee antwoorden juist: 1 
Indien één of geen antwoord juist: 0 
 

 28 D 
 

 29 D 
 

 30 maximumscore 2 
1 juist    1 
2 juist    1 
 

 31 A 
 

 32 maximumscore 2 
• mogelijkheid 1 1 
• mogelijkheid 4 1 
 

 33 maximumscore 2 
• feit 1 1 
• feit 2 1 
 

 34 D 
 

 35 maximumscore 2 
Juiste antwoorden zijn: 
Nederlandse cultuur: 1 en 4 
Allochtone cultuur: 2 en 3 
 
Indien vier antwoorden juist:  2 
Indien drie of twee antwoorden juist:  1 
Indien één of geen antwoord juist: 0 
 

 36 B 
 
 
 
inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 

500040-2-643c* 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
 
 
 

 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 26 mei
9.00 – 10.30 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
POLITIEK EN BELEID 
 
tekst 1 
 

Verkiezingsstrijd barst los!
 
bron: Spits van 21 oktober 2002 
 

1p  1 Dit is een krantenkop in ‘Spits’. Tussen wie gaat die ‘strijd’? 
De strijd gaat tussen 
A burgers en regering. 
B koningin en regering. 
C politieke partijen. 
 
tekst 2 
 

“Nu onze leider overleden is, kan alleen zijn zoon ons land leiden.”
 
bron: vertaald uit het Noord-Koreaanse staatsblad 
 

1p  2 Tekst 2 is een bericht bij het overlijden van de Noord-Koreaanse president Kim-Il-Sung. 
Het feit dat één persoon een land leidt, is een kenmerk van een 
A democratie. 
B dictatuur. 
C republiek. 
 
tekst 3 
 

Peiling: meerderheid CDA en VVD 
 
Als gisteren verkiezingen zouden zijn gehouden, komen het CDA en de VVD 
aan een meerderheid in de Tweede Kamer. 

 
naar: de Volkskrant van 17 oktober 2002 
 

1p  3 Als de twee partijen uit tekst 3 samen een regering vormen, heet dat een 
A coalitie. 
B fractie. 
C oppositie. 

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3) X  X
A 
B 
C 
D 

  (1) 
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illustratie 1 
 

 
 

2p  4 De gemeente is niet verplicht haar plannen over inkomsten en uitgaven voor het komend 
jaar (de begroting) in een huis-aan-huis blad te verspreiden. 
De Gemeente Waterland heeft dit toch gedaan.  

 Zijn de volgende twee redenen waarom de gemeente Waterland dit heeft gedaan  
juist of onjuist? 

Omcirkel de goede antwoorden. 
1 De gemeente vindt het belangrijk de burgers te informeren. juist / onjuist 
2 De gemeenteraad moest dit doen van de burgemeester. juist / onjuist 
 
tekst 4 
 

Nieuw voorstel haalt het  
 
De Tweede Kamer heeft begin deze maand het voorstel voor gelijke 
behandeling van gehandicapten en chronisch zieken aangenomen. De wet 
moet ervoor zorgen dat mensen met een handicap of chronische ziekte meer 
kunnen meedoen in de maatschappij.

 
naar: www.drempelsweg.nl van 22 juli 2002 
 

1p  5 Welke taak van de Tweede Kamer herken je in tekst 4? 
A de controlerende taak 
B de ministeriële taak 
C de oppositionele taak 
D de wetgevende taak 
 

1p  6 De nieuwe regering heeft plannen om een identificatieplicht in te voeren, dat wil zeggen 
dat iedereen altijd en overal een identiteitsbewijs moet kunnen tonen. 
Wie beslist er of dit idee wel of niet doorgaat? 
A de koningin 
B de minister-president 
C het parlement 
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tekst 5 
 

“Vrijlating onder voorwaarden” 
 
DEN HAAG – Nu hoeven gevangenen na hun veroordeling maar tweederde 
van hun celstraf uit te zitten. Dit moet vervangen worden door een systeem 
waarbij het eerder vrijkomen wordt ‘verdiend’. Dit adviseert een door minister 
Korthals van Justitie ingestelde commissie. Hij had deze commissie ingesteld 
naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer.

 
naar: NRC Handelsblad van 2 juli 2002 
 

1p  7 Het eerder vrijlaten van gevangenen is een voorbeeld van een politiek probleem. 
Waarom is dit een politiek probleem? 
A De regering en de politieke partijen denken er over na. 
B Er zijn heel veel gevangenen die snel vrij willen komen. 
C Weinig burgers in het land maken zich er zorgen over. 
 

1p  8 Er komt een Hoge Snelheids Spoorlijn vanuit Frankrijk naar Amsterdam. Deze spoorlijn 
zal dwars door een natuurgebied lopen. De milieubeweging is tegen deze spoorlijn. Het 
verzet van de milieubeweging en van GroenLinks leidt er toe dat de minister ze tegemoet 
wil komen. In zijn nieuwe voorstel is rekening gehouden met de wensen van beide 
groepen. Het kabinet is met het voorstel gekomen om een spoortunnel onder het 
natuurgebied aan te leggen. 
Het voorstel van het kabinet is  
A een compromis. 
B een regeerakkoord.  
C een vaststelling van een wet. 
 
tekst 6 
 

Schiphol kan onbelemmerd doorgroeien 
Opening van de vijfde baan is een triomf voor luchthavenlobby 
 
AMSTERDAM – De vijfde baan wordt vandaag in gebruik genomen. Alle 
moeilijkheden die er waren voor de uitbreiding van Schiphol zijn inmiddels 
verdwenen. Er zijn geen grenzen aan de groei van Schiphol. De 
luchthavenlobby heeft gewonnen.

 
naar: de Volkskrant van 2 januari 2003 
 

1p  9 Wat doen mensen die voor de uitbreiding van Schiphol lobbyen? 
A Ze demonstreren met spandoeken voor de uitbreiding van Schiphol. 
B Ze praten met politici om hun standpunt naar voren te brengen. 
C Ze spannen een rechtszaak aan tegen de tegenstanders van de uitbreiding van 

Schiphol. 
D Ze stemmen op een partij die voor de uitbreiding van Schiphol is. 
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illustratie 2 
 

 
 

logo van de kraakbeweging 
 

1p  10 In sommige gemeenten is de kraakbeweging actief. De kraakbeweging probeert 
leegstaande panden bewoonbaar te houden of te maken. 

 Welk vetgedrukt woord is juist in de volgende zin? 
Omcirkel het juiste antwoord. 
Een groep die een huis kraakt is een voorbeeld van een actiegroep / politieke partij. 
 

1p  11 In Nederland wordt het kabinet door twee of meer partijen gevormd. 
Hoe worden partijen genoemd die ministers hebben geleverd voor het kabinet? 
A oppositiepartijen 
B protestpartijen 
C regeringspartijen 
 
foto 1 
 

 
 

1p  12 De koningin leest de troonrede voor. Hierin vertelt ze hoe het er met het land voorstaat en 
wat de plannen voor het komend jaar zijn. De troonrede wordt geschreven door 
A de koningin. 
B de kroonprins. 
C de minister-president. 
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tekst 7 
 

God is terug in de troonrede 
 
Voor het eerst sinds 1993 eindigde de koningin de troonrede met het 
persoonlijk toewensen van ‘Gods Zegen’ aan de leden van de Tweede en 
Eerste Kamer.

 
naar: NRC Handelsblad van 17 september 2002 
 

1p  13 Welke partij wilde heel graag dat ‘Gods Zegen’ weer in de troonrede terugkwam? 
A CDA 
B LPF 
C PvdA 
D VVD 
 
foto 2 
 

 
 
een stemmachine 
 
bron: www.halderberge.nl  
 

1p  14 Burgers kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen op het proces van politieke 
besluitvorming. Op foto 2 staat een apparaat dat burgers hebben gebruikt om invloed uit 
te oefenen. 

 Welke manier van beïnvloeding van het politieke besluitvormingsproces heeft 
plaatsgevonden?  

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  15 Wat is een liberaal uitgangspunt? 
A christelijk geloof als inspiratiebron 
B grote vrijheid om te ondernemen 
C verkleinen van verschillen in inkomen 
 

1p  16 Een mening: "Mensen die het financieel moeilijk hebben, moeten door de overheid 
gesteund worden. Mensen die het financieel veel beter hebben, zullen meer moeten 
bijdragen aan die steun." 
Dit is een mening van de 
A liberalen. 
B rechts-extremisten. 
C sociaal-democraten. 
 
tekst 8 
 

Neonazi 
 
ARNHEM - De ... Nederlandse VolksUnie heeft de Duitse neonazi C. Malcoci 
lijstaanvoerder gemaakt in Kerkrade. Met Malcoci hoopt de partij op steun van 
de vele Duitsers in Kerkrade. De Nederlandse VolksUnie staat bekend om de 
zeer omstreden uitspraken over buitenlanders.

 
naar: NRC Handelsblad van 14 november 2002 
 

1p  17 Welke politieke stroming moet op de puntjes in tekst 8 worden ingevuld? 
A christen-democratische 
B liberale 
C rechts-extremistische 
 
tekst 9 
 

Verbod op tatoeëren en piercen op braderie 
 
De gemeente Harenkarspel in de Kop van Noord-Holland verbiedt het zetten 
van tatoeages en piercings op markten en braderieën.

 
bron: Metro van 9 september 2002 
 

1p  18 Wie is verantwoordelijk voor het besluit in tekst 9? 
A de ambtenaar 
B de burgemeester 
C de gemeenteraad 
 

1p  19 In de gemeente Harenkarspel is tatoeëren en piercen op de markt niet meer toegestaan 
zoals je in tekst 9 kunt lezen. 

 Wat is jouw mening over dit verbod? 
Doe het zo: 
Ik ben het wel / niet eens met dit verbod, want 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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MASSAMEDIA 
 

1p  20 Welke van de onderstaande communicatiemiddelen behoort niet bij de massamedia? 
A dagblad 
B fax 
C internet-website 
D radio en televisie 
 
tekst 10 
 

Turijn - De voetbalfinale van de Champions League zal gaan tussen AC Milan 
en Juventus. Zij zullen elkaar ontmoeten in Manchester.

 
naar: De Telegraaf van 15 mei 2003 
 

1p  21 Wat zal de belangrijkste reden geweest zijn om tekst 10 in de krant te plaatsen? 
A de belangstelling van een groot publiek 
B de nabijheid 
C de uitzonderlijkheid 
 
tekst 11 
 

2004: Tunnel onder de Maasdijk 
 
Vorige week hebben de gemeente Naaldwijk, de provincie Zuid-Holland en het 
Hoogheemraadschap van Delfland overleg gevoerd. Onderwerp was het grote 
aantal ongelukken op de Maasdijk. Besloten werd een fietstunnel aan te leggen 
om aan de bestaande gevaarlijke situatie een einde te maken.

 
bron: de … van 23 september 2002 
 

1p  22 In wat voor soort krant zal tekst 11 gestaan hebben? 
A een internationale krant 
B een landelijke krant 
C een regionale krant 
 

1p  23 We kennen in Nederland commerciële zenders en publieke omroepen. 
Welke van de onderstaande zenders/omroepen zijn commerciële zenders? 
A AVRO, NCRV, YORIN 
B NET 5, YORIN, V8 
C RTL 5, KRO, VARA 
D SBS 6, RTL 4, BNN 
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tekst 12 
 

Hieronder staat een aantal krantenkoppen, die in kranten van november 2001 
te vinden waren: 
1 BEPERKING KIPPENHOUDERIJ IN WOONGEBIED PURMEREND  
2 GESPREKKEN AFGHAANSE LEIDERS IN BONN 
3 HOUDT MAXIMA WEL VAN WILLEM-ALEXANDER? 

 
 

3p  24  Vul de drie onderstaande kolommen in. Zet de nummers van de drie krantenkoppen in 
de juiste kolommen.  

 
A. KWALITEITSKRANT B. POPULAIRE KRANT C. REGIONALE KRANT 
 
 

 
 

 
 

 
1p  25 Hans zegt tegen Marieke dat er op de commerciële zenders bijna geen programma’s te 

zien zijn die hij leuk vindt. Hij kijkt graag naar opera’s en die zenden de commerciële 
omroepen niet uit. Marieke denkt daar anders over en zegt dat hij een vooroordeel heeft 
over de commerciële zenders. 

 Waarom heeft Hans gelijk? 
Doe het zo:  
Hans heeft gelijk, want  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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tekst 13 
 

 
 

1p  26 Het programma van de zender SBS 6 op zo maar een vrijdagavond. 
Welk doel heeft SBS 6 vooral voor ogen bij het samenstellen van dit programma? 
A De kwaliteit van de programma's zo hoog mogelijk houden. 
B Het halen van zo hoog mogelijke kijkcijfers. 
C Het informeren van kijkers. 
 

1p  27 Bekijk het programma van SBS 6 in tekst 13. 
Op welk terrein spelen de programma’s van SBS 6 vooral een rol? 
A cultuuroverdracht 
B democratische besluitvorming 
C vrijetijdsbesteding 
 

Pagina: 464Voor 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).



400009-1-643o 11 ga naar de volgende pagina 

cartoon 1 

Bron: NRC Handelsblad van 5 juli 2002 
 

1p  28 Dit is een tekening van Mat Herben, fractievoorzitter van de LPF, afgebeeld als een 
bromtol. Hij nam de plaats in van Pim Fortuyn nadat deze was vermoord. 
Welke functie van massamedia herken je in bovenstaande tekening? 
A de amusementsfunctie 
B de onderwijsfunctie 
C de reclamefunctie 
 

1p  29 Nederland 1, 2 en 3 zijn publieke zenders. Een belangrijke taak is zorgen voor 
pluriformiteit op de televisie. 
Dat wil zeggen dat zij ervoor moeten zorgen dat 
A iedereen het amusement krijgt dat hij verlangt. 
B verschillende meningen aan bod komen. 
C ze zoveel mogelijk winst maken. 
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tekst 14                                                                  tekst 15 
 

Tulpendag 
 
Rijnsburg- Op 26 september 
organiseert FloraHolland een 
productdag voor het tulpenvak. 
Kwekers en afnemers zijn daarbij 
welkom 

Verkeerde prijzen 
 
Cobouw plaatste in het vorige 
nummer de verkeerde prijzen voor 
kalkzandsteen. Onze excuses 
daarvoor.

 
 

1p  30 Tekst 14 en tekst 15 zijn afkomstig uit twee … die zich richten op verschillende 
doelgroepen. 
Welk soort bladen moet je op de puntjes invullen? 
A gossipbladen 
B opiniebladen 
C vakbladen 
 
tekst 16 
 

Feyenoord beperkt de omroepen om nieuws te vergaren 
 
De Italiaanse omroep RAI mag volgende week geen spelers van Feyenoord 
interviewen of filmen tijdens een training. De Rotterdamse voetbalclub biedt 
zelf beelden te koop aan. De journalistenvakbond NVJ vindt het een voorbeeld 
van beperking van de ….

 
naar: de Volkskrant van 12 september 2002 
 

1p  31 Welk begrip moet op de puntjes staan? 
A commercie 
B persvrijheid 
C pluriformiteit 

 
1p  32 De publieke zenders worden betaald door de overheid. De commerciële omroepen 

hoeven niet te rekenen op geldelijke steun van de overheid. 
 Noem een manier waarop de commerciële omroepen aan hun geld komen. 

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  33 Jaap is met zijn ouders naar de Verenigde Staten geweest. Hij heeft altijd gedacht dat ze 
daar zo heel hard reden, maar dat was niet zo. “Ze reden maar 95 kilometer per uur,” zegt 
hij tegen een klasgenoot. 
Waarom zou Jaap denken dat ze in de Verenigde Staten hard zouden rijden? 
Dat komt door 
A CNN, dat onjuiste informatie heeft gegeven. 
B het beeld dat Jaap had gekregen door de media.  
C het niet kijken naar kwaliteitszenders. 
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tekst 17 
 

Tijdschriften nu nog kleiner 
 
De tijdschriftenwereld denkt een oplossing te hebben voor dalende oplages: het 
tijdschrift op zakformaat. Celebrity en het computerblad Computer Totaal 
beginnen er allebei aan.

 
naar: de Volkskrant van 3 augustus 2002 
 

2p  34 Naar aanleiding van tekst 17 volgen twee uitspraken. 
1 Tijdschriften verschillen van elkaar wat betreft inhoud en doelgroep. juist / onjuist 
2 Tijdschriften horen bij de massamedia. juist / onjuist 

 Welke uitspraak is juist / onjuist? 
Omcirkel de juiste antwoorden. 
 

1p  35 Niet alleen tijdschriften komen in de problemen, maar sommige kranten ook. 
Mag de overheid aan kranten die in financiële problemen komen, geld geven om ze te 
helpen? 
A Ja dat mag, maar alleen als de andere kranten dat goed vinden. 
B Ja dat mag, want het is belangrijk voor de meningsvorming. 
C Nee dat mag niet, want dat is bij wet verboden. 
D Nee dat mag niet, want dat zou oneerlijk zijn tegenover andere kranten. 
 

1p  36 Wie heeft de uiteindelijke beslissing genomen om het bericht uit tekst 17 in de krant op te 
nemen? 
A de redactie 
B de journalist 
C het persbureau 

 
1p  37 De media vervullen een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en normen. 

Zo wordt in veel ‘soaps’ de familieband zeer belangrijk gevonden. 
 Is een ‘hechte familieband’ een waarde of een norm? 

Doe het zo: 
Een hechte familieband is een 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
 

einde 400009-643* 400009-1-643* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 

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 2 juni naar de Citogroep. 
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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. 

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 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 een 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 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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Maatschappijleer 2 BB kunnen maximaal 41 scorepunten 
worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
POLITIEK EN BELEID || 
 

 1 C 
 

 2 B 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 2 
• 1 juist  1 
• 2 onjuist 1 
 

 5 D 
 

 6 C 
 

 7 A 
 

 8 A 
 

 9 B 
 

 10 maximumscore 1 
Een groep die een huis kraakt is een voorbeeld van een actiegroep. 
 

 11 C 
 

 12 C 
 

 13 A 
 

 14 maximumscore 1 
De burgers maken gebruik van hun stemrecht. / Ze stemmen bij verkiezingen (voor de 
Tweede Kamer / de gemeenteraad / provinciale staten / Europees parlement.) 
 

 15 B 
 

 16 C 
 

 17 C 
 

 18 C 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden (één van de volgende): 

 Ik ben het wel eens met dit verbod, want de volksgezondheid komt in gevaar. 
 Ik ben het wel eens met dit verbod, want de gemeente ziet toe op de 

volksgezondheid. 
 Ik ben het niet eens met dit verbod, want dat moet een ieder voor zich weten. 
 Ik ben het niet eens met dit verbod, want daar moet je zelf voor kunnen kiezen. 
 Ik ben het niet eens met dit verbod, want ik denk niet dat de volksgezondheid in 

gevaar komt. 
 
MASSAMEDIA || 
 

 20 B 
 

 21 A 
 

 22 C 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 3 
• kwaliteitskrant: 2 1 
• populaire krant: 3 1 
• regionale krant: 1 1 
 

 25 maximumscore 1 
Hans heeft gelijk, want op de meeste commerciële zenders gaat het om zo hoog 
mogelijke kijkcijfers en met uitzendingen van opera’s worden die niet gehaald. 
 

 26 B 
 

 27 C 
 

 28 A 
 

 29 B 
 

 30 C 
 

 31 B 
 

 32 maximumscore 1 
één van de volgende:  

 reclame-uitingen  
 sponsoring  

 
 33 B 
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Vraag Antwoord Scores

 34 maximumscore 2 
• 1 juist  1 
• 2 juist  1 
 

 35 B 
 

 36 A 
 

 37 maximumscore 1 
waarde 

400009-643* 400009-1-643c* 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
 
 
 

 MAATSCHAPPIJLEER CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 – 15.00 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
MASSAMEDIA 
 
foto 1 
 

 
 
tekst 1 
 

Idols 
De laatste dagen voor de finale houdt IT-dienstverlener Mercury Interactive 
doorlopend de drukte op de Idols-website in de gaten. Aan de hand van deze 
metingen voorspelt het technologiebedrijf dat Jamai de grootste kans heeft om 
de talentenjacht te winnen.

 
bron: www.idols.nu van 6 maart 2003 
 

1p  1 Het populaire programma Idols werd uitgezonden door RTL 4 en YORIN. 
Waarom zullen deze twee omroepen blij geweest zijn met de populariteit van het 
programma Idols? 
omdat 
A deze omroepen bij wet verplicht zijn hoge kijkcijfers te halen 
B op deze manier de artiesten bekend konden worden 
C veel reclamezendtijd verkocht kon worden 

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3) X  X
A 
B 
C 
D 

  (1) 
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2p  2 Idols was een populair programma. 
 Op welk terrein speelden de massamedia een rol bij het programma Idols?  

Kies uit de antwoorden democratische besluitvorming of vrijetijdsbesteding. 
Geef een reden voor je antwoord. 
Doe het zo: 
Het terrein is  
 
..........................................................................................................................................  
 
omdat  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

tekst 2                                                        tekst 3 
 
Patricia Callaghan met Joy 
kampioen 
 
ROOSENDAAL – Na de fusie van 
alle paardensportbonden tot één 
organisatie kwam de eerste KNHS 
indoortitel in de klasse Grand Prix 
zondag op naam van de 44-jarige 
Patricia Callaghan. Het was ook 
direct haar eerste overwinning in 
een officieel kampioenschap. 

Tweede huis in verre oorden 
 
UTRECHT – Een tweede huis in 
binnen- of buitenland is ondanks de 
economische malaise nog steeds 
ongekend populair. Van 21 t/m 23 
maart wordt in de Jaarbeurs in 
Utrecht de Second Home Beurs 
gehouden. Groots opgezet, want er 
is nog altijd veel belangstelling voor.

 
bron: De Paardenkrant van 20 maart 2003  bron: www.woonkrant.nl van 20 maart 2003 
 
Vergelijk tekst 2 met tekst 3. 

1p  3 Wat is het belangrijkste verschil tussen de twee teksten? 
A De teksten verschillen duidelijk in vorm. 
B De teksten zijn geschreven voor een verschillende doelgroep. 
C De teksten zijn geschreven voor mensen met een verschillende levensbeschouwing. 
 

1p  4 RTL 4 en YORIN zijn twee omroepen die op de Nederlandse televisie te zien zijn. 
Welke omroep lijkt het meest op RTL 4 en YORIN? 
A EO 
B KRO 
C SBS 6 
D VPRO 
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1p  5 Stefan maakt de volgende opmerking: “Commerciële omroeporganisaties ontvangen veel 
geld van de leden die hun lidmaatschapsgeld betalen.” 

 Heeft Stefan gelijk? Geef een argument bij je antwoord. 
Doe het zo: 
Ja, Stefan heeft gelijk omdat 
 
..........................................................................................................................................  
 
of 
Nee, Stefan heeft geen gelijk omdat 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  6 Op de televisie is de invloed van de commercie te merken. 
Wat is een voorbeeld van de commercie op de televisie? 
A De hoge waardering van het publiek voor het programma De Rijdende Rechter: een 

rechter die over meningsverschillen tussen burgers beslist. 
B Het uitzenden van het NOS-Journaal als belangrijke nieuwsbron op Nederland 1, 2  

en 3. 
C Sponsoring van praatprogramma’s als Barend en Van Dorp op RTL 4. 
 
foto 2 
 

 
 

President Saddam Houssein van Irak spreekt zijn belangrijkste officieren toe.
 
bron: Iraq Daily van 6 maart 2003 
 

1p  7 Niet al het nieuws wordt in elke krant gepubliceerd. Foto 2 stond wel in een Irakese krant 
(voor de machtsovername) maar niet in een Nederlandse. 
Wie beslist in Nederland of een foto wel of niet in een krant komt? 
A de redactie 
B de journalist 
C het persbureau 
 

1p  8 Welk kenmerk komt in een dictatuur vaak voor? 
A censuur 
B persvrijheid 
C vrijheid van vergadering 
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1p  9 In februari 2003 vielen de Amerikanen en Britten Irak binnen om Saddam Hoessein te 

verdrijven. 
Lees de volgende uitspraken naar aanleiding van foto 2: 
1 Gerard zegt dat alle Irakezen slecht en oorlogszuchtig zijn. 
2 Tina zegt dat alle Amerikanen even slecht en oorlogszuchtig zijn. 
Welke conclusie naar aanleiding van beide uitspraken is juist? 
In beide uitspraken is sprake van  
A de waarheid. 
B feiten. 
C een vooroordeel. 
 

1p  10 In een democratie is pluriformiteit (veelzijdigheid) van de berichtgeving heel belangrijk. De 
moeder van Lizanne leest op zaterdag drie kranten: De Telegraaf, Trouw en het NRC 
Handelsblad. Lizanne’s moeder zegt pluriformiteit belangrijk te vinden. 
Zijn de drie kranten in hun berichtgeving echt verschillend? 
A Ja, want de drie kranten maken eigen keuzes in de berichtgeving. 
B Ja, want één krant is een landelijke krant en de andere twee regionale kranten. 
C Nee, want de drie kranten hebben berichten die voor het hele land interessant zijn. 
D Nee, want deze kranten bevatten alle drie nieuws uit het binnenland en buitenland. 
 
foto 3 
 

 
 
tekst 4 
 

De meest bloeddorstige media ter wereld 
 
"De Britten mogen dan het woord 'gentleman' hebben uitgevonden, hun 
schandaalpers is de meest nietsontziende en intolerante ter wereld. Ze grijpen 
naar steeds grovere middelen. Populair zijn beroemdheden uit politiek, 
popmuziek, televisie en royalty."

 
naar: de Volkskrant van 23 november 2002 
 

1p  11 Welk uitgangspunt is het belangrijkst voor de Britse ‘schandaalpers’? 
A De waarheid zo eerlijk mogelijk naar voren brengen. 
B Serieuze informatie geven aan een groot publiek. 
C Zo veel mogelijk geld verdienen. 
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1p  12 In klas 4A is een discussie over de vraag of je op de televisie altijd wel de echte 
werkelijkheid ziet. De leerlingen verschillen van mening. Eén van hun opmerkingen lees je 
hieronder. 
 “Gerard zegt dat de soap Goede Tijden Slechte Tijden een onjuist beeld geeft van de 
werkelijkheid.” 

 Geef een argument waarom de opmerking van Gerard juist is. 
Doe het zo: 
De opmerking is juist, omdat 
 
..........................................................................................................................................  
 
tekst 5 
 

Kind met beugel gratis naar tentoonstelling 
 
Beugelbekkies en fietsenrekken, kinderen die een beugel hebben of aan het 
wisselen zijn kunnen op zondag 6 april gratis naar de tentoonstelling 
‘Klapperende Kaken’ in het Natuurmuseum Brabant in Tilburg. (ANP)

 
bron: Spits van 27 maart 2003 
 

1p  13 Niet alles komt in de krant. 
Waarom is tekst 5 in de krant geplaatst? 
Omdat 
A een groot publiek belangstelling heeft voor dit nieuws. 
B de tekst past bij de identiteit van de krant. 
C de tekst uitzonderlijk is. 
 

1p  14 Nieuws wordt op verschillende manieren verzameld. 
Het bericht uit tekst 5 is in de krant gekomen door een journalist van Spits / via een 
persbureau.  

 Schrijf het juiste antwoord op. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  15 Welke van de volgende communicatiemiddelen behoort tot de massamedia? 
A een brief 
B een fax 
C een telefoon 
D een tijdschrift 
 

1p  16 Er zijn populaire kranten en kwaliteitskranten. 
Welke kenmerken horen bij een populaire krant? 
A een kleurige opmaak en eenvoudig taalgebruik 
B lange artikelen en veel achtergrondinformatie 
C weinig aandacht voor sport en veel serieus nieuws 
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1p  17 Kijkcijfers zijn belangrijk voor een commerciële omroep.  

 Wat kan een commerciële omroep doen als de kijkcijfers van een bepaald programma 
tegenvallen? 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  18 Nederland kent een aantal publieke omroepen. 
Waarom zijn de publieke omroepen de laatste jaren meer gaan samenwerken? 
Ze zijn meer gaan samenwerken om 
A beter te kunnen concurreren met de commerciële zenders. 
B meer programmabladen te kunnen verkopen. 
C meer winst te kunnen maken. 
 

1p  19 Soms wil een omroep een bepaald programma niet uitzenden. Dit kan bijvoorbeeld zijn, 
omdat de beelden erg gewelddadig zijn. 
Van welk kenmerk om nieuws te selecteren gaat de omroep in dit geval uit? 
A de nabijheid van het nieuws 
B de eigen normen en waarden van de journalist 
C de uitzonderlijkheid van het nieuws 
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foto 4 en tekst 6 
 

 
 

OUDE PEKELA - De uitgezette huurders Jannie Orsel en Gerrie Steinfelder zijn 
sinds dinsdagnacht in hongerstaking. Aan de voet van de karakteristieke 
watertoren in Oude Pekela, op een steenworp afstand van de woning van 
burgemeester Meindert Schollema. Warm ingepakt in een dikke jas en een 
paar dekens zitten ze op een paar tuinstoelen. Met naast zich een spandoek: 
"Hongerstaking. Twee families dakloos. Waar zijn onze rechten?" Beiden willen 
met hun actie de burgemeester onder druk zetten. Ze vinden dat hij andere 
woonruimte moet geven, omdat hij hen dinsdag met hun families uit de 
huurwoningen in Nieuwe Pekela heeft laten zetten. Dit vanwege het slechte 
gedrag van beide families. Burgemeester Schollema wil geen commentaar 
geven op de situatie bij hem voor de deur. "We hebben mediastilte 
afgesproken", zegt gemeentewoordvoerder Gerard Brunink.

 
naar: … van 5 maart 2003 
 

2p  20 In Nederland zijn er landelijke en regionale dagbladen. 
 In wat voor soort dagblad zal foto 4 en tekst 6 hebben gestaan?  

Omcirkel het juiste dagblad en geef een reden voor je antwoord. 
In een landelijk dagblad / regionaal dagblad, omdat  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  21 Een artikel verschijnt niet zomaar in een krant. 
Welke functie van de massamedia herken je in tekst 6? 
A de amusementsfunctie 
B de informatieve functie 
C de onderwijsfunctie 
D de reclamefunctie 
 
 
POLITIEK EN BELEID 
 

1p  22 In tekst 6 lees je dat burgers proberen het besluit van de burgemeester te beïnvloeden. 
Welke wijze van beïnvloeding herken je in tekst 6? 
A Ze lobbyen. 
B Ze maken gebruik van een hoorzitting in de gemeenteraad. 
C Ze willen in de media komen. 
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1p  23 In tekst 6 heb je kunnen lezen dat de burgemeester het besluit heeft genomen de twee 
families uit hun huis te zetten. 
Neemt de burgemeester de besluiten in een gemeente? 
A Ja, daarom heeft de koningin de burgemeester benoemd. 
B Ja, dat is de bevoegdheid van de burgemeester. 
C Nee, de gemeenteraad neemt normaal gesproken de besluiten. 
D Nee, de wethouders nemen de besluiten. 

 
1p  24 De twee kenmerken van een politiek probleem zijn, dat 

1 veel mensen het probleem ongewenst vinden en dat zij daarvoor een oplossing willen 
van de overheid. 

2 het een probleem is waarbij de overheid en politieke partijen betrokken zijn. 
Gerard herkent in tekst 6 een politiek probleem, maar Jacqueline niet. 

 Waarom heeft Jacqueline gelijk? 
Doe het zo: 
Jacqueline heeft gelijk, want 
 
..........................................................................................................................................  
 
tekst 7 
 

CDA, VVD en Leefbaar Rotterdam in college 
 
Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD hebben verklaard dat ze binnen drie weken 
een coalitieprogramma willen samenstellen. Alle gemeenteraadsleden van deze 
drie partijen toonden zich opgetogen over deze verklaring. De PvdA, Stadspartij 
Rotterdam en D66 hebben nog niet op de verklaring gereageerd.

 
naar: de Volkskrant van 26 maart 2002 
 

1p  25 Welke partijen gaan de komende jaren de meeste invloed in Rotterdam hebben? (zie 
tekst 7) 
A de oppositiepartijen 
B de regeringspartijen 
C Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD 
D PvdA, Stadspartij Rotterdam en D66 

 
1p  26 In tekst 7 staat dat drie partijen een gezamenlijk programma gaan maken. 

Wat moeten deze politieke partijen doen om tot een gezamenlijk programma te komen? 
A Ze moeten besluiten uitvoeren. 
B Ze moeten compromissen sluiten. 
C Ze moeten een verkiezingsprogramma maken. 
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tekst 8 
 

Minister Donner van Justitie heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel 
aangeboden waarin staat dat iedereen vanaf 12 jaar zich moet kunnen 
legitimeren (kunnen laten zien wie hij is).

 
naar: www.identificatieplicht.nl/artikelen.html  
 

1p  27 Wanneer is het wetsvoorstel van de minister aangenomen? 
Het wetsvoorstel is aangenomen als 
A de oppositiepartijen het met het voorstel eens zijn. 
B de regering het met het voorstel eens is. 
C meer dan de helft van de Tweede-Kamerleden voor het voorstel heeft gestemd. 
 

1p  28 Het wetsvoorstel uit tekst 8 wordt aangenomen. 
Welke uitspraak is dan juist? 
A De wet is alleen geldig in alle grote gemeenten.  
B De wet is geldig in heel Nederland. 
C De wet wordt geldig als de burgemeester het er mee eens is. 
 

1p  29 Welke taak voert het parlement uit in tekst 8? 
A de controlerende taak 
B de medewetgevende taak 
C de rechtsprekende taak 
 

2p  30  Zijn de twee volgende uitspraken juist of onjuist? 
Omcirkel de juiste antwoorden. 
1 De overheid moet zich aan de wet houden. juist / onjuist 
2 Grondrechten zijn een kenmerk van een rechtsstaat. juist / onjuist 
 

1p  31 Als veel mensen hetzelfde willen bereiken, bijvoorbeeld het tegenhouden van de aanleg 
van een autoweg, dan vormen zij een groep. 
Hoe heet zo’n groep? 
A een actiegroep 
B een politieke partij 
C een vriendengroep 
 

2p  32  Kies de juiste vetgedrukte gedeelten en omcirkel die. 
1 Het CDA is een voorbeeld van een sociaal-democratische / christen-

democratische partij.  
2 Het CDA vindt maatschappelijke organisaties / individuele vrijheid heel belangrijk. 
 

1p  33 Wat is een kenmerk van een dictatuur? 
A Bij verkiezingen mogen verschillende politieke partijen meedoen. 
B De media kunnen alles publiceren. 
C Eén partij of persoon heeft alle macht in handen. 
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1p  34 Jij wilt samen met een aantal vrienden graag een skateboardbaan in het gemeentelijke 
park krijgen. Eén van de ouders zegt: “Dan moet je de plaatselijke politiek benaderen.” 
Jullie gaan dat inderdaad doen. 
Je kunt kiezen uit: 
1 Lid worden van een jongerenafdeling van een politieke partij. 
2 Gaan praten met gemeenteraadsleden. 

 Wat is de beste mogelijkheid en leg uit waarom. 
Doe het zo: 
De beste mogelijkheid is 
 
..........................................................................................................................................  
 
omdat 
 
..........................................................................................................................................  
 
tekst 9 
 

Zorgsector 
 
“In Nederland is voor de gezondheidszorg te veel geregeld. We hebben er 
negen miljard euro ingepompt, maar het levert te weinig op. We moeten de 
commercie toelaten, privé-klinieken dus. Wij willen concurrentie invoeren zodat 
de burger echt kan kiezen.”

 
naar: BN/De Stem van 30 april 2002 
 

1p  35 Bij welke politieke stroming hoort de uitspraak in tekst 9? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de rechts-extremistische stroming 
D de sociaal-democratische stroming 
 

1p  36 In maart 2003 werd er in tientallen steden in de wereld geprotesteerd tegen de oorlog in 
Irak. De mensen die de straat opgingen wilden de Amerikanen en Britten duidelijk maken 
dat zij het met de inval in Irak niet eens waren. 
Welk middel werd door demonstranten gekozen om hun afkeur van de oorlog duidelijk te 
maken? 
A lobbyen 
B openlijke actie 
C overleg in adviesorganen 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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tekst 10 
 

Amerikaanse ambassade en consulaat extra bewaakt 
 
Het bewapend toezicht op de Amerikaanse ambassade in Den Haag en het 
Amerikaanse consulaat in Amsterdam is toegenomen. Het gaat om een 
tijdelijke maatregel die op verzoek van de Nederlandse regering wordt 
genomen. De maatregelen worden genomen omdat de Nederlandse regering 
een grote verantwoordelijkheid heeft voor de bewaking van diplomatieke 
gebouwen.

 
bron: Het Algemeen Dagblad van 26 februari 2003 
 

1p  37 Op welk terrein speelt de Nederlandse overheid een rol in tekst 10? 
op het terrein van 
A de openbare orde en veiligheid 
B de ruimtelijke ordening 
C de sociale zekerheid 
D welzijn en volksgezondheid 
 

1p  38 Wat is een kenmerk van een parlementaire democratie? 
A Alle burgers zijn voor de wet gelijk. 
B Het kabinet geeft leiding aan het parlement. 
C Het parlement kan vrijheid van meningsuiting beperken. 
 

1p  39 In maart 2003 kwam prinses Margarita in het nieuws omdat zij vond dat koningin Beatrix 
haar niet goed had behandeld. Zij was het er niet mee eens dat er in opdracht van de 
koningin verschillende gegevens over haar man waren opgevraagd. In de Tweede Kamer 
moest premier Balkenende uitleg geven over hoe alles nu precies was gegaan. 
Waarom moest premier Balkenende die uitleg komen geven en niet de koningin zelf? 
A De koningin had het te druk om zelf de uitleg te geven. 
B De premier is verantwoordelijk voor de uitspraken en het gedrag van de koningin. 
C De Tweede-Kamerleden vonden dat de koningin niet hoefde te komen omdat de 

premier goed op de hoogte is van de zaak. 
 

einde 400030-2-643o* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2004 
tijdvak 2 

 
 

 MAATSCHAPPIJLEER CSE BB 
 
 
 
 
 
 

inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken.
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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. 

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 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 een 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 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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Maatschappijleer BB kunnen maximaal 43 scorepunten 
worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
MASSAMEDIA || 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 2 
• vrijetijdsbesteding 1 
• omdat het programma Idols voor veel mensen amusement/ontspanning/verstrooiing 

biedt  1 
 

 3 B 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 1 
Stefan heeft geen gelijk omdat, (één van de volgende argumenten): 

 de commerciële omroeporganisaties veel geld van de reclame ontvangen die wordt 
uitgezonden. 

 het de publieke omroepen zijn die geld ontvangen van de leden die hun 
lidmaatschapsgeld betalen. 

 je in het algemeen geen lid kunt worden van een commerciële omroep. 
 
alleen gekozen voor het antwoord: Stefan heeft geen gelijk 0 
per juist argument 1 
 

 6 C 
 

 7 A 
 

 8 A 
 

 9 C 
 

 10 A 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 1 
De opmerking is juist omdat (één van de volgende):  

 er wel erg veel onwaarschijnlijks/veel liefdesperikelen/veel emotionele 
gebeurtenissen/opvallende zaken/doorlopend conflicten in plaatsvinden. 

 erg veel opvallende dingen in een korte tijd gebeuren. 
 het echte leven minder overdreven is of spectaculair. 

 
alleen voor het juiste argument 1 
 

 13 C 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 14 maximumscore 1 
via een persbureau 
 

 15 D 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 1 
het programma afschaffen/veranderen 
 

 18 A 
 

 19 B 
 

 20 maximumscore 2 
• regionaal dagblad 1 
• omdat het bericht vooral interessant is voor mensen die daar wonen 1 
 

 21 B 
 
POLITIEK EN BELEID || 
 

 22 C 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 1 
Jacqueline heeft gelijk, want er zijn niet veel mensen bij het probleem betrokken. 
 

 25 C 
 

 26 B 
 

 27 C 
 

 28 B 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 2 
• 1 juist  1 
• 2 juist  1 
 

 31 A 
 

 32 maximumscore 2 
• 1 christen-democratische partij 1 
• 2 maatschappelijke organisaties 1 
 

 33 C 
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Vraag Antwoord Scores

 34 maximumscore 1 
 De beste mogelijkheid is: gaan praten met gemeenteraadsleden omdat zij de meeste 

invloed hebben in de plaatselijke politiek; 
of 

 omdat zij de beslissingen in de gemeente moeten nemen; 
of 

 omdat een jongerenafdeling niet direct aan politieke besluitvorming in de gemeente 
deelneemt. 

 
 35 B 

 
 36 B 

 
 37 A 

 
 38 A 

 
 39 B 

400030-2-643c* 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2003 
tijdvak 1 

woensdag 21 mei 
09.00 – 10.30 uur 

 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE BB 
 
 
 
 
 

 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
POLITIEK 
 
tekst 1 
 

Brinkhorst stelt MKZ-keuring verplicht 
 
Den Haag (ANP)- Minister Brinkhorst (Landbouw) stelt een maandelijkse MKZ-
keuring van alle kalveren, schapen en geiten verplicht. Wie geen ‘MKZ-verklaring’ 
heeft, mag vanaf 5 augustus geen dieren meer houden. Dat heeft de minister 
bekendgemaakt. 
Landbouworganisatie LTO-Nederland noemt, namens de boeren, de maatregel 
een "absoluut dwaze, belachelijke vertoning".

 
 
naar: de Amersfoortse Courant van 10 juli 2001 
 

1p  1 Waar is LTO-Nederland uit tekst 1 een voorbeeld van? 
A een belangenorganisatie 
B een politieke partij 
C een vriendenclub 
D een werkgeversvereniging 
 
tekst 2 
 

Budget zorg groeit weer explosief 
 
Hogere lonen en extra miljarden voor de wachtlijsten hebben de 
gezondheidszorg vorig jaar fors duurder gemaakt. De kosten zijn vorig jaar 
volgens berekeningen van het CBS met ruim zes procent gestegen tot in totaal 
33 miljard euro. De VVD wil een parlementair onderzoek naar de besteding van 
die miljarden.

 
 
bron: de Volkskrant van 8 juni 2001 
 

1p  2 Welke taak van het parlement voert de VVD uit in tekst 2? 
A de controlerende taak 
B de oppositionele taak 
C de uitvoerende taak 
D de wetgevende taak 
 

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D 

X B(2) (3)X 
X 

A 
B 
C 
D 

   (1) 
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tekst 3 
 

Politiek zet vaart achter nieuwe WAO 
 
De bereidheid van zowel politieke partijen als sociale partners om de WAO te 
hervormen is groot. Maar er is nog veel onenigheid. Die spitst zich toe op de 
hoogte van de WAO-uitkering. De vakbonden en sommige politieke partijen 
vinden dat de WAO-uitkering hoger moet dan 70% van het laatstverdiende loon.

 
 
naar: de Volkskrant van 31 mei 2001 
 

1p  3 Welke partijen zijn het vaak met de standpunten van de vakbonden eens? 
A de liberale partijen 
B de middenpartijen 
C de rechtse partijen 
D de sociaal-democratische partijen 
 
tekst 4 
 

Haagse politie arresteert aanhanger Milosevic 
 
Den Haag(ANP)- De Haagse politie heeft bij het Joegoslavië-Tribunaal een 46-
jarige man gearresteerd. Hij protesteerde met een spandoek tegen de vervolging 
van ex-president Milosevic van Servië. De politie zei de man aangehouden te 
hebben, omdat hij geen gehoor gaf aan het bevel zich te verwijderen.

 
 
naar: Dagblad Rivierenland van 11 juli 2001 
 

1p  4 Een van de kenmerken van een rechtsstaat is dat burgers grondrechten hebben. 
Op welk grondrecht zal de demonstrant uit tekst 4 een beroep doen als hij voor een 
rechter moet verschijnen? 
A persvrijheid 
B vrijheid van meningsuiting 
C vrijheid van vergadering 
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tekst 5 
 

Zuid-Holland wil forensen met hulp van files uit 

auto krijgen 
 
DEN HAAG- De provincie Zuid-Holland vindt dat personen die per auto naar hun 
werk gaan, de wachttijd in files voor lief moeten nemen. Het provinciebestuur wil 
voor dit woon-werkverkeer geen extra wegen aanleggen.

 
 
bron: Algemeen Dagblad van 6 juli 1996 
 

2p  5  Noem twee mogelijkheden die een individuele automobilist heeft om te bereiken dat er 
toch meer wegen komen. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
tekst 6 
 

GroenLinks wil IJzeren Rijn niet door natuurgebied 
 
AMSTERDAM- GroenLinks zal in de Tweede Kamer proberen te voorkomen dat 
de weer in gebruik te nemen spoorlijn tussen Antwerpen en Duitsland in Limburg 
door een natuurgebied zal lopen.

 
 
bron: de Volkskrant van 20 september 2001 
 

1p  6 GroenLinks is een voorbeeld van een: 
A actiegroep 
B belangengroep 
C politieke partij 
 

1p  7 Nederland is een democratie. 
Welk kenmerk behoort niet bij een democratie? 
A Alle burgers zijn voor de wet gelijk. 
B De grootste partij heeft de macht over de massamedia. 
C De overheid is gebonden aan de wet. 
D Er zijn vrije verkiezingen.  
 

1p  8 In welk land is er sprake van een dictatuur? 
A in de Verenigde Staten 
B in Frankrijk 
C in Irak 
D in Zweden 
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uitspraak 1 
 
 
Geen A4 door Midden-Delfland! 
 

 
1p  9 Dit is een uitspraak van een actiegroep die wil voorkomen dat er een directe autoweg-

verbinding (de A4) komt door Midden-Delfland. De ANWB en het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat willen zo’n weg juist wel, vanwege de dagelijkse files. 
Alle groepen gaan om de tafel zitten om tot een oplossing te komen. 
Is het voor de betrokken groepen gemakkelijk om tot een compromis te komen? 
A Ja, want één van de groepen krijgt uiteindelijk gelijk. 
B Ja, want het ministerie van Verkeer en Waterstaat moet de beslissing nemen. 
C Nee, want de groepen hebben precies tegengestelde belangen. 
 

1p  10 Stel dat de bovenstaande actiegroep een brief schrijft aan de Koningin om haar hulp in te 
roepen om de aanleg van de weg te voorkomen. De Koningin schrijft een brief terug. 
Wat kan de Koningin in deze brief schrijven? 
A Ik heb de minister van Verkeer en Waterstaat gezegd onmiddellijk te stoppen met het 

aanleggen van deze autoweg. 
B Ik heb de verschillende partijen in de Tweede Kamer gevraagd nog eens over deze 

zaak na te denken. 
C Ik kan helaas niets voor u doen. U kunt beter contact opnemen met het ministerie van 

Verkeer en Waterstaat. 
 

 
1p  11 Dit is het logo van een grote politieke partij. Deze partij is 

A christen-democratisch. 
B liberaal. 
C sociaal-democratisch. 
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tekst 7 
 

‘Partij? Nu meer een bende’ 
 
“Is de Arabische Democratische Partij nou een partij of een organisatie?” wil een 
bezoeker weten wanneer na een uur ‘vergaderen’ de oprichting van de ADP 
wordt uitgesteld. “Op dit moment is het een bende”, verzucht initiatiefnemer 
Ibrahim Farouk.  
De oprichting van de Arabische partij is ontaard in een chaos. Toch lopen tal van 
zaken verkeerd in Nederland. “Ik noem maar de inburgeringcursussen die 
nauwelijks werken of het feit dat buitenlanders die al dertig jaar deelnemen aan 
de Nederlandse maatschappij nog altijd geen landelijk kiesrecht hebben.”

 
 
bron: de Volkskrant van 10 september 2001 
 

1p  12 Waarom wil Farouk de ADP oprichten (tekst 7)? 
Hij wil dat, omdat 
A hij graag meer invloed wil uitoefenen. 
B in sommige Arabische landen geen democratie bestaat. 
C zijn toekomstige kiezers niet willen integreren in Nederland. 
 

1p  13 Welk kenmerk van een democratie herken je in tekst 7? 
A persvrijheid 
B vrijheid van godsdienst 
C vrijheid van vergadering 
 
tekst 8 
 

Kabinet wil meedoen in Macedonië 
 

 
bron: de Volkskrant van 18 augustus 2001 
 

1p  14 Het Kabinet wil Nederlandse soldaten beschikbaar stellen voor een vredesmacht in 
Macedonië. 
Wie beslist uiteindelijk of de soldaten naar Macedonië gestuurd worden? 
A de minister van defensie 
B het Kabinet 
C het parlement 
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tekst 9 
 

Bouw wijkgebouw gestart 
 
Sneek- De Sneker wethouder Liesbeth van der Zwan en de voorzitter van het 
wijkplatform Lemmerweg-Oost, Tjeerd de Vries, hebben vanmiddag de eerste 
paal geslagen voor het nieuwe wijkgebouw. De kosten worden op 517.309 euro 
begroot.

 
naar: Internet Courant Sneek van 23 augustus 2001 
 

1p  15 Wie heeft of wie hebben het besluit goedgekeurd om het bedrag uit tekst 9 beschikbaar te 
stellen? 
A de burgemeester 
B de gemeenteraad 
C de wethouder 
D de wijkbewoners 
 

1p  16 Hier volgen twee uitspraken: 
1 De landelijke overheid maakt wetten die geldig zijn in alle Nederlandse gemeenten. 
2 Een gemeente maakt wetten die geldig zijn in geheel Nederland. 

Welke uitspraak is juist of welke uitspraken zijn juist? 
A geen van beide 
B alleen uitspraak 1 
C alleen uitspraak 2 
D beide uitspraken 
 
tekst 10 
 

Een voorzitter vertelt: 
 
…”Wat de partij wel wil, is regeren. Twee keer paars is de partij goed bevallen. 
We hebben een aantal goede dingen gedaan. Zo is de staatsschuld aardig 
gedaald, maar dat kan nog lager. De partij wil meer politie op straat, maar dat is 
nog onvoldoende gelukt. Andere partijen willen graag meer staatsbemoeienis, 
maar wij willen de burger juist meer zelf laten bepalen, meer keuzevrijheid 
geven.”

 
bron: Metro van 1 november 2001 
 

2p  17 Tekst 10 is een deel van een vraaggesprek met de voorzitter van een landelijke politieke 
partij. 

 Met de voorzitter van welke partij vond het vraaggesprek uit tekst 10 plaats en tot 
welke politieke stroming behoort die partij? 

 
De partij is.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
De politieke stroming is ...................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  18 In tekst 10 staat dat er meer geld uitgetrokken moet worden voor meer politieagenten op 

straat. De bedoeling is om de veiligheid van de burger te vergroten. 
Waarom stelt de overheid geld beschikbaar voor zaken als zorg, onderwijs en veiligheid? 
A Dit doet de overheid alleen in verkiezingstijd om er stemmen mee te winnen. 
B Dit doet de overheid om haar controlerende taak goed te kunnen uitoefenen. 
C Dit doet de overheid omdat zij voor het algemeen belang moet zorgen. 
 

1p  19 Met welk doel wordt een politieke partij opgericht? 
A Om bij de Nationale Ombudsman te kunnen klagen over fouten van de overheid. 
B Om gemakkelijker contact te hebben met andere politici. 
C Om meer invloed te krijgen op het politieke besluitvormingsproces. 
 
tekst 11 
 

Asielcentrum sluit na druk plaatselijke bevolking 
 
Het asielzoekerscentrum in Eexterveenschekanaal (Dr) met 400 bewoners gaat 
dicht. Burgemeester en Wethouders hebben dat besloten. Ze komen daarmee 
tegemoet aan de wens van de meerderheid van de plaatselijke bevolking.

 
 
bron: Algemeen Dagblad van 1 november 2001 
 

2p  20 De komst en handhaving van een asielzoekerscentrum in een gemeente is vaak 
aanleiding tot discussie.  
Hieronder staan twee partijen genoemd: 
PvdA en VVD 

 Welke partij zal waarschijnlijk voor de komst van een asielzoekerscentrum stemmen? 
Geef een argument voor je antwoord. 

 
De partij is.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
Mijn argument is ................................................................................................................. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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MASSAMEDIA 
 
1p  21 Een commerciële omroep haalt zijn inkomsten voornamelijk uit reclamegelden. 

Publieke omroepen voor een deel ook. 
 Noem een andere manier waarop een publieke omroep aan geld komt. 

 
tekst 12 
 

Thuisduels ADO Den Haag komen rechtstreeks op TV 
 
Amsterdam- Met ingang van het nieuwe seizoen zullen de thuiswedstrijden van 
ADO Den Haag allemaal direct worden uitgezonden. Het is voor het eerst dat alle 
thuisduels van een voetbalvereniging rechtstreeks uitgezonden gaan worden.

 
 
naar: de Volkskrant van 22 juni 2001 
 

1p  22 Tekst 12 is een artikel uit de Volkskrant. 
Welke functie van de Volkskrant herken je in tekst 12? 
A de educatieve functie 
B de informatieve functie 
C de opiniërende functie 
 
tekst 13 
 

Willy Wortel met nummerbordtruc betrapt 
 
Heerde- Een 39-jarige automobilist uit Heerde dacht de politie te slim af te zijn 
met zijn kentekenplaatverdwijntruc, maar helaas voor hem werd hij betrapt. De 
politie zag de Heerdenaar zonder kentekenplaat rijden, maar toen hij stopte 
kwam het nummerbord opeens te voorschijn. Volgens de politie is er met deze 
'James-Bondachtige' constructie geen nieuwe trend gezet.

 
 
bron: ..… van 2 juli 2001 
 

1p  23 In wat voor soort krant zal het bericht uit tekst 13 gestaan hebben? 
A een goede krant 
B een kwaliteitskrant 
C een populaire krant 
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tekst 14 
 

Tegenslag bij roof middenstip 
 
Eindhoven- De politie heeft gisteren drie mannen aangehouden die de 
middenstip van het PSV-stadion wilden stelen. De politie had gisteren de reden 
van de voorgenomen diefstal nog niet achterhaald.

 
 
naar: Algemeen Dagblad van 16 juni 2001 
 

1p  24 Niet al het nieuws komt in de krant. 
Waarom zal tekst 14 vooral in de krant geplaatst zijn? 
A vanwege de uitzonderlijkheid 
B vanwege de waarden en normen van de journalist 
C vanwege het belang van het onderwerp 
 

1p  25 Wie heeft besloten tekst 14 in de krant te plaatsen? 
A de journalist die het artikel heeft geschreven 
B de redactie van de krant 
C het persbureau 
 
tekst 15 
 

Nederland 1 
 
17.00 NOS-Journaal (NOS) 
17.08 Columbus: Gevleugelde vrouwen (EO) 
17.57 Jota (TELEAC) 
18.13 Jessica Fletcher (Murder she wrote) 
          Amerikaanse detectiveserie (NCRV)

 
 
bron: Metro van 13 juli 2001 
 

1p  26 Hoe zou je de omroep TELEAC het beste kunnen omschrijven? 
A een buitenlandse zender gericht op Nederland 
B een commerciële omroep 
C een educatieve omroep 
D een omroep met een eigen identiteit 
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tekst 16 
 

Friezin liet geitjes maanden onderduiken 
door Bart Olmer 
 
Morra- De boerderij van Rita Visser in het Friese gehucht Morra dreigt voor de 
tweede keer geruimd te worden door de Algemene Inspectie Dienst, omdat de 
hobbyboerin vijf van haar geitjes heeft laten onderduiken. 
In verband met de mond- en klauwzeercrisis werden in april al haar dieren 
afgemaakt, alleen haar vijf Angorageitjes had Rita stiekem achtergehouden. Als 
Rita niet vertelt waar haar geitjes zijn geweest, worden al haar dieren afgemaakt.

 
 
bron: ..… van 13 juli 2001 
 

1p  27 Niet alle kranten plaatsen hetzelfde nieuws. 
Uit welke krant is tekst 16 afkomstig? 
A De Telegraaf 
B de Volkskrant 
C NRC Handelsblad 
D Trouw 
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tekst 17 
 

Zomaar een stuk van een week 
 
Zondag 19 augustus 2001: 
17.00 uur RTL-5 Engels voetbal live 
19.00 uur Nederland 2 Studio Sport met competitievoetbal 
21.00 uur TVE De Spaanse Super Cup 
22.45 uur Nederland 2 Eredivisie Sport 
 
Maandag 20 augustus 2001: 
21.00 uur RTL-5 Engels voetbal live 
22.30 uur Eurosport: Las Palmas - Lazio Roma live vriendschappelijk 
 
Dinsdag 21 augustus 2001: 
21.00 uur RTL-5 Engels voetbal live 
21.30 uur Eurosport Barcelona - Widslev Lodz. Voorronde Champions                
                Leage live 
23.15 uur Studio Sport met Nederlands competitie voetbal 
 
Woensdag 22 augustus 2001: 
18.30 uur Canal+ Roda JC - Feyenoord. Nederlandse competitie 
20.00 uur RTL-5 Fenerbache - Glasgow Rangers. Voorronde Champions  
                Leage live 
20.15 uur ZDF Borussia Dortmund - Shakter Donetsk. Voorronde Campions  
                Leage live 
20.20 uur Nederland 2 Voorbeschouwing Celtic - Ajax 
20.45 uur Nederland 2 Celtic - Ajax voorronde Champions Leage live 
21.45 uur TVE Real Madrid - Zaragoza 2e wedstrijd Spaanse Supercup live 
23.10 uur Nederland 2 Studio Sport met Nederlands competitievoetbal 
23.10 uur V8 samenvattingen van de gespeelde Amstel Cup wedstrijden

 

bron: VARA TV-Magazine van 18 t/m 25 augustus 2001 
 

1p  28 Een van de redenen waarom er zoveel voetbal wordt uitgezonden, is dat er veel mensen 
naar kijken.  

 Noem nog een reden waarom er zoveel voetbal op de televisie wordt uitgezonden. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  29 In tekst 17 kun je lezen dat er veel voetbal wordt uitgezonden. 
Op welk terrein speelt de televisie een centrale rol bij het uitzenden van zoveel voetbal? 
A de cultuuroverdracht 
B de democratische besluitvorming 
C de vrijetijdsbesteding 
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tekst 18 
 

Koningin heeft rubber eend 
 
Koningin Elizabeth gaat in bad met een geel rubber eendje dat een kroontje op 
zijn kop heeft. Zo is gisteren onthuld door een woninginrichter die een kijkje nam 
in de koninklijke badkamer. "Ik viel bijna van de ladder waar ik op stond toen ik 
het eendje zag", vertrouwde hij onze verslaggever toe. Het blijft natuurlijk de 
vraag of de koningin ook daadwerkelijk met het gekroonde eendje speelt. 
Uiteraard zullen wij ons best doen u hiervan op de hoogte te houden.

 
 
naar: The Sun van 4 oktober 2001 
 

1p  30 Dit artikel stond in het Engelse dagblad The Sun. 
Wat voor soort blad herken je in tekst 18? 
A een damesblad 
B een familieblad 
C een opinieblad 
D een roddelblad 
 
tekst 19 
 

Zomaar enkele krantenkoppen 
 
Burgeroorlog in Soedan 
Aardbeving in Nicaragua 
Overstromingen in Bangla Desh 
Hongersnood in Afghanistan

 
 

1p  31 Je leest veel van dit soort berichten over de Derde Wereld. 
Welke bewering is juist? 
A Berichten uit de Derde Wereld worden altijd klakkeloos geplaatst en nauwelijks 

gecontroleerd. 
B Je krijgt door deze berichten een goed beeld van de werkelijkheid, want er is alleen 

maar ellende in de Derde Wereld. 
C Je krijgt door deze berichten een negatief beeld van de werkelijkheid, want er is niet 

alleen maar ellende in de Derde Wereld. 
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Krant 1 Op de voorpagina staat de volgende advertentie: 
 

'Orgelbouw' is één van de belangrijkste bedrijven op het gebied van kerkorgels. 
Sinds 1971 worden de Johannus-orgels geproduceerd in Ede en verkocht in 
meer dan 70 landen. Op onze site vindt u meer informatie over onze uitgebreide 
collectie van kwalitatief schitterende kerkorgels. 
Lezers van deze krant kunnen rekenen op een fantastische aanbieding. 

 
 
naar: ….. van 1 november 2001 
 
Krant 2 Hier staat het volgende bericht in: 
 

Meer over de nieuwe Ford Fiësta 
 
In december rijdt de pers met de nieuwe Ford Fiësta, maar dan duurt het nog 
negen maanden voor hij in de showrooms staat. Intussen hebben we hem van 
binnen en van buiten geïnspecteerd in het ontwikkelingscentrum van Ford in 
Engeland.

 
 
bron: ….. van 1 november 2001 
 

1p  32 Welke krant richt zich in ieder geval op de religieuze identiteit van de lezer? 
A alleen krant 1 
B alleen krant 2 
C beide kranten 

 
1p  33 Er zijn kranten of tijdschriften die zich richten op de religieuze identiteit van hun lezers. 

 Noem nog een kenmerk waar kranten of tijdschriften zich op kunnen richten. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
tekst 20 
 

Raad van Bestuur NOS wil van Nederland 2 nieuwszender maken 
 
AMSTERDAM- Moet Nederland 2 een nieuwszender worden? Als het aan de 
Raad van Bestuur van de NOS ligt wel. 
De Raad werkt aan een plan om, liefst zo snel mogelijk, Nederland 2 tussen zes 
uur 's morgens en zes uur 's avonds te vullen met alleen maar 
nieuwsprogramma's.

 
naar: de Volkskrant van 6 september 2001 
 

1p  34 Hoe noemt men de invoering van de plannen van de NOS? 
A commerciële programmering 
B horizontale programmering 
C zenderkleuring 
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tekst 21 
 

Uit het NOS 8-uur-journaal van  

10 september 2006: 
 
"De landelijke dagbladen De Telegraaf, Algemeen Dagblad, de Volkskrant, NRC-
Handelsblad en Trouw hebben besloten tot een fusie. De krant zal 'Dagblad van 
Nederland' gaan heten. De nieuwe krant heeft 97% van de dagbladmarkt in 
handen.”

 
 

1p  35 De regering zal met verwijzing naar de Mediawet deze fusie verbieden. 
De fusie wordt verboden omdat de regering grote waarde hecht aan 
A persvrijheid. 
B pluriformiteit. 
C vrijheid van meningsuiting. 
 

1p  36 Er zijn publieke en commerciële zendgemachtigden. 
Welke zendgemachtigde hoort niet thuis in het volgende rijtje? 
A AVRO 
B NET5 
C RTL5 
D YORIN 

 
1p  37 Welke uitspraak is juist? 

Een vooroordeel 
A is vaak star en negatief. 
B komt zelden voor. 
C verandert snel. 
 

1p  38 Op de televisie zijn nogal wat ‘soaps’ te zien. Je kunt hierbij denken aan Goede Tijden 
Slechte Tijden, The Bold and the Beautiful en Onderweg naar Morgen. 

 Denk je dat in ‘soaps’ een goed beeld van de werkelijkheid te zien is?  
Geef je mening hierover en geef een argument voor je mening. 
Omcirkel het goede antwoord. 
Soaps geven wel/geen goed beeld van de werkelijkheid. 
 
Mijn argument is ................................................................................................................. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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tabel 1 
 

Top 20 programma's 2001  

Pos Datum Programma Zender Kijkdichtheid  

1 30-03-01 TOESPRAAK BEA/KOK Ned2 26.7  

2 30-03-01 GESPREK WA/MAXIMA Ned2 26.3  

3 30-03-01 PERSCONF. KOK Ned2 26.0  

4 02-10-01 50 JR TV: DRAMA Ned2 25.3  

5 28-03-01 PORTUGAL-NEDERLAND Ned2 25.3  

6 11-02-01 SCHAATSEN:WK Ned2 25.2  

7 02-10-01 50 JR TV:AMUSEMENT Ned2 25.2  

8 01-09-01 IERLAND-NEDERLAND Ned2 24.6  

9 16-11-01 DOMINO DAY 2001 SBS6 22.6  

10 02-10-01 50 JR TV:INFORMATIE Ned2 21.8  

11 01-01-01 JOURNAAL 20 U. Ned1 21.7  

12 30-03-01 ALEX & MAXIMA Ned2 21.5  

13 30-03-01 WANDELING WA/MAXIMA Ned2 21.5  

14 16-11-01 NB:DOMINO DAY '01 SBS6 21.2  

15 18-03-01 STUDIO SPORT I Ned2 21.1  

16 12-05-01 EUR. SONGFESTIVAL Ned2 20.7  

17 25-04-01 NEDERLAND-CYPRUS RTL5 19.3  

18 02-10-01 50 JR TV:CABARET Ned2 19.3  

19 07-12-01 BAANTJER RTL4 19.1  

20 02-06-01 ESTLAND-NEDERLAND Ned2 18.6  

 
bron: Intomart 
 

1p  39 Welke conclusie kun je trekken uit tabel 1? 
A Het Nederlandse volk is zeer geïnteresseerd in nieuws over het koninklijk huis. 
B Het zijn vooral cultuurprogramma’s die goed bekeken worden. 
C Naar RTL-4 kijken niet zoveel mensen. 
D Sport speelt een ondergeschikte rol op de televisie. 
 

1p  40 In tabel 1 kun je zien welke omroep een bepaald programma heeft uitgezonden. 
Welke uitspraak naar aanleiding van tabel 1 is juist? 
A De commerciële omroepen zijn het best vertegenwoordigd in de Top 20 van 2001. 
B De publieke omroepen zijn het best vertegenwoordigd in de Top 20 van 2001. 
C De regionale omroepen zijn het best vertegenwoordigd in de Top 20 van 2001. 
 
 

einde 300005-643o* 
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ERRATUMBLAD 2003-1 
 
MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE BB 
 
Examen vmbo BB 
 
Tijdvak 1 
 
Examenopgaven 
 
 
 
Aan de secretaris van het eindexamen, 
 
In afwijking van artikel 40, lid 3, van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO, bent u of uw 
plaatsvervanger gerechtigd nadat de enveloppe met examenopgaven is geopend en de 
examenopgaven zijn uitgedeeld, aan het begin van de desbetreffende examenzitting de volgende 
mededeling te doen: 
 
Bij het examen Maatschappijleer 2 CSE BB: 
 
Op pagina 4 dient vraag 8 te worden overgeslagen. 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
Drs. J. Bouwsma 
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Correctievoorschrift examen VMBO-BB 

2003 
tijdvak 1 

 
 

 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 

Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of 
verwerk de scores in het programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk 26 mei naar de Citogroep. 
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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. 

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 
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beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 

antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord 
beoordeeld; 

3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd worden, 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 
het in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten 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 een 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 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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte, de 
kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg en voor de algemene vakken in de 
basisberoepsgerichte leerweg in het jaar 2003 en mogelijk latere jaren:  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het 
bevoegd gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen maatschappijleer 2 BB kunnen maximaal  
43 scorepunten worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL || 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
POLITIEK || 
 

 1 A 
 

 2 A 
 

 3 D 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 

 stemmen op een partij die meer wegen wil 
 lid worden van zo’n partij 
 lid worden van een belangengroep, bijvoorbeeld de ANWB 
 inschakelen van de media 
 een klacht deponeren bij de Nationale Ombudsman 

 
per juist antwoord 1 
 

 6 C 
 

 7 B 
 

 8 C 
 

 9 C 
 

 10 C 
 

 11 C 
 

 12 A 
 

 13 C 
 

 14 C 
 

 15 B 
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 2 
• De partij is de VVD. 1 
• De politieke stroming is de liberale. 1 
 

 18 C 

Vraag Antwoord Scores 
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 19 C 

 
 20 maximumscore 2 

• De partij is de PvdA  1 
Mijn argument is (één van de volgende): 1 

 opkomen voor de zwakkeren in de samenleving 
 solidariteit  

 
MASSAMEDIA || 
 

 21 maximumscore 1 
één van de volgende manieren: 

 via de belastingen (overheidsbijdrage) 
 via lidmaatschapsgeld  

 
 22 B 

 
 23 C 

 
 24 A 

 
 25 B 

 
 26 C 

 
 27 A 

 
 28 maximumscore 1 

één van de volgende redenen: 
 Er kan veel reclame omheen worden uitgezonden, dus belangrijke inkomsten voor 

de omroepen. 
 Het proberen te binden van mensen aan een bepaalde omroep door uit te zenden 

wat mensen interesseert. 
 
opmerking 
Voor het antwoord “Veel mensen vinden voetbal leuk” geen scorepunt geven. 
 

 29 C 
 

 30 D 
 

 31 C 
 

 32 A 

Vraag Antwoord Scores

Pagina: 513Voor 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).



 

300005-643c 6 

Vraag Antwoord Scores 

300005-643c* 

 33 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn (één van de volgende): 

 op het opleidingsniveau van de lezers 
 op een speciale doelgroep 
 op een bepaalde sociale klasse 
 op mensen met een bepaalde interesse 

 
opmerking 
Voor het antwoord “autobezitters” geen scorepunt geven. 
 

 34 C 
 

 35 B 
 

 36 A 
 

 37 A 
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 

 Nee soaps geven geen goed beeld van de werkelijkheid, want er gebeurt van alles in 
wat in het gewone leven heel onwaarschijnlijk is. 

 Nee, het is gewoon amusement dat mensen moet boeien. Met gewone dagelijkse 
dingen lukt dat niet. 

 Nee, bepaalde onderwerpen krijgen erg veel aandacht. 
 Ja, want je kunt je er mee identificeren. 

 
opmerking 
Alleen 1 scorepunt geven voor de goede argumentatie, niet voor de keuze wel/niet. 
 

 39 A 
 

 40 B 
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643E*  

ERRATUMBLAD 2003-1 
 
MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE BB 
 
Examen vmbo BB 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretaris van het eindexamen 
Bij het examen Maatschappijleer 2 CSE BB: 
 
Op pagina 4, bij vraag 8 moet altijd 1 punt worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord 
gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord. 
 
 
Ik verzoek u vriendelijk dit erratumblad onmiddellijk na afloop van de zitting aan de examinator(en) 
Maatschappijleer te overhandigen. 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
Drs. J. Bouwsma 
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