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GT-1127-a-21-1-o

Examen VMBO-GL en TL 

2021 
tijdvak 1 

donderdag 20 mei 
9.00 - 11.00 uur 

maatschappijkunde CSE GL en TL 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Achter het correctievoorschrift zijn twee aanvullingen op het correctievoorschrift 
opgenomen.
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Politiek en beleid 
 
tekst 1 
 
Op weg naar verkiezingen 
 
De politieke partijen bereiden zich voor op de twee volgende 
verkiezingen: de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart en de 
verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei. Vooral de 
Provinciale Statenverkiezingen zijn belangrijk voor de partijen in de 
Tweede Kamer. 
 
naar: www.nos.nl van 9 februari 2019 
 
Lees tekst 1. 

1p 1 De Provinciale Statenleden bepalen de samenstelling van de Eerste 
Kamer. 
Waarom is de samenstelling van de Eerste Kamer belangrijk voor de 
partijen in de Tweede Kamer? 
De Eerste Kamerleden 
A bepalen welke wetsvoorstellen behandeld gaan worden. 
B kiezen de nieuwe leden voor de regering. 
C kunnen voorstellen goedkeuren of afkeuren. 
D schrijven een nieuw regeerakkoord voor het kabinet. 
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tekst 2 
 
Kamer bespreekt advies over creatieve mbo-opleidingen 
 
Het aantal studenten is sinds 2005 enorm toegenomen, terwijl de kansen 
op de arbeidsmarkt onvoldoende zijn meegegroeid, aldus een rapport van 
het ministerie van Onderwijs uit 2018 over creatieve mbo-opleidingen. 
 
“We moeten jongeren beschermen tegen een toekomst zonder baan”, 
zegt Tweede Kamerlid El Yassini. Hij wil dat de minister het aantal 
scholen dat de mbo-opleiding Artiest aanbiedt, verder beperkt.  
“Geen goed idee”, zegt de verantwoordelijke minister. De minister wil de 
mbo-scholen voldoende ruimte geven om het zelf te regelen. 
 
naar: www.tweedekamer.nl van 6 maart 2019 
 
Lees tekst 2. 

1p 2 Bij welke politieke stroming past de opvatting van de minister uit tekst 2  
het best? 
A de ecologische stroming 
B de liberale stroming 
C de sociaaldemocratische stroming 
D de rechtsextremistische stroming 
 
tekst 3 
 
… is tegen het fokken van dieren speciaal voor het leer dat zij opbrengen, 
net zoals wij tegen bont zijn. Het is onnodig en onacceptabel om dieren 
alleen voor hun vacht of huid te houden en te doden. Leer is in veel 
gevallen een bijproduct van de bio-industrie. Het overgrote deel van het 
leer in Nederland komt uit de vleesindustrie, voornamelijk van runderen, 
varkens, paarden, geiten en schapen.  
 
naar:  een website van een Nederlandse politieke partij van 6 september 
  2019 
 

2p 3 Het standpunt uit tekst 3 is kenmerkend voor een bepaalde partij en een 
bepaalde politieke stroming. 
 Welke politieke partij moet op de puntjes in de tekst worden ingevuld? 

Geef aan bij welke politieke stroming die partij past. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De politieke partij die op de puntjes moet worden ingevuld is … 
Die politieke partij past bij de … stroming. 
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tekst 4 
 
Links en rechts verdeeld over scholieren die voor klimaat spijbelen 
 
Leerlingen uit het hele land demonstreerden donderdag in Den Haag voor 
strengere klimaatmaatregelen. Ze vinden dat het kabinet te weinig doet 
om klimaatverandering tegen te gaan.  
 
Aanhangers van alle politieke partijen vinden het mooi dat scholieren 
opkomen voor hun eigen toekomst, máár de aanhangers van de rechtse 
partijen hadden liever gezien dat het klimaatprotest op zaterdag plaats 
had gevonden. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. 
 
Aanhangers van rechtse partijen vinden dat scholen leerlingen geen 
toestemming moeten geven om te spijbelen voor een 
klimaatdemonstratie.  
 
Omgekeerd menen aanhangers van … en … juist dat jongeren door één 
klimaatmars meer leren dan één dag op school. 
 
naar: www.ad.nl van 10 februari 2019 
 
Lees tekst 4. 

1p 4 Welke twee politieke partijen moeten op de puntjes in de tekst worden 
ingevuld? 
A CDA en PvdA 
B GroenLinks en Partij voor de Dieren 
C SGP en D66 
D SP en VVD 
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tabel 1 
 
zetelverdeling in de Provinciale Staten van Zuid-Holland 
 
partij zetels 2015 zetels 2019 
Forum voor Democratie 0 11 
VVD 10 10 
GroenLinks 3 5 
D66 7 5 
PvdA 5 4 
CDA 7 4 
PVV 8 4 
ChristenUnie 3 3 
50Plus 2 2 
Partij voor de Dieren 2 2 
SP 5 2 
SGP 3 2 
DENK 0 1 
Lokale Partijen Zuid-Holland 0 0 
NIDA 0 0 
Code Oranje 0 0 
Jezus Leeft 0 0 
Overige 0 0 

 
bron: www.omroepwest.nl van 20 maart 2019 
 
Bekijk tabel 1. 

2p 5 Hieronder staan vier uitspraken naar aanleiding van tabel 1. 
1 Er zijn in 2019 minimaal vier partijen nodig om de meerderheid te 

behalen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 
2 Alle liberale partijen hebben in 2019 zetels verloren. 
3 Twee lokale partijen hebben in 2019 zetels in de Provinciale Staten 

van Zuid-Holland. 
4 In 2019 zijn twee nieuwe partijen in de Provinciale Staten van  

Zuid-Holland gekomen. 
 Geef van elke uitspraak aan of die juist of onjuist is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul juist of onjuist in. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
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tekst 5 
 
Belastingdienst  
 
In juli 2014 besloot de Belastingdienst om de kinderopvangtoeslag van 
232 gezinnen te beëindigen.  
De Belastingdienst had het vermoeden dat deze ouders geen recht 
hadden op deze toeslag.  
De Belastingdienst heeft een groot aantal gezinnen door zijn harde 
aanpak in financiële problemen gebracht en hun vertrouwen geschonden.  
De Belastingdienst wordt aanbevolen om de ouders die overlast hebben 
ondervonden excuses aan te bieden en een tegemoetkoming te bieden 
voor het aangedane leed. 
 
naar: www.tweedekamer.nl van 22 maart 2017 
 
Lees tekst 5. 

1p 6 Het vermoeden van de Belastingdienst, een onderdeel van de overheid, 
bleek niet juist te zijn. De ouders kregen onterecht geen 
kinderopvangtoeslag. 
Ouders hebben bij een instantie klachten ingediend over de 
Belastingdienst. 
Welke instantie heeft de klachten van de ouders behandeld en de 
aanbeveling uit tekst 5 gedaan? 
A de Hoge Raad  
B de Nationale ombudsman  
C de Tweede Kamer 
D het Ministerie van Financiën 
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tekst 6 
 
Verruiming kinderpardon 
 
Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de verruiming van het 
kinderpardon pleitte de SGP voor een parlementair onderzoek naar het 
asielbeleid van de afgelopen jaren. 
De PVV diende een motie van wantrouwen tegen het kabinet in, maar die 
werd onvoldoende gesteund. 
 
naar: www.nrc.nl van 30 januari 2019 
 
Lees tekst 6. 

2p 7 De Tweede Kamer heeft verschillende taken. In tekst 6 gebruiken de 
Kamerleden twee rechten om die taak uit te voeren. 
 Welke taak van de Tweede Kamer is te herkennen in tekst 6? Noem 

twee andere rechten van de Tweede Kamer die passen bij deze taak. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De ... taak is te herkennen en twee andere rechten die daarbij passen zijn 
… en … 
 
tekst 7 
 
1070 aanmeldingen voor kinderpardon 
 
1070 kinderen hopen alsnog aanspraak te maken op een 
verblijfsvergunning, nu de regels van het kinderpardon zijn versoepeld.  
 
Begin dit jaar werden coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het 
eens over een versoepeling van het asielbeleid voor kinderen die al lang 
in Nederland wonen, maar die geen recht hadden op een permanente 
verblijfsvergunning. 
De kinderen en hun ouders moeten nog even geduld hebben voordat ze 
weten of ze definitief in Nederland mogen blijven. Er wordt gedacht dat 
alle aanvragen voor het einde van dit jaar zijn behandeld. 
 
naar: www.telegraaf.nl van 22 maart 2019 
 
Lees tekst 7. 

1p 8 In welke fase van het politieke besluitvormingsproces bevindt het 
kinderpardon uit tekst 7 zich? 
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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Een voorbeeld 
 
Een jongeman heeft een technische 
opleiding gevolgd voor de bouw, 
maar hij wil liever elektricien 
worden. Hij wil zich inschrijven voor 
zijn nieuwe studie. Uit een test blijkt 
dat hij kleurenblind is. De school 
besluit de jongeman niet aan te 
nemen. Het is voor een elektricien 
belangrijk om kleuren goed te kunnen zien. Andere leerlingen die niet 
kleurenblind zijn, mogen de opleiding wel gaan volgen. 
 

1p 9 Is er in dit voorbeeld sprake van discriminatie? Leg je antwoord uit. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Ja, want … 
of 
Nee, want … 
 
tekst 8 
 
Ankie Broekers-Knol volgt staatssecretaris Harbers op 
 
Ankie Broekers-Knol (VVD) wordt de nieuwe staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid. Ze volgt Mark Harbers (VVD) op die onlangs 
opstapte. 
 
naar: www.rtvn.nl van 5 juni 2019 
 
Lees tekst 8. 

2p 10 Politieke partijen hebben verschillende rollen. 
 Welke rol van een politieke partij is te herkennen in tekst 8? Noem ook 

nog een andere rol van een politieke partij. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De rol van een politieke partij die in tekst 8 te herkennen is … 
Een andere rol van politieke partijen is … 
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tekst 9 
 
VVD en SP: mbo-scholen moeten ongebruikte boeken terugkopen 
 
Mbo-scholen moeten ongebruikte boeken die zij hun studenten wel 
verplicht laten aanschaffen, terugkopen. Zo moet worden voorkomen dat 
studenten onnodig hoge kosten hebben. 
Uit het nieuwste mbo-onderzoek van Jongeren Organisatie 
Beroepsonderwijs (JOB) blijkt dat 43 procent van de studenten zegt dat 
boeken en lesmaterialen die wel worden voorgeschreven helemaal niet 
worden gebruikt in de les. “Dat is niet uit te leggen”, vinden VVD en SP. 
 
naar: www.ad.nl van 9 april 2019 
 
Lees tekst 9. 

2p 11 De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is een belangengroep.  
JOB beschikt over verschillende machtsmiddelen. In tekst 9 zijn 
machtsmiddelen van JOB te herkennen. Een daarvan is dat JOB toegang 
heeft tot politici. 
 Over welk ander machtsmiddel beschikt JOB in tekst 9? Leg je 

antwoord uit. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Het machtsmiddel is …, want … 
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tekst 10 
 
Leefbaar Purmerend 
1 Geen AZC of grootschalige opvang asielzoekers in Purmerend. 
2 Afschaffen voorrangsregels woningtoewijzing statushouders. 
3 Goedkope woonvoorziening voor jongeren. 
4 Voor het gebruik van duurzame ledverlichting. 
5 Meer betaalbare huur- en koopwoningen. 
6 Hard optreden tegen overlast, zoals dealen, hangplekken en 

vernielingen. 
 
naar: www.leefbaarpurmerend.com van maart 2018 
 
Lees tekst 10. 

2p 12 Leefbaar Purmerend is een lokale politieke partij in de gemeente 
Purmerend. In tekst 10 staan zes standpunten van Leefbaar Purmerend. 
 Noem drie standpunten die vallen onder rechts beleid en noem 

drie standpunten die vallen onder links beleid. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Rechts beleid: nummer … , nummer … en nummer …  
Links beleid: nummer … , nummer … en nummer… 
 
tekst 11 
 
Verkiezingen voor de Provinciale Staten  
 
De helft van de kiezers weet nog niet op welke partij ze volgende week 
gaat stemmen. Dat bleek uit een peiling van EenVandaag. Veel kiezers 
twijfelen nog tussen twee of meer partijen. 
 
naar: www.rd.nl van 16 maart 2019 
 
Lees tekst 11. 

1p 13 Welk begrip wordt gebruikt voor een kiezer die twijfelt op welke partij hij 
gaat stemmen? 
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tekst 12 
 
Terugsturen matras mag na verwijderen folie 
 
Wie na een online-aankoop van een matras de beschermfolie heeft 
verwijderd, mag alsnog afzien van de aankoop. Net als bij kleding kan de 
verkoper het product reinigen of ontsmetten en opnieuw in de handel 
brengen. 
Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in een zaak van een 
Duitser die een matras had gekocht bij de webshop van een Duits bedrijf. 
Dat bedrijf weigerde het bedrag terug te betalen met een beroep op het 
Europese consumentenrecht. Het recht om binnen veertien dagen een 
online-aankoop terug te draaien wordt daarin uitgesloten voor ‘verzegelde 
goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen 
van gezondheidsbescherming of hygiëne’. 
 
naar: www.ad.nl van 27 maart 2019 
 
Lees tekst 12. 

1p 14 Wat betekent deze uitspraak van het Europees Hof van Justitie uit 
tekst 12 voor consumenten in Nederland?  
Consumenten in Nederland die een matras binnen veertien dagen willen 
terugsturen 
A hebben niets aan deze uitspraak, want die geldt alleen voor Duitse 

consumenten.  
B kunnen nu alleen terecht bij Duitse rechtbanken als zij hun gelijk willen 

halen.  
C moeten in vergelijkbare gevallen hetzelfde behandeld worden in de 

hele EU. 
D moeten nu afwachten of het Europees Parlement de uitspraak van het 

Europees Hof van Justitie goedkeurt. 
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Criminaliteit en rechtsstaat 
 

1p 15 In Nederland heeft de Hoge Raad onder andere de taak om uitleg te 
geven over een wet, als niet helemaal duidelijk is hoe die wet toegepast 
moet worden. 
Welk begrip past bij deze taak van de Hoge Raad? 
A fatsoensregels  
B jurisprudentie 
C klassenjustitie  
D rechtsongelijkheid 
 
tekst 13 
 
Meer overvallen op maaltijdbezorgers in Rotterdam 
 
Het aantal overvallen is ten opzichte van 2017 licht gedaald, maar 
maaltijdbezorgers worden steeds vaker het slachtoffer van overvallers. 
Dat is nieuw, volgens burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Hij spreekt 
van “een zorgwekkende nieuwe trend, die ook landelijk zichtbaar is”.  
Een oplossing is om de bezorgers niet meer met contant geld te laten 
werken.  
 
naar: www.nos.nl van 18 februari 2019 
 
Lees tekst 13. 

2p 16 Er zijn verschillende manieren om criminaliteit te meten. 
1 daderonderzoek 
2 politiestatistieken 
3 slachtofferonderzoek 
Om de aangiftebereidheid van maaltijdbezorgers die overvallen zijn te 
weten, moeten verschillende soorten onderzoeken en/of statistieken met 
elkaar vergeleken worden.  
 Kies uit de drie bovenstaande manieren een combinatie van twee 

onderzoeken en/of statistieken. Leg uit dat deze twee onderzoeken 
en/of statistieken samen nodig zijn om over de daadwerkelijke 
aangiftebereidheid van maaltijdbezorgers die overvallen zijn, te weten. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De twee manieren die samen informatie geven over de aangiftebereidheid 
zijn … en …, want … 
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tekst 14 
 
Veroordeling na gewapende overvallen 
 
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan twee gewapende 
straatroven op maaltijdbezorgers en een gewapende woningoverval.  
De rechtbank Midden-Nederland heeft hem veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.  
Hij kreeg ook een contact- en locatieverbod. 
 
naar: www.uitsprakenrechtspraak.nl van 5 oktober 2018 
 
Lees tekst 14. 

1p 17 Een rechter heeft bij een veroordeling de mogelijkheid om uit drie groepen 
van sancties te kiezen. 
Uit welke groepen komen de sancties die aan de veroordeelde uit tekst 14 
zijn opgelegd? 
A de hoofdstraffen, de bijkomende straffen en de maatregelen  
B de hoofdstraffen en de bijkomende straffen 
C de hoofdstraffen en de maatregelen  
D de maatregelen en de bijkomende straffen 
 
tekst 15 
 
Identiteitscontrole alleen met reden 
 
De politie mag alleen uw identificatiebewijs vragen als daar een goede 
reden voor is. Dat is het geval als de politie uw identiteit nodig heeft om 
haar taak uit te voeren. Dus als u strafbare feiten pleegt of betrokken bent 
bij een verkeersongeluk. 
 
naar: www.rijksoverheid.nl van 1 oktober 2019  
 
Lees tekst 15. 

1p 18 Waarom mag de politie in Nederland niet zomaar vragen naar een 
identificatiebewijs? 
Dat mag niet zomaar, omdat 
A de burgers beschermd moeten worden tegen willekeur van de 

overheid. 
B de politie eerst moet bewijzen dat je iets strafbaars hebt gedaan. 
C de gemeenteraad eerst toestemming moet verlenen aan de politie. 
D een rechter eerst toestemming moet geven aan een officier van 

justitie. 
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tekst 16 
 
Wat is een PIJ-maatregel? 
 
De rechter kan een jongere een PIJ-maatregel opleggen. PIJ betekent 
Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. Met een PIJ-maatregel wordt 
een jongere met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis 
opgenomen in een justitiële jeugdinrichting. De jongere krijgt de  
PIJ-maatregel voor 3 jaar. Gedurende deze 3 jaar krijgt hij een intensieve 
behandeling en begeleiding om recidive te voorkomen. 
De maatregel kan 1 of 2 keer worden verlengd en mag in totaal maximaal 
7 jaar duren.  
Na de maximale periode kan de PIJ-maatregel, als de veiligheid van de 
maatschappij dit vereist, omgezet worden in een maatregel van 
terbeschikkingstelling (tbs). 
 
naar: www.kinderbescherming.nl van maart 2019  
 
Lees tekst 16. 

1p 19 Een PIJ-maatregel wordt ook wel jeugd-tbs genoemd en kan dus 
overgaan in tbs voor volwassenen. 
 Staat bij de veroordeling tot een PIJ-maatregel al vast hoe lang de 

veroordeelde behandeld gaat worden? 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Ja, dat staat al vast, want … 
of  
Nee, dat staat nog niet vast, want … 
 
Zie tekst 16. 

1p 20 Een PIJ-maatregel wordt niet zomaar opgelegd. Daar heeft de rechter 
bepaalde doelen mee.  
 Noem twee doelen van straffen die voor de jongere in de eerste 3 jaar 

centraal staan. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
In de eerste 3 jaar staan voor de jongere … en … centraal. 
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tekst 17 
 
BASTA! 
 
BASTA! is een methode die zich richt op delictgedrag bij kinderen jonger 
dan 12 jaar. 
In Nederland zitten duizenden kinderen onder de twaalf in een moeilijke 
situatie thuis, op school of in de buurt. Soms plegen ze delicten en komen 
hierdoor in aanraking met de politie of hulpverlenende instanties.  
Om te voorkomen dat deze kinderen afglijden naar grotere problemen, is 
een vroegtijdige aanpak belangrijk. De BASTA!-methode voor 
jeugdprofessionals ondersteunt deze aanpak en is specifiek gericht op 
kinderen jonger dan 12 jaar met risicovol gedrag én hun ouders, school 
en de buurt waarin ze wonen.  
 
naar: www.basta.jso.nl van maart 2019 
 
Lees tekst 17. 

2p 21 Hieronder staan vier soorten beleid ten aanzien van criminaliteit: 
1 gevangenisbeleid  
2 jeugdbeleid  
3 vervolgingsbeleid  
4 preventief beleid 
 Van welke twee soorten beleid is sprake bij de methode BASTA!? 
 Leg je antwoord uit. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Van …beleid, want …   
Van …beleid, want …   
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tabel 2 
 
land minimumleeftijd om alcohol te mogen kopen 
Letland 18 
Luxemburg 16 
Malta 17 
Nederland 18 (per 1 januari 2014) 
Portugal 18 (per 1 juli 2015) 

 
naar: www.stap.nl van januari 2018 
 

2p 22 In tabel 2 staan de minimumleeftijden van het kopen van alcohol zoals die 
golden in januari 2018. Onder die leeftijd is het strafbaar om alcohol te 
kopen. 
Criminaliteit kan plaatsgebonden en/of tijdgebonden zijn. 
 Geef aan of er naar aanleiding van tabel 2 sprake is van 

plaatsgebonden en/of tijdgebonden criminaliteit. 
Doe het zo: neem het onderstaande over, vul wel of geen in en leg je 
antwoord uit. 
Er is … sprake van plaatsgebonden criminaliteit, want … 
Er is … sprake van tijdgebonden criminaliteit, want … 
 
tekst 18 
 
Veroordeelde komt afspraken niet na  
 
B.R. die in 2017 tot een gevangenisstraf werd veroordeeld, moet de 
resterende 152 dagen van zijn straf uitzitten. De rechter oordeelt dat hij 
de bijzondere voorwaarden die werden opgelegd bij zijn veroordeling, blijft 
overtreden. 
De man is veroordeeld voor het treffen van voorbereidingshandelingen om 
zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Hij kreeg een 
gevangenisstraf opgelegd van 300 dagen, waarvan een deel 
voorwaardelijk. 
 
naar: www.duic.nl van 7 januari 2019 
 
Lees tekst 18. 

2p 23 B.R. mocht de gevangenis niet verlaten nadat zijn onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf erop zat.  
 Noem twee feiten uit tekst 18 op grond waarvan B.R. de resterende 

152 dagen van zijn veroordeling moest uitzitten. 
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tekst 19 
 
Supermarktmanager: ‘Die jongeren hinderen onze klanten’ 
 
De supermarktmanager is blij dat de politie ‘iets’ doet om jongeren die 
zorgen voor straatafval, intimiderend gedrag en geluidsoverlast bij de 
supermarkt aan te pakken. 
 
De directeur van een middelbare school erkent dat er leerlingen van zijn 
school overlast veroorzaken. Door de grote groepen jongeren die zich 
voor de winkel ophouden, durven sommige klanten geen winkelwagentje 
te pakken. 
 
De extra aangekondigde politiecontroles ziet de supermarktmanager als 
een stapje vooruit. “Goed dat er in ieder geval iets gebeurt, maar ik 
verwacht er niet heel veel van. Dit probleem loopt al zo lang. De school 
heeft hier een belangrijke rol in, wat mij betreft. Laat bijvoorbeeld hier een 
conciërge van de school de schooljeugd in de gaten houden in de pauzes. 
Dat zou pas echt helpen.” 
 
naar: www.barneveldsekrant.nl van 28 januari 2019 
 

1p 24 Er zijn verschillende manieren om het soort problemen uit tekst 19 aan te 
pakken. Er kan preventief of repressief beleid ontwikkeld worden. 
De supermarktmanager stelt voor een conciërge van de school de 
leerlingen in de gaten te laten houden. 
 Welk soort beleid wil de supermarktmanager? Leg je antwoord uit. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Hij wil een … beleid, want …  
 
Zie tekst 19. 

2p 25 Er zijn twee soorten regels: geschreven en ongeschreven regels. 
 Noem drie gedragingen van de leerlingen uit tekst 19 waarmee 

geschreven regels worden overtreden. 
 

2p 26 Uit onderzoek blijkt dat er verschillende verklaringen zijn voor het 
ontstaan van crimineel gedrag. Een van die verklaringen stelt dat 
crimineel gedrag kan voortkomen uit de persoon van de dader (individuele 
verklaring). Een individuele verklaring is het hebben van een gebrekkige 
opvoeding (door bijvoorbeeld het willekeurig belonen en straffen). 
 Geef vier andere verklaringen voor het ontstaan van crimineel gedrag, 

die voortkomen uit de persoon van de dader. 
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Maatschappelijke analyse: betaalbaarheid van de zorg  
 
Bij de beantwoording van de vragen 27 tot en met 40 maak je gebruik van 
de teksten 1 tot met 5 en de cartoon in het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder is verplicht om een 
ziektekostenverzekering af te sluiten, de zogenaamde zorgverzekering. 
Voor die zorgverzekering moet premie betaald worden. In 2020 was die 
ongeveer 120 euro per persoon per maand. Met deze verzekering heb je 
recht op vergoedingen uit het basispakket.  
De overheid bepaalt welke zorg er in het basispakket komt. Elk jaar wordt 
het basispakket een beetje veranderd: er gaan bijvoorbeeld bepaalde 
medicijnen uit en andere komen er juist in.  
Iedere verzekerde moet de eerste 385 euro per jaar aan zorgkosten zelf 
betalen. Dit heet het eigen risico. Een bezoek aan de huisarts valt niet 
onder het eigen risico. 
De premie die verzekerden betalen voor de zorg is lager dan de kosten 
voor de zorg. Er wordt door de overheid meer geld voor de zorg 
uitgegeven dan dat er binnenkomt. Die kosten worden per jaar hoger. 
 
Lees tekst 1. 

2p 27 De betaalbaarheid van de zorg is een maatschappelijk vraagstuk. 
Een maatschappelijk vraagstuk heeft een aantal kenmerken.  
Een van de kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk is dat het 
vraagstuk kan worden opgelost door gezamenlijke actie of door de 
politiek.  
 Noem twee citaten uit tekst 1 waaruit blijkt dat dit kenmerk van 

toepassing is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
citaat 1 … 
citaat 2 … 
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Zie tekst 1. 
4p 28 In tekst 1 worden verschillende groepen genoemd die bij dit 

maatschappelijk vraagstuk betrokken zijn. Twee daarvan zijn bedrijven en 
patiënten. Deze twee groepen hebben belangen. 
 Noem van deze twee groepen een belang dat zij hebben.  
 Noem van deze twee groepen een machtsmiddel dat zij gebruiken om 

voor hun belangen op te komen.  
 Noem een zin die past bij dit machtsmiddel.  
Gebruik informatie uit tekst 1. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een belang van bedrijven is … 
Een machtsmiddel van bedrijven is … 
Een zin uit de tekst die past bij dit machtsmiddel is … 
en 
Een belang van patiënten is … 
Een machtsmiddel van patiënten is … 
Een zin uit de tekst die past bij dit machtsmiddel is … 
 
Zie tekst 1. 

2p 29 Het politieke besluitvormingsproces bestaat uit een aantal fasen. Een van 
die fasen in het politieke besluitvormingsproces is terugkoppeling. 
 Leg uit wat er met terugkoppeling in het politieke 

besluitvormingsproces wordt bedoeld. Geef aan hoe in tekst 1 
terugkoppeling te herkennen is. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Terugkoppeling betekent … 
Terugkoppeling is te herkennen in tekst 1, want … 
 
Lees tekst 2. 

2p 30 Tekst 2 is een artikel dat gepubliceerd is in dagblad De Gelderlander.  
Twee criteria om tot publicatie van een artikel over te gaan zijn de 
doelgroep van het medium en de actualiteit. 
 Noem drie andere criteria die media kunnen hebben om tot publicatie 

van nieuwsberichten over te gaan. 
 
Zie tekst 2. 

2p 31 Een van de invalshoeken van maatschappijkunde is de veranderings- en 
vergelijkende invalshoek. Deze invalshoek is te herkennen in tekst 2. 
 Noem twee politieke beslissingen uit tekst 2 die hebben geleid tot 

veranderingen in gedrag bij mensen die zorg nodig hebben. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Die twee politieke beslissingen zijn: 
1 … 
2 … 
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Lees tekst 3. 
2p 32 Volgens tekst 3 heeft Vertex het politieke besluitvormingsproces proberen 

te beïnvloeden. 
Het bedrijf heeft dat door middel van lobbyen gedaan. 
Vertex, zo blijkt uit tekst 3, heeft Tweede Kamerleden benaderd om druk 
uit te oefenen op de minister. 
 Geef een voorbeeld uit tekst 3 waaruit blijkt dat Vertex niet alleen 

politieke besluitvormers heeft benaderd, maar ook bij andere groepen 
gelobbyd heeft. Leg uit hoe die andere groepen ook het politieke 
besluitvormingsproces kunnen beïnvloeden. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Vertex heeft gelobbyd bij … en die kunnen het politieke 
besluitvormingsproces ook beïnvloeden door … 
 
Zie tekst 3. 

1p 33 Een maatschappelijk vraagstuk kan op verschillende manieren bekeken 
worden. Dit worden de invalshoeken van maatschappijkunde genoemd. 
Welke invalshoek van maatschappijkunde past bij het nemen van 
besluiten van de minister? 
A de politiek-juridische invalshoek 
B de sociaal-culturele invalshoek 
C de sociaal-economische invalshoek 
D de veranderings- en vergelijkende invalshoek  
 
Zie tekst 3. 

1p 34 In tekst 3 staat dat minister Schippers besloten heeft het medicijn 
Orkambi in het basispakket op te nemen. Inmiddels is zij opgevolgd door 
een nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Stel dat er vragen gesteld gaan worden in de Tweede Kamer over haar 
beslissing. 
Wie moet de vragen uit de Tweede Kamer beantwoorden? 
A De minister-president, want die is verantwoordelijk voor alle ministers 

in zijn kabinet. 
B De nieuwe minister van Volksgezondheid, want die is verantwoordelijk 

voor het gevoerde beleid. 
C De voorzitter van de Tweede Kamer, want die neemt de taak van de 

minister over.  
D Oud-minister Schippers zelf, want zij blijft verantwoordelijk. 
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Lees tekst 4. 
1p 35 Een van de mogelijkheden om de kosten in de zorg betaalbaar te houden 

is voorkomen dat mensen ziek worden. De overheidscampagne uit tekst 4 
wil het gedrag van mensen veranderen. Het doel is het aanpassen van de 
leefstijl. 
Er zijn verschillende theorieën over de beïnvloeding van mensen door de 
media.  
 Zal volgens de selectieve perceptietheorie deze campagne wel of 

geen effect hebben? Leg je antwoord uit. 
Doe het zo: neem het onderstaande over, vul wel of geen in en vul het 
antwoord aan. 
Volgens de selectieve perceptietheorie zal de campagne … effect 
hebben, want … 
 
Zie tekst 4. 

1p 36 De overheid voert campagnes om burgers te informeren over haar beleid, 
maar ook om het gedrag van burgers te beïnvloeden. Media hebben een 
aantal functies.  
Welke functie van de massamedia moet worden vervuld om de campagne 
uit tekst 4 succesvol te maken? 
A de amusementsfunctie  
B de controlefunctie 
C de socialiserende functie 
D de waakhondfunctie 
 
Lees tekst 5. 

1p 37 Uit tekst 5 blijkt dat er een verband bestaat tussen de maatschappelijke 
positie van bepaalde groepen en het hebben van een gezonde of 
ongezonde leefstijl. 
De leefstijl van burgers wordt bepaald door een aantal factoren. Een van 
die factoren is het inkomen.  
 Noem nog twee andere factoren uit tekst 5 die invloed hebben op het 

hebben van een gezonde leefstijl. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Twee andere factoren die van invloed zijn op het hebben van een 
gezonde leefstijl uit tekst 5 zijn … en … 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Bekijk de cartoon. 
2p 38 De media hebben bepaalde functies. Een van die functies is de 

amuserende functie. 
 Welke andere functie van de media is te herkennen in de cartoon? Leg 

je antwoord uit. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
In de cartoon is de … functie te herkennen, want … 
 
Bekijk de cartoon. 
Zie tekst 1 tot en met 5. 

1p 39 In de cartoon geeft de cartoonist aan dat sommige mensen dit stelsel niet 
eerlijk vinden. In de cartoon wordt de waarde die aan de basis ligt van het 
Nederlandse zorgstelsel ter discussie gesteld. 
 Wat is de waarde die aan de basis ligt van het Nederlandse 

zorgstelsel? In welke tekst wordt die waarde genoemd? 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De waarde is … 
en die wordt genoemd in tekst … 
 

2p 40 De media spelen een belangrijke rol bij het geven van informatie over 
bepaalde onderwerpen. Ze moeten zo objectief mogelijk nieuws 
verstrekken. Een van de criteria voor objectieve nieuwsverstrekking is het 
controleren van feiten via een andere bron. 
 Noem de twee andere criteria waaraan een objectieve bron te 

herkennen is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
criterium 1 … 
criterium 2 … 
 

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

einde  
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Maatschappelijke analyse: betaalbaarheid van de zorg  
 
tekst 1 
 
Keuzes maken voor goede zorg 
 
Het lijkt onvermijdelijk dat we in Nederland keuzes moeten maken over de 
gezondheidszorg om deze betaalbaar te houden. Op dit moment betaalt 
de overheid zo’n 5600 euro per persoon per jaar aan de zorg. Aan de ene 
kant krijgen we er heel goede zorg voor terug. Aan de andere kant 
houden we door de dure zorg steeds minder geld over voor bijvoorbeeld 
onderwijs. Als we hier iets aan willen doen, moeten we ingrijpen in de 
zorg. 
 
Het is voor een minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) elk 
jaar opnieuw lastig om keuzes te maken om te bepalen wat er in het 
basispakket moet komen. We vinden bepaalde behandelingen 
bijvoorbeeld waardevol omdat ze effectief zijn of zich richten op ernstige 
aandoeningen. Andere behandelingen vinden we misschien minder 
waardevol omdat ze niet noodzakelijk zijn, zoals neuscorrecties puur voor 
het mooie.  
 
Wat het extra lastig maakt, zijn de ‘wensen’ van de betrokkenen. 
Patiënten willen natuurlijk hun behandelingen vergoed krijgen van de 
verzekeraar en bedrijven willen graag nieuwe medicijnen verkopen. 
Bedrijven voeren soms keiharde lobby’s om hun medicijnen in het 
basispakket te krijgen. En patiënten schuiven aan bij 
televisieprogramma’s als De Wereld Draait Door.  
 
De minister heeft akkoorden gesloten met de belangrijke partijen in de 
zorg waarin staat dat de kosten per jaar minder mogen stijgen. 
Als de minister steeds meer, luxere en duurdere zorg zoals een 
operatierobot of nieuwe medicijnen wil opnemen in het basispakket, gaan 
de kosten toch omhoog. 
 
Hierdoor is er voor andere zorg minder geld. Dit kan leiden tot minder 
personeel in de zorg, langer wachten op het kunnen krijgen van een 
behandeling, minder verpleegzorg, besparingen op de thuiszorg of meer 
taken voor de huisarts.  
Deze zorg die nu minder wordt, kan weleens van veel meer waarde zijn 
dan de operatierobot of nieuwe medicijnen. 
 
naar: www.socialevraagstukken.nl van januari 2018 
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tekst 2 
 
Patiënt mijdt ziekenhuis en medicijnen 
 
Huisartsen hebben steeds vaker te maken met patiënten die niet naar het 
ziekenhuis willen voor onderzoek en voorgeschreven medicijnen niet 
ophalen bij de apotheek. Omdat dit ten koste gaat van het eigen risico van 
385 euro per jaar. En dat geld kunnen of willen ze niet missen.  
Dat blijkt uit een onderzoek van De Gelderlander bij huisartsen in de 
regio. Vooral huisartsen in wijken waar veel mensen wonen die het met 
een minimuminkomen moeten doen, lopen hier tegenaan. 
 
Huisarts Hanneke Nabuurs noemt als voorbeeld het jaarlijkse 
bloedonderzoek bij mensen met een chronische ziekte als diabetes. Dit is 
per 2018 uit de huisartsenzorg gehaald, waardoor het ten koste gaat van 
het eigen risico. 
“Dat doen mensen dus niet meer”, zegt Nabuurs. Met soms ernstige 
gevolgen. Andere voorbeelden zijn ziekenhuisonderzoeken als een 
röntgenfoto of hartfilmpje. 
 
Huisarts Joris Stoppels heeft vergelijkbare ervaringen: “Als mensen in 
arme wijken moeten kiezen waaraan ze hun geld uitgeven, valt de keuze 
vaak niet op bloedonderzoek of medicijnen. Omdat dit geld kost.” 
 
Huisarts Rob Edelbroek: “Dingen als lab, medicatie, fysiotherapie worden 
regelmatig gemeden. Ook geestelijke gezondheidszorg, want die wordt 
niet of niet volledig vergoed.” Het speelt volgens hem sinds de invoering 
van het eigen risico in 2008. 
 
Er zijn zelfs huisartsen in achterstandswijken die ongebruikte pillen 
verzamelen bij patiënten die ze toch niet gebruiken of bij nabestaanden 
van overleden patiënten. Zo kunnen ze mensen die medicijnen nodig 
hebben en het geld er niet voor hebben soms toch van pillen voorzien. 
Woordvoerders van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en 
Patiëntenfederatie Nederland (waarin 170 patiënten- en 
consumentenorganisaties zijn vertegenwoordigd) herkennen het beeld dat 
de huisartsen schetsen.  
 
naar: www.gelderlander.nl van 19 januari 2019 
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tekst 3 
 
Voor producent van Orkambi telt alleen de winst 
 
Dure medicijnen voor zeldzame ziekten houden de samenleving in de 
greep. Het Amerikaanse bedrijf Vertex heeft flink gelobbyd om het 
medicijn Orkambi1) in het basispakket te krijgen. Dit medicijn kost 170.000 
euro per gebruiker per jaar. 
Het lukte Vertex de steun te krijgen van enkele Tweede Kamerleden en 
patiëntenorganisaties.  
 
Een argument van de Tweede Kamerleden die Orkambi in het basispakket 
wilden hebben, was het feit dat Vertex in elk geval ‘geen dollartekens in 
de ogen’ heeft. De afgelopen jaren zou het bedrijf gedurende slechts één 
kwartaalwinst hebben gemaakt. Bovendien gaat 85 procent van de winst 
terug naar onderzoek. Deze financiële argumenten bleken echter niet 
kloppen.  
 
Het Zorginstituut Nederland (ZiN), dat waakt over de kwaliteit en 
betaalbaarheid van het Nederlandse zorgsysteem, adviseerde minister 
Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het middel Orkambi niet 
op te nemen in het basispakket. Volgens het ZiN valt de werking tegen en 
is het geneesmiddel te duur. Een objectieve conclusie. Minister Schippers 
volgde uiteindelijk dit advies van ZiN niet op. Op haar laatste werkdag 
besloot ze Orkambi alsnog in het basispakket op te nemen.  
Daardoor krijgen 750 patiënten dit middel vergoed.  
 
naar: www.medischcontact.nl van 23 november 2017 
 

 
 
 

noot 1  Volgens Vertex is Orkambi een medicijn dat Cystic Fibrosis, een bepaalde longziekte 
kan bestrijden. 
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tekst 4 
 
Schippers en Van Rijn: ‘Gezondheid, daar kun je wat van maken!’ 
 
Marc van der Linden, Janny van der Heijden, Gordon, zomaar een aantal 
Bekende Nederlanders (BN’ers) die zich samen met minister Edith 
Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport inzetten voor een gezonder Nederland. In de vandaag 
gepresenteerde uitgave ‘Gezondheid! Daar kun je wat van maken’ geven 
de BN’ers inspirerende tips, voorbeelden en innovaties over hoe de 
gezonde keuze ook daadwerkelijk de gemakkelijke keuze kan zijn. 
Informatie is te vinden op de website www.nederlandgezondenwel.nl. 
 
Lekker in je vel zitten, je fit voelen: wie wil dat nou niet? Het kan! Met 
lekker eten en zonder rare drankjes of pillen. Bewust omgaan met (lekker) 
eten, bewegen en stress kan het verschil maken. Vitaliteit en gezondheid 
is immers niet iets statisch of passiefs: het is te ontwikkelen, te 
beïnvloeden en te onderhouden. Schippers en Van Rijn willen met hun 
campagne inzetten op gezondheidswinst voor jong en oud. 
 
naar: www.rijksoverheid.nl van januari 2017 
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tekst 5 
 
’Eigen schuld, dikke bult’ zeggen is te gemakkelijk in het debat over 
zorgkosten 
 
Solidariteit houdt de samenleving bij elkaar. Het besef dat mensen in 
tijden van nood kunnen terugvallen op voorzieningen, maakt het leven 
aangenaam. Tegelijk is solidariteit ook kwetsbaar. Als je bijvoorbeeld wel 
veel geld betaalt aan de zorg, maar daarvan vooral anderen ziet 
‘profiteren’. Wordt hierdoor de solidariteit juist niet minder? 
 
Vektis Intelligence, een bedrijf dat bekijkt welke zorgkosten er worden 
gemaakt, stelt vast dat 17 procent van de Nederlanders met een 
zorgverzekering vorig jaar 80 procent van alle zorgkosten maakten. Dit 
wordt de zorgkloof genoemd. 
 
Van alle longkankergevallen is 80 procent in verband te brengen met 
roken. En ook diabetes, vaak het begin van allerlei andere ziekten, wordt 
vaak toegeschreven aan een verkeerde eet- en leefwijze. Een gezonde 
leefstijl is dus van groot belang. 
 
Leefstijl is echter ook afhankelijk van omgeving, van sociale klasse, en 
niet te vergeten van IQ. Naar schatting 1,5 miljoen mensen kunnen niet 
behoorlijk lezen of schrijven, hebben moeite met het begrijpen van 
informatie, begrijpen vaak niet wat de dokter zegt of wat het ziekenhuis 
doet. 
Het zijn ook deze mensen die beschikken over een zwak netwerk. En dat 
plaatst hen op extra achterstand. Vanwege de solidariteit is het belangrijk 
om discussies over zorgkosten weloverwogen te voeren. Solidariteit 
immers, maakt ons ook tot een samenleving. Dat moet iedereen veel 
waard zijn. 
 
naar: www.trouw.nl van 19 december 2017 
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cartoon 
 

  
 
bron: Arend van Dam 
 
 

einde  
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Bij dit examen hoort een bijlage.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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9.00 - 11.00 uur 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 

Politiek en beleid 

tekst 1 

Raadgevend referendum afgeschaft 

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft ingestemd met de 
afschaffing van het raadgevend referendum. Eerder stemden de 
coalitiepartijen in de Tweede Kamer al voor afschaffing.  

naar: www.ad.nl van 10 juli 2018 

Lees tekst 1. 
1p 1 Er zijn altijd voor- en tegenstanders geweest van het houden van een 

referendum. Uit tekst 1 blijkt dat de tegenstanders in het parlement een 
meerderheid hebben behaald. 
Wat is een punt van kritiek van tegenstanders op het houden van een 
referendum? 
A De burgers hebben hierdoor geen enkele invloed op het politieke 

proces. 
B De Hoge Raad kan elke referendumuitslag tegenhouden. 
C De macht van de volksvertegenwoordigers neemt af. 
D Het draagvlak voor politieke besluiten die genomen moeten worden, 

wordt groter. 
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tekst 2 

Eindelijk een oplossing 

De Macedonische en de Griekse premier kondigden een nieuwe naam 
aan voor de Republiek Macedonië. Het buurland van Griekenland heet in 
de toekomst ‘Republiek Noord-Macedonië’. Griekenland houdt een 
toetreding van Macedonië tot de Europese Unie niet meer tegen als de 
nieuwe naam Republiek Noord-Macedonië inderdaad wordt ingevoerd.  

naar: www.nrc.nl van 12 juni 2018 

1p 2 Uit tekst 2 blijkt dat de Republiek Noord-Macedonië wil toetreden tot de 
Europese Unie. 
Welk recht krijgt de Republiek Noord-Macedonië in ieder geval als zij 
toetreedt tot de Europese Unie? 
De Republiek Noord-Macedonië krijgt dan het recht  
A om de eigen economie te beschermen tegen de lidstaten van de 

Europese Unie. 
B om een deel van de Noord-Macedonische wetgeving in te voeren in de 

Europese Unie. 
C om haar eigen vertegenwoordigers in het Europees Parlement te 

kiezen. 
D om mensen uit andere landen van de Europese Unie te verbieden in 

de Republiek Noord-Macedonië te werken. 
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tekst 3 

Koning is maatschappelijk actiever dan ooit 

De nieuwjaarsontvangst is de eerste van de ongeveer 250 publieke 
optredens, werkbezoeken in binnen- en buitenland en andere bezigheden 
die koning Willem-Alexander jaarlijks heeft. De koning is maatschappelijk 
actiever dan ooit. Tegelijkertijd is de politieke inbreng van het staatshoofd 
steeds kleiner geworden. 

Eind vorig jaar kwam er een rapport uit met aanbevelingen over 
‘democratie en rechtsstaat in balans’. Daarin staat vrijwel niets over de rol 
van de koning, terwijl hij toch echt samen met de ministers … vormt.  

naar: www.nos.nl van 19 januari 2019 

1p 3 Wat moet er op de puntjes in tekst 3 komen te staan? 
A de Hoge Raad  
B de regering 
C het kabinet 
D het parlement 

Zie tekst 3. 
2p 4 Nederland is een constitutionele monarchie. 

Hieronder staan vier uitspraken over de Nederlandse constitutionele 
monarchie. 
1 De ministers zijn verantwoordelijk voor de uitspraken van de Koning. 
2 De Koning maakt onderdeel uit van de rechtsprekende macht. 
3 De macht van de Koning is beperkt door de Grondwet. 
4 De Koning heeft een representatieve en symbolische functie. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul juist of onjuist in.
1 = …
2 = …
3 = …
4 = …
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tekst 4 

Tweede Kamer verdeeld over landbouwplannen  

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn positief over de nieuwe 
landbouwplannen van de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. Wel roept D66 de minister op om haar plannen snel om 
te zetten in concrete maatregelen.  
Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn kritisch: “Dit is niet genoeg”, 
vindt de Partij voor de Dieren.  

naar: www.destentor.nl van 9 september 2018 

Lees tekst 4. 
1p 5 Overheidsbeleid komt in verschillende fasen tot stand.  

In welke fase bevinden de landbouwplannen uit tekst 4 zich? 
in 
A fase 1: het uiten van wensen 
B fase 2: het vergelijken of afwegen van problemen  
C fase 3: het beslissen over problemen  
D fase 4: het uitvoeren van besluiten  

2p 6 In tekst 4 is te lezen dat de Partij voor de Dieren de plannen van 
de minister niet genoeg vindt. De partij wil dat de minister met betere 
plannen voor de landbouw komt. 
Tweede Kamerleden hebben rechten om het politieke 
besluitvormingsproces te beïnvloeden. Voorbeelden daarvan zijn het recht 
om mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. 
 Noem twee andere rechten die een Tweede Kamerlid vanuit zijn

functie heeft om te proberen in dit stadium van het politieke
besluitvormingsproces de landbouwplannen van de minister te
beïnvloeden.

1p 7 In tekst 4 wordt gesproken over oppositiepartijen. 
In welk overheidsorgaan zitten geen vertegenwoordigers van 
oppositiepartijen? 
in de  
A Eerste Kamer 
B gemeenteraad 
C Provinciale Staten 
D regering 
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1p 8 Als er Tweede Kamerverkiezingen zijn geweest, volgen een aantal 
stappen die moeten leiden naar een nieuwe regering. 
1 Er wordt een informateur benoemd. 
2 De verkiezingsuitslag wordt vastgesteld. 
3 Er wordt een debat in de nieuwe Tweede Kamer gehouden over de 

verkiezingsuitslag. 
4 De leiders van de coalitiepartijen presenteren het regeerakkoord aan 

de Tweede Kamer. 
5 Na besprekingen komen de partijen die willen samenwerken tot een 

overeenkomst.  
Wat is de juiste volgorde die wordt doorlopen om een nieuwe regering te 
kunnen presenteren? 
A 2 - 4 - 3 - 1 - 5 
B 2 - 3 - 1 - 5 - 4 
C 2 - 1 - 3 - 5 - 4 
D 2 - 5 - 4 - 1 - 3 
E 2 - 3 - 4 - 1 - 5 
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afbeelding 1 

bron: poster van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht uit 1918 van  
 Theo Molkenboer 

Bekijk afbeelding 1. 
1p 9 Deze poster van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht verscheen in 1918. 

De vereniging streefde voor vrouwenkiesrecht. Vrouwen kregen in 1919 
stemrecht. Sinds 1919 is er in Nederland algemeen kiesrecht.   
De Nederlandse parlementaire democratie heeft een aantal kenmerken. 
Een daarvan is dat de verkiezingen vrij moeten zijn. 
 Noem het andere kenmerk waaraan verkiezingen in Nederland moeten

voldoen.
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tekst 5 

Gaswinning Groningen wordt onderzocht 

De Tweede Kamer stelt een parlementaire enquête in naar de gaswinning 
in Groningen.  
De enquête moet duidelijk maken welke risico’s er zijn genomen, hoe de 
schade is ontstaan, wat er anders had gekund en welke lessen er kunnen 
worden getrokken voor de toekomst. 

naar: www.nos.nl van 5 maart 2019 

Lees tekst 5. 
1p 10 De Tweede Kamer heeft twee taken. 

 Welke taak van de Tweede Kamer is in tekst 5 te herkennen? Leg je
antwoord uit.

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De taak van de Tweede Kamer is …, want … 
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tekst 6 

Massaal protest: 100.000 handtekeningen 

Ruim 100.000 Nederlanders hebben zich aangesloten bij de campagne 
van Foodwatch tegen de verhoogde btw-heffing op groente en fruit. 
Foodwatch is een belangenorganisatie die strijdt voor eerlijk, veilig en 
gezond eten. Vanaf overmorgen gaat de btw op groente en fruit omhoog 
van 6 naar 9 procent. Foodwatch wil dat de verhoging niet doorgaat. De 
regering zegt dat dit vanwege Europese regels niet kan. 

naar: www.ad.nl van 30 december 2018 

Lees tekst 6. 
2p 11 Ruim 100.000 Nederlanders hebben zich aangesloten bij de campagne 

van Foodwatch. 
Foodwatch kan verschillende acties organiseren om de druk op de 
regering te verhogen. 
Hieronder volgen vier mogelijke acties:  
1 het organiseren van een consumentenstaking 
2 het lobbyen bij leden van het Europees Parlement 
3 het bezetten van het ministerie van Financiën 
4 het blokkeren van vrachtauto’s die groente en fruit vervoeren 
 Geef per actie aan of dit wel of niet een openlijke actie is.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul wel of niet in.
1 = …
2 = …
3 = …
4 = …

Zie tekst 6. 
1p 12 Welke instantie controleert of Nederland de Europese regels goed 

uitvoert? 
A de Europese Commissie 
B de Europese Raad 
C het Europees Hof van Justitie 
D het Europees Parlement 
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tekst 7 

Kritiek vanuit VVD op partij 

VVD’ers missen … waarden bij hun partij. Er is onvrede onder VVD’ers 
over de politieke koers van hun partij.  
Drie VVD-burgemeesters maakten kenbaar zich niet te herkennen in de 
politieke lijn die onder de nieuwe fractievoorzitter van de Tweede Kamer 
is ingezet. 

naar: www.nrc.nl van 14 januari 2019 

1p 13 Welk begrip moet op de puntjes in tekst 7 worden ingevuld?  
A christendemocratische 
B liberale 
C rechtsextremistische 
D sociaaldemocratische 

tekst 8 

‘Klimaat-tegenslag’ voor kabinet 

Het kabinet moet de uitstoot van CO2 naar aanleiding van een rechtszaak 
mogelijk met 9 megaton meer terugbrengen. De kans is hierdoor groot dat 
het kabinet op korte termijn nog eens extra ingrijpende maatregelen moet 
doorvoeren om het klimaatprobleem aan te pakken. 

naar: www.nos.nl van 21 januari 2019 

Lees tekst 8. 
1p 14 Uit welke personen bestaat het kabinet? 
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tekst 9  

Tweede Kamer dient … in 

Een … van de Tweede Kamer tegen de minister voor Medische Zorg, 
vanwege de onvoldoende ambulancezorg in Flevoland, heeft het niet 
gehaald. Alleen PVV, SP, DENK en de Partij voor de Dieren stemden 
voor. 

De minister werd fel bekritiseerd over de gedeeltelijke sluiting van het 
ziekenhuis in Lelystad vorig jaar en de gevolgen daarvan voor de tijd die 
nodig is om een patiënt in een ziekenhuis te krijgen.  

naar: het Reformatorisch Dagblad van 14 februari 2019 

1p 15 Welk begrip moet twee keer op de puntjes in tekst 9 worden ingevuld? 
A amendement 
B enquête 
C initiatiefwetvoorstel 
D motie 

tekst 10  

Klimaatmars trekt 40.000 mensen 

De organisatie van de klimaatmars schat dat er zo’n 40.000 mensen 
aanwezig waren. De demonstranten verzamelden zich rond 13.00 uur op 
een regenachtige Dam.  
Zo’n vijftig maatschappelijke organisaties en diverse politieke partijen 
hebben zich bij het protest aangesloten, dat wordt georganiseerd door 
Milieudefensie, FNV, Oxfam Novib, Greenpeace, DeGoedeZaak en 
de Woonbond. 
Onder de demonstranten waren onder anderen prinses Irene, veel politici 
en BN’ers zoals Bert Visscher en Georgina Verbaan. Voorafgaand gaf de 
bisschop van Haarlem-Amsterdam zijn zegen aan de mars. 

naar: www.destentor.nl van 10 maart 2019 

2p 16 Waaruit kun je uit tekst 10 afleiden dat klimaatverandering een politiek 
probleem is? Geef twee kenmerken van een politiek probleem die zijn te 
herkennen in tekst 10. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Twee kenmerken van een politiek probleem die in tekst 10 te herkennen 
zijn:  
1 … 
2 … 
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tabel 1 

De zetelverdeling van de gemeenteraad van Nijmegen. 

partij aantal 
zetels 

GroenLinks 11 
D66 6 
SP 5 
VVD 4 
Stadspartij DNF 3 
PvdA 3 
Partij voor de Dieren 2 
CDA 2 
VoorNijmegen NU 1 
50PLUS 1 
Gewoon Nijmegen 1 

bron: www.nijmegen.nl van 13 maart 2019 

2p 17 Naar aanleiding van tabel 1 worden de volgende vier uitspraken gedaan. 
1 De landelijke rechtse partijen hebben een meerderheid in de 

gemeenteraad. 
2 In de gemeenteraad zit minimaal één partij die zich baseert op de 

Bijbel. 
3 Er zitten vier lokale partijen in de gemeenteraad van Nijmegen. 
4 Als GroenLinks voor een bepaald voorstel is, zijn er minstens twee 

partijen nodig om een meerderheid voor dat voorstel te krijgen. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul juist of onjuist in.
1 = …
2 = …
3 = …
4 = …
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Criminaliteit en rechtsstaat 

tekst 11 

Rechter: Pannenkoek zeggen is beledigend  

Een man uit Delfzijl is veroordeeld tot een werkstraf van 20 uur, omdat hij 
agenten beledigde. Hij noemde hen pannenkoek. De rechter vond de 
belediging bewezen. Pannenkoek kan ook sukkel betekenen, aldus de 
rechter en dat is beledigend.  
De verdachte noemde de veroordeling ‘bizar’ en kondigde aan in hoger 
beroep te gaan. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak, omdat er volgens 
hem geen strafbaar feit is gepleegd.  
Het gerechtshof in Den Haag bepaalde in een vergelijkbare zaak dat het 
woord pannenkoek niet opgevat kan worden als een belediging. 

naar: www.dvhn.nl van 19 oktober 2016 

1p 18 In tekst 11 staat dat twee verschillende rechtbanken in vergelijkbare 
zaken een ander besluit hebben genomen. 
Welke instantie heeft als taak om aan te geven hoe het wetsartikel 
waarover in tekst 11 onenigheid bestaat, uitgelegd moet worden? 
A de Hoge Raad  
B de Nationale ombudsman 
C de reclassering 
D het ministerie van Veiligheid en Justitie 
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tekst 12 

Winkelmedewerker slaat dief het ziekenhuis in 

Een medewerker van een slijterij in Groningen, die een winkeldief met een 
drankfles mishandelde, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie  
stelt dat de medewerker uit … heeft gehandeld. 
De dief stak een fles in zijn zak en werd daarbij betrapt door een 
medewerker van de slijterij. De winkeldief werd woest en gooide 
drankflessen door de winkel. 
Er ontstond een worsteling in de winkel, waarbij de medewerker een fles 
gebruikte om de winkeldief te overmeesteren. Hij gaf de man met de fles 
een klap op zijn hoofd. De winkeldief kon worden vastgehouden tot de 
politie kwam. 

naar: www.rtvnoord.nl van 1 november 2018 

1p 19 Welk begrip moet op de puntjes in tekst 12 worden ingevuld? 
A eigenrichting 
B noodweer 
C ontoerekeningsvatbaarheid 
D overmacht 

tekst 13 

Tweede Kamer botst met de minister over rechtsbijstand 

Het lukt de minister voor Rechtsbescherming nog niet om een hervorming 
van de gesubsidieerde rechtsbijstand in te voeren. 
De minister wil dat burgers minder vaak naar de rechter stappen.  
Tegenstanders denken dat op deze manier vooral armere mensen 
toegang tot de rechter wordt ontzegd. 

naar: het Reformatorisch Dagblad van 23 januari 2019 

Lees tekst 13. 
1p 20 Welk kenmerk van de rechtsstaat wordt volgens de tegenstanders 

aangetast als de hervorming uit tekst 13 wel wordt ingevoerd? 
A de machtenscheiding 
B de rechtsgelijkheid 
C de rechtshandhaving 
D de rechtsorde  
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tekst 14 

Tieners hard aangepakt: uren in de cel voor stelen koekje 

Een rol koekjes, lipgloss, een zak snoep of een blikje fris. Een 
minderjarige die een van deze producten zonder afrekenen in zijn jaszak 
of rugzak stopt, de winkel uitloopt en wordt betrapt, hoeft niet meer te 
rekenen op slechts een goed gesprek. “Tegenwoordig is het bijna zeker 
dat je staande wordt gehouden en mee moet naar het politiebureau”, zegt 
een jeugdadvocaat. 

naar: www.parool.nl van 24 november 2018 

Lees tekst 14. 
2p 21 Tessa (15 jaar) heeft lipgloss gestolen bij een drogisterij. 

Hieronder staan vijf verrichtingen van de politie. 
De politie mag Tessa  
1 naar een ID-bewijs vragen. 
2 fouilleren. 
3 maximaal 160 uur vasthouden voor verhoor. 
4 arresteren op straat.  
5 direct een leerstraf opleggen.  
 Welke drie verrichtingen mag de politie uitvoeren zonder toestemming

van de officier van justitie? Schrijf de drie juiste nummers op.

Zie tekst 14. 
1p 22 Beleid kan een preventieve of een repressieve werking hebben. 

Uit tekst 14 valt op te maken dat het beleid veranderd is. 
 Is het beleid uit tekst 14 preventiever of repressiever geworden? Leg

je antwoord uit.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Het beleid is … geworden, want …  
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tekst 15 

Daling van aantal strafzaken 

De rechters in Nederland behandelden 93.000 strafzaken in 2017, wat 
2 procent minder was dan in 2016. 
Dit blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum, de Raad voor de rechtspraak en het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. 
Uit het rapport blijkt ook dat een deel van de criminaliteit buiten beeld 
blijft. Slachtoffers van bijvoorbeeld cybercriminaliteit hebben een lagere 
aangiftebereidheid, waardoor deze vorm van criminaliteit 
ondervertegenwoordigd is in de geregistreerde criminaliteit. 

naar: www.nu.nl van 15 oktober 2018 

2p 23 In tekst 15 staat dat cybercriminaliteit buiten beeld blijft, omdat er een 
lage aangiftebereidheid is. 
 Welke twee soorten onderzoek kunnen een beter beeld geven van de

werkelijke omvang van cybercriminaliteit?
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
onderzoek 1 = … 
onderzoek 2 = … 

tekst 16 

Vijftien jaar cel na doden man  

Wegens het doden van een 72-jarige half verlamde man in een 
verzorgingshuis is een 51-jarige man veroordeeld tot vijftien jaar cel en 
tbs. 

naar: www.telegraaf.nl van 31 januari 2019 

Lees tekst 16. 
1p 24 Een rechter kiest uit drie groepen van sancties als hij een verdachte 

veroordeelt. 
 Uit welke groep of groepen komt of komen de opgelegde sancties uit

tekst 16?
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2p 25 Het Nederlandse strafrecht en het strafproces hebben een aantal 
uitgangspunten. 
Hieronder volgen vier uitspraken over deze uitgangspunten. 
1 Iedereen wordt voor schuldig gehouden totdat zijn onschuld door de 

rechter is bewezen. 
2 Bij ontoerekeningsvatbaarheid wordt de schuld aan de dader  

toegeschreven. 
3 Iedereen heeft recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en 

onpartijdige officier van justitie. 
4 Iemand kan alleen worden veroordeeld en bestraft voor handelingen 

die in de wet strafbaar zijn gesteld. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul juist of onjuist in.
1 = …
2 = …
3 = …
4 = …

tekst 17 

Huis van Herstel 

Almelo krijgt volgend jaar een Huis van Herstel. Het Huis van Herstel is 
een kleinschalige woonvoorziening met voor maximaal 29 gedetineerden: 
23 mannen en 6 vrouwen. Zij komen hier te wonen, omdat zij in de laatste 
fase van hun detentie zitten. 
Deze groep gedetineerden heeft extra zorg en aandacht nodig om weer 
volwaardig deel uit te kunnen maken van de samenleving. 

naar: www.rtvoost.nl van 26 oktober 2018 

Lees tekst 17. 
1p 26 Welk doel van straffen past bij het Huis van Herstel? 

A genoegdoening 
B resocialisatie 
C vergelding 
D wraak 

1p 27 Van welk beleid is sprake in tekst 17? 
A gevangenisbeleid 
B jeugdbeleid 
C opsporingsbeleid 
D vervolgingsbeleid 
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tekst 18 

Voorwaardelijke straf voor man die politici bedreigde 

Een 26-jarige man uit Apeldoorn is veroordeeld tot een voorwaardelijke 
celstraf van 120 dagen voor het bedreigen van landelijke politici. Volgens 
een deskundige heeft de man psychische problemen en is daarom 
verminderd toerekeningsvatbaar. Hij stuurde teksten naar onder andere 
minister-president Mark Rutte en Tweede Kamerleden. 

naar: www.nos.nl van 1 februari 2019 

Lees tekst 18. 
2p 28 In tekst 18 is het dilemma van de rechtsstaat te herkennen: de botsing 

tussen het belang van de rechtshandhaving en het belang van de 
rechtsbescherming. 
 Welk belang staat voorop in tekst 18: het belang van de

rechtshandhaving of het belang van de rechtsbescherming? Leg je
antwoord uit aan de hand van het gekozen begrip.

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
In tekst 18 staat het belang van de … voorop, want … 

tekst 19 

Harde taal van premier Mark Rutte 

Minister-president Mark Rutte zou de relschoppers die met Oud en Nieuw 
hulpverleners bedreigen en mishandelen “het liefst allemaal persoonlijk in 
elkaar slaan”. Dat zei de minister-president tijdens zijn wekelijkse 
persconferentie. De minister-president voegde eraan toe dat … nooit 
geoorloofd is.  
Rutte uitte zijn frustratie over het geweld tegen politieagenten, 
brandweerlieden en ambulancepersoneel.  

naar: www.nrc.nl van 11 januari 2019 

1p 29 Welk begrip moet op de puntjes in tekst 19 worden ingevuld? 
A eigenrichting 
B klassenjustitie 
C recidive 
D resocialisatie 
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Zie tekst 19. 
1p 30 Criminaliteit kent twee soorten gevolgen: materiële en immateriële. 

 Welk soort gevolg van criminaliteit is in tekst 19 te herkennen? Leg je
antwoord uit.

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De … gevolgen van criminaliteit zijn te herkennen, want … 

1p 31 Bij een rechtszitting waarbij een verdachte terechtstaat voor bijvoorbeeld 
zware mishandeling, hebben zowel de verdachte als het slachtoffer een 
bepaald recht. 
Welk recht is dat? 
Zij hebben beiden het recht om 
A de samenstelling van de jury mede te bepalen. 
B een requisitoir te houden. 
C getuigen te ondervragen. 
D op de zitting te mogen spreken. 

tekst 20 

Bejaarde veroordeeld  

Een 77-jarige man uit Lelystad is veroordeeld tot 6,5 jaar celstraf, omdat 
hij tien ouderen bestal met behulp van een babbeltruc. De straf die door 
de rechter is opgelegd, is hoger dan de eis van de …1… 
De advocaat vroeg in zijn …2… om een lagere straf, omdat de verdachte 
al oud is en niet in de gevangenis wil overlijden. 

naar: www.opgelicht.avrotros.nl van 13 december 2018 

2p 32 Welke begrippen moeten bij 1 en 2 in tekst 20 worden ingevuld? 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
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2p 33 Bij het verklaren van crimineel gedrag bestaan twee soorten verklaringen:  
individueel crimineel gedrag of criminaliteit als maatschappelijk 
verschijnsel. 
Hieronder staan vier uitspraken. 
Crimineel gedrag wordt verklaard door 
1 het feit dat leerprocessen van belang zijn. 
2 het feit dat als iemand eenmaal een misdrijf heeft begaan, hij weinig 

kans krijgt van de omgeving om zich te verbeteren. 
3 het hebben van aangeboren eigenschappen. 
4 het verkrijgen van status in een groep. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze past bij de individuele of bij

de maatschappelijke verklaring van crimineel gedrag.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul individueel of 
maatschappelijk in. 
uitspraak 1 = … 
uitspraak 2 = … 
uitspraak 3 = … 
uitspraak 4 = … 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: eenzaamheid onder 
ouderen 

Bij de beantwoording van de vragen 34 tot en met 42 maak je gebruik van 
de teksten 1 tot en met 5 en grafiek 1 in het bronnenboekje. 

Inleiding 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel ouderen in Nederland zich 
eenzaam voelen. Dit zijn zowel thuiswonende ouderen of ouderen die niet 
meer in een eigen huis wonen. 
Er worden initiatieven opgezet om eenzaamheid onder ouderen te 
verminderen. 

Lees tekst 1. 
4p 34 Eenzaamheid onder ouderen is een maatschappelijk vraagstuk. Een 

maatschappelijk vraagstuk heeft een aantal kenmerken. Eén kenmerk is 
dat het gaat om een situatie die veel mensen onwenselijk vinden.  
In tekst 1 zijn nog twee andere kenmerken van een maatschappelijk 
vraagstuk te herkennen. 
 Noem twee andere kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk die

in tekst 1 te herkennen zijn en geef per kenmerk aan waarom uit
tekst 1 blijkt dat het kenmerk te herkennen is.

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … en dit is te herkennen in tekst 1, want … 
Kenmerk 2: … en dit is te herkennen in tekst 1, want … 

Zie tekst 1. 
2p 35 Omroep MAX zendt een tv-serie uit over ouderen die zich eenzaam 

voelen. 
Hieronder staan twee theorieën over beïnvloeding van mensen door de 
media. 
1 de agendatheorie 
2 de multi-step-flow-theorie 
 Welke beïnvloedingstheorie door de media is af te leiden uit tekst 1?

Geef een argument bij je keuze.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De … is af te leiden, want … 
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Zie tekst 1. 
1p 36 Massamedia hebben verschillende functies. Een van die functies is de 

socialiserende functie. 
Wanneer zal de tv-serie van Omroep MAX een socialiserende functie 
hebben? 
De tv-serie zal een socialiserende functie hebben, als 
A er veel mensen naar de tv-serie gaan kijken. 
B de tv-serie laat zien dat eenzaamheid onder ouderen een groot 

probleem is. 
C het lukt waarden en normen van kijkers te veranderen. 
D het voor iedereen bedoeld en toegankelijk is. 

Lees tekst 2. 
4p 37 Het samenwerkingsverband Coalitie Erbij is hét landelijke 

samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die zich 
inzetten voor het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. 
Het samenwerkingsverband Coalitie Erbij zet bepaalde machtsmiddelen in 
met als doel de eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Een van die 
machtsmiddelen is het bezitten van vaardigheden. 
 Noem twee andere machtsmiddelen van Coalitie Erbij die te

herkennen zijn in tekst 2 en geef per machtsmiddel aan waarom uit
tekst 2 blijkt dat dit machtsmiddel van toepassing is.

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Machtsmiddel 1: ... en dat blijkt uit tekst 2, want  … 
Machtsmiddel 2: ... en dat blijkt uit tekst 2, want  … 

1p 38 In tekst 3 staat: “Vroeger was het niet echt beter, maar zo voelde het in 
ieder geval wel.” Dit gevoel hebben veel ouderen, blijkt uit tekst 3.  
Alles gaat nu veel sneller en dat kan leiden tot een eenzaam gevoel. 
Welk begrip past het best bij de bovenstaande situatie? 
A actualiteit 
B commercie 
C pluriformiteit 
D referentiekader 
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Zie tekst 3. 
2p 39 Een van de criteria van objectieve berichtgeving is het scheiden van feiten 

en meningen. 
 Voldoet tekst 3 aan dit criterium? Leg je antwoord uit en geef nog een

ander criterium dat past bij objectieve berichtgeving.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Ja, tekst 3 voldoet aan dit criterium, want … 
of 
Nee, tekst 3 voldoet niet aan dit criterium, want … 
en 
Een ander criterium van objectieve berichtgeving is … 

Lees tekst 4. 
2p 40 Vanuit maatschappijkunde wordt op verschillende manieren naar een 

maatschappelijk probleem gekeken. Dit worden de invalshoeken van 
maatschappijkunde genoemd. 
Twee van die invalshoeken zijn: 
 de sociaal-economische invalshoek
 de veranderings- en vergelijkende invalshoek
Beide invalshoeken zijn te herkennen in tekst 4.
 Geef bij beide invalshoeken een citaat uit tekst 4 waaruit de

invalshoek blijkt.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 De sociaal-economische invalshoek: een citaat hierbij is … 
2 De veranderings- en vergelijkende invalshoek: een citaat hierbij is … 

Zie tekst 1 en lees tekst 5. 
2p 41 In tekst 1 is te lezen dat de staatssecretaris van VWS een actieplan heeft 

gepresenteerd waarbij vooral lokale initiatieven van groot belang zijn.  
In tekst 5 gaat het over Oma’s Soep, een van die lokale initiatieven van 
vrijwilligers om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. 
Nederland kent een aantal politieke stromingen. Twee daarvan zijn: 
1 de christendemocratische stroming 
2 de sociaaldemocratische stroming 
Het initiatief van Oma’s Soep uit tekst 5 past bij uitgangspunten van deze 
twee politieke stromingen. 
 Noem bij elke politieke stroming een uitgangspunt dat past bij het

initiatief van Oma’s Soep.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 Het initiatief past bij de christendemocratische stroming, want dit past 

bij het volgende uitgangspunt: … 
2 Het initiatief past bij de sociaaldemocratische stroming, want dit past 

bij het volgende uitgangspunt: ...  

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Zie grafiek 1. 
1p 42 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van grafiek 1. 

1 Alle vormen van eenzaamheid komen het meeste voor bij 85-plussers. 
2 (Zeer) ernstige eenzaamheid komt het minst voor in de groep 65-74 

jaar. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.
uitspraak 1 = …
uitspraak 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. 
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tekst 1 

MAX tegen eenzaamheid 

Van de 3 miljoen 65-plussers voelen bijna 900.000 mensen zich eenzaam 
en dat gevoel kan mensen letterlijk ziek maken. 

Het bestrijden van eenzaamheid staat hoog op de politieke agenda. 
Eenzaamheid zal de komende jaren alleen maar toenemen, 
waarschuwden deskundigen. De staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) kondigde een actieplan aan om de eenzaamheid 
te bestrijden. Hij zet vooral in op lokale initiatieven dicht bij de mensen 
thuis. “Eenzaamheid kunnen we samen aanpakken. Een betrokken 
samenleving is een betere samenleving”, aldus de staatssecretaris.  

Omroep MAX wil met een tv-serie bijdragen aan het oplossen van dit 
maatschappelijk probleem. 
Omroep MAX start daarom een tv-serie over mensen die zich eenzaam 
voelen en besluiten om niet bij de pakken neer te blijven zitten. Onder het 
motto ‘wie niet waagt, die niet wint’ gaat een aantal eenzame mensen 
proberen dat gevoel kwijt te laten raken. Omroep MAX gaat een jaar lang 
deze mensen begeleiden en volgen in het proces om weer een 
sociaal netwerk1) op te bouwen. Eenzaamheid overkomt je en kan 
langzaam je leven insluipen. In de tv-serie wil Omroep MAX laten zien dat 
die eenzaamheid er ook weer uit kan sluipen. 

bron: www.50plusnet.nl van 27 november 2015 

noot 1 Sociaal netwerk: een verzamelnaam voor een netwerk van betekenisvolle figuren (familie, 

vrienden en kennissen) dat functioneert als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en 

welbehagen en dat van de personen in het netwerk. 
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tekst 2 

Donderdag 27 september start de Week tegen Eenzaamheid  

Eenzaamheid 
De Week tegen Eenzaamheid is een initiatief van Coalitie Erbij.  
Coalitie Erbij is hét landelijke samenwerkingsverband van 
maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het verminderen van 
eenzaamheid onder ouderen. 

Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich sterk eenzaam. Mensen 
die last hebben van eenzaamheid, ervaren een gemis aan een hechte, 
emotionele band met anderen. Of hebben minder sociale relaties dan ze 
wensen. Eenzaamheid brengt gezondheidsrisico’s met zich mee en kan 
leiden tot minder meedoen in de samenleving. 

Activiteiten 
Tijdens de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid zijn er door het hele land 
meer dan vijfhonderd activiteiten. Mensen met een klein sociaal netwerk 
kunnen er nieuwe contacten opdoen en bestaande contacten versterken.  

Aandacht groeit 
Coalitie Erbij heeft in de afgelopen tien jaar de aandacht voor 
eenzaamheid onder ouderen enorm zien groeien. Arie Ouwerkerk, 
directeur van Coalitie Erbij: “De strijd tegen eenzaamheid verbreedt zich. 
Steeds meer gemeenten, organisaties en bedrijven zetten zich in. Dat is 
belangrijk, je moet het samen doen.”  

Dit jaar lanceerde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) het nieuwe actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid waarin de 
eenzaamheid onder ouderen wordt aangepakt. 

Opening 
De Week tegen Eenzaamheid wordt dit jaar geopend door koningin 
Máxima op het Nationaal Eenzaamheid Congres. Prof. dr. Anja Machielse 
(bijzonder hoogleraar Empowerment van kwetsbare ouderen aan de 
Universiteit voor Humanistiek) houdt de Nationale Eenzaamheid Lezing. 

Coalitie Erbij 
Kernleden van Coalitie Erbij zijn Humanitas, KPN Mooiste Contact Fonds, 
Leger des Heils, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de 
Zonnebloem, Resto VanHarte, Sensoor en Sociaal Werk Nederland. 

naar: www.samentegeneenzaamheid.nl van 27 september 2018 
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tekst 3 

Vroeger was alles beter 

Vroeger was het niet echt beter, maar zo voelde het in ieder geval wel.  
Het is natuurlijk wel zo dat ouderen uit een andere periode komen. 
Wellicht een periode met minder luxe maar wel met meer hulp van 
buitenaf. 
De sociale gemeenschap was veel hechter. De deur stond altijd open en 
mensen in de buurt konden bij elkaar terecht voor hulp. 

De huidige maatschappij is veel individualistischer, de techniek ontwikkelt 
zich snel, vernieuwingen volgen elkaar in hoog tempo op en veel 
bedrijven zijn alleen nog maar via internet te bereiken. Voor ouderen gaat 
dit soms te snel en hierdoor kun je je in deze ‘nieuwe’ wereld eenzaam 
voelen.  

naar: www.vitaaloudworden.nl van 9 juli 2018   
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tekst 4 

Gemeenten storten zich op de eenzame burger  

Is de aanpak van eenzaamheid wel een taak van de overheid? 
Arie Ouwerkerk van Coalitie Erbij glimlacht en zegt: “De 
gemeenteambtenaar hoeft niet op de koffie te gaan, maar het is wel 
degelijk een taak van de overheid. De gemeente moet weten of de 
eenzaamheid het gevolg is van andere problemen, zoals armoede of een 
overbelaste mantelzorger. Daaraan kun je als gemeente of 
welzijnsinstelling wat doen.” 

Marijke Andeweg houdt zich in Amsterdam in opdracht van de 
gemeenteraad met eenzaamheid bezig. 

Andeweg: “Gemeenten trekken geld uit om het welzijn van burgers te 
bevorderen. Bovendien hebben we in Amsterdam een traditie om te 
zorgen voor onze burgers. We hebben al veel vaker een maatschappelijk 
probleem opgepakt. We blijven niet aan de kant staan. Een werkende 
effectieve aanpak kan ook alleen maar tot stand komen als je er de tijd en 
ruimte voor neemt, door in te zetten op preventie en al doende te leren.” 

Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Eenzaamheid is een moeilijk 
thema. “Door het taboe op eenzaamheid is het erg moeilijk om mensen in 
beweging te krijgen. In onze samenleving wordt eenzaamheid toch gezien 
als een persoonlijk falen”, stelt Arie Ouwerkerk. De definitie van alleen en 
eenzaam is voor iedereen anders. Ouwerkerk wijst op het onderzoek van 
socioloog Jenny Gierveld waaruit blijkt dat ouderen in het hoge noorden 
van Finland, die maar twee keer per jaar familie en kleinkinderen zien, 
minder eenzaam zijn dan ouderen in Toscane, Italië. “Dat heeft alles te 
maken met verwachtingen”, zegt hij. 

naar: www.divosa.nl van 14 december 2017 
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tekst 5 

Oma’s Soep, nu in Amsterdam, Den Haag en Groningen! 

Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben voor de mentale en fysieke 
gezondheid van ouderen. Door zelf actief te blijven en vrijwilligerswerk te 
doen, verminderen eenzaamheid en de kans op een sociaal isolement. 
Om eenzaamheid onder ouderen in Amsterdam, Den Haag en Groningen 
te verminderen is Oma’s Soep gestart. 

Oma’s Soep heeft als voornaamste doel om voor thuiswonende ouderen 
terugkerende sociale-contactmomenten te organiseren in buurthuizen in 
Amsterdam, Den Haag en Groningen en omgeving. 

Met Oma’s Soep ontmoeten ouderen zowel nieuwe mensen van hun 
eigen leeftijd als enthousiaste jonge vrijwilligers. Er wordt soep gemaakt 
omdat dit een gave en passie is waarover juist relatief veel ouderen 
beschikken. 

Oma’s Soep is onze naam, maar natuurlijk zijn ook opa’s en ouderen 
zonder ervaring met het maken van soep van harte welkom! Inmiddels 
doen er wekelijks al meer dan 100 oma’s én opa’s van 65 tot 91 jaar mee 
in 6 buurthuizen in Amsterdam en 2 buurthuizen in Den Haag en 
Groningen. Oma’s Soep is leuk en gezellig voor ouderen en iedereen is 
van harte welkom om mee te doen.  

naar: www.omassoep.nl van februari 2019 
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grafiek 1 

Eenzaamheid naar leeftijd 

bron: www.volksgezondheidenzorg.info van 2016 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2021 
 
 
 
 

 maatschappijkunde CSE GL en TL 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 3
woensdag 7 juli

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 1 
 
Celstraf en beroepsverbod voor stagiair 
 
Een 21-jarige man die stage liep op verschillende basisscholen, is 
veroordeeld voor het betasten van meerdere meisjes tijdens zijn 
gymlessen. Hij heeft een beroepsverbod van tien jaar opgelegd gekregen 
en een celstraf van een jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. 
 
naar: www.hartvannederland.nl van 23 maart 2015 
 
Lees tekst 1. 

1p 1 Wat heeft de stagiair opgelegd gekregen door de rechter? 
A een bijkomende straf en een maatregel 
B een hoofdstraf en een bijkomende straf 
C een hoofdstraf en een maatregel 
D twee bijkomende straffen 
E twee hoofdstraffen 
 
tekst 2 
 
Vijf jaar gevangenisstraf voor gewelddadige woningoverval  
 
De reden voor mijn vonnis is onder andere dat deze gewelddadige en 
bedreigende activiteiten grote invloed hebben op de slachtoffers. Zeker 
als zo’n overval plaatsvindt in de woning van het slachtoffer. 
Woningovervallen zijn ernstige feiten die een groot effect hebben op het 
persoonlijke leven van de slachtoffers en ook daarbuiten zorgen voor 
gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving. 
 
naar: www.rechtspraak.nl van 10 februari 2015 
 

1p 2 Welke uitspraak over tekst 2 is waar? 
A De officier van justitie spreekt over de immateriële gevolgen van 

criminaliteit. 
B De officier van justitie spreekt over de materiële gevolgen van 

criminaliteit. 
C De rechter spreekt over de immateriële gevolgen van criminaliteit. 
D De rechter spreekt over de materiële gevolgen van criminaliteit. 
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tekst 3 
 
… is een verzamelnaam voor massaal voorkomend strafbaar gedrag dat 
hinderlijk is of gevoelens van onveiligheid van burgers bevordert. Het gaat 
voornamelijk om geweld in de openbare ruimte, diefstal en vernielingen. 
Vroeger werd … met de term ‘kleine criminaliteit’ aangeduid. Omdat er 
soms wel grote gevolgen voor de slachtoffers zijn, is deze term vervangen 
door … . 
 
naar: www.wrr.nl, webpublicatie nr. 35 van oktober 2007 
 

1p 3 Welk begrip moet driemaal op de puntjes in tekst 3 worden ingevuld? 
 
tekst 4 
 
Rechter: gevangenisstraf terecht 
 
Alle verdachte jongeren van het misdrijf hebben tot 170 uur werkstraf 
gekregen. De rechter legde ook celstraffen op, maar die hebben de 
jongeren al uitgezeten in voorarrest. 
“Jullie verdienen gevangenisstraf, maar hoeven niet terug de cel in”, zei 
de rechter in de rechtbank. “We rekenen jullie de gevolgen aan1), het is 
geen uit de hand gelopen kwajongensstreek”, vervolgde de rechter. 
Volgens hem hadden de jongeren ‘beter moeten weten’. 

 
naar: www.rtlnieuws.nl van 13 februari 2014 
 

2p 4 De jongeren in tekst 4 zijn veroordeeld voor een misdrijf, dat grote 
gevolgen heeft gehad voor veel mensen. De rechter stelt de jongeren 
verantwoordelijk voor het misdrijf en heeft ze straffen opgelegd. 
Straffen worden met bepaalde doelen opgelegd, bijvoorbeeld met het doel 
de dader of anderen af te schrikken. 
 Leg uit welk ander doel van straffen de rechter in tekst 4 gehad kan 

hebben met de straffen die hij heeft opgelegd. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Het doel van straffen: … , want … 
 

1p 5 In welk soort onderzoek of statistiek zal het misdrijf uit tekst 4 in ieder 
geval zijn opgenomen? 
A in daderonderzoek 
B in politiestatistieken 
C in slachtofferonderzoek 
 

noot 1 aanrekenen = de schuld geven van, verantwoordelijk stellen voor 
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1p 6 Waarmee is het verschijnsel klassenjustitie in strijd? 
A met artikel 1 van de Grondwet  
B met de trias politica 
C met de vrijheid van godsdienst 
D met het recht op privacy 
 
tekst 5 
 
Reactie inwoner op inbraken in zijn gemeente 
 
Je kunt het beste je woning beveiligen met een enorme honkbalknuppel 
achter de deur! Kom maar op inbreker, ik heb ook nog een andere 
verrassing voor jou! 
 
naar: www.harendekrant.nl van april 2015 
 

1p 7 Welk begrip past het beste bij tekst 5? 
A eigenrichting 
B lik-op-stukbeleid 
C resocialisatie 
D snelrecht 
 

1p 8 Een vrouw heeft in verband met een diefstal een dagvaarding ontvangen. 
Wat staat er onder andere in de dagvaarding? 
A dat zij is opgeroepen om zitting te nemen in een jury bij de rechtbank 
B dat zij zich als getuige bij de rechtbank moet melden 
C het requisitoir 
D waar het Openbaar Ministerie haar van beschuldigt 
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afbeelding 1     
 

 
 
bron: www.tiel.nl van 13 november 2014 
 
Bekijk afbeelding 1. 

1p 9 Er zijn verschillende oorzaken van crimineel gedrag.  
Welke maatschappelijke oorzaak wordt met de oproep in afbeelding 1 
aangepakt? 
A Criminaliteit is een gevolg van een gebrek aan maatschappelijke 

bindingen. 
B De gelegenheid maakt de dief. 
C De samenleving wordt steeds anoniemer. 
D Er is sprake van een veranderend besef van normen en waarden. 
 
tekst 6 
 
Niet al het recht staat in de wet. De rechter houdt ook rekening met 
uitspraken die eerder door rechters zijn gedaan in vergelijkbare zaken.  
 
naar: www.rechtspraak.nl 
 

1p 10 Hoe noemen we de soort uitspraken uit tekst 6? 
A fatsoensregels 
B gedoogbeleid 
C jurisprudentie 
D rechtsregels 
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tekst 7 
 

 
 
Helaas kan het voorkomen dat een product dat op Marktplaats wordt 
aangeboden, gestolen is. Op het moment dat u dit product koopt, maakt u 
zich schuldig aan … . Probeer dit te voorkomen. 
Een tip om ervoor te zorgen dat u zich niet schuldig maakt aan … is op de 
prijs letten. Een gestolen product wordt vaak voor een onrealistisch lage 
prijs aangeboden. 
 
naar: www.marktplaats.nl van november 2015  
 

1p 11 Tekst 7 is afkomstig van de website van Marktplaats, een website waar 
producten worden verhandeld. 
Op de puntjes in tekst 7 moet tweemaal hetzelfde woord worden ingevuld. 
 Welk woord is dit? 
 
tekst 8 
 
PvdA wil Halt-straf voor doorsturen pikante foto’s  
 
Jongeren die via internet al te pikante foto’s van bijvoorbeeld 
schoolgenoten verspreiden, moeten worden aangepakt met een Halt-straf. 
Dat vindt de PvdA. Bureau Halt moet een effectieve leerstraf ontwikkelen 
voor dit vergrijp, aldus de partij. Daarmee moet verkeerd gedrag vroeg 
worden gestopt. 
“Met het voor de rechter brengen van deze pestkoppen alsof ze 
kinderporno verspreiden, is niemand geholpen. Maar niks doen en 
onverschillig blijven is minstens net zo erg”, concludeert PvdA-Kamerlid 
Marith Volp. 
 
naar: www.nu.nl van 24 september 2015 
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Lees tekst 8. 
2p 12 Er zijn verschillende soorten overheidsbeleid ten aanzien van criminaliteit, 

waaronder: 
a gevangenisbeleid 
b lik-op-stukbeleid 
c opsporingsbeleid 
d preventief beleid 
e repressief beleid 
f vervolgingsbeleid 
 Leg uit onder welke twee soorten beleid het voorstel van de PvdA op 

basis van tekst 8 is in te delen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1. Onder … , want … 
2. Onder … , want … 
 
 
tekst 9 
 
… (1) … waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen 
in gevaar wordt gebracht  
 
Artikel 158:  
Hij aan wiens schuld brand, ontploffing of overstroming te wijten is, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van … (2) … twee jaren of geldboete, indien 
het feit iemands dood ten gevolge heeft.  
 
naar: www.wetboek-online.nl 
 

1p 13 Tekst 9 is een fragment uit het Wetboek van Strafrecht. 
Wat moet op de puntjes in tekst 9 worden ingevuld? 
 (1)      (2) 
A Misdrijven    ten hoogste 
B Misdrijven    ten minste 
C Overtredingen  ten hoogste 
D Overtredingen  ten minste 
 

1p 14 De reclassering heeft verschillende taken. 
Wat is geen taak van de reclassering? 
A het begeleiden van verdachten en veroordeelden 
B het geven van advies aan de officier van justitie en de rechter 
C het meebeslissen over de straf die de verdachte krijgt 
D het ontwikkelen en uitvoeren van taakstraffen 
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2p 15 Hieronder staat een aantal beweringen over het jeugdstrafrecht. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 De rechtszittingen zijn openbaar. 
2 De maximale celstraf volgens het jeugdstrafrecht is drie jaar. 
3 De verdachten staan terecht voor een kantonrechter. 
4 In het jeugdstrafrecht kan een jongere ook onder toezicht gesteld 

worden. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
 
 
tekst 10 
 
Blote-billen-protest tegen beveiligingscamera’s 
 
Studenten van de Hanze-hogeschool Groningen vinden de 
beveiligingscamera’s in de binnenstad een schending van hun privacy. 
Daarom willen ze volgende week woensdag massaal gaan ‘moonen’1) op 
de Grote Markt. 
De studenten willen opkomen voor hun privacy. Allemaal heel goed voor 
de veiligheid, die beveiligingscamera’s, maar ‘je kunt als normale burger 
je kont niet meer keren zonder gefilmd te worden’, schrijven de studenten 
op Facebook.  
 

 
naar: www.dichtbij.nl van 4 juni 2015  
 
Lees tekst 10. 

2p 16 In de rechtsstaat heeft de overheid twee taken die met elkaar kunnen 
botsen. Dit noemen we ook wel het dilemma van de rechtsstaat.  
 Leg uit op welke taak van de overheid de studenten in tekst 10 de 

nadruk leggen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De taak waar de studenten in tekst 10 de nadruk op leggen, is …, want … 
 

noot 1 moonen = het ontblote achterwerk naar een ander toekeren als belediging of grap 

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

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



 

 GT-1127-a-o 9 / 19 lees verder ►►►

tekst 11 
 
Reisondernemer veroordeeld tot celstraf 
 
Een reisondernemer is door de rechtbank veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan zes voorwaardelijk, omdat hij 
handelde in valse facturen en belastingfraude pleegde. De 
reisondernemer zegt onschuldig te zijn en gaat in hoger beroep.  
 
naar: www.travelpro.nl van 4 september 2015 
 
Lees tekst 11. 

1p 17 Bij welke rechterlijke instantie zal de reisondernemer in hoger beroep 
gaan? 
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Politiek en beleid 
 
tekst 12 
 
Een … van het Kamerlid Van Veen 
 
De Kamer,  
 
gehoord de beraadslaging,  
 
constaterende dat er nu onvoldoende vakleraren bewegingsonderwijs 
voor de klas staan, terwijl vakleraren bewegingsonderwijs ruimschoots 
beschikbaar zijn;  
 
verzoekt de regering, de vraag en het aanbod van vakleraren bewegings-
onderwijs beter te matchen en zo het aantal onbevoegde leraren 
bewegingsonderwijs voor de klas te verminderen en de Kamer over de 
voortgang voor 1 januari 2015 te informeren,  
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Van Veen  
 
bron: www.tweedekamer.nl van 7 oktober 2014  
 

1p 18 Tekst 12 is afkomstig van Tweede Kamerlid Van Veen. 
Wat moet er op de puntjes in tekst 12 worden ingevuld? 
A amendement 
B initiatiefwet 
C interpellatie 
D motie 
 
tekst 13 
 
Tweede sirene-actie politie 
 
Op vrijdag 27 maart hielden de politiebonden, waaronder de ACP, voor de 
tweede keer een lawaaiprotest. Dit deden ze om bij het kabinet aandacht 
te vragen voor hun eisen voor loonsverhoging. In het hele land zetten 
collega’s op hetzelfde moment twee minuten de sirenes van hun 
politievoertuig aan. Om precies te zijn: van 11.58 tot 12.00 uur, een 
minuut langer dan vorige week vrijdag. 
 
naar: www.acp.nl van 27 maart 2015 
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Lees tekst 13. 
2p 19 De ACP is een belangengroep voor medewerkers van de politie. Een 

kenmerk van belangengroepen is dat ze bepaalde belangen nastreven.  
 Noem een ander kenmerk van belangengroepen en geef aan waarom 

de ACP in tekst 13 daaraan voldoet. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk: … 
De ACP voldoet daaraan omdat … 
 
tekst 14 
 
Kamervragen na uitzending over koe en kalf 
 
De uitzending van Radar over de koe en het kalf heeft veel opschudding 
veroorzaakt. In de uitzending was te zien dat kalveren direct na de 
geboorte vaak worden weggehaald bij hun moeder. 
Naast de discussies op sociale media, zijn er naar aanleiding van het 
onderwerp Kamervragen gesteld.  
 
naar: www.radartv.nl van 12 november 2014 
 

2p 20 De massamedia vervullen verschillende functies voor de democratische 
besluitvorming, bijvoorbeeld het controleren van politici, of burgers 
informeren over het overheidsbeleid. Uit tekst 14 blijkt dat Radar twee 
andere functies van de massamedia voor de democratische 
besluitvorming heeft vervuld. 
 Leg uit welke twee andere functies Radar volgens tekst 14 heeft 

vervuld. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Functie 1: …, want in tekst 14 staat … 
Functie 2: …, want in tekst 14 staat … 
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tabel 1 

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Tholen 2014 

partij aantal zetels 
2010 

aantal zetels 
2014 

SGP 6 6
SP 2 3
Algemeen Belang Tholen 2 3 
ChristenUnie 2 3
VVD 3 2
CDA 3 2
PvdA 3 2
totaal 21 21

bron: www.nlverkiezingen.com 

1p 21 Hieronder staan naar aanleiding van tabel 1 twee beweringen over de 
uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Tholen in 2014. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is.
1 Bij de verkiezingen van 2014 hebben de christelijke partijen samen de

meerderheid in de gemeenteraad gehaald. 
2 In de gemeente Tholen heeft van de landelijke politieke partijen de 

liberale stroming meer zetels verloren dan de sociaaldemocratische 
stroming. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 

Zie tabel 1. 
1p 22 Kun je op basis van de uitslag in 2014 weten van welke partij de 

burgemeester van Tholen is in 2015? 
A Ja, dat zal een burgemeester van de SGP zijn, want de SGP is de 

grootste partij na de verkiezingen van 2014. 
B Nee, want de burgemeester wordt niet bepaald door de 

gemeenteraadsverkiezingen. 
C Nee, want het is nog niet bekend welke coalitie er gevormd wordt. 
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tekst 15 
Vandaag is het zondag. We wijden deze dag in het bijzonder aan de 
dienst van God. Wij beschouwen de zondag als een rustdag, een 
opdracht van God en een geschenk, waar we dankbaar voor mogen zijn. 
Om die reden is onze website vandaag niet toegankelijk.  
 
tekst 16 
Wij stemden tegen het voorstel om de raadsleden een hogere vergoeding 
te geven en om extra geld voor de wethouders uit te trekken. Want hoe 
kun je dat als gemeente maken, als je tegelijk zegt dat er bezuinigd moet 
worden en dat ook doet ten koste van de zwaksten in de samenleving. 
Bijvoorbeeld bij de bijzondere bijstand en door het schoolzwemmen af te 
schaffen.  
 
tekst 17 
Onze partij staat voor haar vier uitgangspunten: gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap.  
Wij vertalen deze uitgangspunten in beleid door ons in te zetten voor een 
samenleving, waar met het oog op de toekomst verantwoordelijke keuzes 
worden gemaakt en iedereen meedoet. 
 
tekst 18 
Onze partij wil allereerst en vooral werken aan een sterke economie die 
voor banen zorgt. Die wordt vormgegeven door hardwerkende 
ondernemers en werknemers. Onze partij wil dat de gemeente deze 
mensen steunt: wie hard werkt, verdient beter. Wat we nodig hebben is 
een goede infrastructuur, gedegen onderwijs, lage belastingen en geen 
overbodige regeltjes.  
 
naar: de websites van vier politieke partijen in de gemeente Tholen van 
29 november 2015  
 

2p 23 De teksten 15, 16, 17 en 18 zijn afkomstig van de websites van vier 
verschillende politieke partijen in de gemeente Tholen. 
 Welke tekst hoort bij welke politieke partij? Kies uit de volgende vier 

politieke partijen: het CDA, de SGP, de SP en de VVD. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Tekst 15 is van ... 
Tekst 16 is van ... 
Tekst 17 is van ... 
Tekst 18 is van ... 
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2p 24 Hieronder staan vier beweringen over bestuursorganen van de Europese 
Unie. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 De leden van de Raad van de Europese Unie komen op voor de 

belangen van hun eigen land. 
2 Het Europees Hof van Justitie zorgt ervoor dat de Europese wetgeving 

wordt nageleefd. 
3 De Europese Commissie heeft de uitvoerende macht. 
4 In het Europees Parlement zitten politieke partijen uit alle landen van 

Europa. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
 

1p 25 Wat was een van de twee oorspronkelijke doelstellingen van de Europese 
Unie en haar voorlopers, waaronder de Europese Gemeenschap? 
A het invoeren van een gemeenschappelijke munt 
B het komen tot een gemeenschappelijk klimaatbeleid 
C het samenwerken met andere werelddelen, zoals Azië 
D het verhogen van de welvaart 
 

2p 26 Tweede Kamerleden hebben bepaalde rechten om hun taken goed te 
kunnen uitvoeren. Zij hebben bijvoorbeeld het recht van initiatief. 
 Wie hebben nog meer het recht van initiatief? Kies twee nummers uit 

onderstaand rijtje. 
1 burgemeesters 
2 Eerste Kamerleden 
3 gedeputeerden 
4 gemeenteraadsleden 
5 Provinciale Statenleden 
6 wethouders 

 
tekst 19 
 
Eerste Kamerlid van de VVD noemt regeerakkoord ‘waanzinnig 
gedrocht’  
 
Een regeerakkoord is een “waanzinnig gedrocht” en het “meest 
ondemocratische van het hele Haagse gebeuren”. Die kritiek uitte VVD-
Eerste Kamerlid Heleen Dupuis zaterdag in het radioprogramma 
Kamerbreed. 
 
naar: www.nu.nl van 16 mei 2015 
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Lees tekst 19. 
1p 27 Er zijn verschillende knelpunten in het functioneren van het politieke 

besluitvormingsproces.  
Bij welk knelpunt sluit de kritiek van Dupuis aan? 
A de beperkte invloed van het parlement ten opzichte van de regering 
B de geringe invloed van burgers op de politieke besluitvorming 
C de ondoorzichtige besluitvorming door uitgebreide regelgeving 
D de vertragende werking van de bureaucratie 
 
afbeelding 2 
 

 
 
bron: www.nrc.nl van 4 juni 2015 
 

1p 28 Op afbeelding 2 zie je Bas Oosthoek, manager bij ProRail. Hij zal 
ondervraagd worden door een speciaal door het parlement ingestelde 
commissie. Op de afbeelding is te zien dat hij belooft de vragen naar 
waarheid te beantwoorden. 
Van welk recht heeft het parlement gebruikgemaakt? 
A recht van enquête 
B recht van interpellatie 
C recht van motie 
D vragenrecht 
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tekst 20 
 
D66: familierecht loopt achter bij huidige maatschappij 
 
Het familierecht loopt achter bij de maatschappelijke ontwikkelingen, vindt 
het D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. Daarom komt zij vandaag op 
de bijeenkomst van haar partij met voorstellen om de wetgeving aan te 
passen aan deze tijd. 
Volgens de huidige wet kunnen hooguit twee mensen juridisch de ouders 
zijn van een kind en daarover gezag uitoefenen. Maar het komt steeds 
meer voor dat kinderen feitelijk worden opgevoed door drie of vier ouders. 
Dat gebeurt bijvoorbeeld als ouders gaan scheiden en een nieuwe partner 
(de stiefouder) mede-opvoeder wordt. Of in het geval van twee moeders, 
een donorvader en eventueel diens partner. Eén van de voorstellen van 
Bergkamp is dat in die gevallen meer dan twee ouders het ouderlijk gezag 
moeten kunnen krijgen.  
 
naar: www.trouw.nl van 31 oktober 2015 
 

1p 29 Over welke fase van het proces van politieke besluitvorming gaat 
tekst 20? 
A agendavorming 
B beleidsvoorbereiding 
C besluitvorming 
D uitvoering van besluiten 
 

1p 30 Met welk begrip kun je het voorstel van D66 uit tekst 20 kenmerken? 
A conservatief 
B populistisch 
C progressief 
D rechts 
 

2p 31 Individuele burgers hebben verschillende mogelijkheden om de politieke 
besluitvorming te beïnvloeden, bijvoorbeeld door middel van openlijke 
actie, zoals demonstreren. 
 Noem twee andere mogelijkheden van individuele burgers om de 

politieke besluitvorming te beïnvloeden. 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: 
      discriminatie op de arbeidsmarkt 

 
Bij de beantwoording van de vragen 33 tot en met 44 maak je gebruik van 
de teksten 1 tot en met 5 en afbeelding 1 en 2 in het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 1. 

4p 32 Discriminatie op de arbeidsmarkt is een maatschappelijk vraagstuk. Een 
maatschappelijk vraagstuk voldoet aan een aantal kenmerken. Een 
kenmerk is bijvoorbeeld dat het moet gaan om een situatie die veel 
mensen onwenselijk vinden. In tekst 1 kun je ook de andere kenmerken 
van een maatschappelijk vraagstuk herkennen. 
 Geef twee andere kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk en 

geef bij beide kenmerken een citaat uit tekst 1 waaruit blijkt dat dit 
kenmerk van toepassing is. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Kenmerk 1: …  
Citaat uit de tekst bij kenmerk 1: … 
Kenmerk 2: …  
Citaat uit de tekst bij kenmerk 2: … 
 

1p 33 De rechter uit tekst 1 oordeelde dat de werkgever zich schuldig had 
gemaakt aan discriminatie. Discriminatie is verboden. 
 Wat is de belangrijkste waarde waarop het verbod op discriminatie is 

gebaseerd? 
 
Zie de regels 10 tot en met 12 van tekst 1. 

1p 34 Naast een schadevergoeding heeft de rechter nog een andere straf aan 
de werkgever opgelegd. 
Wat voor een soort straf is dat?  
A een bijkomende straf 
B een hoofdstraf 
C een maatregel 
 

2p 35 In tekst 1 worden groepen genoemd die bij het vraagstuk van 
discriminatie op de arbeidsmarkt betrokken zijn, zoals de overheid en 
discriminatiemeldpunten. 
 Noem twee andere groepen uit tekst 1 die bij het vraagstuk van 

discriminatie op de arbeidsmarkt betrokken zijn.  
 Noem per groep ook een belang dat zij kunnen hebben bij het 

oplossen van het vraagstuk van discriminatie op de arbeidsmarkt. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Groep 1 uit de tekst: … . Een mogelijk belang dat deze groep kan 
hebben, is … 
Groep 2 uit de tekst: … . Een mogelijk belang dat deze groep kan 
hebben, is … 
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Lees tekst 2.  
1p 36 Ako Ahmed geeft aan voorlopig niet meer te gaan solliciteren. Uit tekst 2 

blijkt dat deze uitspraak van Ako Ahmed te maken heeft met zijn 
referentiekader.  
 Leg het verband uit tussen het referentiekader van Ako Ahmed en zijn 

besluit om voorlopig niet meer te gaan solliciteren. 
Let op: uit je antwoord moet blijken, dat je weet wat het begrip 
referentiekader inhoudt. 

 
Lees tekst 3. 

1p 37 Noem een machtsmiddel waarover het College voor de Rechten van de 
Mens volgens tekst 3 beschikt.  
 
Lees tekst 4. 

1p 38 Maatschappelijke vraagstukken zoals discriminatie op de arbeidsmarkt 
kun je bekijken vanuit vier invalshoeken.  
Vanuit welke invalshoek geeft Jaco Dagevos in tekst 4 een verklaring voor 
het ontstaan van discriminatie?  
A vanuit de politiek-juridische invalshoek 
B vanuit de sociaal-culturele invalshoek  
C vanuit de sociaal-economische invalshoek  
D vanuit de veranderings- en vergelijkende invalshoek 
 
Zie tekst 4. 

1p 39 Met welk begrip wordt het verschijnsel aangeduid dat Jaco Dagevos 
beschrijft in de laatste twee zinnen van tekst 4? 
 
Bekijk afbeelding 1. 

1p 40 De man in de afbeelding zegt dat er geen sprake is van discriminatie.  
 Is er wel of geen sprake van discriminatie? Geef een verklaring voor 

je antwoord. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
kies uit: 
Er is wel sprake van discriminatie, want … 
of 
Er is geen sprake van discriminatie, want … 
 
Lees tekst 5. 

1p 41 De overheid hoopt dat door de inzet van bekende Nederlanders de rest 
van Nederland zich ook tegen discriminatie zal uitspreken.  
Welke theorie over de invloed van de massamedia past hierbij?  
A de agendatheorie 
B de injectienaaldtheorie 
C de multi-step-flow-theorie 
D de theorie van de selectieve perceptie 
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Bekijk afbeelding 2.  
2p 42 Afbeelding 2 is een poster uit de campagne van de overheid tegen 

discriminatie. De massamedia kunnen een socialiserende functie hebben. 
 Wat houdt een socialiserende functie van de massamedia in? 
 Leg uit dat afbeelding 2 een socialiserende functie kan hebben. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
De socialiserende functie houdt in … 
Afbeelding 2 kan een socialiserende functie hebben, omdat … 
 
Zie de teksten 1 tot en met 5.  

4p 43 In de teksten 1 tot en met 5 staan verschillende manieren waarop 
discriminatie op de arbeidsmarkt kan worden aangepakt.  
 Noem uit tekst 1 tot en met 5 een preventieve maatregel en een 

repressieve maatregel die jij goed vindt om discriminatie op de 
arbeidsmarkt aan te pakken. 

 Vermeld per maatregel uit welke tekst deze maatregel afkomstig is. 
 Geef per maatregel een argument waarom je deze maatregel goed 

vindt om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. 
Let op: als je geen enkele maatregel goed vindt, kies dan de volgens 
jou minst slechte maatregel en beantwoord dan bovenstaande vraag.  

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een preventieve maatregel uit tekst … (noem tekstnummer) is …  
Deze maatregel vind ik goed omdat … 
Een repressieve maatregel uit tekst … (noem tekstnummer) is …  
Deze maatregel vind ik goed omdat … 

einde  
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Bijlage VMBO-GL en TL 

2021 
 

maatschappijkunde CSE GL en TL 

Bronnenboekje 

tijdvak 3
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: 
      discriminatie op de arbeidsmarkt 

tekst 1 

Discriminatie op de arbeidsmarkt 

In 2014 zijn er landelijk ongeveer 1400 klachten binnengekomen bij 
discriminatiemeldpunten van mensen die discriminatie ervaarden op de 
arbeidsmarkt. Bij 469 van deze klachten speelde afkomst een rol. 
“Discriminatiezaken worden de laatste jaren meer besproken in de politiek 
en media”, zegt Michel Aben, juridisch adviseur bij discriminatiemeldpunt 5 

Art.1. Zoals bij de zaak van Jeffrey Koorndijk. Eind 2013 solliciteerde hij 
voor een stageplek. In de mail die hij per ongeluk ontving, stond: “Is niks. 
Ten eerste een donker gekleurde (neger). En op zijn cv weinig tot geen 
ervaring met computers enz.” De rechter oordeelde dat Koorndijk in 
eerste instantie was afgewezen vanwege zijn huidskleur. De werkgever 10 

kreeg een taakstraf van 40 uur en moest een schadevergoeding betalen 
van 981 euro. 

Vorig jaar maakte Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, bekend dat de overheid niet meer wil samenwerken 
met bedrijven die strafrechtelijk zijn veroordeeld voor discriminatie.  15 

Het plan van Asscher moet discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan, 
maar niet iedereen denkt dat dit de oplossing is. Asschers plan gaat ervan 
uit dat discriminatie gemakkelijk door een rechter vastgesteld kan worden. 
“Maar dat is in de praktijk niet zo”, zegt Frank van Tubergen, hoogleraar 
sociologie aan de Universiteit van Utrecht. Veel sollicitanten weten 20 

bijvoorbeeld niet eens dat ze gediscrimineerd zijn. Volgens hem weet je 
nooit precies wie de andere kandidaten zijn en waarom je wordt 
afgewezen. 

Er zijn wel manieren om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor 
mensen met verschillende achtergronden. “Je kunt cv’s anonimiseren”, 25 

zegt universitair docent Lieselotte Blommaert. Acht grote bedrijven in 
Duitsland hebben een jaar lang alleen anonieme sollicitaties 
georganiseerd, zonder naam, leeftijd en geslacht. Een jaar later werden er 
net zoveel mannen als vrouwen uitgenodigd op sollicitatiegesprek en ook 
veel meer mensen met een migrantenachtergrond. 30 

naar: www.nrc.nl van 6 mei 2015 
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tekst 2 

Naam: Ako Ahmed (21)  
Opleiding: vmbo  
Werk: geen  

In oktober vertelde een vriend van mij dat ze een afwasser nodig hadden 
in het hotel waar hij werkt. Ik zocht een bijbaantje. Online vulde ik het 
sollicitatieformulier in. Dezelfde avond kreeg ik te horen dat ze al iemand 
hadden. Dat ging snel, dacht ik. Ik vroeg mijn beste vriend Joppe de 
volgende dag hetzelfde formulier in te vullen. Ze mailden terug dat ze 
werk voor hem hadden. Ik was blij voor Joppe, maar zo boos dat ze mij 
geen kans gaven. Joppe wilde daar ook niet meer werken. Voorlopig ga ik 
niet meer solliciteren. Natuurlijk heb ik nog een beetje hoop dat het goed 
komt, maar wat als mij nu weer zoiets overkomt? Ik ben bang dat ik dan 
nooit meer durf te solliciteren. Ik blijf nu gewoon thuis, bij mijn moeder, 
zonder inkomen, tot mijn nieuwe opleiding begint. Scholen weigeren 
gelukkig niemand op afkomst. 

naar: www.nrc.nl van 6 mei 2015  

tekst 3 

Burgers die zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd voelen, kunnen 
dat sinds oktober 2012 aankaarten bij het College voor de Rechten van de 
Mens (CRM). Het CRM bestaat uit negen juridische experts op het gebied 
van mensenrechten. 
Het CRM kan een partij niet dwingen om zijn oordeel op te volgen, maar 
in een eventuele rechtszaak is de rechter verplicht het oordeel van het 
CRM mee te laten wegen in het vonnis.  
Zo ver hoeft het vaak niet te komen. In 77 procent van de gevallen nemen 
organisaties maatregelen als het CRM discriminatie heeft vastgesteld. 

naar: www.volkskrant.nl van 16 oktober 2014 

tekst 4 

Werkgevers die discrimineren, bijvoorbeeld bij een allochtone sollicitant, 
doen dat heel vaak onbewust, stelt Jaco Dagevos, onderzoeker van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). “Als we een individu beoordelen, 
gaan groepsbeelden een rol spelen.” “Onbewuste opvattingen over 
groepen spelen een rol.” 

naar: Nederlands Dagblad van 11 april 2015 
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afbeelding 1     

bron: www.lectrr.be van 15 februari 2007 

tekst 5 

Plasterk lanceert nieuwe campagne tegen discriminatie 

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft de nieuwe anti-
discriminatiecampagne van de Rijksoverheid gelanceerd. 
Het thema van de campagne is ‘Zet een streep door discriminatie’. In een 
serie tv-spots en in ander campagnemateriaal zetten bekende 
Nederlanders een streep door het woord discriminatie. Bekende 
Nederlanders sporen de rest van Nederland aan om ook zo’n statement te 
maken.  
De campagne richt zich op verschillende vormen van discriminatie, zoals 
discriminatie op leeftijd, herkomst, geslacht, handicap/chronische ziekte, 
seksuele gerichtheid en godsdienst. Ook richt de campagne zich op 
verschillende plekken waar discriminatie plaatsvindt, zoals de werkvloer, 
de openbare ruimte en school.  

naar: www.rijksoverheid.nl van 2 september 2015 
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afbeelding 2     

naar: www.rijksoverheid.nl van 2 september 2015 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2019 
 
 
 

maatschappijkunde CSE GL en TL 

Bij dit examen hoort een bronnenboekje. 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 20 mei
9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

Politiek en beleid 

 
tekst 1 
 
Maatschappelijke dienstplicht 
 
De maatschappelijke dienstplicht die CDA en ChristenUnie graag willen, 
is nog onderwerp van onderhandeling. Het CDA wil dat jongeren die 
vervullen bij Defensie, de politie of andere maatschappelijke organisaties.  
De ChristenUnie wil dat die dienstplicht een half jaar duurt en jongeren 
die vervullen tussen hun 18e en 28e jaar. De vergoeding die ze krijgen 
moet worden afgetrokken van de studieschuld.  
De VVD is overigens tegen de maatschappelijke dienstplicht, omdat dit te 
duur zou zijn. D66 wil wel maatschappelijke stages. 
 
naar: Het Parool van 16 augustus 2017  
 
Lees tekst 1. 

1p 1 Na onderhandelingen is de maatschappelijke dienstplicht in het 
regeerakkoord gekomen. Het kabinet gaat gedurende een jaar bekijken 
hoe het voorstel het beste uitgewerkt kan worden. 
Welk begrip past bij tekst 1 over de invoering van de maatschappelijke 
dienstplicht? 
A compromis 
B constitutie 
C deregulering 
D particulier initiatief 
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afbeelding 1 

 
 
bron: www.wielerrevue.nl van 30 mei 2017 
 
tekst 2 
 
Koning en premier feliciteren Dumoulin 
 
Koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte hebben Tom Dumoulin 
gefeliciteerd met zijn overwinning in de ronde van Italië. Via het 
twitteraccount van het Koninklijk Huis stuurde de koning: “Wat een 
fantastische prestatie van Tom Dumoulin tijdens de laatste tijdrit! 
Bijzonder trots op zijn overwinning in de Giro d’Italia”. 
 
naar: Limburg1 van 28 mei 2017 
 
Lees tekst 2. 

1p 2 Tom Dumoulin won in mei 2017 de Giro d’Italia, één van de drie grootste 
wielerrondes van de wereld. 
De koning heeft symbolische, ceremoniële en representatieve taken. De 
felicitaties van de koning zijn persoonlijk, want de koning is een liefhebber 
van sport, maar ook symbolisch. 
Waarom zijn de felicitaties van de koning uit tekst 2 ook symbolisch 
bedoeld? 
A De koning spreekt namens de Nederlandse regering zijn felicitaties 

aan de sporter uit. 
B De koning vertegenwoordigt Nederland in het buitenland. 
C De koning vertegenwoordigt Nederland met zijn felicitaties aan de 

sporter. 
D De koning voert hier taken uit die in de Nederlandse grondwet staan. 
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Zie tekst 2. 
2p 3 Stel dat minister-president Rutte Tom Dumoulin niet alleen feliciteert met 

zijn overwinning, maar dat hij ook zegt dat de politiek meer geld moet 
uittrekken om de sport in het algemeen te bevorderen.  
 Waarom mag minister-president Rutte deze uitspraak om meer geld 

voor sport uit te trekken wel doen en Koning Willem-Alexander niet? 
 
tekst 3 
 
Bestraf school zonder homovoorlichting 
 
De Tweede Kamer wil dat het kabinet scholen bestraft als die hun 
leerlingen niet voorlichten over verschillen in seksuele voorkeur. Ook 
moet het kabinet lessen over homo-acceptatie in het mbo verplichten. Een 
op de vijf basis- en middelbare scholen besteedt nu nog geen aandacht 
aan seksuele diversiteit, terwijl dat sinds 2012 verplicht is. 
 
naar: de Volkskrant van 12 april 2017 
 
Lees tekst 3. 

1p 4 Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vragen over een al 
bestaande wet. 
Welke taak van de Tweede Kamer is te herkennen in tekst 3? 
A de controlerende taak 
B de rechterlijke taak 
C de uitvoerende taak 
D de wetgevende taak 
 
Zie tekst 3. 

1p 5 Tekst 3 is verschenen in de Volkskrant. 
Welke functie van de massamedia is te herkennen naar aanleiding van 
tekst 3? 
A het aandragen van onderwerpen voor de politieke agenda 
B het aanzetten tot meningsvorming bij de burgers 
C het controleren van politici 
D het informeren van burgers over het overheidsbeleid 
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tekst 4 
 
Brief over Lelystad Airport:  
Naar échte milieuschade is niet gekeken 
 
De berekening van de klimaatschade door de uitbreiding van Lelystad en 
Schiphol is onvolledig. Daardoor is het niet duidelijk welke 
gezondheidsrisico’s omwonenden gaan lopen. Dat stellen de 
ondertekenaars vandaag in een brief aan het kabinet. 
“Terwijl de uitbreiding een enorme klimaatschade met zich meebrengt, 
aldus de ondertekenaars, waaronder Natuur en Milieu, Milieudefensie, 
Natuurmonumenten en Greenpeace. Ook het Longfonds, de MVO (een 
instelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen), de stichting 
Red de Veluwe, Urgenda (voor duurzame innovatie in het land) en diverse 
hoogleraren met logistiek en transport als vakgebied ondertekenden de 
open brief.” 
De ondertekenaars roepen het kabinet op alle dreigende milieuschade 
zorgvuldiger mee te wegen bij de uitbreidingsplannen voor het 
vliegverkeer. In de Milieu Effect Rapportage (MER) werd deze week groen 
licht gegeven voor de uitbreiding in Lelystad en Schiphol. 
 
naar: www.ad.nl van 19 april 2018 
 
Lees tekst 4. 

1p 6 Maatschappelijke organisaties en diverse hoogleraren hebben de brief 
over Lelystad Airport aan het kabinet geschreven over de effecten van het 
toe te nemen vliegverkeer. Zij willen dat er beter gekeken wordt naar de 
effecten op het klimaat. 
Wat is het belangrijkste machtsmiddel van de hoogleraren in tekst 4 om 
de politieke besluitvorming te beïnvloeden? 
A de deskundigheid  
B de financiële middelen  
C de omvang  
D het charisma  
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tekst 5 
 
Minister: Dit voorjaar besluit over vuurwerkverbod 
 
Nog dit voorjaar komt er duidelijkheid over een mogelijk verbod op 
bepaald vuurwerk. Dat heeft de minister van Justitie en Veiligheid gezegd.  
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft eerder geadviseerd vuurpijlen 
en knalvuurwerk voor consumenten te verbieden, om letsel te voorkomen. 
Burgemeesters hebben zich hierbij aangesloten. 
 
naar: www.ad.nl van 16 februari 2018 
 
Lees tekst 5. 

1p 7 Het politieke besluitvormingsproces verloopt in een aantal fasen. 
In welke fase van de politieke besluitvormingsproces is sprake op 
16 februari 2018?  
A fase 1: noemen van wensen/het (h)erkennen van het probleem als 

politiek probleem  
B fase 2: vergelijken of afwegen van wensen of behoeften: de politiek 

komt met oplossingen  
C fase 3: het nemen van besluiten  
D fase 4: het uitvoeren van besluiten 
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tekst 6 
 
‘Poolse omroep is propagandazender geworden’ 
 
Sinds de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid de absolute macht in 
Polen heeft, wordt de ene na de andere wet aangenomen. “De goede 
verandering”, noemen ze het. Rechtbanken komen meer onder invloed 
van de politiek. 
Na de verkiezingen, ruim twee jaar geleden, heeft de partij de 
hoofdredacteur van de Poolse staatsomroep vervangen en veel kritische 
journalisten zijn - vaak gedwongen - vertrokken. Langzaam maar zeker is 
het nieuws een grote reclamespot voor de Poolse regering geworden. 
“De regering gebruikt de omroep als propagandazender”, zegt Jacek 
Zakwoski, een bekende Poolse politieke journalist. Hij heeft een talkshow 
op een kleine commerciële omroep en ergert zich aan de berichtgeving 
van de Poolse staatsomroep. “Ministers bellen op wat ze moeten doen, 
het is gewoon propaganda”, zegt hij. 
 
Vanuit Brussel is er geregeld kritiek op de nieuwe Poolse maatregelen. 
Die kritiek gaat inmiddels zover dat een procedure is begonnen om Polen 
het stemrecht in de EU te ontnemen. 
 
naar: www.nos.nl van 16 februari 2018 
 
Lees tekst 6. 

1p 8 Polen is lid van de Europese Unie. In de Europese Unie is niet iedereen 
het eens met de besluiten die de Poolse regering heeft genomen. 
Welke Europese instantie heeft de bevoegdheid om Polen te controleren 
of de wetgeving van de Europese Unie wordt nageleefd? 
A de Europese Commissie 
B de Eurozone 
C de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
D het Europese ministerie van Binnenlandse Zaken 
 
Zie tekst 6. 

2p 9 Binnen de Europese Unie zijn er zorgen over dat Poolse democratische 
rechtsstaat die wordt aangetast.  
Een democratische rechtsstaat heeft verschillende kenmerken. 
 Noem twee kenmerken van een rechtsstaat waar de Europese Unie 

zich bij Polen zorgen over maakt. Verklaar je antwoord. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1 … , want …  
Kenmerk 2 … , want … 
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tekst 7 
 
200 ton gehakt van de markt wegens sulfiet 
 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 
200 ton gehakt van de markt gehaald, omdat er sulfiet aan was 
toegevoegd. Sulfiet is verboden als toevoegmiddel. Het sulfietgebruik 
werd ontdekt bij een inspectie bij een producent van diepvriesgehakt. 
Bij inspectie bleek dat bij 13 vleesverwerkers sulfiet in vlees was 
aangetroffen. De bedrijven hebben een boete opgelegd gekregen. 
 
naar: www.boerderij.nl van 8 mei 2018 
 

1p 10 Welke invalshoek van maatschappijkunde is te herkennen in tekst 7? 
A de politiek-juridische invalshoek  
B de sociaal-culturele invalshoek  
C de sociaal-economische invalshoek  
D de vergelijkende invalshoek 
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tekst 8 
 
Politici bemoeien zich steeds vaker met lopende rechtszaken 
 
Geen commentaar zolang de zaak onder de rechter is. Dat zou de 
normale reactie geweest zijn van de voormalig korpschef van de 
Nationale Politie en de toenmalig minister van Justitie en Veiligheid toen 
hen werd gevraagd naar politiemol M.M. Maar ze kozen andere woorden. 
“De rotste appel aller tijden”, zei korpschef Gerard Bouman.  
M.M. verdiende een zeer hoge straf, vond minister Ard van der Steur. 
M.M. kreeg straf. Hij werd veroordeeld tot vijf jaar cel voor het doorspelen 
van geheime politiedossiers aan criminelen. De rechtbank Den Bosch 
maakte direct van de gelegenheid gebruik om de korpschef en de minister 
duidelijk te maken dat hun inmenging niet gewenst was. De vrees is dat al 
die negatieve uitlatingen gevolgen hebben voor het vertrouwen in de 
rechtsstaat. 
 
naar: Trouw van 21 februari 2018 
 
Lees tekst 8. 

1p 11 Op basis van welk kenmerk van de rechtsstaat stelt de rechtbank 
Den Bosch in tekst 8 dat bemoeienis in de zaak door de korpschef en de 
minister niet gewenst was? 
 
tekst 9 
 
Initiatiefwetsvoorstel klimaatwet 
 
Woensdag werd de langverwachte klimaatwet gepresenteerd. Ooit was dit 
een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en PvdA, maar de wet is nu 
ondertekend door maar liefst zeven partijen. 
 
naar: Trouw van 29 juni 2018 
 

1p 12 De initiatiefwet uit tekst 9 werd ingediend door leden van GroenLinks en 
de PvdA.  
 In welke Kamer zaten deze leden? Leg je antwoord uit. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De leden zaten in de … Kamer, omdat … 
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afbeelding 2 

 

bron: www.telegraaf.nl van 19 augustus 2017 
 
tekst 10 
 
In Rotterdam zijn woensdag elf ‘Skaeve Huse’ geopend, huisjes voor 
mensen die zo veel overlast veroorzaken dat ze niet te handhaven zijn in 
een woonwijk. 
Leefbaar-wethouder Joost Eerdmans (zie afbeelding 2) verrichtte de 
opening. ‘In Rotterdam verhuizen de daders, niet de slachtoffers’, zei hij. 
Het idee komt uit Denemarken. 
 
naar: de Volkskrant van 29 juni 2017 
 
Lees tekst 10. 

1p 13 Stel, een gezin woont in Rotterdam. De gemeente beslist dat het gezin 
hoort bij de genoemde groep overlast gevende mensen en dat het moet 
verhuizen naar zo’n huisje. 
Welke mogelijkheid heeft het gezin als het bezwaar wil maken tegen de 
gedwongen verhuizing? 
A Het naar de rechter stappen en verzoeken het besluit ongedaan te 

maken.  
B Het opeisen van hun stemrecht in de gemeenteraad en tegen het 

besluit stemmen. 
C Het oprichten van de Actiegroep van Asocialen en zo het besluit 

ongedaan maken. 
D Het schrijven van een brief aan de minister en hem vragen om het 

besluit te vernietigen. 
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tekst 11 
 
Meerderheid Nederlanders staat achter statiegeld op blikjes en 
flesjes 
 
De meeste Nederlanders (78 procent) vinden het een goed idee als er 
statiegeld komt op kleine plastic flesjes en blikjes. Dat blijkt uit onderzoek 
van Een Vandaag onder ruim 33.000 leden van het eigen opiniepanel. 
De nieuwe maatregel, waar de Tweede Kamer volgende week donderdag 
over spreekt, moet uiteindelijk leiden tot vermindering van de hoeveelheid 
zwerfafval. Statiegeld zorgt ervoor dat afval wordt ingeleverd en niet op 
straat wordt gegooid, is de redenering. 
De stemmers op de vier coalitiepartijen zijn in ruime meerderheid voor, 
variërend van 72 procent van de VVD-stemmers tot 89 procent van 
de D66-kiezers. Ook kiezers van oppositiepartijen zijn in meerderheid 
voor de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes en blik. 
 
naar: www.ad.nl van 9 maart 2018 
 
Lees tekst 11. 

1p 14 Welke twee partijen zullen vanwege hun uitgangspunten op het gebied 
van milieu een groot voorstander zijn van het plan uit tekst 11? 
A ChristenUnie en 50PLUS  
B Partij voor de Dieren en GroenLinks 
C SGP en PVV 
D SP en CDA 
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afbeelding 3 
 

 

bron: www.hartvannederland.nl van 14 februari 2018 
 
tekst 12 
 
Ruud Lubbers overleden 
 
Bijna twaalf jaar, van 1982 tot 1994, was Ruud Lubbers Minister-
president, de langst zittende ooit. Op 14 februari 2018 overleed hij op  
78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rotterdam. 
Uitgangspunten als ‘zorgzame samenleving’ en later ‘verantwoordelijke 
samenleving’ stonden centraal bij het beleid van zijn kabinetten. Van 
verzorging van wieg tot graf door de staat kon geen sprake meer zijn. 
Maatschappelijke organisaties en de burgers moesten meer voor eigen 
rekening nemen. Dit moest van Lubbers ook weer niet te ver gaan. Een 
markteconomie met een sociaal gezicht, daar ging het hem om. 
 
naar: www.trouw.nl van 14 februari 2018 
 
Lees tekst 12. 

1p 15 Bij welke politieke stroming passen de in de tekst genoemde 
uitgangspunten? 
A de ecologische stroming 
B de liberale stroming 
C de rechtsextremistische stroming 
D de sociaaldemocratische stroming 
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tekst 13 
 
Kabinet wil toets voor nieuwe bestuurders 
 
Kandidaat-wethouders moeten in de toekomst verplicht een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Ook moeten de kandidaat-
wethouders getoetst worden of ze betrouwbaar zijn. Dat staat in een brief 
de minister van Binnenlandse Zaken naar de Kamer stuurt.  
 
naar: www.nu.nl van 19 maart 2018 
 
Leest tekst 13. 

2p 16 Welke twee bestuurslagen zijn in tekst 13 te herkennen?  
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Criminaliteit en rechtsstaat 

 
cartoon 

 

bron: Noordhollands Dagblad van 4 april 2017 
 

1p 17 De cartoon is gemaakt naar aanleiding van een overval die echt heeft 
plaatsgevonden. De overval werd gepleegd door twee bewapende 
jongens van 10 jaar oud. 
Welke bewering over de twee jongens is juist? 
A Bureau HALT gaat deze twee jongens na hun veroordeling 

begeleiden. 
B De jongens worden strafrechtelijk vervolgd en komen bij 

Bureau Jeugdzorg. 
C De kinderrechter kan de jongens in een tuchtschool plaatsen. 
D Het strafrecht is niet op de jongens van toepassing. 
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tabel 1 
 

Halt-straffen aantal 
2016 

aantal 
meldingen 

per 1000 
jongeren 

ten opzicht van 
vorig jaar  
in procenten 

Den Helder 130 35,4 62,5 

Schagen 14 3,9 -66,7 

Beverwijk 73 10,2 -21,5 

Heemskerk 31 10,7 -8,8 

Enkhuizen 24 19,6 14,3 

Hoorn 78 14,2 -33,3 

Purmerend 133 22,5 17,7 

Zaanstad 176 16 18,1 

Haarlem 172 17,7 -14,4 

Haarlemmermeer 274 22,9 140,4 

Velsen 113 21,2 32,9 

Leiden 129 19,3 11,2 

Alphen aan de Rijn 122 14,6 -10,9 

Katwijk 111 21,7 -57,3 

Kaag en Braasem 69 33,9 200 

Hilversum 44 7,1 -25,4 

Huizen 32 10,2 77,8 

Baarn 15 8,6 -31,8 

 
bron: Noordhollands Dagblad van 14 april 2017 
 

2p 18 In de tweede kolom van tabel 1 staan de aantallen Halt-straffen die in een 
aantal gemeenten in 2016 zijn gemeld.  
Hieronder volgen vier uitspraken naar aanleiding van tabel 1. 
1 In Den Helder is de toename van Halt-straffen het grootst. 
2 In Schagen is de afname van het aantal Halt-straffen het grootst. 
3 In Haarlem zijn de meeste Halt-straffen gegeven. 
4 In Baarn wonen de minste jongeren die een Halt-straf hebben 

gekregen. 
Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
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tekst 14 
 
Politicus veroordeeld 
 
Een politicus heeft in hoger beroep een voorwaardelijke gevangenisstraf 
van twaalf maanden opgelegd gekregen. Hij krijgt een proeftijd van twee 
jaar. 
Het hof acht bewezen dat de ex-wethouder heeft gesjoemeld tijdens zijn 
wethouderschap. Hij is veroordeeld wegens corruptie, stembusfraude, 
lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen. 
 
naar: www.nos.nl van 20 december 2017 
 

1p 19 Welk begrip is het meest van toepassing op tekst 14? 
A georganiseerde misdaad 
B heling 
C veelvoorkomende criminaliteit  
D witteboordencriminaliteit 
 
tekst 15 
 
Veiligheidsbeleving in Berkelland 
 
Voelt u zich ‘s avonds wel eens onveilig op straat of heeft u wel eens 
nagedacht over wat er gebeurt als er brand ontstaat in uw woning? De 
vier gemeenten in Achterhoek Oost hebben in samenwerking met de 
politie opdracht gegeven voor een onderzoek naar gevoelens van 
onveiligheid bij haar inwoners. 
 
naar: gemeenteberkelland.nl van januari 2018 
 
Lees tekst 15. 

1p 20 Criminaliteit heeft twee soorten gevolgen: materiële en immateriële.  
 Naar welke gevolgen van criminaliteit doen de gemeenten in 

Achterhoek Oost onderzoek? Leg je antwoord uit. 
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tekst 16 
 
Inzetten van lokfiets leidt tot flinke daling fietsendiefstallen 
 
Het inzetten van lokfietsen tegen fietsendiefstal blijkt goed te werken. In 
plaatsen waar lokfietsen worden ingezet, daalt het aantal diefstallen met 
de helft. 
Lokfietsen zijn normale fietsen die zijn uitgerust met een  
gps-volgsysteem. De politie stalt deze fietsen vaak op plaatsen waar veel 
fietsen worden gestolen, in een poging om veelplegers en professionele 
fietsendieven op te pakken.  
De politie bepaalt uiteindelijk de timing om in te grijpen. Soms laten zij 
bewust een dief even lopen zodat ook de heler opgepakt kan worden. 
 
naar: www.rtlnieuws.nl van 23 januari 2018 
 
Lees tekst 16. 

2p 21 Hieronder volgen zes soorten beleid. 
1 opsporingsbeleid 
2 vervolgingsbeleid  
3 gevangenisbeleid 
4 jeugdbeleid  
5 preventief beleid 
6 repressief beleid 
 Welke twee soorten overheidsbeleid zijn van toepassing op de tekst? 

Schrijf de juiste nummers op. 
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tekst 17 
 
Aftapwet 
 
De veelbesproken ‘aftapwet’ waarmee de inlichtingendiensten ruimere 
toegang krijgen tot de kabel is nu een feit. De Eerste Kamer stemde er 
dinsdag mee in. Het maakt het voor de AIVD1) en MIVD2) straks mogelijk 
om grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel af te tappen.  
 

 
naar: Noordhollands Dagblad van 12 juli 2017 
 
Lees tekst 17. 

2p 22 Voor en na het aannemen van de wet uit tekst 17 is lang gesproken of het 
wel wenselijk was extra bevoegdheden aan de inlichtingendiensten te 
geven. Voor- en tegenstanders van de wet verwezen naar het dilemma 
van de rechtsstaat. 
 Welk dilemma is dit? 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Het dilemma tussen … en … 
 

noot 1 AIVD = Algemene Inlichtingen- en VeiligheidsDienst 

noot 2 MIVD = Militaire Inlichtingen- en VeiligheidsDienst 
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tekst 18 
 
Steeds minder slachtoffers criminaliteit doen aangifte: ‘Ik ga er liever 
zelf op af’ 
 
Het aantal woninginbraken, geweldsdelicten en diefstallen nam in 2017 
opnieuw af, maar de bereidheid om daar aangifte van te doen blijft heel 
laag. Afgelopen jaar zei maar een kwart van de gedupeerden 
daadwerkelijk aangifte te hebben gedaan. Ondernemer Roel Mulder 
herkent dat: “Ik begin er niet meer aan, er gebeurt toch niets mee.” Dus 
doet de ondernemer geen aangifte meer. Het heeft toch geen zin, vindt 
hij. “Ik ga er liever zelf op af, want een ander doet het niet meer voor me.” 
 
grafiek 

 
 
naar: www.rtlnieuws.nl van 1 maart 2018 
 
Lees tekst 18 en bekijk de grafiek. 

1p 23 Welk soort onderzoek ligt aan de basis van de cijfers uit de grafiek? 
A daderonderzoek 
B onderzoek op basis van politiestatistieken  
C onderzoek van de Nationale ombudsman 
D slachtofferonderzoek 
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tekst 19 
 
30 jaar cel en tbs 
 
Een ontsnapte tbs’er die vorig jaar in Arnhem twee mensen doodstak, is 
veroordeeld tot 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 48-jarige 
R. de L. keerde niet terug naar de tbs-kliniek waar hij werd behandeld. Hij 
kampte al jaren met problemen die hij verborgen hield voor zijn 
behandelaars.  
De rechtbank wil net als de officier van justitie niet dat de man ooit weer 
zonder behandeling op vrije voeten kan komen. Omdat de kans bestaat 
dat de man bij levenslang zonder behandeling door een 
toetsingscommissie na 25 jaar wordt vrijgelaten, koos de rechter voor een 
straf van 30 jaar in combinatie met tbs. 
 
naar: www.nos.nl van 14 februari 2018 
 
Lees tekst 19. 

2p 24 Hieronder volgen vier uitspraken naar aanleiding van tekst 19. 
1 De veroordeelde weet nog niet hoe lang de tbs gaat duren. 
2 De veroordeelde kan nog in hoger beroep. 
3 Een doel van de rechter bij deze straf is het beveiligen van de 

maatschappij en burgers. 
4 De rechter heeft een hoofdstraf en een bijkomende straf opgelegd.  
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
 
Zie tekst 19. 

2p 25 Er is veel onderzoek gedaan om crimineel gedrag te verklaren. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen twee soorten verklaringen:  
1 individuele verklaringen van crimineel gedrag  
2 maatschappelijke verklaringen van crimineel gedrag  
 Noem drie individuele verklaringen van crimineel gedrag die van 

toepassing kunnen zijn op de veroordeelde uit tekst 19. 
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afbeelding 4 
 
de Hoge Raad 

 

bron: www.bvcm.nl van januari 2018 
 

2p 26 Op de afbeelding zie je het oude gebouw van de Hoge Raad. De Hoge 
Raad speelt een belangrijke rol in het Nederlandse rechtssysteem en 
wetgeving. 
 Noem de twee taken van de Hoge Raad die passen in het 

Nederlandse rechtssysteem en de wetgeving. 
 
tekst 20 
 
Voor de justitie zijn er twee soorten burgers: de beklaagden en de 
onderhandelaars 
 
Allerlei bedrijven en ook rijke mensen hoeven in Nederland niet voor de 
rechter te verschijnen, maar mogen met het openbaar ministerie 
onderhandelen over hun straf. Dat is pure … 
 
naar: sypwynia.nl 12 september 2018 
 

1p 27 Welk begrip moet op de puntjes in tekst 20 worden ingevuld? 
A heling 
B klassenjustitie 
C rechtszekerheid 
D recidive 
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tekst 21 
 
Steekpartij was … 
 
De rechtbank heeft besloten een verdachte niet meer te vervolgen. Hij 
werd verdacht van een poging tot doodslag. De verdachte zou het 
slachtoffer hebben gestoken of geslagen en daar is ook voldoende bewijs 
voor, vindt de rechtbank. Maar tijdens de rechtszaak bleek dat de 
verdachte zélf met een vuurwapen werd bedreigd door het slachtoffer. De 
rechter vond dat er sprake was van … 
 
naar: regiopurmerend.nl van 27 februari 2018 
 

1p 28 Welk begrip moet twee keer op de puntjes in tekst 21 worden ingevuld? 
A eigenrichting 
B noodweer 
C ontoerekeningsvatbaarheid 
D overmacht 
 
tekst 22 
 
Rechten van verdachten 
 
De minister voor Rechtsbescherming wil dat verdachten van ernstige 
gewelds- en zedenmisdrijven aanwezig zijn in de rechtszaal als het 
slachtoffer gebruik maakt van het spreekrecht. 
De inzet van de minister voor slachtoffers valt te prijzen maar die mag de 
rechtsbescherming van verdachten niet beperken. 
 
bron: NRC 27 februari 2018 
 

2p 29 Advocaat Gerard Spong vindt dit in strijd met een bepaald recht van de 
verdachten. 
 Welk recht van de verdachte is dat? Leg uit waarom dat botst met het 

spreekrecht van het slachtoffer. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Het recht van de verdachte is … en het spreekrecht kan daarmee botsen 
omdat … 
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tekst 23 
 
‘Ontroerende documentaire’  
 
Zijn documentaire ging in première, hij kreeg een jeugdlintje en hij hield 
een praatje voor honderden mensen. Het was een ‘druk en leuk’ jaar voor 
de 12-jarige Mohammed Mkadmi uit Leiden. 
 
Mohammed dacht dat hij als Marokkaan niets anders kon worden dan een 
crimineel. “Je krijgt niet veel positieve hoop als je in de media steeds 
hoort over Marokkanen en criminaliteit”, zegt Mo. Ook al kent hij zelf geen 
Marokkaanse criminelen, toch dacht hij het. 
 
naar: www.leidschdagblad.nl van 27 december 2017 
 
Lees tekst 23. 

1p 30 Mohammeds beeld over Marokkanen is negatief gevormd door de media, 
zegt hij. Media kunnen bepaalde opvattingen over oorzaken van 
criminaliteit en kenmerken van criminelen versterken.  
Hoe heet dit verschijnsel? 
A fraude 
B klassenjustitie 
C stereotypering 
D veroordeling 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: laaggeletterdheid 

 
Bij de beantwoording van de vragen 31 tot en met 41 maak je gebruik van 
de teksten 1 tot en met 5 en de tabel van het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Het onderwerp van dit maatschappelijk vraagstuk is laaggeletterdheid.  
Op de website van de Stichting Lezen & Schrijven wordt de volgende 
omschrijving gegeven: Laaggeletterdheid is een term die gebruikt wordt 
voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. 
Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen 
en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau mbo-2. 
Mensen die laaggeletterd zijn, hebben onder andere meer moeite met: 
 formulieren invullen (zorgtoeslag, belasting, etc.) 
 straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer 
 voorlezen aan (klein)kinderen 
 pinnen en digitaal betalen 
 werken met de computer, solliciteren 
 begrijpen van informatie over gezondheid en zorg 
 
 
Lees tekst 1 en 2. 

4p 31 Laaggeletterdheid is een maatschappelijk vraagstuk. Een maatschappelijk 
vraagstuk heeft een aantal kenmerken. Twee kenmerken zijn dat er 
verschillende meningen bestaan over de oplossing van het vraagstuk en 
dat de overheid erbij betrokken is. 
 Noem twee andere kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk die 

in tekst 1 of 2 naar voren komen. Geef voor elk kenmerk aan waarom 
uit tekst 1 of 2 blijkt dat dit kenmerk van toepassing is op 
laaggeletterdheid. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … , want in tekst … staat … 
Kenmerk 2: … , want in tekst … staat … 
 
Zie tekst 2. 

2p 32 Stichting Lezen & Schrijven wil laaggeletterdheid onderwerp van gesprek 
maken bij publiek en politiek. Ze hebben daartoe machtsmiddelen. 
 Welke twee machtsmiddelen die de Stichting Lezen & Schrijven heeft, 

zijn in tekst 2 te herkennen? 
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Zie tekst 2. 
1p 33 De media hebben verschillende functies. 

Welke twee functies van de media zijn te herkennen in tekst 2? 
A de controlerende functie en de socialiserende functie 
B de informatieve functie en de amusementsfunctie  
C de opiniërende functie en de controlerende functie 
D de socialiserende functie en de informatieve functie  
 
Zie tekst 2. 

2p 34 De Stichting Lezen & Schrijven benadert verschillende media, zodat de 
media het probleem van laaggeletterdheid onder de aandacht kunnen 
brengen bij het publiek. De media hebben ervoor gekozen om veel 
aandacht te geven aan laaggeletterdheid en de Week van de 
Alfabetisering.  
De injectienaaldtheorie en de selectieve-perceptietheorie geven een 
verschillende uitleg over wat het effect is op de mening van de burgers 
over laaggeletterdheid. 
 Leg voor beide theorieën uit welk gevolg de aandacht van de media 

zou kunnen hebben op de mening van burgers over laaggeletterdheid.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Injectienaaldtheorie: …  
Selectieve-perceptietheorie: … 
 
Lees tekst 3. 
Zie tekst 1 en 2. 

3p 35 Een mogelijk gevolg van laaggeletterdheid is het ontstaan van 
maatschappelijke ongelijkheid. 
In tekst 1, 2 en 3 staan voorbeelden genoemd dat laaggeletterdheid kan 
leiden tot maatschappelijke ongelijkheid. 
 Geef een voorbeeld uit tekst 1, 2 en 3 waaruit dit blijkt. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een voorbeeld uit tekst 1 is: …  
Een voorbeeld uit tekst 2 is: …  
Een voorbeeld uit tekst 3 is: …  
 
Zie tekst 3. 

1p 36 Een maatschappelijk vraagstuk kan vanuit vier verschillende invalshoeken 
bekeken worden. 
 Vanuit welke invalshoek is tekst 3 geschreven? 
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Bekijk de tabel. 
1p 37 Verschillende media worden door de overheid ingezet om laaggeletterden 

te beïnvloeden. Zo willen gemeentes zoals Rotterdam en Schiedam 
laaggeletterden overhalen om hulp te zoeken om beter te leren lezen en 
schrijven.  
Welke uitspraak past bij de tabel? 
De meeste laaggeletterden 
A hebben een baan. 
B hebben geen voortgezet onderwijs gevolgd. 
C zijn man. 
D zijn niet in Nederland geboren. 
 
Lees tekst 4. 

1p 38 De fracties van GroenLinks en PvdA in Almere hebben in tekst 4 via een 
motie het College van burgemeester en wethouders opgeroepen om te 
kijken naar de informatie die van de gemeente naar de burgers gaat. 
Vaak is die te moeilijk voor laaggeletterde mensen. 
GroenLinks en de PvdA behoren bij dezelfde politieke stroming. 
Welk uitgangspunt van deze politieke stroming past het best bij de reden 
waarom deze twee partijen een motie hebben ingediend? 
De twee partijen willen 
A burgers zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid geven bij het 

oplossen van hun problemen. 
B een kleine rol voor de overheid. 
C nationalisme stimuleren. 
D opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. 
 

1p 39 Verschillende taken van de overheid in een verzorgingsstaat zijn in de 
Grondwet vastgelegd. Een voorbeeld van een taak van de overheid in een 
verzorgingsstaat is dat de overheid moet zorgen voor onderwijs. 
 Noem een andere taak uit de Grondwet die de overheid moet 

vervullen om laaggeletterden te helpen. 
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4p 40 Het maatschappelijke vraagstuk van laaggeletterdheid kan op 
verschillende manieren aangepakt worden. In deze maatschappelijke 
analyse staat vooral de manier beschreven hoe de Stichting Lezen & 
Schrijven het probleem probeert aan te pakken.  
Bij een maatschappelijk probleem is de overheid ook vaak betrokken. 
Politieke partijen hebben uitgangspunten. Vanuit die uitgangspunten 
komen zij met oplossingen voor problemen. In tekst 4 en 5 is een 
mogelijke aanpak vanuit de politiek te herkennen. 
Politieke partijen zijn vaak in te delen bij politieke stromingen. Drie 
daarvan zijn: de liberale stroming, de christendemocratische stroming en 
de sociaaldemocratische stroming. 
 Kies twee verschillende politieke stromingen uit. Bedenk per gekozen 

politieke stroming een aanpak van laaggeletterdheid die past bij de 
uitgangspunten van deze twee politieke stromingen. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 De politieke stroming is … en een uitgangspunt daarvan is … en de 

aanpak die hierbij past is … 
2 De politieke stroming is … en een uitgangspunt daarvan is … en de 

aanpak die hierbij past is … 
 
Lees tekst 5. 

1p 41 In een democratie moeten de burgers kunnen beschikken over goede 
informatie vanuit meerdere gezichtspunten. Een voorbeeld daarvan is 
invloed uitoefenen op de politieke agenda. 
 Welke andere rol van de media is te herkennen in tekst 5 op het 

gebied van de democratische besluitvorming? 
 
 
 

einde  
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tekst 1 
 
Mensen met lees- en schrijfproblemen nauwelijks herkend 
 
Twee van de drie Nederlanders zeggen niemand in hun omgeving te 
kennen die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en/of computeren, 
terwijl Nederland in totaal 2,5 miljoen laaggeletterden telt, zegt de 
Stichting Lezen & Schrijven.  
Het probleem van laaggeletterdheid wordt onderschat, concludeert de 
stichting aan het begin van de Week van de Alfabetisering. Die week is 
bedoeld om meer bekendheid te geven aan het probleem. 
Dat komt deels doordat laaggeletterdheid voor meer staat dan veel 
mensen denken; het is van toepassing op iedereen boven de 16 jaar die 
onvoldoende kan lezen, schrijven, rekenen of met computers kan omgaan 
om goed mee te komen in de Nederlandse samenleving. Mensen 
verwarren het vaak met analfabetisme en dyslexie. Ook is het zo dat 
laaggeletterden hun problemen heel goed weten te maskeren.  
Laaggeletterden komen vaak in de problemen bij alledaagse zaken als 
formulieren invullen, pinnen, digitaal betalen en reizen met het openbaar 
vervoer. Hun aantal blijft stijgen, meldt de Stichting Lezen & Schrijven. De 
meerderheid van deze groep heeft een Nederlandse afkomst.  
 
naar: www.nos.nl van 4 september 2017 
 
 
tekst 2  
 
Stichting Lezen & Schrijven / Week van de Alfabetisering 
 
Stichting Lezen & Schrijven is op 27 mei 2004 opgericht door H.K.H. 
Prinses Laurentien der Nederlanden. Hoewel laaggeletterdheid voorkomt 
bij meer dan 10% van de volwassen bevolking, stond het als 
maatschappelijk probleem eigenlijk niet op de kaart. 
Tijdens de Week van de Alfabetisering organiseert Stichting Lezen & 
Schrijven samen met honderden lokale partners door het hele land meer 
dan 3.000 activiteiten rondom laaggeletterdheid.  
Om een grotere bekendheid rondom het probleem te generen worden er 
verschillende media benaderd. En door meerdere landelijke 
bijeenkomsten te organiseren hopen we ook het breder publiek in 
beweging te krijgen. Zodat armoede afneemt, meer mensen een baan 
vinden en gezonder leven. Zodat kinderen opgroeien met aandacht voor 
taal en iedereen gelijke kansen krijgt. Want onze samenleving wordt 
sterker als iedereen kan meedoen. 
 
naar: www.lezenenschrijven.nl van september 2017 
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tekst 3 
 
Laaggeletterden lopen jaarlijks ruim half miljard aan inkomsten mis 
 
Uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van 
Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat laaggeletterden jaarlijks € 572 
miljoen aan inkomsten mislopen. In de huidige Nederlandse 
kenniseconomie raakt het onvermogen om niet goed te kunnen lezen, 
schrijven en/of rekenen direct aan de welvaart van mensen. Dit resulteert 
in minder inkomsten uit werk en hogere zorgkosten voor laaggeletterden.  
 
Verminderde inkomsten uit werk 
Mensen die laaggeletterd zijn hebben minder kansen op de arbeidsmarkt 
en zijn vaker werkloos. Hierdoor hebben ze een lager inkomen dan 
wanneer ze zouden werken. Wanneer laaggeletterden wel een baan 
hebben, hebben zij gemiddeld gezien lagere salarissen. Naast de effecten 
op de arbeidsmarktstatus, hebben taal- en rekenvaardigheden impact op 
de hoogte van het brutoloon dat iemand verdient. 
 
Laaggeletterden zijn vaker werkloos. De overheid moet hen dan 
beschermen tegen verlies van inkomen. 
of  
Laaggeletterden hebben minder kansen op de arbeidsmarkt. De overheid 
moet voldoende werkgelegenheid voor hen bevorderen. 
 
naar: www.lezenenschrijven.nl van 4 april 2018 
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Uit onderzoek is het volgende over laaggeletterdheid bekend. 

tabel 

geslacht 57% vrouw 
43% man 

afkomst 65% autochtoon 
35% allochtoon 

werk 57% werkt 
43% werkt niet 

hoogste onderwijsniveau 42% alleen basisonderwijs 
58% minimaal vmbo 

bron: www.rotterdam.nl van maart 2017 
 
 
tekst 4  
 
Gemeente moet begrijpelijke taal gaan schrijven  
 
De gemeente Almere moet begrijpelijker taal schrijven in haar brieven aan 
de inwoners. Nu zijn die brieven vaak slecht te begrijpen, vooral voor 
laaggeletterden en mensen met een beperking. Dat vindt de Almeerse 
gemeenteraad. 
 
De raad nam donderdagavond een motie van PvdA en GroenLinks aan, 
waarin het college van B en W wordt opgeroepen om samen met een 
panel van ervaringsdeskundigen de correspondentie nog eens onder de 
loep te nemen. Veel mensen met een beperking begrijpen de 
communicatie van de gemeente niet. Ze kunnen daardoor in de 
problemen komen, omdat ze niet weten hoe ze moeten reageren. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat er in Almere bijna 20.000 laaggeletterden 
wonen en 1.200 mensen met niet-aangeboren hersenletsel die moeite 
hebben met lezen.  
 
naar: www.omroepflevoland.nl van 15 december 2017 
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tekst 5 
 
Kritiek 
 
De overheid stopt miljoenen in de aanpak van laaggeletterdheid. Maar 
niet op de juiste manier, vindt Marian Janssen-de Goede uit Schijndel. 
Met haar eigen bedrijf Zet een punt probeert ze laaggeletterdheid terug te 
dringen. Nou, fijn dan toch, al dat overheidsgeld? “Nou nee, feitelijk 
worden er vooral onderzoeken gefinancierd en overeenkomsten gesloten. 
Aan het eind van de rit blijft er te weinig geld over om deze mensen 
daadwerkelijk bij te spijkeren.” 
Ook de algemene rekenkamer heeft zich kritisch uitgelaten. In april 2016 
concludeerde de Rekenkamer dat de overheid te weinig doet en 
onvoldoende duidelijk maakt hoe we ervoor kunnen zorgen dat er minder 
laaggeletterden komen. 
 
naar: www.bd.nl van 3 februari 2018 
 
 

einde  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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erratumblad 2019-1 
 

maatschappijkunde CSE GL en TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen maatschappijkunde GL en TL op maandag 20 mei, aanvang 
9.00 uur, moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de kandidaten 
bekend zijn. 
 
 
Op pagina 12 moet vraag 15 worden overgeslagen. Streep deze vraag door. 
 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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Examen VMBO-GL en TL 

2019 
 
 
 

 maatschappijkunde CSE GL en TL 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 19 juni
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Politiek en beleid 

 
tekst 1 
 
Komt er een fietspadverbod voor scooters? 
 
Het lot van fietsers en scooterrijders ligt donderdag in handen van de 
Tweede Kamer. Dan wordt waarschijnlijk de maatregel aangenomen om 
scooters naar de rijbaan te verplaatsen. Er komt dan ook een helmplicht. 
Actiegroep Geef het Fietspad Terug! heeft er vertrouwen in dat het nu 
echt gaat gebeuren. Stichting Scooterbelang verwacht juist dat de scooter 
gewoon op het fietspad blijft. Beide belangengroepen proberen de dagen 
voor het debat de Kamerleden van hun standpunt te overtuigen.  
 
De vrijwilligers van Geef het Fietspad Terug! roepen fietsers op de politici 
te e-mailen waarom scooters van het fietspad geweerd moeten worden. 
De actie wordt ondersteund door de Fietsersbond, die volgens een 
woordvoerder wel bezorgd is. “Het is de vraag of er een meerderheid voor 
de wet is. De Kamerleden worden beïnvloed door de lobby van de 
scooterindustrie. Die zegt dat het gevaarlijk is voor scooters op de rijbaan, 
maar het gevaar op het fietspad wordt gewoon weggepoetst.”      
 
naar: www.at5.nl van 11 december 2017 
 
Lees tekst 1. 

1p 1 Politieke besluitvorming verloopt in een aantal fasen. 
Fase 1:  uiten van wensen en erkennen van wensen als politieke 
 problemen  
Fase 2:  vergelijken of afwegen van politieke problemen  
Fase 3:  beslissen over problemen  
Fase 4:  uitvoeren van besluiten 
Welke fase van het politieke besluitvormingsproces is in tekst 1 te 
herkennen en naar welke fase gaat het? 
A Het zit in fase 1 en gaat naar fase 2. 
B Het zit in fase 2 en gaat naar fase 3. 
C Het zit in fase 3 en gaat naar fase 4. 
D Het zit in fase 4 en gaat naar fase 1. 
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2p 2 De drie belangengroepen in tekst 1 proberen de politieke besluitvorming 
over scooters op de rijbaan te beïnvloeden. Dit kunnen ze doen door bij 
Kamerleden te gaan lobbyen. 
 Noem twee andere manieren waarop de belangengroepen invloed op 

de politieke besluitvorming kunnen uitoefenen. 
 
tekst 2 
 
Minister onder vuur 
 
De minister van Buitenlandse Zaken moet zich in de Tweede Kamer 
verantwoorden. Met een verzinsel over aanwezigheid in het buitenhuis 
van de Russische president heeft de minister zichzelf in de nesten 
gewerkt. Een groot deel van de oppositie vindt hem nu niet meer 
geloofwaardig als minister. Vandaag moet hij zichzelf verdedigen in een 
debat over de kwestie.  
 
naar: www.telegraaf.nl van 13 februari 2018 
 

1p 3 Over welke taak van het parlement gaat tekst 2? 
A de adviserende taak 
B de controlerende taak  
C de informatieve taak 
D de wetgevende taak 
 
tekst 3 
 
Wetsvoorstel: lagere straf beledigen koning  
 
Beledigen van de koning blijft strafbaar, maar wordt, als het aan de Kamer 
ligt, minder zwaar bestraft. Dat bleek tijdens een debat over een 
wetsvoorstel van D66-Kamerlid Kees Verhoeven.  
 
naar: www.nrc.nl van 5 april 2018 
 

1p 4 Leden van de Tweede Kamer beschikken over verschillende rechten. 
Van welk recht maakt D66-Kamerlid Kees Verhoeven in tekst 3 gebruik? 
van het recht van 
A amendement 
B enquête 
C initiatief  
D interpellatie 
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2p 5 De koning is het staatshoofd in een monarchie. Deze staatsvorm verschilt 
van een republiek.  
Hieronder volgen vier uitspraken over de Nederlandse monarchie en over 
een republiek als staatsvorm.  
1 In de Nederlandse monarchie is de koning onderdeel van de regering. 
2 In Nederland wordt de koning gekozen door de burgers. 
3 In Nederland is de koning verantwoordelijk voor het beleid dat door de 

ministers wordt uitgevoerd. 
4 In een republiek wordt het staatshoofd gekozen door de burgers. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
uitspraak 1 = … 
uitspraak 2 = … 
uitspraak 3 = … 
uitspraak 4 = … 
 

2p 6 In een vmbo 4-klas wordt het referendum behandeld. Aan het einde van 
de les vraagt de docent aan Naomi of zij voor of tegen het houden van 
een referendum is. Naomi zegt dat zij voor het houden van een 
referendum is, want kiezers hebben dan direct invloed op het politieke 
proces. 
 Noem twee andere argumenten voor het houden van een referendum.  
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tekst 4 
 
De grondleggers van de EU 
 
Een aantal politieke leiders gaven in 1957 de aanzet tot het ontstaan van 
de Europese Unie zoals we die nu kennen. Zonder hun energie en 
motivatie zouden we nu niet in de stabiele omstandigheden leven die we 
zo vanzelfsprekend vinden. Deze politieke leiders wilden dezelfde doelen 
bereiken.  
 
naar: europa.eu van november 2018 
 
Lees tekst 4. 

1p 7 Hieronder volgen vijf doelen: 
1 invoeren van eenzelfde munt 
2 verbeteren van de mensenrechten 
3 verbeteren van de veiligheid 
4 verbeteren van het milieu 
5 verhogen van de welvaart 
 Wat zijn de twee oorspronkelijke doelen van de Europese Unie die 

de leiders wilden bereiken? Schrijf de juiste twee nummers op. 
 
tekst 5 
 
Kroatië aangeklaagd vanwege stortplaats 
 
Kroatië heeft het milieu én de bewoners van de plaats Donje Biljane niet 
genoeg beschermd tegen industrieel afval. Dat vindt … (1) …, dat heeft 
besloten het land bij … (2) … aan te klagen. 
 
naar: afvalonline.nl van 8 maart 2018 
 
Lees tekst 5. 

2p 8 Binnen de Europese Unie zijn er verschillende bestuursorganen. 
a de Europese Commissie 
b de Europese Raad 
c de Raad van de Europese Unie 
d het Europees Hof van Justitie 
e het Europees Parlement 
 Welke bestuursorganen moeten er op de puntjes bij (1) en (2) in 

tekst 5 worden ingevuld?  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
bestuursorgaan (1) = …  
bestuursorgaan (2) = … 
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grafiek 1 

Aandeel vrouwelijke wethouders per partij
in 305 gemeenten, in procent
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landelijk 2018: 27% 
2014: 21% 
 
bron: www.nrc.nl van 15 juni 2018 
 

2p 9 NRC Handelsblad heeft in 2018 onderzocht hoeveel mannelijke 
wethouders en hoeveel vrouwelijke wethouders er zijn per politieke partij. 
Hieronder volgen vier uitspraken naar aanleiding van grafiek 1. 
1 Bij de PvdA is meer dan de helft van de wethouders een vrouw. 
2 Van een ecologische partij is bijna de helft van de wethouders een 

vrouw. 
3 Het CDA heeft ongeveer 75% mannelijke wethouders. 
4 In 2018 was het totaalpercentage vrouwelijke wethouders hoger dan in 

2014. 
 Geef per uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
uitspraak 1 = … 
uitspraak 2 = … 
uitspraak 3 = … 
uitspraak 4 = … 
 

Pagina: 125Voor 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).



 GT-1127-a-19-2-o 7 / 21 lees verder ►►►

tekst 6 
 
“Polen lijkt een dictatuur te worden” 
 
De Sejm, de Tweede Kamer van het Poolse parlement, debatteerde over 
een wetsvoorstel om alle leden van het Hooggerechtshof te vervangen. 
Het parlement besliste dat het zelf voortaan rechters zal selecteren. 
“Het gaat hier op een dictatuur lijken”, zegt rechter Monika Frackowiak. 
Polen zal niet lang meer een rechtsstaat blijven, zo waarschuwt ze. 
 
naar: NRC Handelsblad van 18 juli 2017 
 
Lees tekst 6. 

1p 10 Waarom gaat Polen op een dictatuur lijken volgens rechter Monika 
Frackowiak? 
A De machtenscheiding komt in gevaar. 
B De persvrijheid zal verdwijnen. 
C Het algemeen kiesrecht zal komen te vervallen. 
D Vrije verkiezingen zullen niet meer mogelijk zijn. 
  
cartoon 1 

 
 
bron: www.tomjanssen.net van september 2017 
 

1p 11 Het regeerakkoord van kabinet-Rutte III was volgens de cartoonist zeer 
uitgebreid. 
Waarom is een uitgebreid regeerakkoord volgens sommige critici een 
knelpunt in het functioneren van het politieke besluitvormingsproces? 
A De oppositiepartijen krijgen hierdoor minder kans hun standpunten in 

het besluitvormingsproces van invloed te laten zijn. 
B De regeringspartijen hebben samen dit akkoord gemaakt, hoewel ze in 

de Tweede Kamer vaak minder dan de helft van de zetels hebben. 
C De regeringspartijen sluiten hierdoor teveel compromissen met de 

oppositiepartijen. 
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tabel 1 

 
2p 12 In de tabel staan de drie bestuurlijke niveaus in Nederland. Een aantal 

begrippen ontbreekt. 
 Geef voor de lege plekken 1, 2, 3 en 4 de juiste begrippen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
(1) = … 
(2) = … 
(3) = … 
(4) = … 
 
afbeelding 2 
 

 
Rob Jetten (links) en Klaas Dijkhoff (rechts) zijn in 2018 fractievoorzitter in 
de Tweede Kamer van een liberale partij. 
 
bron: www.ad.nl van 10 oktober 2018 en www.wikipedia.nl 
 

1p 13 Welke twee politieke partijen zijn dat? 
A CDA en D66 
B CDA en SGP 
C D66 en VVD 
D SGP en VVD 
 

 landelijk 
bestuur 

… (1) … 
gemeentelijk 
bestuur

volksvertegenwoordiging
 

parlement
… (2) … 

gemeenteraad

dagelijks bestuur 
… (3) … 

het college van 
Gedeputeerde 
Staten 

… (4) … 
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tekst 7 
 
Kabinet zoekt steun voor pensioenakkoord  
 
Het kabinet zoekt samenwerking met de oppositie in de Tweede Kamer. 
De minister van Sociale Zaken hoopt op steun van GroenLinks, SP en 
PvdA voor de hervorming van het pensioenstelsel. De drie partijen 
hebben afgesproken dat zij alleen gezamenlijk onderhandelen en zich niet 
uit elkaar laten spelen. GroenLinks, PvdA en SP willen ook eerder 
stoppen met werken mogelijk maken voor mensen in zware beroepen. 
 
naar: www.volkskrant.nl van 30 oktober 2018 
 

2p 14 De drie partijen uit tekst 7 behoren tot dezelfde politieke stroming en 
hebben als uitgangspunt dat ze willen opkomen voor de zwakkeren in de 
samenleving. Ook willen ze opkomen voor mensen in zware beroepen. 
 Tot welke politieke stroming behoren de drie politieke partijen uit 

tekst 7? Noem een ander uitgangspunt van deze politieke stroming. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De drie partijen behoren tot de … stroming en een ander uitgangspunt is 
… . 
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Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 8  
 
Schoolregels  
 
Om de dagelijkse gang van zaken goed te laten verlopen in de school is 
het belangrijk dat er regels zijn die door iedereen worden nageleefd. 
Voorbeelden van een aantal schoolregels: 
 van elkaars spullen afblijven 
 geen grof taalgebruik 
 geen rommel maken 
 
naar: www.munnikkenheidecollege.nl van april 2018 
 

1p 15 In tekst 8 staan verschillende schoolregels die op de website van een 
school te vinden zijn. 
Wat zijn deze schoolregels? 
A normen 
B rechtsregels 
C waarden 
D wetten 
 
tekst 9 
 
Verdachte uit rechtszaal verwijderd 
 
Een verdachte is op last van de rechter verwijderd uit de rechtszaal, 
omdat hij tijdens het aanhoren van de strafeis de … herhaaldelijk 
onderbrak. 
 
naar: www.nu.nl van 18 januari 2018 
 

1p 16 Wat moet er op de puntjes in tekst 9 worden ingevuld? 
A advocaat 
B getuige 
C officier van justitie 
D rechter 
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tekst 10 
 
‘Roekeloos’ rijgedrag is te verwarrend 
 
De term ‘roekeloosheid’ die in rechtszaken wordt gebruikt bij de zwaarste 
verkeersdelicten, moet uit de Wegenverkeerswet worden geschrapt. 
De Raad voor de rechtspraak geeft dit als advies aan de minister van 
Justitie en Veiligheid, die een wetsvoorstel voor zwaardere straffen voor 
verkeersdelicten voorbereidt. 
 
In juridisch opzicht betekent roekeloosheid in het verkeer iets heel anders 
dan in het dagelijkse taalgebruik. Dat verschil leidt bij de slachtoffers en 
betrokkenen tot onbegrip over de hoogte van de straffen, zegt de Raad. 
Gedrag dat op mensen al snel overkomt als roekeloos, is dat in een 
rechtszaak vaak niet, schrijft de Raad. 
 
De rechter komt in verkeerszaken alleen in uitzonderlijke, zware gevallen 
tot het oordeel ‘roekeloosheid’ vanwege de manier waarop de term in de 
wet is omschreven. Een ‘roekeloze rijder’ moet zich buitengewoon 
onvoorzichtig hebben gedragen en hij moet bewust een zeer ernstig 
gevaar hebben veroorzaakt. In het dagelijks taalgebruik betekent 
‘roekeloos’ onverantwoordelijk.  
 
Op dit moment is het vaak lastig voor slachtoffers en betrokkenen van 
verkeersongevallen om te begrijpen hoe een rechter tot de uitspraak 
komt. Zeker als er dodelijke slachtoffers zijn, is het moeilijk te accepteren 
dat de veroorzaker van een ongeval soms relatief licht gestraft wordt. 
Om een einde te maken aan de onduidelijkheid, is het beter om deze term 
helemaal uit de wet te halen, stelt de Raad. 
 
naar: www.metronieuws.nl van 29 mei 2018 
 
Lees tekst 10. 

1p 17 Een van de redenen om de term ‘roekeloosheid’ uit de wet te halen is 
omdat sommige mensen vinden dat er nu te laag gestraft wordt.  
De minister van Justitie en Veiligheid werkt aan een wetsvoorstel om 
verkeersdelicten zwaarder te kunnen straffen. 
 Noem een doel van straffen waarmee de minister de slachtoffers en 

betrokkenen tegemoet wil komen? 
 
Zie tekst 10. 

1p 18 Welke macht neemt het uiteindelijke besluit of de term ‘roekeloosheid’ 
wordt geschrapt? 
A de rechterlijke macht 
B de uitvoerende macht 
C de wetgevende macht 
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tekst 11 
 
Tieners van de weg gehaald 
 
Twee tieners van veertien en vijftien jaar, die er vandoor waren gegaan 
met een auto, zijn van de weg gehaald. 
Agenten merkten de twee jongens op toen ze op een verkeersplein 
stilstonden. Toen de agenten ernaartoe reden, gingen de jongens er 
vandoor. De twee jongens werden uiteindelijk door de politie staande 
gehouden. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau, waar de ouders 
de jongens konden ophalen. 
 
naar: www.telegraaf.nl van 26 december 2017 
 

1p 19 Welke taak van de politie herken je in tekst 11? 
A dienstverlening 
B handhaving van de openbare orde 
C hulpverlening 
D opsporing van strafbare feiten 
 

1p 20 In tekst 11 is te lezen dat de ouders de jongens konden ophalen. Het is 
mogelijk om de jongens nog aan te pakken vanwege hun gedrag.  
Welke mogelijkheid heeft de politie om de jongens uit tekst 11 aan te 
pakken? 
De politie kan 
A de jongens doorverwijzen naar Bureau Halt om daar aan een 

passende aanpak mee te werken.  
B de jongens voor maximaal een jaar naar een tuchtschool sturen om 

heropgevoed te worden. 
C de ouders van de jongens maximaal drie maanden vastzetten, omdat 

zij verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun kinderen. 
D de scholen van de jongens verplichten ze van school af te sturen 

wegens onaangepast gedrag. 
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tekst 12 
 
Handsfree mag ook niet 
 
Een automobilist had een boete van 230 euro gekregen, omdat hij een 
mobieltje bediende. Zijn telefoon zat in een handsfreehouder. Hij stapte 
naar de kantonrechter. Die oordeelde dat aanraken gelijk staat aan het 
vasthouden van een telefoon, wat verboden is.  
 
naar: www.metronieuws.nl van 7 maart 2018 
 

1p 21 Leg met behulp van een gegeven uit tekst 12 uit of het bedienen van een 
mobiele telefoon tijdens het autorijden een misdrijf of een overtreding is.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Het is een …, want … 
 
tekst 13 
 
Jarenlange celstraffen voor woningoverval en bedreiging  
 
Twee mannen zijn door de rechtbank veroordeeld tot drie en vierenhalf 
jaar cel voor een woningoverval. Ze bedreigden de bewoner en stalen 
8200 euro, een aantal gouden munten en een iPhone. 
 
Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van vijfenhalf jaar tegen beide 
verdachten. De veroordeelden moeten het slachtoffer ieder ook 750 euro 
smartengeld betalen van de rechtbank. Het slachtoffer heeft nog steeds 
nachtmerries. 
 
naar: www.omroepwest.nl van 16 februari 2016 
 

2p 22 Criminaliteit heeft twee soorten gevolgen: materiële en immateriële. In 
tekst 13 zijn beide gevolgen te herkennen.  
 Geef per gevolg een voorbeeld uit tekst 13. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een materieel gevolg: … 
Een immaterieel gevolg: … 
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tekst 14 
 
“Wees voorbereid op criminaliteit” 
 
In een supermarkt in Den Haag doet de minister van Veiligheid en Justitie 
een oproep aan alle winkelmedewerkers in Nederland om zich goed voor 
te bereiden op criminaliteit, om zo agressie en geweld op de winkelvloer 
te verminderen.  
 
Via een gratis lespakket leren winkelmedewerkers hoe zij agressie en 
geweld kunnen voorkomen. En als het toch zover komt, hoe zij daar het 
beste mee kunnen omgaan. 
 
naar: www.rijksoverheid.nl van 4 oktober 2017 
 
Lees tekst 14. 

1p 23 Er zijn verschillende soorten overheidsbeleid in Nederland ten aanzien 
van criminaliteit. 
Welk soort beleid is te herkennen in de tekst? 
A gevangenisbeleid 
B opsporingsbeleid 
C preventief beleid 
D vervolgingsbeleid 
 
tekst 15 
 
Informatie bij het kopen van producten op Marktplaats 
 
Hoe voorkom ik dat ik me schuldig maak aan het kopen van gestolen 
producten? 
Marktplaats wordt soms gebruikt om gestolen producten (door) te 
verkopen, vaak voor (onrealistisch) lage prijzen. Het is niet toegestaan om 
gestolen producten te (ver)kopen via Marktplaats. 
 
Voorkom dat je je hier aan schuldig maakt. 
1 Vraag naar het serienummer van het product. 
2 Controleer aan de hand van het serienummer of het product als 

gestolen geregistreerd staat bij de politie. 
 
naar: www.marktplaats.nl van november 2018 
 

1p 24 Over welke vorm van criminaliteit gaat de informatie in tekst 15? 
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tekst 16 
 
Wetsvoorstel Computercriminaliteit naar Eerste Kamer 
 
De minister van Justitie en Veiligheid heeft het wetsvoorstel 
Computercriminaliteit bij de Eerste Kamer ingediend. Het wetsvoorstel 
geeft politie en justitie de bevoegdheid om onopgemerkt de systemen van 
verdachten binnen te dringen, zoals een smartphone of computer. 
Vervolgens mag de politie op deze systemen gegevens ontoegankelijk 
maken of kopiëren, maar ook communicatie aftappen of observeren. 
Voordat de politie systemen mag hacken, moet er eerst toestemming van 
de rechter-commissaris zijn op verzoek van de officier van justitie. 
 
naar: www.security.nl van 7 mei 2018 
 
Lees tekst 16. 

2p 25 In een rechtsstaat heeft de overheid twee taken: rechtshandhaving en 
rechtsbescherming. In tekst 16 is de taak rechtsbescherming te 
herkennen. 
 Leg uit wat rechtsbescherming is en geef een voorbeeld daarvan uit 

tekst 16. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Rechtsbescherming is … en een voorbeeld uit tekst 16 is …  
 

2p 26 Om criminaliteit te verklaren wordt onderscheid gemaakt tussen 
 individueel crimineel gedrag en 
 criminaliteit als een maatschappelijk verschijnsel. 
Hieronder volgen vier mogelijke oorzaken van criminaliteit: 
1 het hebben van gedragsproblemen in het gezin en op school 
2 een veranderend norm- en waardebesef door ontzuiling 
3 een lage pakkans 
4 sociale ongelijkheid tussen groepen 
 Geef per oorzaak aan of die past bij individueel crimineel gedrag of bij 

criminaliteit als een maatschappelijk verschijnsel.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
oorzaak 1 = … 
oorzaak 2 = … 
oorzaak 3 = … 
oorzaak 4 = … 
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tekst 17  
 
Gevangenisstraffen geëist voor apothekers 
 
De eigenaren van de Verenigde Apotheken Limburg hebben een 
gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, 
tegen zich horen eisen.  
Daarnaast werd er geëist dat de eigenaren een boete van 800.000 euro 
moeten betalen. De eigenaren worden er van verdacht dat ze jarenlang 
en stelselmatig opzettelijk onjuiste medicijnen hebben gedeclareerd bij 
zorgverzekeraars. Op die manier zouden ze zorgverzekeraars voor meer 
dan 17 miljoen euro hebben opgelicht, zegt het Openbaar Ministerie (OM). 
 
naar: www.1limburg.nl van 27 maart 2018 
 
Lees tekst 17. 

2p 27 Hieronder volgen zes begrippen: 
1 fraude 
2 internationaal georganiseerde misdaad 
3 witteboordencriminaliteit 
4 zware criminaliteit 
5 gokactiviteiten 
6 veelvoorkomende criminaliteit 
 Welke twee begrippen passen bij tekst 17? Schrijf de juiste twee 

nummers op. 
 
Zie tekst 17. 

1p 28 Uit welke groep(en) sancties komen de eisen van het OM in tekst 17? 
A uit de bijkomende straffen 
B uit de hoofdstraffen 
C uit de hoofdstraffen en de bijkomende straffen 
D uit de hoofdstraffen en de maatregelen 
E uit de maatregelen en de bijkomende straffen 
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tekst 18  
 
Kritiek op plan voor snijden in rechtsbijstand 
 
Mensen met een laag inkomen kunnen in de toekomst niet meer 
vanzelfsprekend een beroep doen op een gesubsidieerde advocaat1) als 
zij bijvoorbeeld gaan scheiden, ontslagen worden of schulden hebben. 
Dat staat in plannen van de minister voor Rechtsbescherming. Uit de 
Tweede Kamer klinken kritische reacties. Ook de coalitiepartijen vinden 
dat de plannen te ver gaan. 

 
naar: www.nos.nl van 25 september 2018 
 
Lees tekst 18. 

2p 29 Volgens sommige critici zou het afschaffen van een gesubsidieerde 
advocaat kunnen leiden tot klassenjustitie. 
 Wat is klassenjustitie? Leg uit dat de plannen van de minister voor 

Rechtsbescherming volgens critici kunnen leiden tot klassenjustitie. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Klassenjustitie houdt in …  
en de plannen van de minister voor Rechtsbescherming kunnen volgens 
critici hiertoe leiden, omdat … 
 

2p 30 In de wet zijn de rechten van de verdachte vastgelegd, zoals het recht op 
hulp van een advocaat. 
Hieronder volgen vier uitspraken over de rechten van een verdachte. 
1 Een verdachte heeft recht op een eerlijk proces voor een 

onafhankelijke en onpartijdige rechter. 
2 Een verdachte is onschuldig totdat hij door de rechter schuldig is 

bevonden. 
3 Een verdachte mag voor onbeperkte tijd worden vastgehouden. 
4 Het is volgens de wet mogelijk om rekening te houden met bijzondere 

kenmerken van een verdachte. 
 Geef per uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
uitspraak 1 = … 
uitspraak 2 = … 
uitspraak 3 = … 
uitspraak 4 = … 
 
 
 

noot 1 Met gesubsidieerde advocaat wordt bedoeld dat een deel van de advocaatkosten 

wordt betaald door de overheid. 

Pagina: 136Voor 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).



 GT-1127-a-19-2-o 18 / 21 lees verder ►►►

tekst 19 
 
Hoger beroep levert vaak lagere straf op 
 
Wie in hoger beroep gaat tegen een vonnis van de rechtbank bij een 
misdrijf, maakt een grote kans op een mildere straf. In een op de drie 
gevallen pakt een gevangenisstraf, taakstraf of boete lager uit. 
 
Verdachten en advocaten bereiden zich in hoger beroep ook gerichter 
voor. “Je weet precies om welke redenen een verdachte in eerste 
instantie is veroordeeld”, zegt de voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging van Strafrechtadvocaten. Die punten kun je in hoger beroep 
aanvechten door bijvoorbeeld getuigen of experts in te schakelen.’’ 
 
naar: www.ad.nl van 29 maart 2017 
 
Lees tekst 19. 

1p 31 In een rechtszaak heeft een verdachte van een misdrijf het recht om 
tegen het vonnis van de rechtbank in hoger beroep te gaan.  
Waar wordt deze zaak in hoger beroep behandeld en waar kan het 
eventueel daarna nog naar toe? 
A bij de Hoge Raad, daarna bij de rechtbank 
B bij de Hoge Raad, daarna bij het gerechtshof 
C bij het gerechtshof, daarna bij de Hoge Raad 
D bij het gerechtshof, daarna bij de rechtbank 
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Maatschappelijke analyse: ramptoerisme  

 
Bij de beantwoording van de vragen 32 tot en met 42 maak je gebruik van 
de teksten 1 tot met 4 en de afbeelding van het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
Ramptoerisme is het verschijnsel dat mensen plekken bezoeken waar een 
ramp plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Deze mensen, ook wel 
ramptoeristen genoemd, kunnen op verschillende manieren voor overlast 
zorgen. Via de sociale media delen ze soms beelden die ze ter plaatse 
maken, direct met anderen.  
 
 
Lees tekst 1. 

4p 32 Ramptoerisme is een maatschappelijk vraagstuk. Een maatschappelijk 
vraagstuk heeft een aantal kenmerken. Een kenmerk is bijvoorbeeld dat 
veel mensen het onwenselijk vinden.  
 Noem twee andere kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk die 

in tekst 1 te herkennen zijn en leg je antwoord uit. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: …, want in de tekst staat … 
Kenmerk 2: …, want in de tekst staat … 
 
Zie tekst 1. 

2p 33 Een maatschappelijk vraagstuk is vanuit vier invalshoeken te bekijken. 
In tekst 1 zijn twee invalshoeken te herkennen: de politiek-juridische 
invalshoek en de veranderings- en vergelijkende invalshoek.  
 Geef bij elk van deze invalshoeken een citaat uit tekst 1. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 citaat politiek-juridische invalshoek … 
2 citaat veranderings- en vergelijkende invalshoek … 
 
Zie tekst 1. 

1p 34 In tekst 1 staat dat sommige Tweede Kamerleden willen dat de minister 
het mogelijk maakt om ramptoeristen strafrechtelijk aan te pakken. 
Wie beslist of het filmen van ernstige ongelukken en rampen strafbaar 
wordt gesteld? 
A de koning 
B de politie 
C de regering 
D het ministerie van Justitie en Veiligheid 
E het parlement 
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Lees tekst 2. 
1p 35 In tekst 2 komt niet alleen iemand aan het woord die een ongeluk heeft 

gefilmd, maar ook de politie die woedend is over het gedrag van deze 
filmers. 
Bij een objectieve berichtgeving passen bepaalde criteria. Een van die 
criteria is het scheiden van feiten en meningen. 
 Welk ander criterium van objectieve berichtgeving is toegepast in 

tekst 2?  
 
Zie tekst 2.  

2p 36 De overheid moet in een rechtsstaat terughoudend zijn met het verbieden 
van publicaties zoals filmpjes en blogs in de media. 
 Noem twee grondrechten waarom de overheid terughoudend moet zijn 

bij het verbieden van publicaties. 
 
Lees tekst 3. 

4p 37 Columnist Ahmed Aarad heeft een column geschreven over 
ramptoerisme. Tekst 3 is een fragment uit de column. Als de media 
berichten over een bepaald maatschappelijk vraagstuk, dan kunnen ze 
verschillende functies voor personen vervullen, zoals de informatieve 
functie en de amusementsfunctie. 
 Noem twee andere functies van de massamedia die tekst 3 vervult. 

Geef bij elke functie een uitleg. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
functie 1 is … want … 
functie 2 is … want … 
 
Zie tekst 1, 2 en 3. 

1p 38 Media hebben commerciële belangen en daar houden ze met het aanbod 
van het nieuws rekening mee. 
 Uit welke tekst blijkt dat commerciële belangen een grote rol spelen bij 

het plaatsen van nieuws over menselijk leed? Geef een citaat bij je 
keuze. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Dat blijkt uit tekst … en een citaat is …. 
 

1p 39 Naast commerciële belangen spelen er nog andere criteria een rol bij de 
selectie van nieuws. 
 Noem twee andere selectiecriteria die de media kunnen gebruiken bij 

het plaatsen van foto’s en filmpjes van ongelukken en rampen. 
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Zie de afbeelding. 
2p 40 De Telegraaf vroeg lezers naar hun mening over ramptoerisme. In de 

afbeelding worden die meningen weergegeven. 
Hieronder volgen vier uitspraken naar aanleiding van de afbeelding.  
1 Het diagram is een voorbeeld van objectieve berichtgeving. 
2 Een meerderheid van de ondervraagden vindt dat er een norm wordt 

overschreden. 
3 Een meerderheid van de ondervraagden denkt dat het geven van 

boetes helpt bij het aanpakken van het filmen van ongelukken. 
4 1% van de ondervraagden heeft geen mening of het geven van boetes 

wel of niet helpt. 
 Geef per uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
uitspraak 1 = … 
uitspraak 2 = … 
uitspraak 3 = … 
uitspraak 4 = … 
 
Lees tekst 4. 

1p 41 Het Rode Kruis wil bespreekbaar maken dat het filmen van ongelukken 
aangepakt moet worden.  
 Noem een theorie van de massamedia die van toepassing is op de 

campagne van het Rode Kruis. 
 
Zie tekst 4. 

2p 42 Bij maatschappelijke vraagstukken zijn vaak belangenorganisaties 
betrokken.  
 Noem twee belangenorganisaties die bij het maatschappelijk 

vraagstuk ramptoerisme betrokken zijn en welke in de teksten zijn te 
herkennen.  

 Leg uit welk machtsmiddel beide belangenorganisaties gebruiken om 
dit maatschappelijke vraagstuk onder de aandacht van de politiek en 
het publiek te krijgen. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Twee belangenorganisaties zijn … en … en het machtsmiddel dat zij 
gebruiken is … 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Maatschappelijke analyse: ramptoerisme  

 
tekst 1 
 
Moeder verbijsterd: “Mensen filmden mijn kind toen het werd 
aangereden.” 
 
Iemand fotograferen die is aangereden. Politici en agenten kunnen er met 
hun verstand niet bij. Deze zomer vonden omstanders het nodig om foto’s 
te maken na een aanrijding. Dit tot groot verdriet van de nabestaanden.  
 
De moeder van het slachtoffer, die haar naam liever niet in de krant heeft, 
richt zich in een oproep op sociale media direct tot de filmers. Wie zijn zij 
en wat zijn ze met de foto’s van plan? Uit respect voor haar kind wil de 
vrouw geen verdere toelichting geven op haar verhaal. Wel vindt ze het 
prima dat deze krant haar oproep oppakt. 
 
Sensatiebeluste voorbijgangers die ernstige ongelukken en rampen 
filmen: het is een veelbesproken onderwerp. Sommige Tweede 
Kamerleden zijn dit gedrag zo beu dat ze aan de minister hebben 
gevraagd of zij strafrechtelijk kunnen worden aangepakt.  
 
“Vreselijk. Leed op leed. Wat bezielt mensen?”, reageert Madeleine van 
Toorenburg (CDA) op de filmers. “Het is nu wel de vraag wat er met de 
beelden wordt gedaan. Dit is precies waarom er snel regelgeving moet 
komen. Het liefst zie ik een stevige strafbepaling waarmee deze mensen 
kunnen worden aangepakt.” 
 
Volgens de politie is dit soort ramptoerisme ‘van alle tijden’. “Maar door de 
komst van de smartphone is er wel het een en ander veranderd. De 
smartphone is een werkelijkheid waar we mee moeten leven, en met 
mensen die filmen dus ook.” 
 
De afgelopen tijd hebben meerdere politiemensen in de media een oproep 
gedaan. “Ga niet filmen als wij een leven aan het redden zijn, en al 
helemaal niet als je daarmee de rest van het verkeer in gevaar brengt”, 
legt een woordvoerder uit.  
 
“Filmen als je achter het stuur zit is gewoon strafbaar. Maar beelden 
kunnen vervolgens ook een enorme impact op slachtoffers, familie, 
bekenden of nabestaanden hebben. Dus onze oproep: denk na over wat 
je filmt en wat je ermee doet!” 
 
naar: www.bd.nl van 28 augustus 2018 
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tekst 2  
 
Voorbijgangster (52) legt uit waarom ze een ongeluk filmde 
 
Of ze bang is voor negatieve reacties? Welnee, het filmen van heftige 
ongelukken ‘hoort nu eenmaal bij deze tijd’. De voorbijgangster was een 
van de vele mensen die de nasleep van het ongeval op beeld vastlegde. 
Om automobilisten te waarschuwen voor een verkeerschaos, maar ook 
om zoveel mogelijk aandacht te krijgen op sociale media. “Ik vind het 
stiekem ook wel leuk als grote en belangrijke kanalen mijn berichten 
retweeten.” 
Zij benadrukt niemand te willen kwetsen en zegt er altijd goed op te letten 
of er geen schokkende details op haar filmpjes te zien zijn. Waarom ze 
het nodig vindt haar verhaal te vertellen? “Ik begrijp de reacties, maar ik 
vind ook dat we met z’n allen vrij krampachtig doen over dit soort dingen. 
Zelf snap ik best dat zoveel mensen het gefilmd hebben. Het is iets 
heftigs, iets ernstigs, de mensen hebben het recht om te weten wat er in 
hun wereld gebeurt.” 
 
De politie is woedend over het gedrag van de filmers en roept hen op 
eens goed na te denken waar ze mee bezig zijn. De voorbijgangster, een 
fanatieke Twitteraar, voelt zich niet persoonlijk aangesproken.  
 
naar: www.ad.nl van 8 augustus 2018 
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tekst 3 
 
Ahmed Aarad: ramptoerisme live vanaf de bank 
 
Je zult mij niet zien schrijven over aanslagen op het moment dat er iets 
gebeurt. Geen foto’s, geen filmpjes of livestreams. Nooit niet. Ik weiger 
mee te werken om het lijden van mensen in beeld te brengen voor de 
clicks die het oplevert.  
 
Veel onlinemedia-bedrijven tuimelen over elkaar heen om de beelden op 
hun websites, het liefst live, te plempen1). Ze zitten 24/7 klaar om bij het 
minste of geringste direct in te springen en beelden te tonen. Waarom? 
Omdat juist dit lijden heel snel heel veel knaken2) oplevert.  
 
Dat wij massaal en met z’n allen op deze beelden klikken, zegt ook iets 
over jou en mij en onze maatschappij. We kennen haast geen morele 
grenzen meer. We slikken alles massaal zonder enige kritiek of vraag 
waar dit eigenlijk goed voor is. Normen en waarden zijn zaken waar we 
over praten, maar die we vrijwel nooit toepassen. Zeker niet als je naar 
een filmpje kunt kijken dat jou weer even van entertainment voorziet. 
 

 
naar: www.saltmines.nl van 17 augustus 2017 
 

noot 1 met plempen wordt hier het plaatsen van beelden op internet bedoeld 

noot 2 met knaken wordt geld bedoeld 
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afbeelding 

 

STELLING VAN DE DAG
ongelukken filmen smakeloos

weet niet 11%
nee 43%

6693 DEELNEMERS

2% oneens

ja 46%

Passerende automobilisten die aan het
filmen waren, krijgen een bekeuring.
Denkt u dat boetes werken?

1% weet niet/
geen mening

97% eens

 
 
naar: www.telegraaf.nl van 7 augustus 2018 
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tekst 4 
 
Rode Kruis: stop met filmen van ongelukken, ga liever helpen 
 
Het moet afgelopen zijn met het filmen van gewonden na een ongeluk, 
zegt het Rode Kruis. De hulporganisatie stelt dat 90 procent van de 
Nederlanders het onacceptabel vindt en begint vandaag een campagne 
op sociale media. 
 
“Het filmen van heftige situaties met een telefoon lijkt soms wel een soort 
reflex geworden”, zegt Nico Zuurmond van het Rode Kruis. “Je kunt de tijd 
die je gebruikt om te filmen ook benutten om 112 te bellen en eerste hulp 
te verlenen. Want juist dat is in die eerste minuten na een ongeluk van 
levensbelang.” 
Vrijdag kregen 45 automobilisten een bekeuring toen ze een ongeluk op 
de A58 filmden of fotografeerden. Eerder die week filmden omstanders 
door een ruit van een restaurant hoe een man werd gereanimeerd. Tot 
woede van een agent, die er een blog op Facebook over schreef. 
 
“Het gebeurt vrijwel continu, overal waar we komen”, zei de Nederlandse 
Politiebond zaterdag als reactie op deze gebeurtenissen. “Er lijkt geen 
grens te zijn”, voegde politievakbond ACP eraan toe. Agenten zeggen 
machteloos te staan tegen filmende omstanders: filmen op de openbare 
weg is niet verboden, het bedienen van een smartphone tijdens het rijden 
wel. 
 
naar: www.nos.nl van 6 november 2018 
 
 

einde  
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GT-1127-a-18-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2018 
 
 
 

 maatschappijkunde CSE GL en TL 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 22 mei

9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 1 
 
1671 mensen opgepakt na anonieme tips in 2016 
 
Zo’n 16.900 meldingen die in 2016 zijn gedaan bij Meld Misdaad 
Anoniem, zijn doorgespeeld naar de politie. Dankzij deze anonieme tips 
konden 1671 verdachten worden aangehouden en ruim 1100 misdrijven 
worden opgelost. 
 
naar: www.telegraaf.nl van 7 februari 2017 
 
Lees tekst 1. 

1p 1 Voor welke taak van de politie zijn de anonieme tips in tekst 1 van belang 
geweest? 
A dienstverlening 
B handhaving openbare orde 
C opsporing 
D preventie 
 

1p 2 Waarvan is sprake bij het geven van een anonieme tip? 
A eigenrichting 
B klassenjustitie 
C rechtsregel 
D sociale controle 
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tekst 2 
 
Deventer stelt noodverordening in rond wedstrijd  
 
… heeft een noodverordening afgekondigd rond de voetbalwedstrijd  
Go Ahead Eagles - Ajax, die zondag wordt gespeeld. Er zijn volgens de 
gemeente signalen dat een groot aantal supporters van Ajax zonder 
kaartjes naar de wedstrijd komt, of al eerder dan zondagmiddag naar 
Deventer afreist. 
De politie heeft aangegeven dat zij daardoor de veiligheid in de stad niet 
kan garanderen. 
 
naar: www.rtvoost.nl van 27 augustus 2016 
 

1p 3 Wat moet er op de puntjes in tekst 2 worden ingevuld? 
A De burgemeester van Deventer 
B De gemeenteraad van Deventer 
C De officier van justitie in Deventer 
D De politie in Deventer 
E De rechtbank in Deventer 
F Het college van B en W van Deventer 
 

3p 4 Jongeren tot achttien jaar kunnen een HALT-afdoening krijgen. 
 Leg uit met een voorbeeld van een HALT-afdoening waarom een 

HALT-afdoening zowel een preventieve als een repressieve werking 
heeft. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een voorbeeld van een HALT-afdoening is … 
Dit heeft een preventieve werking, omdat … 
Dit heeft een repressieve werking, omdat … 
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2p 5 Strafbaar gedrag kan onder andere staan in: 
a de Opiumwet 
b de Wegenverkeerswet 
c de Wet op de economische delicten 
d het Wetboek van Strafrecht 
Hieronder staan vier strafbare feiten.  
1 joyriding 
2 openbare dronkenschap 
3 rijden onder invloed 
4 xtc-productie 
 Geef van elk strafbaar feit aan in welke wet of wetboek het strafbare 

feit staat. Let op: niet elke wet of wetboek hoeft in je antwoord voor te 
komen. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 Joyriding staat in …  
2 Openbare dronkenschap staat in …  
3 Rijden onder invloed staat in … 
4 Xtc-productie staat in … 
 
tekst 3 
 
In steden meer risico om slachtoffer te worden van criminaliteit 
 
Over het algemeen vindt er op het platteland veel minder criminaliteit 
plaats dan in stedelijke regio’s. Mensen in steden lopen meer risico 
slachtoffer te worden van criminaliteit. Een reden die gegeven wordt, is 
dat het in de stad voor criminelen makkelijker is om zich te verbergen. 
 
 

2p 6 Er zijn verschillende maatschappelijke verklaringen voor criminaliteit. Een 
verklaring is bijvoorbeeld ‘de gelegenheid maakt de dief’.  
 Leg uit welke andere maatschappelijke verklaring op basis van tekst 3 

te geven is voor het feit dat in steden meer criminaliteit plaatsvindt dan 
op het platteland. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Verklaring: … , want …  
 

Pagina: 150Voor 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).



 GT-1127-a-18-1-o 5 / 21 lees verder ►►►

tekst 4 
 
Boeven vangen per verkeerscontrole?  
 
Een verkeerscontrole houden als je criminaliteit vermoedt? Het 
gerechtshof zei nee, de hoogste rechter oordeelt anders. 
De politie mag doorgaan met de opsporing van criminelen door middel 
van de ‘dynamische verkeerscontrole’. Dat heeft … dinsdag bepaald. 
Het gerechtshof had in december 2015 de bestuurder van een auto met 
daarin één kilo wiet1) vrijgesproken, omdat de aanhouding bij deze 
verkeerscontrole volgens het hof niet terecht was.  

 
naar: www.nrc.nl van 2 november 2016 
 

1p 7 Welke rechterlijke instantie moet op de puntjes in tekst 4 worden 
ingevuld? 
 
tekst 5 
 
Twitterbericht van de politieke partij DENK  
 
DENK@DenkNL 
#DENK is voor een #Contacttaakstraf zodat mensen die discrimineren, 
moeten praten met en leren van hun slachtoffer. #Pauw 
 
naar: www.twitter.com van 6 oktober 2016 
 
Lees tekst 5. 

1p 8 Op welk doel van straffen legt de politieke partij DENK de nadruk met 
deze straf? 
A afschrikking 
B beveiliging van de maatschappij  
C resocialisatie 
D voorkomen van eigenrichting 

 
 
 

noot 1 wiet = een soort softdrug  
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2p 9 De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de positie 
van het slachtoffer in het strafrecht.  
Hieronder staan vier beweringen over de positie van het slachtoffer in het 
strafrecht. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 Slachtoffers hebben het recht om in de rechtszaal te spreken. 
2 Slachtoffers hebben recht op slachtofferhulp. 
3 Slachtoffers kunnen ondersteuning van de reclassering krijgen.  
4 Slachtoffers kunnen via de officier van justitie vragen om een 

schadevergoeding. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
 
tekst 6 
 
Strengere regels voor drones1) 

 
De overheid stelt een aantal strengere regels in voor drone-eigenaren die 
hun toestel professioneel gebruiken: drones mogen minder hoog en 
minder ver van de bestuurder af, en moeten ver van vliegzones als 
Schiphol blijven. 
De regels komen na een incident bij Schiphol, waar een drone vlak langs 
een landend vliegtuig vloog. 
De voorzitter van de vereniging van professionele dronevliegers betwijfelt 
of strenge regels de gevaren van drones zullen wegnemen. 

 
naar: www.deingenieur.nl van 2 juni 2016  
 
Lees tekst 6. 

1p 10 Normen komen voort uit waarden.  
 Uit welke waarde komen de strengere regels in tekst 6 voort? Let op: 

formuleer je antwoord als een waarde. 
 

noot 1 drone = op afstand bestuurd, onbemand vliegtuig 

Pagina: 152Voor 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).



 GT-1127-a-18-1-o 7 / 21 lees verder ►►►

tekst 7 
 
Boete voor weigeren homoseksuele stagiair 
 
De eigenaar van een tuincentrum die vorig jaar een stagiair weigerde 
omdat hij homo is, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 
een boete van 1.600 euro, waarvan 800 euro voorwaardelijk. De 
rechtbank acht bewezen dat de christelijke eigenaar de stagiair weigerde 
vanwege zijn geaardheid. 
“Wij hebben iets gezien op je Facebookpagina, en dat is je seksuele 
geaardheid en vooral het uitleven van die geaardheid (je hebt een vriend). 
Dat je die geaardheid hebt is niet het punt, maar het uitleven daarvan wel. 
Wij zijn een christelijk bedrijf en voor ons is dit een punt waar we ons niet 
mee mogen verenigen”, schreef de eigenaar van het tuincentrum aan de 
geweigerde stagiair.  
 
naar: www.volkskrant.nl van 25 april 2016 
 
Lees tekst 7. 

2p 11 In deze zaak botsen twee grondrechten met elkaar.  
 Leg uit welke twee grondrechten in deze zaak met elkaar botsen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
In deze zaak botsen … en … met elkaar, 
want uit tekst 7 blijkt … 
 

1p 12 De rechtbank heeft de eigenaar in tekst 7 veroordeeld tot een boete van 
1.600 euro, waarvan 800 euro voorwaardelijk. 
 Geef zo precies mogelijk aan wat deze straf betekent. 
 

1p 13 Een rechter kan hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen 
opleggen. 
Wat voor een soort straf of straffen heeft de rechter in tekst 7 gegeven? 
A een bijkomende straf 
B een hoofdstraf  
C een hoofdstraf en een bijkomende straf 
D een maatregel en een bijkomende straf 
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Politiek en beleid 

 
tekst 8 
 
Huwelijk en gezin 
 
Het huwelijk van man en vrouw is in alle tijden een vanzelfsprekende 
leefvorm geweest. Dat is begrijpelijk, want juist man en vrouw vullen 
elkaar in het huwelijk goed aan.  
De mogelijkheid van het zogeheten ‘homohuwelijk’ moet ongedaan 
gemaakt worden. 
 
naar: de website van een politieke partij van maart 2017  
 

1p 14 Op de website van welke politieke partij stond tekst 8? 
op de website van  
A D66 
B de PvdA 
C de SGP 
D de SP 
E de VVD 
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afbeelding 1 

 
Ahmed Aboutaleb, burgemeester 
 
 

afbeelding 2 

 
Ankie Broekers-Knol,  
voorzitter van de Eerste Kamer 
 

afbeelding 3 

 
Margreet de Leeuw, wethouder in 
Helmond  

afbeelding 4 

 
Marianne Thieme, fractievoorzitter 
in de Tweede Kamer 

 
1p 15 Afbeelding 1 tot en met 4 zijn afbeeldingen van politici. In juli 2017 

hadden deze politici de functies die onder de afbeeldingen staan. Op een 
van de afbeeldingen staat een voorzitter van een dagelijks bestuur van 
een overheidsorgaan.  
Welke afbeelding is dit? 
A afbeelding 1  
B afbeelding 2  
C afbeelding 3 
D afbeelding 4 
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tekst 9 
 
Milieubeleid  
 
Vervuiling trekt zich niets aan van landsgrenzen. Daarom is de bestrijding 
van problemen zoals water- en luchtverontreiniging alleen mogelijk als 
landen samenwerken. In Europa wordt dan ook steeds meer 
samengewerkt op dit gebied.  
In 1972 stelde de Europese Commissie het eerste Milieu Actieprogramma 
op. Inmiddels wordt een belangrijk deel van de Nederlandse 
milieuwetgeving bepaald door Europese milieurichtlijnen. 
Een Europese aanpak van milieuproblemen ligt niet alleen voor de hand 
omdat veel van die problemen grensoverschrijdend zijn; het is ook in het 
belang van … . 
Als in één land veel strengere milieu-eisen zouden gelden dan in andere 
lidstaten, zouden bedrijven in dat ‘strenge’ land benadeeld worden ten 
opzichte van bedrijven in het buitenland.  
 
naar: www.europa-nu.nl van 25 april 2017 
 

1p 16 Welk kenmerk van Europese samenwerking moet op de puntjes in  
tekst 9 worden ingevuld? 
A het beschermen van de rechten van de consument 
B het bevorderen van vrij verkeer van goederen 
C het garanderen van eerlijke concurrentie 
D het verbeteren van stabiliteit en veiligheid in Europa 
 

1p 17 Op welke wijze kan Nederland invloed uitoefenen op het Europese 
klimaatbeleid?  
A De Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu overlegt en 

beslist samen met de milieu-ministers van andere lidstaten over 
voorstellen van de Europese Commissie.  

B De Nederlandse regering kan een Europees referendum indienen over 
het Europese klimaatbeleid. 

C De Nederlandse regering kan gebruikmaken van het recht om een 
pleidooi te houden in de Europese Commissie. 

D De verschillende Nederlandse ministers in de Europese Raad kunnen 
invloed uitoefenen op het klimaatbeleid van de Europese Commissie. 
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Voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 konden mensen op 
www.stemwijzer.nl hun politieke voorkeur testen door 30 stellingen te 
beantwoorden. Bij elke stelling is te zien wat de verschillende politieke 
partijen van de stelling vinden. 
Vraag 18 gaat over een stelling uit deze stemwijzer. 
 

1p 18 Stelling: Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is, moeten hulp 
kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken. 
Van welke politieke stroming zullen de partijen het oneens zijn met 
bovenstaande stelling? 
A de christendemocratische stroming 
B de liberale stroming 
C de sociaaldemocratische stroming 
 

3p 19 Er zijn bijna verkiezingen in Nederland en twee vriendinnen hebben een 
gesprek hierover.  
Maaike zegt: “Als partijen in de regering zitten, doen de partijen nooit 
precies wat ze voor de verkiezingen zeiden te willen gaan doen.” 
Romy zegt: “Dat is logisch, want om te regeren moeten partijen 
compromissen sluiten.” 
 Geef een uitleg die de bewering van Romy ondersteunt.  

Gebruik in je uitleg de volgende begrippen: 
 meerderheidskabinet 
 regeerakkoord 
 compromissen 

Let op: Maak in je uitleg ook duidelijk wat met deze begrippen bedoeld 
wordt.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Als partijen in de regering zitten, kunnen ze niet precies doen wat ze voor 
de verkiezingen zeiden te willen doen, want … (Gebruik in je uitleg de 
begrippen meerderheidskabinet, regeerakkoord en compromissen.) 
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tabel 1 
 
Uitslagen Tweede Kamerverkiezingen 2012 en 2017 
 

partij aantal zetels 
in 2012 

aantal zetels 
in 2017 

verschil 

VVD 41 33 -8 

PVV 15 20 +5 

CDA 13 19 +6 

D66 12 19 +7 

GroenLinks 4 14 +10 

SP 15 14 -1 

PvdA 38 9 -29 

ChristenUnie 5 5 0 

Partij voor de Dieren 2 5 +3 

50PLUS 2 4 +2 

SGP 3 3 0 

DENK - 3 +3 

Forum voor Democratie - 2 +2 

totaal 150 150  

 
naar: www.parlement.com 
 
Bekijk tabel 1. 

1p 20 In september 2012 en maart 2017 zijn er verkiezingen gehouden.  
In tabel 1 staan de samenstellingen van de Tweede Kamer na deze twee 
verkiezingen. 
Welke bewering naar aanleiding van tabel 1 is waar? 
A De partijen die tot de liberale stroming behoren, hebben bij de 

verkiezingen in 2017 samen 61 zetels behaald. 
B De sociaaldemocratische partijen hebben in 2017 samen meer zetels 

in de Tweede Kamer dan in 2012. 
C Na de verkiezingen in 2017 is de ecologische stroming beter 

vertegenwoordigd in de Tweede Kamer dan na de verkiezingen in 
2012. 

D Uit tabel 1 blijkt dat de meeste zwevende kiezers in 2017 op 
GroenLinks hebben gestemd. 
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tekst 10 
 
Opdracht aan Edith Schippers 
 

 
 
Kamervoorzitter Khadija Arib overhandigde … Edith Schippers op  
28 maart 2017 haar opdracht. De opdracht bestaat eruit te onderzoeken 
of het mogelijk is om een stabiel kabinet te vormen met VVD, CDA, D66 
en GroenLinks. 
 
naar: www.tweedekamer.nl van 28 maart 2017 
 

1p 21 Wat moet op de puntjes in tekst 10 worden ingevuld? 
A formateur 
B fractievoorzitter 
C informateur 
D lijsttrekker 
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tekst 11 
 
Droomcoalitie Roemer 
 
Als het aan Emile Roemer van de SP ligt, wordt de coalitie na de 
verkiezingen zo links en rood mogelijk.  
“Als je het reëel beschouwt en je weet dat er meer partijen nodig zijn, dan 
zullen wij na de verkiezingen – en ik hoop dat we de kans krijgen – als 
eerste kijken naar partijen als …(1)… en …(2)... En als er meer nodig zijn, 
schuiven we meer op naar het midden. Dan kom je bij …(3)… en …(4)… 
uit.” 
 
naar: www.metronieuws.nl van 22 februari 2017 
 
Lees tekst 11.  

2p 22 Welke vier verschillende partijen moeten op de puntjes bij (1), (2), (3) en 
(4) worden ingevuld?  
Kies uit: CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD, SGP. Let op: er blijven twee 
partijen over. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
bij (1): … 
bij (2): … 
bij (3): … 
bij (4): … 
 
tekst 12 
 
Lachgas wordt niet strafbaar gesteld 
 
Eind 2015 stelde het Tweede Kamerlid Volp van de PvdA vragen over het 
gebruik van lachgas als partydrug bij minderjarigen. In antwoord op een 
van deze vragen schrijft de minister van Veiligheid en Justitie, dat het niet 
wenselijk is het gebruik van lachgas strafbaar te stellen.  
 

1p 23 Van welke taak van het parlement heeft de PvdA in tekst 12 
gebruikgemaakt? 
A van de controlerende taak 
B van de rechterlijke taak 
C van de uitvoerende taak 
D van de wetgevende taak 
 

2p 24 Het parlement heeft verschillende rechten om zijn taken uit te voeren. In 
tekst 12 heeft de PvdA gebruikgemaakt van het recht op het stellen van 
vragen.  
 Noem twee andere rechten waarvan de PvdA gebruik kan maken als 

de PvdA zou willen dat er wel een verbod op het gebruik van lachgas 
moet komen. 
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tekst 13 
 

 
 
Een deel van een brief aan de gemeenteraad van Den Haag 
 
Geachte dames en heren van de gemeenteraad van Den Haag, 
 
Hierbij maken wij namens de omwonenden bezwaar tegen de gang van 
zaken rond de plaatsing van de windturbine in de Vlietzone. 
 
De omwonenden zijn ernstig gedupeerd door de enorme invloed van de 
windturbine op hun leefomgeving. Het uitzicht en woongenot zijn sterk 
verminderd en de waarde (en eventuele verkoopbaarheid) van hun 
woning is sterk gedaald.  
De omwonenden ondervinden hinder en schade van de windturbine. 
Daarom willen de omwonenden dat de gemeenteraad zo snel mogelijk 
actie onderneemt om deze windturbine naar elders te verplaatsen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bewonersgroep Windturbine Vlietzone 
 
naar: windturbinevlietzone.nl 
 
Lees tekst 13. 

2p 25 De Bewonersgroep Windturbine Vlietzone is een belangengroep. Een 
kenmerk van belangengroepen is dat ze bepaalde belangen nastreven. 
 Noem een ander kenmerk van belangengroepen en geef aan waarom 

uit tekst 13 blijkt dat de bewonersgroep daaraan voldoet. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk: … 
De bewonersgroep voldoet daaraan, want uit tekst 13 blijkt … 
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2p 26 Elke gemeente heeft een college van burgemeester en wethouders  
(B en W). Hieronder staan vier beweringen over het college van B en W. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 De leden van het college van B en W houden zich bezig met de 

voorbereiding van plannen waarover de gemeenteraad een besluit 
moet nemen. 

2 De leden van het college van B en W zijn ook lid van de 
gemeenteraad. 

3 Het college van B en W controleert de gemeenteraad. 
4 Het college van B en W voert de besluiten van de gemeenteraad uit. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
 

1p 27 Nederland is een constitutionele monarchie. Dat betekent onder andere 
dat Nederland een koning als staatshoofd heeft.  
Welk van de onderstaande uitspraken over de koning in Nederland is 
juist?  
A De koning heeft samen met de ministers de ministeriële 

verantwoordelijkheid voor het overheidsbeleid.  
B De koning is lid van de regering, maar de ministers zijn 

verantwoordelijk voor zijn daden en uitspraken. 
C De koning mag de grondwet overtreden, want hij is onschendbaar. 
D Volgens de grondwet benoemt de koning de ministers en deze zijn 

hem daarom verantwoording schuldig.  
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: cybercrime 

 
Bij de beantwoording van de vragen 28 tot en met 41 maak je gebruik van 
de teksten 1 tot en met 6 en tabel 1 van het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Je hoeft geen 
computer of internetaansluiting te hebben om er slachtoffer van te 
worden. De meeste telefoons en bankpassen bevatten bijvoorbeeld 
computerchips, die kunnen worden misbruikt door criminelen. 
Voorbeelden van cybercrime zijn het ‘gijzelen’ van gegevens op een 
computer (ransomware), via vervalste websites of e-mails gegevens van 
mensen krijgen (phishing), het kopiëren van de chip op een bankpas 
(skimming) en het zonder toestemming binnendringen in de computer van 
een ander (hacken). 
 
Lees tekst 1. 

1p 28 Een maatschappelijk vraagstuk kun je vanuit verschillende invalshoeken 
bekijken. 
In welk citaat uit tekst 1 is de veranderings- en vergelijkende invalshoek te 
herkennen? 
A “Ruim de helft van de Nederlanders heeft nog nooit van ransomware 

gehoord” (r. 3-4) 
B “Het virus gijzelt je computer door bestanden ontoegankelijk te maken 

en geeft deze pas vrij als je losgeld hebt betaald.” (r. 9-10) 
C “In 2015 had 65% van de Nederlanders nog nooit van ransomware 

gehoord. Inmiddels is dit gedaald naar 53%.” (r. 11-12) 
D “Alert Online is de jaarlijkse bewustwordingscampagne die dit jaar 

plaatsvindt van 3 tot en met 14 oktober 2016.” (r. 22-23) 
 
Lees tekst 2 en zie tekst 1. 

4p 29 Cybercrime is een maatschappelijk vraagstuk. Een maatschappelijk 
vraagstuk heeft een aantal kenmerken. Eén kenmerk is dat het gaat om 
een situatie die veel mensen onwenselijk vinden. 
 Noem twee andere kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk en 

geef voor elk kenmerk aan waarom uit tekst 1 en/of 2 blijkt dat dit 
kenmerk van toepassing is. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … 
Dit blijkt uit tekst … (vul tekstnummer in), want … 
Kenmerk 2: … 
Dit blijkt uit tekst … (vul tekstnummer in), want … 
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Lees tekst 3. 
1p 30 Welk verschijnsel komt aan de orde in tekst 3? 

A manipulatie 
B pluriformiteit 
C sociale mobiliteit 
D stereotypering 
E witteboordencriminaliteit 
 
Zie tekst 3. 

1p 31 Vanuit welke invalshoek heeft Marleen Weulen Kranenbarg zich voor haar 
onderzoek beziggehouden met cybercrime? 
A vanuit de politiek-juridische invalshoek 
B vanuit de sociaal-culturele invalshoek 
C vanuit de sociaal-economische invalshoek 
D vanuit de veranderings- en vergelijkende invalshoek 
 
Lees tekst 4. 

1p 32 Massamedia hebben verschillende functies.  
Waarom heeft de website www.alertonline.nl een socialiserende functie? 
omdat  
A de website laat zien dat cybercrime een groot sociaal probleem is 
B de website een initiatief is van onder andere de overheid 
C de website veilig internetgedrag stimuleert 
D de website voor iedereen bedoeld en toegankelijk is  
 
Zie tekst 4. 

1p 33 Behalve de socialiserende functie vervult Alert Online volgens tekst 4 nog 
een andere functie van de massamedia. 
 Leg uit welke andere functie Alert Online volgens tekst 4 nog meer 

vervult.   
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De ... functie, want … 
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Zie tekst 4. 
2p 34 Hieronder staan twee manieren waarop de campagne van Alert Online 

invloed zou kunnen hebben op het gedrag van mensen. 
a Als de campagne van Alert Online veel in de aandacht komt en als ook 

andere media veel aandacht geven aan de campagne en de inhoud 
ervan, gaan mensen praten over online gevaren en de mogelijke 
maatregelen ertegen. Ze kunnen deze maatregelen tegen online 
gevaren vervolgens ook gaan nemen.  

b Niet alle mensen zullen door de campagne van Alert Online beïnvloed 
worden en maatregelen gaan nemen. Het zal afhangen van het 
referentiekader van iemand of hij of zij beïnvloed zal worden door de 
campagne. 

Er zijn verschillende theorieën over de beïnvloeding van mensen door de 
massamedia, zoals: 
1 de agendatheorie 
2 de injectienaaldtheorie 
3 de multi-step-flow-theorie 
4 de theorie van de selectieve perceptie 
 Bij welke theorie past de eerste manier van beïnvloeding (a) en bij 

welke theorie past de tweede manier van beïnvloeding (b)? Kies twee 
nummers uit bovenstaand rijtje. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
a past bij …  
b past bij …  
 
Bekijk tabel 1. 

1p 35 Hieronder staan drie beweringen naar aanleiding van tabel 1. 
Welke bewering is juist? 
A De cijfers over hacken in tabel 1 zijn de cijfers in de politiestatistieken 

in die periode. 
B De cijfers over hacken in tabel 1 zijn hoger dan de cijfers in de 

politiestatistieken in dezelfde periode. 
C De cijfers over hacken in tabel 1 zijn lager dan de cijfers in de 

politiestatistieken in dezelfde periode. 
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Inleiding op tekst 5 en 6 
In december 2015 heeft het kabinet het wetsvoorstel 
Computercriminaliteit III bij de Tweede Kamer ingediend. Doel van het 
wetsvoorstel is dat de opsporing en vervolging van computercriminaliteit 
verbeterd en versterkt wordt.  
In het wetsvoorstel mogen politie en justitie heimelijk en op afstand 
(‘online’) onderzoek doen in computers. Dat kan een personal computer 
zijn, een mobiele telefoon of een server. Het geeft opsporingsambtenaren 
ruimte om verschillende onderzoekshandelingen toe te passen bij de 
opsporing van ernstige delicten. Zij kunnen gegevens ontoegankelijk 
maken of kopiёren, maar ook communicatie aftappen of observeren.   
Tekst 5 en 6 gaan over dit wetsvoorstel. 
 
Lees tekst 5. 

1p 36 De Tweede Kamer heeft onder andere burgerrechtenorganisatie Bits of 
Freedom en de Nederlandse Orde van Advocaten uitgenodigd om hun 
mening te geven. Deze organisaties hebben machtsmiddelen. 
Welk machtsmiddel is te herkennen in tekst 5? 
A beschikken over geld  
B bezitten van wettelijke bevoegdheden 
C hebben van kennis 
D inzetten van personen met charisma 
  
Zie tekst 5. 

3p 37 Zo objectief mogelijke nieuwsverstrekking moet voldoen aan drie criteria. 
Een criterium is het scheiden van feiten en meningen. 
 Leg uit dat in tekst 5 aan dit criterium is voldaan. 
 Noem nog twee andere criteria waaraan zo objectief mogelijke 

nieuwsverstrekking moet voldoen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
In tekst 5 is sprake van scheiding van feiten en meningen, want … 
Twee andere criteria: … 
 
Zie tekst 5. 

1p 38 Het proces van politieke besluitvorming bestaat uit een aantal fasen.  
Over welke fase gaat tekst 5? 
A fase 1: noemen van wensen / het (h)erkennen van het probleem als 

politiek probleem  
B fase 2: vergelijken of afwegen van politieke problemen  
C fase 3: beslissen over problemen  
D fase 4: uitvoeren van besluiten 
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Lees tekst 6. 
1p 39 In tekst 6 is op de puntjes achter de woordvoeders Tellegen en Van 

Tongeren de politieke partij waartoe zij behoren, weggelaten. 
Welke twee politieke partijen zijn op de puntjes bij (1) en bij (2) 
weggelaten? 
A bij (1) de SP en bij (2) de VVD  
B bij (1) de VVD en bij (2) GroenLinks 
C bij (1) GroenLinks en bij (2) het CDA 
D bij (1) het CDA en bij (2) de PVV 
 
Zie tekst 6. 

3p 40 In tekst 6 komt een bepaald dilemma van de rechtsstaat aan de orde.  
 Welk dilemma is dit? Leg je antwoord uit met twee voorbeelden uit 

tekst 6.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Het dilemma tussen … en … , want in tekst 6 staat dat … maar ook dat … 
 
Zie tekst 6. 

1p 41 De wet is 20 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. 
 Wat is na 20 december de volgende stap in het proces van dit 

wetsvoorstel? 
 
 
 
 

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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tekst 1 
 
Nederlanders niet voorbereid op cybercrime  
 
Nederlanders weten te weinig over online gevaren en hoe zij zich 
daartegen kunnen beschermen. Ook onderschatten zij de kans dat zij 
slachtoffer worden. Dit blijkt uit onderzoek van Alert Online. Ruim de helft 
van de Nederlanders heeft nog nooit van ransomware gehoord, terwijl dit 
de snelst groeiende dreiging op internet is. Daarom geeft staatssecretaris 5 

Dijkhoff van Veiligheid en Justitie vandaag het startschot voor de 
campagne Alert Online.  
 
Ransomware is de laatste paar jaar enorm populair geworden onder 
cybercriminelen. Het virus gijzelt je computer door bestanden 
ontoegankelijk te maken en geeft deze pas vrij als je losgeld hebt betaald. 10 

In 2015 had 65% van de Nederlanders nog nooit van ransomware 
gehoord. Inmiddels is dit gedaald naar 53%.  
 
Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie: “Internetcriminelen 
weten steeds weer nieuwe vormen te vinden ons te verleiden om 
bijvoorbeeld hun vervalste mails te openen, in te gaan op verzoeken of 15 

om op malafide advertenties te klikken. Wij moeten daarom ook steeds 
slimmer worden door onze cyberskills te verbeteren. Dit onderzoek laat 
zien dat we hier nog flinke stappen moeten zetten. Daarom starten 
tweehonderd partijen vandaag gezamenlijk de campagne Alert Online om 
de cyberskills van burgers en bedrijven te verbeteren.” 20 

 
Over Alert Online 
Alert Online is de jaarlijkse bewustwordingscampagne die dit jaar 
plaatsvindt van 3 tot en met 14 oktober 2016. Alert Online is een initiatief 
van de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap. 
Tweehonderd partijen zetten zich in om de bewustwording en kennis over 25 

online veiligheid te vergroten en digitaal veilig gedrag te stimuleren.  
 
naar: www.rijksoverheid.nl van 3 oktober 2016  
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tekst 2 
 
Afleveringen van programma Opgelicht?! over cybercrime  
 
Opgelicht?! Cybercrime duikt in drie speciale afleveringen onder in de 
wereld van de cybercrime. Van ID-fraude tot ransomware, en van 
Microsoft-scam tot phishing. Opgelicht?! Cybercrime speurt 
cybercriminelen op en ontmaskert ze. En laat zien hoe je jezelf kunt 
beschermen tegen deze sterk toenemende vorm van criminaliteit. 
 

 
 
naar: www.npo.nl van 13 december 2016 
 
tekst 3 
 
Marleen Weulen Kranenbarg is criminoloog, gespecialiseerd in 
cybercriminelen. In haar promotieonderzoek vergelijkt ze online criminelen 
met hun offline variant. “Er is zo goed als niets bekend over daders van 
cybercriminaliteit. Tijdens mijn studie ontdekte ik dat bijvoorbeeld hackers 
totaal niet voldoen aan het profiel van de “standaard” crimineel, namelijk 
een laag opgeleid, impulsief persoon met een ongestructureerd leven en 
weinig bindingen.” Maar ook het beeld van de cybercrimineel – een 
slimme, puisterige jongen die in zijn eentje dagenlang op zolder achter 
zijn computer zit – is niet correct. “Je hebt lang niet altijd meer veel 
computerkennis nodig om cyberdelicten te kunnen plegen”, zegt Weulen 
Kranenbarg. 
 
naar: Hypothese van december 2015 
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tekst 4 
 
Over Alert Online 
 
Op het werk, op school, thuis of onderweg. Met onze telefoon, tablet of 
computer. Gelukkig zijn we ons er ook steeds meer van bewust dat dit 
risico’s met zich meebrengt. Maar weten we ook wat we kunnen doen om 
risico’s te voorkomen? Continu bewustzijn over online veiligheid is een 
aandachtspunt, maar daarmee zijn we er nog niet. We moeten ook weten 5 

wat we kunnen doen en hoe dat moet.    
Daarom vraagt de campagne Alert Online één keer per jaar, twee weken 
lang, aandacht voor online veiligheid. Alert Online heeft als doel het 
vergroten van de kennis over en bewustwording rond online veiligheid en 
het stimuleren van mensen om daarnaar te handelen door maatregelen te 10 

nemen.  
Onze economie en samenleving moeten beschermd worden tegen online 
gevaren. Een zwakke cybersecurity1) heeft namelijk mogelijk grote 
financiële en maatschappelijke gevolgen. Kennis en kunde leiden niet 
direct tot veilig internetgedrag. Daar is echte gedragsverandering voor 15 

nodig. 
 
Deze website www.alertonline.nl is het centrale punt in de Alert Online- 
campagne.

 
naar: www.alertonline.nl van 1 maart 2017 
 
 

noot 1 cybersecurity = digitale veiligheid, internetveiligheid 
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tabel 1 
 
Gegevens over slachtofferschap hacken, afkomstig uit de 
Veiligheidsmonitor 
 
Slachtofferschap hacken - naar delictsoort, bevolking van 15 jaar en ouder 

0 1 2 3 4 5 6 7

Hacken totaal

Ingebroken op computer

Ingebroken op
e-mailacount

Ingebroken op website/
profielsite

Anders

2012 2013 2014Legenda:

% slachtoffers

 
 
Toelichting: In de tabel staat hoeveel procent van de Nederlandse 
bevolking aangaf slachtoffer te zijn geweest van hacken. 
In 2014 werd bijvoorbeeld 5,2 procent van de Nederlandse bevolking 
hiermee geconfronteerd. Dit zijn ruim 700 duizend personen.  
 
bron: CBS / veiligheidsmonitor (opvolger van de Politiemonitor) 
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tekst 5 
 
Forse kritiek op hackbevoegdheid politie 
 
Tijdens een gesprek in de Tweede Kamer vanmorgen klonk forse kritiek 
op de hackbevoegdheid van de politie. De voorgestelde wet gaat veel te 
ver, vinden meerdere deskundigen die door de Tweede Kamer waren 
uitgenodigd om hun mening te geven over het voorstel van het kabinet. 
Het kabinet wil dat de politie op afstand computers, telefoons en andere 
apparatuur kan hacken.  
 
De Nederlandse Orde van Advocaten is kritisch: volgens een 
woordvoerder van die organisatie kan de politie straks veel te makkelijk 
hacken. “Mijn pacemaker1) kan straks worden gehackt als ik mijn buurman 
een klap op zijn gezicht geef”, zegt hij.  
 
Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom is eveneens niet tevreden. 
Volgens jurist Ton Siedsma van die organisatie komt de politie “wel erg 
dicht op het menselijk lichaam”, nu steeds meer mensen draagbare 
elektronische apparatuur bij zich hebben. 
 
Het Openbaar Ministerie en de politie, die ook mochten spreken in de 
Tweede Kamer, zijn het niet eens met de kritiek. Volgens Inge Philips, 
afdelingshoofd bij de politie, is het hacken van een telefoon of computer 
veel minder erg dan een huiszoeking. “Als we ergens binnenvallen, soms 
met honden erbij, en je zit met de familie op de bank, is dat geen fijne 
ervaring”, zegt Philips. “En dan zien we alles in een huis. Als we hacken, 
kunnen we dat veel beter afbakenen.” 
 
Volgens Philips is het “zeer onwaarschijnlijk” dat de politie in computers 
van onschuldige burgers gaat kijken. “Er worden wel eens fouten 
gemaakt, want politiewerk blijft mensenwerk”, aldus Philips. “Maar dat 
betekent niet dat we gaan rondneuzen in computers. Dat willen we 
helemaal niet.” 

 
naar: www.nos.nl van 11 februari 2016 
 

noot 1  De pacemaker is een apparaatje dat ervoor zorgt dat het hart in het juiste ritme blijft 

kloppen. 
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tekst 6 
 
Meer mogelijkheden aanpak computercriminaliteit 
 
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie krijgt in de Tweede Kamer 
steun voor het wetsvoorstel voor het vergroten van de 
politiebevoegdheden bij het bestrijden van computercriminaliteit. Maar er 
zijn ook kritische geluiden: wordt het internet er echt veiliger door? 
Het hacken van apparaten van verdachten door de politie roept veel 5 

vragen en discussie op. 
Een aantal woordvoerders van politieke partijen benadrukt het belang van 
het uitbreiden van de digitale opsporingsbevoegdheden. 
 Mevrouw Tellegen …(1)…: die opsporingsbevoegdheden zijn nodig 

om burgers en bedrijven te beschermen tegen cybercriminaliteit. 10 

 
Niet alle woordvoerders zijn positief over de uitbreiding van de digitale 
opsporingsmogelijkheden voor politie en justitie. 
 Mevrouw Van Tongeren …(2)…: we moeten niet te losjes omgaan met 

grondrechten zoals het briefgeheim. 
 
De Tweede Kamer stemt 20 december 2016 over het wetsvoorstel en de 15 

ingediende moties.
 
naar: www.tweedekamer.nl van 13 december 2016 
 
 
 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2018 
 
 
 

 maatschappijkunde CSE GL en TL 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 20 juni
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Politiek en beleid 

 
tekst 1 
 
Afvalwater als verwarming 
 
Zwembad ’t Bun op Urk is het eerste gebouw in Nederland dat wordt 
verwarmd met behulp van het afvalwater in de rioolpersleiding. Vies water 
dus. Volgens projectleider Simon Bos is Urk hiermee een voorloper op het 
gebied van duurzame energie. “Op Urk staat het eerste zwembad in 
Nederland dat volledig zonder gas wordt verwarmd.” 
 
naar: www.stentor.nl van 1 februari 2017 
 
Lees tekst 1. 

1p 1 Bij welke politieke stroming past het project uit tekst 1 het best? 
A de christendemocratische stroming 
B de ecologische stroming 
C de liberale stroming 
D de rechtsextremistische stroming 
E de sociaaldemocratische stroming 
 
tekst 2 
 
Burgemeester Alkmaar: zet veel minder politie in bij voetbal 
 
“Wie een feestje organiseert, moet zelf voor de beveiliging zorgen”, zegt 
de burgemeester van Alkmaar. “De inzet van politie bij het professionele 
voetbal moet flink terug.” 
 
naar: www.nrc.nl van 10 augustus 2015 
 
Lees tekst 2. 

1p 2 De burgemeester van Alkmaar is vanwege zijn functie betrokken bij 
voetbalwedstrijden in zijn gemeente. 
Wat is een taak of functie van de burgemeester rondom 
voetbalwedstrijden? 
A Hij is door zijn functie voorzitter van AZ, voetbalclub in Alkmaar.  
B Hij is ook hoofdcommissaris van politie in Alkmaar. 
C Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde in Alkmaar. 
D Hij treedt op als officier van justitie bij voetbalrellen. 
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tekst 3  
 
Afname werkgelegenheid houdt aan  
 
In 2014 werkten ruim 412 duizend medewerkers bij de overheid, dat is 
een kleine 50 duizend minder dan in 2004. De afname is grotendeels het 
gevolg van beleid van opeenvolgende kabinetten om te streven naar een 
kleinere overheid.  
Vooral de gemeentelijke en provinciale overheden zijn kleiner geworden: 
zij doen hun werk met minder personeel dan 10 jaar geleden. Er wordt 
verwacht dat de werkgelegenheid bij de overheid verder zal afnemen.  
 
naar: www.uwv.nl van 29 oktober 2015 
 
Lees tekst 3. 

1p 3 De afname van het aantal medewerkers bij de overheid is het gevolg van 
het beleid dat gevoerd is. 
Binnen welke politieke stroming past het beleid om te streven naar een 
kleinere overheid het best? 
A de christendemocratische stroming 
B de ecologische stroming 
C de liberale stroming 
D de rechtsextremistische stroming  
E de sociaaldemocratische stroming 
  
tekst 4 
 
Drie krantenkoppen uit het Algemeen Dagblad, regio Den Bosch 
1 Den Bosch blijft investeren in Actieplan Leerbanen 
2 Den Bosch start proef met anoniem solliciteren tegen discriminatie 
3 Den Bosch geeft kinderen dagelijks een schoolontbijt 
 
naar: www.ad.nl van 10 februari 2017 
 
Lees tekst 4. 

1p 4 Hieronder volgen drie begrippen: 
1 conservatief  
2 links 
3 oppositie 
 Welk begrip past het best bij het beleid uit de krantenkoppen van  
 tekst 4? 
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tekst 5 
 
SP komt met nieuw wetsvoorstel 
 
De Tweede Kamer bespreekt het wetsvoorstel ‘werken moet betaald 
worden’ van SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Zij heeft dit wetsvoorstel 
ingediend om werken zonder loon te stoppen. Karabulut: “Steeds vaker 
worden werkzoekenden ingezet om te werken zonder dat ze daar loon 
voor ontvangen. Dit werken zonder loon leidt tot verdringing van betaalde 
banen. Ik ben er trots op dat de SP dit wil stoppen.”  
 
naar: www.sp.nl van 25 januari 2017 
 
Lees tekst 5. 

1p 5 Welk recht van de Tweede Kamer is te herkennen in tekst 5? 
A het budgetrecht 
B het recht van amendement 
C het recht van initiatief 
D het recht van interpellatie 
 

1p 6 In tekst 5 staat dat het wetsvoorstel van Sadet Karabulut wordt 
besproken.  
Wie kan er nog meer een wetsvoorstel indienen in de Tweede Kamer? 
A de hoogste ambtenaar van een ministerie 
B de voorzitter van de Hoge Raad 
C een Eerste Kamerlid  
D een minister 
 
tekst 6 
 
Waar kan ik een klacht over de overheid indienen? 
 
Als u een probleem heeft met de overheid, kunt u een klacht indienen. 
Stuur uw klacht naar de gemeente of de overheidsorganisatie waarover u 
de klacht heeft. Als u te lang moet wachten op een antwoord of u bent niet 
tevreden over het antwoord, dan kunt u contact opnemen met … . 
 
naar: www.rijksoverheid.nl van januari 2017 
 
Lees tekst 6. 

1p 7 Welke instantie moet op de puntjes in tekst 6 worden ingevuld? 
A de Nationale Ombudsman 
B de reclassering 
C het ministerie van Justitie  
D slachtofferhulp 
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tekst 7 
 
Belangenvereniging Spankeren 
 
Wie zijn wij: De Belangenvereniging Spankeren stelt zich ten doel het 
algehele woon- en leefklimaat in Spankeren in stand te houden en waar 
mogelijk te verbeteren.  
 
Voorbeelden van onze werkzaamheden zijn: 
 bevorderen van de verkeersveiligheid 
 verfraaiing van het dorpsaanzicht 
 bewaking van een goede infrastructuur 
 
naar: www.belangenverenigingspankeren.nl van september 2017 
 
Lees tekst 7. 

1p 8 Belangengroepen hebben twee kenmerken.  
 Welk kenmerk van een belangengroep is te herkennen in tekst 7? 
 
tekst 8 
 
GroenLinks-leider Klaver wil minister-president worden 
 
Jesse Klaver heeft vrijdag aangekondigd dat hij minister-president van 
Nederland wil worden. “Nederland heeft een premier nodig die vasthoudt 
aan zijn idealen”, aldus Klaver. 
 
naar: www.volkskrant.nl van 14 januari 2017 
 
Lees tekst 8. 

1p 9 Wanneer is de kans het grootst dat Jesse Klaver minister-president 
wordt? 
als 
A GroenLinks de grootste regeringspartij wordt  
B hij direct door de burgers gekozen wordt 
C hij door de koning aangewezen wordt 
D hij door het parlement aangewezen wordt 
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tekst 9 
 
Een vraag van het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) aan de minister van 
Financiën over de televisie-uitzending van Radar over te hoog berekende 
boeterente. 
 
Vraag: 
Bent u bekend met de televisie-uitzending van Radar van 15 mei 2017 
over de te hoge boeterente die banken rekenen bij het oversluiten van 
een hypotheek? 
 
Het antwoord van minister Dijsselbloem van Financiën mede namens de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
Antwoord: Ja. 
 
naar: www.tweedekamer.nl van 13 september 2016  
 
Lees tekst 9. 

1p 10 Massamedia hebben een aantal functies voor de democratische 
besluitvorming.  
Welke functie van de massamedia (Radar) is het beste te herkennen? 
A het aandragen van onderwerpen voor de politieke agenda 
B het controleren van politici 
C het informeren van de burgers over het overheidsbeleid 
D het laten vormen van een mening door de burgers 
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afbeelding 1 
 

 
 
bron: www.rtvoost.nl van 3 december 2016 
 
tekst 10 
 
Burgemeesters tegen tolplannen 
 
Nederlandse en Duitse burgemeesters uit de grensregio trokken gisteren 
naar Berlijn om actie te voeren tegen de Duitse tolplannen. Daarbij 
ontvouwden de vijf burgemeesters een spandoek dat zij eerder ook al op 
3 december in Nederland hadden gedaan. “Om de Duitse regering ervan 
te doordringen hoe wij in Nederland tegen deze maatregel aankijken”, 
aldus burgemeester Michael Sijbom.  
In Berlijn voerden ze gisteren gesprekken met parlementariërs van de 
Duitse regeringspartijen. In de Duitse plannen staat dat buitenlandse 
automobilisten vanaf 2018 tol moeten betalen voor het gebruikmaken van 
de Duitse autowegen. Eerst was de EU tegen, omdat dit discriminerend 
zou zijn voor niet-Duitse automobilisten. De EU gaf onlangs echter toch 
haar toestemming. De Nederlandse verkeersminister Schultz heeft 
intussen opheldering geëist waarom de EU nu alsnog instemt met de 
tolplannen en kondigde eerder al aan de tolmaatregel aan te zullen 
vechten bij het Europese Hof. 
 
naar: De Telegraaf van 17 februari 2017 
 
Lees tekst 10 en zie afbeelding 1. 

3p 11 In de tekst is een aantal mogelijkheden te herkennen om het politieke 
besluitvormingsproces te beïnvloeden. 
 Noem drie verschillende mogelijkheden die in tekst 10 te herkennen 

zijn. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 …  
2 …  
3 …  
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tekst 11 
 
Friesch Dagblad 
 
Het Friesch Dagblad is een regionale krant waarbij de journalistiek wordt 
bepaald en gevoed door normen en waarden. Binnen het Friesch Dagblad 
wordt gewerkt vanuit een overtuiging aangaande God, mens en wereld. In 
het verlengde daarvan ziet het Friesch Dagblad het als zijn roeping al zijn 
journalistieke arbeid in dienst te stellen van het goede, onder meer in 
termen van duurzaamheid (zorg voor de wereld), samenleving en 
rechtvaardigheid, met een speciale belangstelling voor de regio. 
 
naar: www.frieschdagblad.nl van februari 2017 
 
Lees tekst 11. 

1p 12 Welke politieke stroming past bij het Friesch Dagblad? Geef ook een 
Nederlandse politieke partij die bij die stroming past. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De … stroming en een politieke partij die hierbij past is … 
 
tekst 12 
 
Minister onderzoekt verbod appen tijdens het fietsen 
 
De minister van Verkeer gaat bekijken of appen tijdens het fietsen 
verboden kan worden. Dit omdat er steeds meer ongelukken zijn met 
fietsers waarbij een mobieltje in het spel was.  
 
naar: de Volkskrant van 27 mei 2016 
 
Lees tekst 12. 

1p 13 Stel dat de minister van  Verkeer een wetsvoorstel bedenkt over appen op 
de fiets. 
De volgende personen en instellingen hebben met het wetsvoorstel te 
maken: 
1 ambtenaren van het ministerie 
2 de minister 
3 Eerste Kamer 
4 een politieagent 
5 Tweede Kamer 
Wat is de juiste volgorde van idee tot bekeuring? 
A 2, 1, 5, 3, 4  
B 2, 3, 5, 1, 4  
C 2, 5, 1, 3, 4 
D 2, 5, 3, 1, 4 
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2p 14 Niet alle personen van bestuursorganen worden gekozen. 
Twee van de volgende personen worden niet via directe verkiezingen 
gekozen: 
1 een Eerste Kamerlid 
2 een Tweede Kamerlid 
3 een gemeenteraadslid 
4 een lid van de Provinciale Staten 
5 een wethouder 
 Welke twee zijn dat? Schrijf de juiste nummers op. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
nummer: … 
nummer: … 
 
tekst 13 
 
Gemeenten massaal voor gecontroleerde wietteelt 
 
Een overgrote meerderheid van de Nederlandse gemeenten wil dat het 
kabinet experimenten toestaat met gecontroleerde wietteelt. Op het 
jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
stemde woensdag bijna 90 procent van de leden voor.  
Het beleid voor wiet is onhoudbaar en staat een effectieve aanpak van 
gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg, aldus de 
algemene ledenvergadering van de VNG, die 390 gemeenten 
vertegenwoordigt. Het besluit zal aan de minister worden overhandigd. 
 
naar: de Volkskrant van 9 juni 2016  
 
Lees tekst 13. 

1p 15 Wat doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in tekst 13? 
A Zij lobbyt voor nieuwe wetgeving. 
B Zij maakt initiatiefwetsvoorstellen voor nieuwe wetgeving. 
C Zij oefent in het openbaar druk uit op de politieke besluitvorming.  
D Zij voert nieuwe wetgeving voor gecontroleerde wietteelt in. 
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tekst 14  
 
Rotgans benoemd 
 
De gemeenteraad heeft Harry Rotgans van de Ouderenpartij AOV 
Purmerend benoemd en beëdigd. Na het vertrek van de heer Voorbij 
moest het college weer worden aangevuld. 
 
naar: Purmerends Nieuwsblad van 2 juni 2016 
 
Lees tekst 14. 

1p 16 Tot welke functie is de heer Rotgans benoemd? 
Hij is benoemd tot  
A burgemeester van Purmerend. 
B gemeenteraadslid van Purmerend. 
C hoofdcommissaris van de politie Purmerend. 
D wethouder van Purmerend. 
 
tekst 15 
 
Zorgcentrum gaat sluiten 
 
“We zijn heel erg geschrokken allemaal, vooral ook van de korte termijn 
van sluiten. Het is het gesprek van de dag hier in Wamel.” 
Merijn Broeders van Sociaal Maas en Waal verwoordt de gevoelens die 
de bekendmaking van de sluiting van het zorgcentrum Sint Henricus in het 
dorp teweeg heeft gebracht.  
Van Ooijen van de SP stelde eerder al vragen in de gemeenteraad: “Ik 
had het nieuws toen net op straat gehoord.” De verantwoordelijke 
wethouder reageerde dat Sint Henricus geen gemeentelijke 
verantwoordelijkheid is. 
Van Ooijen en Broeders vinden dat te gemakkelijk. “Als je ziet hoeveel 
maatschappelijke onrust het teweegbrengt, moet de gemeente er zich wel 
mee bemoeien”, meent Van Ooijen. 
 
naar: www.gelderlander.nl van 7 februari 2017 
 
Lees tekst 15. 

2p 17 Geef twee redenen waarom er in tekst 15 sprake is van een sociaal 
probleem. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
reden 1: … 
reden 2: … 
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Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 16 
 
Stel uit Nunspeet veroordeeld voor bezit harddrugs 
 
De rechtbank veroordeelde een 26-jarige man en een 24-jarige vrouw 
voor het bezitten van harddrugs. De man werd ook bestraft voor het 
dealen in harddrugs. Hij kreeg een gevangenisstraf van zeven maanden 
en moet ook een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van 
één maand uitzitten. De vrouw kreeg een taakstraf van 150 uur, waarvan 
50 voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.  
Bij het bepalen van de straf voor de vrouw heeft de rechtbank gekeken 
naar het feit dat zij psychische problemen heeft. Verder is ze niet eerder 
veroordeeld voor een strafbaar feit. Bovendien had zij een kleinere rol in 
het geheel dan de man. Om te voorkomen dat zij opnieuw een strafbaar 
feit begaat, legt de rechtbank een deel van de taakstraf voorwaardelijk op. 
 
naar: www.rechtennieuws.nl van 6 januari 2017 
 
Lees tekst 16. 

1p 18 Bij het bepalen van een vonnis houdt de rechter rekening met de 
uitgangspunten van het strafrecht. 
Waarmee heeft de rechter bij het bepalen van het vonnis voor de vrouw 
uit tekst 16 rekening gehouden? 
Hij heeft rekening gehouden met 
A de geestelijke gesteldheid en het strafblad. 
B het jeugdstrafrecht en de ernst van het delict. 
C noodweer en klassenjustitie. 
D witteboordencriminaliteit en overmacht.  
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tekst 17 
 
Enkelband wordt steeds vaker als straf opgelegd  
 
De enkelband wordt in Nederland steeds vaker als straf opgelegd. In 2012 
werd de enkelband 900 keer als straf opgelegd, maar in 2016 was dat 
1759 keer. De straf wordt vooral opgelegd bij zaken als overvallen en 
delicten die met drugs te maken hebben. 
Volgens Reclassering Nederland is de enkelband vaak goedkoper dan 
iemand opsluiten in de gevangenis. Bovendien kunnen veroordeelden wel 
hun relatie, werk of opleiding behouden wat … zou voorkomen.  
 
naar: www.nu.nl van 4 januari 2017 
 
Lees tekst 17. 

1p 19 Welk begrip moet op de puntjes in tekst 17 worden ingevuld? 
A eigenrichting 
B klassenjustitie 
C recidive 
D vergelding 
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tekst 18 
 
Drones 
 
In 2016 heeft de Dienst Luchtvaartpolitie 96 meldingen ontvangen over 
rondvliegende drones. In 2015 waren dat er nog 64 meldingen.  
Vorig jaar (2016) werd in totaal 36 keer proces-verbaal opgemaakt omdat 
mensen de droneregels overtraden. Hiervan schikten 23 personen hun 
zaak. 
 
naar: www.nu.nl van 12 januari 2017 
 

 
 
 
Lees tekst 18. 

2p 20 Dertien personen hebben hun zaak niet geschikt. 
 Noem twee mogelijkheden die er met deze dertien zaken gebeurd 

kunnen zijn. 
Doet het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
mogelijkheid 1: … 
mogelijkheid 2: … 
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tekst 19 
 
Gevangenismedewerker Zutphen mogelijk zelf de cel in 
 
Tegen F.V. (38) is een gevangenisstraf geëist van veertien maanden, 
waarvan zeven maanden voorwaardelijk. Hij wordt door justitie ervan 
verdacht dat hij in zijn functie als medewerker van de gevangenis in 
Zutphen informatie doorspeelde naar gedetineerden. Over twee weken 
volgt de uitspraak. 
 
naar: www.destentor.nl van 7 juli 2017 
 
Lees tekst 19. 

1p 21 Delicten worden ingedeeld in overtredingen en misdrijven. 
 Over wat voor soort delict gaat het in tekst 19? Leg je antwoord uit. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Het gaat over een … , want … 
 
tekst 20 
 
Maatschappelijk probleem 
 
De Surinaamse minister van justitie Edward Belfort moet zijn ogen niet 
dichtdoen voor de stijging van de criminaliteit, maar moet dit accepteren 
en aanpakken. Dat zegt de Surinaamse parlementariër Ronny Asabina. 
Asabina zegt dat door normvervaging de criminaliteit is gestegen. Hij vindt 
dat er collectief gehandeld moet worden om het probleem aan te pakken. 
 
naar: www.radio10.sr van 9 februari 2017 
 

2p 22 In tekst 20 vindt Ronny Asabina dat de stijgende criminaliteit een gevolg 
is van een maatschappelijk verschijnsel; namelijk de normvervaging. 
 Noem twee andere maatschappelijke verklaringen voor crimineel 

gedrag.  
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2p 23 Een groot aantal strafbare feiten komt niet bij de politie terecht. Dat komt 
omdat er niet altijd aangifte van wordt gedaan. 
 Noem een soort delict waar slachtoffers wel gemakkelijk aangifte van 

doen en noem een soort delict waar slachtoffers minder gemakkelijk 
aangifte van doen. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 Een soort delict waar slachtoffers gemakkelijk aangifte van doen is …  
2 Een soort delict waar slachtoffers minder gemakkelijk aangifte van 

doen is …  
 
tekst 21 
 
Uitleg van een wet 
 
Soms komt het voor dat een rechter zich afvraagt hoe een bepaalde wet 
uitgelegd moet worden. Om hierachter te komen kan … verzocht worden 
deze wet nader te bekijken. Deze instantie kan daarna aangeven hoe de 
wet uitgelegd moet worden. 
 
naar: www.wetrecht.nl van december 2016 
 

1p 24 Welke instantie moet op de puntjes in tekst 21 worden ingevuld? 
A de Hoge Raad 
B het ministerie van Justitie  
C het Openbaar Ministerie  
D het parlement 
 

1p 25 Uit onderzoek blijkt dat beeldvorming over criminaliteit niet altijd  
overeenkomt met de werkelijkheid. 
Wat kan daarvan een mogelijke oorzaak zijn? 
A De manier waarop over criminaliteit in de media wordt bericht.  
B De scheiding der machten speelt hier een grote rol in. 
C Criminaliteit is een onbelangrijk thema voor de media. 
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tekst 22 
 
Voetballertje uit club gezet  
 
Een voetballertje van tien jaar oud mag niet meer voetballen bij zijn club 
Bladella. Het jongetje heeft geen 25 lootjes, maar ‘slechts’ tien lootjes 
verkocht voor de jaarlijkse Nieuwjaarsloterij. De club bevestigt dat er nog 
drie jeugdspelers om die reden uit de club zijn gezet. In de regels van de 
club staat dat jeugdspelers voor minimaal 25 euro aan lootjes moeten 
verkopen. 
Moeder Maaike: “De meeste ouders betalen gewoon om geen gezeur te 
hebben. Maar ik vind dat je als club gewoon blij moet zijn met elke euro. 
Nu komt het op mij over alsof hij een zwaar misdrijf heeft gepleegd.” 
Haar zoontje is volgens zijn moeder erg aangedaan door het gebeuren.  
 
naar: www.omroepbrabant.nl van 15 februari 2017 
 

1p 26 Leg uit of er wel of geen sprake is van crimineel gedrag van het 
voetballertje uit tekst 22. 
Doe het zo: neem een van de twee onderstaande zinnen over en vul het 
antwoord aan. 
Er is wel sprake van crimineel gedrag, want … 
of 
Er is geen sprake van crimineel gedrag, want … 
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tekst 23 
 
Automobilist overmeesterd 
 
Een 21-jarige automobilist is overmeesterd door omstanders, nadat hij 
een 14-jarige jongen had aangereden. 
De jongen brak zijn been en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. 
De bestuurder van de auto weigerde na het ongeval te stoppen. 
Omstanders die het ongeluk zagen gebeuren, zijn achter de man 
aangegaan en hebben hem overmeesterd. De politie heeft de man 
vervolgens aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. 
 
naar: www.rtvnh.nl van 21 augustus 2016 
 
Lees tekst 23. 

1p 27 Dit bericht stond op de website van een Noord-Hollandse regionale  
tv-zender. Iedereen kon via Twitter op dit bericht reageren. 
Enkele Twitter-reacties waren: “De omstanders hadden hem op zijn bek 
moeten rammen.” en “De omstanders hadden hem op z’n benen moeten 
stampen.” 
Welke conclusie past bij de mening van deze Twitteraars over deze zaak? 
A Ze pleiten voor resocialisatie van de verdachte. 
B Ze staan positief tegenover eigenrichting. 
C Ze weten dat Nederland strenger straft dan de meeste Europese 

landen. 
D Ze willen strengere preventieve maatregelen. 
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tekst 24 
 
Nederlanders vrijuit in Antwerpse milieuzone  
 
Nederlanders met oudere auto’s hoeven voorlopig niet te vrezen dat ze 
een boete krijgen als ze de milieuzone van Antwerpen inrijden. Hun 
gegevens mogen niet worden doorgegeven.  
Sinds 1 februari 2017 geldt in een groot deel van Antwerpen een verbod 
voor oudere diesel- en benzineauto’s. Vanaf 1 maart 2017 moeten 
overtreders 125 euro afrekenen, maar dat geldt dus niet voor 
Nederlanders. Ook Fransen gaan vrijuit. Dagelijks worden in Antwerpen 
ongeveer 3000 Nederlandse auto’s geregistreerd via 
nummerplaatherkenning. Hoeveel van hen de lokale milieuregels 
overtreden, is onbekend. 
 
naar: www.detelegraaf.nl van 17 februari 2017 
 
Lees tekst 24. 

1p 28 Op welk beleid is er een verschil in tekst 24 tussen enerzijds Nederlandse 
en Franse nummerplaten en anderzijds Belgische nummerplaten te 
herkennen? 
A opsporingsbeleid 
B preventief beleid 
C vervolgingsbeleid 
 

1p 29 Er zijn verschillende redenen waarom een rechter iemand vrij kan 
spreken. Een daarvan is dat iemand niet toerekeningsvatbaar is. 
 Noem een andere reden waarom iemand kan worden vrijgesproken. 
 
tekst 25 
 
Tbs-maatregel 
 
Als verdachte verminderd of helemaal niet toerekeningsvatbaar is, is de 
verantwoordelijkheid voor het gepleegde misdrijf minder groot. Dat valt te 
lezen in het Wetboek voor Strafvordering, waarin details over straffen en 
maatregelen beschreven worden. Door deze regel kan het gebeuren dat 
een verdachte geen gevangenisstraf krijgt. Wel kan tbs opgelegd worden.  
 
naar: De Verslaggever van 16 mei 2015 
 
Lees tekst 25. 

1p 30 Welke bewering over tbs is juist? 
A Tbs is gericht op behandeling van de verdachte. 
B Tbs kan alleen worden opgelegd als er ook een hoofdstraf bij 

opgelegd is. 
C Tbs valt onder de bijkomende straffen. 
D Tbs wordt uitgezeten in een Huis van Bewaring. 
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3p 31 Bij de bestrijding van criminaliteit is een aantal instanties betrokken. 
Hier volgen zes instanties: 
1 politie  
2 gemeenteraad  
3 Openbaar Ministerie 
4 rechter 
5 parlement 
6 reclassering 
 
Hier volgen zes taken van instanties die betrokken zijn bij de bestrijding 
van criminaliteit: 
a beslissen of een verdachte schuldig of onschuldig is 
b begeleiden van een veroordeelde 
c een besluit nemen of iets verboden wordt op lokaal niveau 
d leiding geven aan een onderzoek naar aanleiding van een strafbaar 

feit 
e de minister goedkeuring verlenen een bepaalde straf te verhogen 
f preventief fouilleren van een verdacht persoon 

 
 Welke taak hoort bij welke instantie? 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan met de 
juiste letter. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
5 = … 
6 = … 
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tabel 1 
 
Winkelovervallen en plofkraken in Nederland 
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bron: www.detailhandel.nl van 20 februari 2017 
 
Bekijk tabel 1. 

1p 32 Welke conclusie naar aanleiding van tabel 1 is juist? 
A De afname van het aantal winkelovervallen gaat door de jaren heen 

steeds sneller. 
B In 2013 was het aantal winkelovervallen met 70% verminderd ten 

opzichte van 2010. 
C Over de gehele periode (2010-2016) is het aantal winkelovervallen 

ongeveer met twee derde is afgenomen. 
 
Zie tabel 1. 

2p 33 De daling van het aantal winkelovervallen is mede tot stand gekomen, 
doordat de winkeliers preventieve maatregelen hebben genomen.  
 Noem twee preventieve legale maatregelen die door winkeliers 

kunnen nemen, om het aantal winkelovervallen te laten dalen. 
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Maatschappelijke analyse: nepnieuws 

 
Bij de beantwoording van de vragen 34 tot en met 45 maak je gebruik van 
de teksten 1 tot en met 5 van het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 1. 

1p 34 In tekst 1 doet de Britse wetenschapper David Buckingham een uitspraak 
over het democratische proces en de rol van burgers daarin. 
De media hebben verschillende functies. 
Welke functie van de media schiet volgens David Buckingham tekort als 
de burgers geen politieke beslissingen meer kunnen nemen omdat de 
informatie niet betrouwbaar is? 
A de amusementsfunctie 
B de controlerende functie 
C de informatieve functie 
D de opiniërende functie 
 

2p 35 In tekst 1 gaat het over de belangen die mensen bij het verspreiden van 
nepnieuws hebben. 
 Geef twee zinnen uit de tekst waaruit blijkt dat mensen belangen 

hebben bij het verspreiden van nepnieuws. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
zin 1: … 
zin 2: … 
 
Zie tekst 1. 

1p 36 De Nederlandse democratische rechtsstaat is gebaseerd op een aantal 
waarden. 
Nepnieuws tast een aantal belangrijke waarden aan van de Nederlandse  
democratische rechtsstaat.  
 Noem naar aanleiding van tekst 1 één van die waarden. 
Let op: formuleer je waarde in één woord.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een belangrijke waarde van de Nederlandse democratische rechtsstaat 
die wordt aangetast, is …  
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Lees tekst 2. 
4p 37 Nepnieuws heeft gevolgen voor de democratische rechtsstaat. Een 

probleem wordt een maatschappelijk vraagstuk als het voldoet aan een 
aantal kenmerken. Eén van die kenmerken is dat het vraagstuk veel 
aandacht van de media krijgt. 
 Noem twee andere kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk. 

Geef bij elk kenmerk aan waarom uit tekst 2 blijkt dat dit kenmerk van 
toepassing is. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … 
Dat blijkt uit tekst 2, want … 
Kenmerk 2: … 
Dat blijkt uit tekst 2, want … 
 
Zie tekst 2. 

2p 38 Er kan met verschillende invalshoeken naar een maatschappelijk 
vraagstuk gekeken worden. 
 Welke invalshoek van maatschappijkunde is te herkennen in de 

aanpak van de Duitse regering in tekst 2? Geef ook een zin uit tekst 2 
waaruit dat blijkt. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De ... invalshoek is in de tekst te herkennen en een zin waaruit dat blijkt 
is … 
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Lees tekst 3. 
2p 39 Politieke stromingen hebben een aantal uitgangspunten. Ook hoe met 

maatschappelijke vraagstukken omgegaan moet worden. In tekst 3 geeft 
Eurocommissaris Andrus Ansip aan hoe hij het liefste wil dat het 
vraagstuk over nepnieuws aangepakt zou moeten worden. 
 Bij welke politieke stroming past de opvatting van Andrus Ansip in 

tekst 3? Geef de zin uit tekst 3 aan die past bij deze politieke 
stroming. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De opvatting van Andrus Ansip is afkomstig uit de … stroming en de zin 
waaruit dat blijkt is … 
 
Zie tekst 3. 

2p 40 In tekst 3 staat dat de Europese Commissie maatregelen dreigt te nemen 
tegen de verspreiders van nepnieuws. Een mogelijke maatregel is het 
maken van nieuwe wetgeving. 
Hieronder staan vier beweringen naar aanleiding van tekst 3. 
 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 Als lid van de EU mag Nederland de nieuwe wetgeving omzetten in 

nationale wetgeving, maar het is niet verplicht. 
2 De Europese Commissie heeft als taak om toe te zien of de nieuwe 

wetgeving in de lidstaten goed wordt toegepast. 
3 Het Europese Parlement beslist als enige Europese instantie of de 

nieuwe wetgeving er komt. 
4 Lobbyen om het Nederlandse politieke besluitvormingsproces te 

beïnvloeden is een mogelijk machtsmiddel van personen en of 
belanghebbenden, maar het is verboden om dit in de Europese politiek 
te doen.  

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord met juist of 
onjuist aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
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Lees tekst 4. 
1p 41 Een theorie over de beïnvloeding door de media is de selectieve-

perceptietheorie.  
Welk citaat uit tekst 4 past bij de selectieve-perceptietheorie? 
A “Geen rare kronkel in je hoofd als je nepnieuws gelooft”  
B “Internetbezoekers komen steeds vaker met ‘ongefilterde informatie’ in 

aanraking. ‘Het risico is groot dat we daardoor blijven steken bij de 
bronnen en info die onze gedachten bevestigen …’” 

C “Traditioneel gezien is het checken van bronnen en het zo objectief 
mogelijk weergeven van de werkelijkheid een taak van de 
journalistiek.”  

D “De paus heeft inmiddels uitzonderlijk hard uitgehaald naar het 
verspreiden en consumeren van nepnieuws.” 

 
1p 42 In tekst 4 staat een voorbeeld van nepnieuws: paus Franciscus zou de 

kandidatuur van Donald Trump steunen. Via de media werd verspreid dat 
de paus vond dat Donald Trump president moest worden.  
Op grond van welk machtsmiddel heeft men het nepnieuws verspreid dat 
juist de paus Donald Trump zou steunen? 
vanwege 
A de grote deskundigheid van de paus op het gebied van de 

Amerikaanse politiek 
B de wettelijke bevoegdheden van de paus 
C het charisma van de paus  
 

1p 43 In tekst 4 staat: “Iedereen creëert zijn eigen werkelijkheid en de media 
helpen daar goed bij.”  
Welk begrip past het beste bij dit citaat? 
A actualiteit  
B censuurverbod 
C pluriformiteit 
D referentiekader 
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Zie tekst 4.  
2p 44 Bij het verspreiden van nepnieuws is er geen sprake van objectiviteit.  

Zo objectief mogelijke nieuwsverstrekking moet voldoen aan drie criteria. 
Een van die criteria is te vinden in tekst 4: “Traditioneel gezien is het 
checken van bronnen en het zo objectief mogelijk weergeven van de 
werkelijkheid een taak van de journalistiek.”  
 Noem twee andere criteria van objectieve nieuwsverstrekking. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 … 
2 … 
 
Lees tekst 5. 

2p 45 Paul Horner geeft aan waarom nepnieuws zich zo snel als betrouwbaar 
nieuws verspreidt. Hij had dit zelf niet verwacht.  
 Geef door middel van een zin uit tekst 5 aan waaruit blijkt dat 

nepnieuws via de sociale media als betrouwbaar wordt gezien.  
Geef vervolgens je eigen oplossing wat je daar tegen zou kunnen 
doen en gebruik daarbij de sociaal-culturele invalshoek. Gebruik 
minimaal 10 en maximaal 50 woorden voor je oplossing. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een zin waaruit blijkt dat nepnieuws zich snel als betrouwbaar nieuws 
verspreidt is … en mijn oplossing is … 
 
 

einde  

Bronvermelding 

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

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Maatschappelijke analyse: nepnieuws 

 
tekst 1 
 
Nepnieuws 
 
Nepnieuws is misleidende informatie die wordt verspreid om geld te 
verdienen of om de publieke opinie te beïnvloeden. Nepnieuws (ook wel 
fake berichten of hoaxes genoemd) bestaat al heel lang, maar de 
verspreiding ervan gaat heel snel sinds de opkomst van sociale media. 
Iedereen kan tegenwoordig berichten plaatsen op internet. Daardoor lijken 
de grenzen tussen nieuws, nepnieuws en advertenties te vervagen. Het 
wordt steeds moeilijker om ze van elkaar te onderscheiden en een op 
feiten gebaseerde mening te kunnen vormen. 
Waarom maken mensen nepnieuws? 
Omdat ze er geld mee verdienen: hoe meer mensen op een artikel 
klikken, hoe meer geld ze krijgen vanwege de getoonde advertenties.  
Ook maken mensen bewust nepnieuws om meningen te beïnvloeden, 
bijvoorbeeld in de aanloop naar verkiezingen. 
Wat is het gevaar van nepnieuws? 
Als we onwaarheden als waarheid aannemen, is het erg moeilijk om een 
op feiten gebaseerde mening te vormen. 
De Britse wetenschapper David Buckingham zegt hierover: “Het 
democratische politieke proces is volledig gebaseerd op het verspreiden 
van betrouwbare informatie. Als dat wegvalt, kunnen burgers bijna 
onmogelijk correcte politieke beslissingen nemen.” 
 
naar: www.mediawijsheid.nl van april 2017 
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tekst 2 
 
Duitsland wil nepnieuws aanpakken 
 
Sociale media die te langzaam zijn bij het verwijderen van nepnieuws en 
haatberichten kunnen in Duitsland boetes tot €50 miljoen krijgen als dit 
wetsvoorstel van de Duitse regering wordt goedgekeurd. In Duitsland 
moet het parlement het wetsvoorstel nog aannemen. Weliswaar hebben  
Facebook en Twitter vrijwillig stappen gezet die tot verbetering hebben 
geleid, maar het is niet genoeg, volgens minister van justitie Heiko Maas 
tegenover journalisten van diverse media. 
“Er wordt te weinig illegale inhoud verwijderd en als het al gebeurt, gaat 
het zelden snel genoeg”, stelt Maas. “Het grootste probleem is en blijft dat 
de netwerken de klachten van hun eigen gebruikers niet serieus genoeg 
nemen.”  
De wet geeft de groeiende zorgen aan in de Duitse politiek over de 
mogelijke invloed van nepnieuws, met name tijdens 
verkiezingscampagnes. De angst is dat internet hoaxes (broodje-
aapverhalen) en regelrechte leugens in Duitsland net zo’n rol gaan spelen 
als tijdens de verkiezingen in de Verenigde Staten. Zo werd het bericht 
dat paus Franciscus Donald Trump steunde, razendsnel verspreid via de 
sociale media.  
 
naar: www.fd.nl van 14 maart 2017 
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tekst 3 
 
Europese Commissie dreigt met maatregelen tegen nepnieuws  
 
De Europese Commissie dreigt maatregelen te nemen, als sociale media 
zoals Facebook niks doen tegen nepnieuws. 
Dat zegt Eurocommissaris Andrus Ansip (Digitale interne markt) tegen de 
Financial Times.  
“Ik maak me net als veel andere mensen zorgen over nepnieuws, vooral 
na de verkiezingen in de Verenigde Staten”, volgens Ansip.  
Volgens critici hadden nepnieuwsberichten op Facebook mogelijk invloed 
op de Amerikaanse verkiezingen. In deze artikelen werden bijvoorbeeld 
presidentskandidaten zwartgemaakt. 
Ansip: “Ik denk dat het internet zichzelf moet reguleren. Maar als 
bepaalde dingen duidelijk gemaakt moeten worden, zullen we ons daarop 
voorbereiden.” 
Facebook werkt inmiddels aan maatregelen tegen nepnieuws. In 
Duitsland kunnen gebruikers nepnieuws melden bij het bedrijf, waarna 
een onafhankelijke partij onderzoek doet. Een nepbericht wordt 
vervolgens op een specifieke manier aangegeven, zodat lezers vooraf 
een waarschuwing zien. 
EU-voorzitter Jean-Claude Juncker sprak zich eind december 2016 
kritisch uit over nepnieuws. Hij wil dat de berichten strenger worden 
aangepakt. 
 
naar: www.nu.nl van 30 januari 2017 
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tekst 4 
 
‘Geen rare kronkel in je hoofd als je nepnieuws gelooft’ 
 
Een man in de Verenigde Staten trok zondag zijn geweer in een pizzeria, 
omdat oud-presidentskandidaat Hillary Clinton daar een 
kinderpornonetwerk zou runnen. Het motief klinkt vergezocht, en dat was 
het ook. Het misbruik was verzonnen, nepnieuws, verspreid via sociale 
media. Wie gelooft nu zoiets? 
“Dat zijn mensen zoals u en ik”, zegt Mark Deuze. Hij is hoogleraar 
mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. “Personen die 
nepnieuws op internet geloven, zijn geen mensen met een rare kronkel in 
hun hoofd. Hoe graag we ze ook in deze categorie proberen te stoppen”, 
legt hij uit in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. 
De kern van het verhaal volgens Deuze: wij doen allemaal aannames over 
de betrouwbaarheid van informatie en dat kan altijd tot problemen leiden. 
Dat mensen in nepberichten op internet trappen, komt volgens hem vooral 
door de heersende mediacultuur. 
Internetbezoekers komen steeds vaker met ‘ongefilterde informatie’ in 
aanraking. “Het risico is groot dat we daardoor blijven steken bij de 
bronnen en info die onze gedachten bevestigen”, zegt Deuze. 
Het is niet vreemd dat een gerucht grootschalige gevolgen heeft. Dat is 
van alle tijden. 
Traditioneel gezien is het checken van bronnen en het zo objectief 
mogelijk weergeven van de werkelijkheid een taak van de journalistiek. 
“Journalisten laten ons zien dat mensen en instanties op verschillende 
manieren naar dezelfde feiten kunnen kijken”, legt Mark Deuze uit. “Als 
dat opeens onze eigen verantwoordelijkheid wordt (zoals op sociale 
media), dan blijkt dat verdraaid lastig. Sterker nog: dat is vrijwel 
onmogelijk.” 
 
Het ene voorbeeld van nepnieuws is extremer dan het andere. In het 
geval van de schietpartij in de pizzeria in Washington had de schutter 
volgens Deuze de moeite moeten nemen om het nieuws te checken. 
“Het is niet vreemd dat een gerucht grootschalige gevolgen kan hebben. 
Dat is van alle tijden. Het is wel bijzonder dat deze man voor zijn theorie 
genoeg bewijzen had kunnen vinden waaruit bleek dat het niet waar was. 
Met een paar klikken op het internet was hij daar snel achter gekomen. 
Die moeite heeft deze man kennelijk niet genomen.” 
Het punt is dat, als we niet naar de journalistiek luisteren, we zelf moeite 
moeten doen om ook een andere werkelijkheid te kunnen zien. 
Rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen werd door ruim honderd 
websites nepnieuws de wereld ingestuurd. In een van de artikelen zou de 
populaire paus Franciscus de kandidatuur van Donald Trump hebben 
gesteund. De paus heeft inmiddels uitzonderlijk hard uitgehaald naar het 
verspreiden en consumeren van nepnieuws. 
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Volgens onderzoek van Trouw en NRC zijn ook in Nederland tientallen 
websites actief die verzonnen of dubieus nieuws verspreiden. Het doel 
van deze nieuwsaanbieders: geld verdienen door de vele mensen die op 
sensationele koppen klikken. 
Mark Deuze hamert erop dat mensen niet de ogen moeten sluiten voor 
andersdenkende instanties of personen. “Iedereen creëert zijn eigen 
werkelijkheid en de media helpen daar goed bij. Het punt is dat, als we 
niet naar de journalistiek luisteren, we zelf moeite moeten doen om ook 
een andere werkelijkheid te kunnen zien.” 
 
naar: het radioprogramma Nieuws en Co van 7 december 2016 
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tekst 5 
 
Auteur nepnieuws verdient 10.000 dollar per maand en heeft spijt 
 
Paul Horner denkt dat zijn berichten eraan hebben bijgedragen dat Trump 
straks in het Witte Huis zit. “Ik dacht dat ze mijn berichten wel zouden 
controleren, maar ze namen alles over.” Dat zegt Paul Horner in gesprek 
met The Washington Post. Hij leeft al enkele jaren van nepnieuws, en 
schreef tijdens de verkiezingscampagne veel berichten die door het 
Trump-kamp gretig werden overgenomen.  
Zo deelde Trumps toenmalige campagneleider, Corey Lewandowski, in 
maart een bericht dat door Horner was geschreven. Daarin claimde een 
demonstrant 3500 dollar betaald te hebben gekregen om te demonstreren 
bij een evenement van Trump. “Dat heb ik bedacht, compleet met een 
nepadvertentie waarin een oproep stond.” 
Sinds de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen is er discussie over de 
rol van nepnieuws tijdens de campagne op online platformen. Vooral op 
Facebook gingen berichten over bijvoorbeeld steun van de paus aan 
Trump viral, terwijl deze berichten niet klopten.  
Volgens BuzzFeed News deden nepberichten het uiteindelijk zelfs beter 
op Facebook dan campagne-artikelen van bijvoorbeeld The New York 
Times. 
 “Normaal gesproken checken mensen iets als ze het lezen”, zegt Horner, 
“Maar Trump-fans deden dat niet. Ze gingen er gewoon mee aan de haal. 
Nu zit Trump in het Witte Huis. In plaats van dat ik de campagne 
beschadigde, heb ik die geholpen. Dat voelt slecht.” Een topman van 
Google gaf onlangs al toe dat het nep-nieuws een rol kan hebben 
gespeeld in de Amerikaanse campagne. 
De 38-jarige auteur van nepnieuws zegt veel geld te verdienen aan de 
publicaties. “Ik verdien het meeste aan Google advertenties, per maand 
zo’n 10.000 dollar.” Hij is niet de enige; ook tieners in Macedonië 
verdienen duizenden euro’s aan de nepberichten.  
Google en Facebook zijn van plan het moeilijker te maken om geld te 
verdienen aan nepnieuws. Horner zegt daar nog niet zo bang voor te zijn. 
“Ik heb nu zo’n tien sites. Als ze die sluiten, gebruik ik gewoon weer een 
andere.” 
 
naar: www.nos.nl van 17 november 2016 
 
 

einde  
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GT-1127-a-18-2-o-E   

erratumblad 2018-2 
 

maatschappijkunde CSE GL en TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen maatschappijkunde GL en TL op woensdag 20 juni, aanvang 
13.30 uur, moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de kandidaten 
bekend zijn. 
 
 
Op pagina 20, bij vraag 33, moet 
 
Noem twee preventieve legale maatregelen die door winkeliers 
 kunnen nemen, om het aantal winkelovervallen te laten dalen. 
 
vervangen worden door: 
 
Noem twee preventieve legale maatregelen die winkeliers 
 kunnen nemen, om het aantal winkelovervallen te laten dalen. 
 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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Examen VMBO-GL en TL 

2017 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE GL en TL 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 15 mei
9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 1 
 
Strafrechtadvocaten vrezen voor …  
 
De bezuinigingen die de staatssecretaris van Justitie wil doorvoeren op de 
gesubsidieerde rechtsbijstand zullen leiden tot … . Strafrechtadvocaten 
gaan namelijk pro-deozaken1) weigeren en de voorkeur geven aan zaken 
van cliënten die zelf betalen. Dat zeggen twee verenigingen van 
strafrechtadvocaten op basis van een enquête onder hun leden. 

 
naar: www.volkskrant.nl van 27 oktober 2014 
 

1p 1 Wat moet tweemaal op de puntjes in tekst 1 worden ingevuld? 
A klassenjustitie 
B meer lik-op-stuk-beleid 
C meer transacties 
D witteboordencriminaliteit 
 
tekst 2 
 
T.Z. in hoger beroep veroordeeld tot zwaardere straf  
 
T.Z. heeft in hoger beroep een gevangenisstraf gekregen van 
40 maanden, waarvan 24 voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. 
Dit is een zwaardere straf dan de gevangenisstraf van 30 maanden, 
waarvan 15 voorwaardelijk, die hij in juli opgelegd kreeg. 
T.Z. drong in januari 2015 de televisiestudio van de NOS in Hilversum 
binnen met een alarmpistool1) in zijn handen. T.Z. vond dat de NOS het 
nieuws manipuleerde en daarmee invloed uitoefende op de publieke 
opinie. Hij eiste zendtijd om dat duidelijk te maken aan de kijkers van het 
journaal. 

 
naar: www.elsevier.nl van 22 december 2015 
 

noot 1 pro-deozaken = rechtszaken waarbij de overheid betaalt voor de advocaat van 

verdachten die de rechtsbijstand niet kunnen betalen 

noot 1 alarmpistool = pistool dat op een echt vuurwapen kan lijken, maar alleen een knal 

geeft en geen kogels afschiet 
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Lees tekst 2. 
1p 2 Wat houdt de straf in die T.Z. in hoger beroep heeft gekregen? 

A Hij moet 16 maanden de cel in, maar als hij in de proeftijd weer een 
strafbaar feit pleegt, moet hij nog 24 maanden extra de cel in. 

B Hij moet 16 maanden de cel in, maar als hij zich niet goed gedraagt in 
de gevangenis moet hij nog 24 maanden extra de cel in. 

C Hij moet 40 maanden de cel in, maar als hij in de proeftijd weer een 
strafbaar feit pleegt, moet hij nog 24 maanden extra de cel in. 

D Hij moet 40 maanden de cel in, maar als hij zich goed gedraagt, komt 
hij na 16 maanden vrij. 

 
Zie tekst 2. 

1p 3 Wie kunnen er na de uitspraak in juli in hoger beroep zijn gegaan? 
A alleen de NOS 
B alleen de officier van justitie 
C alleen T.Z. 
D de NOS en de officier van justitie 
E de NOS en T.Z. 
F de officier van justitie en T.Z. 
 
tekst 3 
 
T.Z. in hoger beroep veroordeeld tot zwaardere straf (vervolg) 
 
T.Z. had een dreigbrief laten zien aan de bewakers bij de receptie van de 
NOS, had een groot wapen bij zich, en droeg een oortje waardoor het leek 
alsof er nog andere mensen bij betrokken waren. Het NOS Journaal werd 
die avond niet zoals gewoonlijk uitgezonden. Op televisie is voortdurend 
zichtbaar of hoorbaar geweest hoe T.Z. zich met het wapen en een 
beveiligingsmedewerker in de studio bevond. 
 
naar: nos.nl van 22 december 2015 
 
Lees tekst 3 en zie tekst 2. 

1p 4 Criminaliteit heeft behalve materiële ook immateriële gevolgen. Mensen 
kunnen zich bijvoorbeeld bang en onveilig voelen.  
 Geef een mogelijk ander immaterieel gevolg van het strafbare gedrag 

van T.Z.  
 

Pagina: 211Voor 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).



 

 GT-0323-a-17-1-o 4 / 19 lees verder ►►►

tekst 4 
 
Noodbevel 
 
In Apeldoorn zijn zondagmiddag vier mensen aangehouden tijdens de 
demonstratie van de beweging Pegida1). 
Rond 13.00 uur is een noodbevel ingegaan op en rond de route die de 
Pegida-demonstranten liepen. Dit omdat tegendemonstranten gezien 
waren dicht bij deze route. Het noodbevel bood de politie meer 
mogelijkheden om mensen weg te sturen. 

 
naar: www.destentor.nl van 17 januari 2016 
 
Lees tekst 4. 

1p 5 Wie heeft het noodbevel afgegeven? 
A de burgemeester van Apeldoorn 
B de commissaris van de Koning 
C de hoofdcommissaris van politie 
D de officier van justitie 
 
tekst 5 
 
Eis: 16 en 14 jaar cel tegen crimineel stel 
 
Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank zware 
gevangenisstraffen geëist tegen het tweetal dat vorig jaar een spoor van 
geweld trok door Nederland. Tegen A.P. werd 16 jaar cel geëist, tegen 
E.B. 14 jaar. Op de publieke tribune, voor een groot deel gevuld met 
slachtoffers en hun familieleden, werd voorzichtig geapplaudisseerd toen 
de eis werd uitgesproken.  
 
naar: de Volkskrant van 7 maart 2015 
 

1p 6 Welk onderdeel van een rechtszitting wordt in tekst 5 beschreven? 
A de tenlastelegging 
B het laatste woord 
C het pleidooi 
D het requisitoir 
E het vonnis 
 

noot 1 Pegida omschrijft zichzelf als een beweging tegen de islamisering van Europa. 
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2p 7 Uit tekst 5 blijkt dat A.P. en E.B. niet volgens het jeugdstrafrecht zijn 
berecht, maar volgens het volwassenstrafrecht. 
 Noem twee zaken waaruit dat blijkt.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 In het jeugdstrafrecht staat dat …. en in tekst 5 staat … 
2 In het jeugdstrafrecht staat dat …. en in tekst 5 staat … 
 
tekst 6 
 
Vooroordelen bij agenten 
 
Paul Mutsaers deed onderzoek naar discriminatie door de Nederlandse 
politie. Hij liep anderhalf jaar met agenten mee, interviewde agenten en 
liet agenten dagboeken bijhouden.  
Hij vertelt: “Bij meer dan de helft van de verkeerscontroles die ik heb 
meegemaakt, zeker tientallen keren, werd vooraf een etnische doelgroep 
bepaald. Meestal richtte men zich op jongeren van een aantal etniciteiten: 
Marokkaans, Turks en Surinaams bijvoorbeeld. Als het raampje omlaag 
ging en er zat een autochtone Nederlander, dan kreeg die te horen: ‘U 
mag doorrijden, u behoort niet tot onze doelgroep.’ Het bekende verhaal 
is dat we die etnische groepen vaker terugzien in de misdaadcijfers.” 
 
naar: Trouw van 9 juni 2015 
 

1p 8 Met welk kenmerk van de rechtsstaat botst het politie-optreden dat 
Mutsaers in tekst 6 beschrijft? 
A handhaving van de rechtsorde 
B machtenscheiding 
C rechtsgelijkheid 
D rechtszekerheid 
 

1p 9 Om een beeld te krijgen van de omvang van criminaliteit in Nederland 
wordt gebruikgemaakt van verschillende soorten onderzoek en 
statistieken. Deze onderzoeken en statistieken hebben elk hun nadelen. 
Welke kanttekening kun je naar aanleiding van tekst 6 plaatsen bij de 
misdaadcijfers? 
A De cijfers zijn niet gekoppeld aan de ontwikkeling van de bevolking. 
B Selectieve opsporing beïnvloedt de cijfers. 
C Verkeersdelicten worden eerder bekend bij de politie dan minder 

zichtbare vormen van criminaliteit. 
D Verschil in aangiftebereidheid heeft invloed op de cijfers. 
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2p 10 Hieronder staat een aantal beweringen over slachtofferonderzoek of 
daderonderzoek. 
 Geef van elke bewering aan of deze gaat over slachtofferonderzoek of 

over daderonderzoek. 
1 Bij dit onderzoek komen vernielingen van openbaar bezit minder 

duidelijk in de cijfers naar voren. 
2 Bij dit onderzoek komen zware misdrijven minder duidelijk in de cijfers 

naar voren. 
3 Niet-ontdekte delicten, zoals fraudezaken, komen beter in de cijfers 

van dit onderzoek naar voren. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = …onderzoek 
2 = …onderzoek 
3 = …onderzoek 
 
tekst 7 
 
‘Nee tegen de houding: Ach, het was maar een bonnetje’ 
 
De officieren van justitie Monique ter Hart en Jos van Leijen kijken terug 
op de veroordelingen in hoger beroep van de verdachten van de 
vastgoedfraude, de grootste Nederlandse fraudezaak. De officieren van 
justitie geven antwoord op de vraag waarom de straffen die in hoger 
beroep zijn gegeven, veel zwaarder zijn dan de straffen die de rechtbank 5 

drie jaar geleden gaf.  
 
Volgens Ter Hart is de aandacht voor ethiek1) en moraal sinds de 
uitspraak van de rechtbank toegenomen en valt het in deze tijd extra op 
dat sommigen zich helemaal niet aan de regels hebben gehouden.  
 
Volgens Van Leijen geeft het gerechtshof een krachtig signaal dat 10 

documenten en rekeningen de werkelijkheid moeten weergeven. Het 
gerechtshof zegt daarmee hard nee tegen de houding: Ach, het was maar 
een bonnetje.  
 
Ter Hart kan zich voorstellen dat deze uitspraak van de rechter later een 
belangrijke gebeurtenis blijkt. “Het laat zien dat de ernst en impact van dit 15 

soort delicten heel serieus wordt genomen. We verwachten hier veel van.” 
Volgens haar zullen heel wat personen in de toekomst aan deze 
veroordelingen refereren2). Van Leijen: “Dit kan geen enkele rechter 
wegwuiven.” 

 
naar: Het Financieele Dagblad van 7 maart 2015 

noot 1 ethiek = filosofie (leer) over wat goed en kwaad is 

noot 2 aan iets refereren = naar iets verwijzen 
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1p 11 Er zijn verschillende maatschappelijke en individuele oorzaken van 
crimineel gedrag. 
Welke maatschappelijke oorzaak van crimineel gedrag is in tekst 7 te 
herkennen? 
A Bij het plegen van criminaliteit schakelen mensen hun schuldgevoel 

uit. 
B De samenleving wordt steeds anoniemer. 
C Een gebrek aan maatschappelijke bindingen bevordert crimineel 

gedrag. 
D Er is sprake van een veranderend norm- en waardebesef. 
 
Zie regel 14 tot en met 19 van tekst 7. 

1p 12 Volgens tekst 7 zullen rechters in de toekomst waarschijnlijk rekening 
houden met de uitspraak in deze rechtszaak. 
Waar zal deze uitspraak bij horen? 
A de fatsoensregels van de rechters 
B de jurisprudentie 
C de uitgangspunten in het strafproces 
D het Wetboek van Strafrecht 
 

2p 13 De overheid kan verschillende soorten maatregelen tegen criminaliteit 
nemen. 
Hieronder staat een aantal maatregelen. 
 Geef van elke maatregel aan of deze valt onder repressief beleid of 

onder preventief beleid. 
1 meer verlichting langs donkere wegen  
2 uitbreiding van het aantal gevangeniscellen 
3 verbeteren van de werkgelegenheid 
4 vergroten van de sociale controle 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … beleid 
2 = … beleid 
3 = … beleid 
4 = … beleid 
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tekst 8 
 
Dagboek van Anne Frank 
 
Een Duitse student (19) die voor een grote groep mensen de Hitlergroet 
bracht, heeft een opmerkelijke straf gekregen. Hij moet als straf het 
dagboek van Anne Frank lezen en er een samenvatting over schrijven. De 
rechter in Wolfsburg (Duitsland) heeft dat bepaald.  
 
naar: nos.nl van 3 november 2015 
 
Lees tekst 8. 

1p 14 Welk doel van straffen zal de rechter willen bereiken met het opleggen 
van deze straf? 
A beveiliging van de samenleving 
B resocialisatie 
C voorkomen van eigenrichting 
D wraak 
 
tekst 9 
 
Politie en crisisdiensten lieten verdachte B.U. telkens lopen 
 
B.U., de verwarde man die verdacht wordt van de moord op zijn zus en 
een oud-minister, heeft verschillende keren geprobeerd om zijn celstraf uit 
te zitten.  
In de periode rond de moord heeft hij zich meerdere keren gemeld op een 
politiebureau om te worden opgepakt‚ ‘omdat hij anders strafbare feiten 
zou gaan plegen’. Politie en crisisdiensten weigerden hem op te nemen, 
ondanks het feit dat B.U. nog een celstraf van drie jaar moest uitzitten. 
 
naar: justitie.eenvandaag.nl van 24 juni 2015 
 

1p 15 Het Openbaar Ministerie heeft verschillende taken, zoals het opsporen 
van strafbare feiten. 
Volgens tekst 9 heeft het Openbaar Ministerie een andere taak niet goed 
vervuld. 
 Welke taak is dat? 
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tekst 10 
 
Veroordeeld 
 
De rechtbank heeft B.U. veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het 
doden van zijn zus en een oud-minister. Het Openbaar Ministerie had 
naast tbs ook een celstraf van acht jaar geëist. 
De familie van B.U. noemt de uitspraak een “forse domper” en hoopt op 
een hoger beroep. Familieleden schrijven in een verklaring dat zij het 
onwaarschijnlijk vinden dat B.U. volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn 
toen hij twee zeer geliefde mensen op gewelddadige manier doodde. 
Volgens hen ontloopt B.U. met alleen tbs zijn verdiende straf. 
 
naar: www.nrc.nl van 13 april 2016 
 

2p 16 Hieronder staat een aantal beweringen naar aanleiding van tekst 10. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 De familie van de dader vindt dat het doel vergelding bereikt is met de 

veroordeling. 
2 Het belangrijkste doel dat de rechtbank met de veroordeling zal 

hebben gehad, is genoegdoening aan de slachtoffers. 
3 Het Openbaar Ministerie heeft een hoofdstraf en een maatregel geëist. 
4 Uit het vonnis blijkt dat de rechtbank de dader gestraft heeft omdat hij 

verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn daad. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
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afbeelding 1     
 

 
 
Bekijk afbeelding 1. 

1p 17 Onder aan afbeelding 1 staat dat je de tips kunt lezen op een website. De 
naam van de website waar je de tips kunt lezen, is weggelaten. Deze 
naam geeft het onderwerp van afbeelding 1 weer. 
Wat is de naam van de website? 
A geenrepressie.nl 
B iedereenrechtszekerheid.nl 
C stopheling.nl 
D tegeneigenrichting.nl 
 

1p 18 Er zijn in Nederland verschillende rechterlijke instanties, zoals de 
rechtbank. 
 Wat is de hoogste rechterlijke instantie? 
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Politiek en beleid 

 
tekst 11 
 
Klachten over Belastingdienst  
 
Het aantal klachten van burgers over de Belastingdienst is vorig jaar met 
31 procent gestegen. De stijging van het aantal klachten komt vooral door 
problemen met de afhandeling en uitbetaling van toeslagen, zoals 
huurtoeslag.  
 
naar: radar.avrotros.nl van 25 maart 2015 
 

1p 19 Welke officiële instantie neemt de klachten uit tekst 11 in behandeling? 
A de civiele sector van de rechtbank 
B de Nationale Ombudsman 
C de Tweede Kamer 
D het ministerie van Financiën 
 
tekst 12 
 
Opvolger benoemd 
 
De opvolger van … Henk Mulder is donderdag benoemd door de 
gemeenteraad van Almere. Hij kreeg 28 stemmen voor.  
 
naar: www.dichtbij.nl van 25 september 2015 
 

1p 20 Wat moet op de puntjes in tekst 12 worden ingevuld? 
A burgemeester 
B commissaris van de Koning 
C gemeenteraadslid 
D wethouder 
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tekst 13 
 
Minister: Zondagswet gehandhaafd 
 
De Zondagswet wordt niet ingetrokken als het aan de minister van 
Binnenlandse Zaken ligt. Hij gaat hiermee in tegen de wens van de 
Kamer, die af wilde van de wet die de zondagsrust regelt.  
De VVD en D66 dienden een … in om de Zondagswet in te trekken. De 
meerderheid van de Kamer was het met de VVD en D66 eens. De 
Zondagswet regelt onder andere dat het verboden is om op zondag vóór 
13.00 uur een evenement te organiseren. 
D66-Kamerlid Koser Kaya vindt het “onacceptabel” dat de minister weigert 
om de wens van de Kamer uit te voeren.  
 
naar: www.telegraaf.nl van 27 oktober 2015 
 

1p 21 Wat moet op de puntjes in tekst 13 worden ingevuld? 
A amendement 
B initiatiefwet 
C interpellatie 
D motie 
 

2p 22 Hieronder staat een aantal beweringen over ambtenaren. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 Ambtenaren hebben invloed op de formulering van wetten. 
2 Ambtenaren hebben invloed op de uitvoering van wetten. 
3 Een huisarts is een voorbeeld van een ambtenaar. 
4 Na de verkiezingen worden de ambtenaren op een ministerie 

vervangen door nieuwe ambtenaren. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
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tekst 14 
 
Gekozen bestuurders 
 
Bestuurders op alle niveaus (burgemeester, … (1) … en … (2) … ) 
bepalen steeds meer het beleid. D66 wil op al deze niveaus door de 
bevolking gekozen bestuurders die hun eigen kabinet of college 
samenstellen. 
 
naar: d66.nl van 2 februari 2016 
 

1p 23 Welke bestuurders zijn op de puntjes in tekst 14 weggelaten? 
   bij (1)      bij (2) 
A commissaris van de Koning  minister-president 
B gedeputeerde     Provinciale Statenlid 
C gemeenteraadslid   gedeputeerde 
D minister-president   gemeenteraadslid 
E Provinciale Statenlid   commissaris van de Koning 
 

1p 24 Bij welk uitgangspunt past het standpunt van D66 in tekst 14? 
A democratisering van de politiek 
B deregulering 
C particulier initiatief 
D vermindering van de bureaucratie 
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tekst 15 
 
Fragmenten uit de beginselverklaring van de politieke partij 
VoorNederland (VNL)  
 
De overheid dient zich zoveel mogelijk toe te leggen op haar kerntaken. 
Een van die kerntaken is veiligheid. Er moet daarom fors worden 
geïnvesteerd in politie en defensie.  
 
Nederland moet weer een soeverein1) land worden. De Europese Unie 
moet daarom terug naar haar oorspronkelijke doel: … . 
 
Kansloze immigratie willen we stoppen. De integratieproblemen zijn al 
veel te groot. Wij verdedigen de westerse kernwaarden: de democratische 
rechtsstaat, de vrije markt, de vrijheid van meningsuiting, de 
gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, de gelijkwaardigheid van 
hetero’s en homo’s en de scheiding van kerk en staat. 

 
naar: www.vnl.nu van 2 februari 2016 
 

1p 25 Welke belangrijke pijler van de Europese Unie moet op de puntjes in 
tekst 15 worden ingevuld? 
A een gemeenschappelijk buitenlands beleid 
B bestrijding van criminaliteit 
C economische samenwerking 
D een gemeenschappelijk integratiebeleid 
E een gemeenschappelijke munt 
 
Zie tekst 15. 

1p 26 De politieke partij VNL is in 2014 opgericht.  
Bij welk kenmerk van een parlementaire democratie past de oprichting 
van de politieke partij VNL? 
bij het kenmerk dat  
A de bevoegdheden van bestuurders zijn vastgelegd in de Grondwet 
B er geheime verkiezingen zijn 
C er grondrechten zijn 
D er sprake is van een machtenscheiding 
 

1p 27 Bij welke politieke stroming is VNL op basis van tekst 15 het best in te 
delen? 
A de christendemocratische stroming 
B de liberale stroming 
C de rechts-extremistische stroming 
D de sociaaldemocratische stroming 
 

noot 1 soeverein = onafhankelijk 
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2p 28 Hieronder staan verschillende Europese instellingen. 
1 de Europese Commissie 
2 de Raad van de Europese Unie 
3 het Europees Hof van Justitie 
4 het Europees Parlement 
 Welke van deze instellingen hebben als taak wetsvoorstellen goed te 

keuren? Kies twee nummers uit bovenstaand rijtje. 
 
tekst 16 
 
Staatssecretaris moet Mediawet noodgedwongen aanpassen 
 
Staatssecretaris Sander Dekker moet met zijn Mediawet terug naar de 
Tweede Kamer. Hij slaagt er niet in om de wet in de huidige vorm door de 
Eerste Kamer te krijgen. Hij kondigde aan dat hij met een aanpassing op 
de wet zal komen. Alleen dan kan hij steun in de Eerste Kamer krijgen.  
 
naar: www.ad.nl van 1 maart 2016 
 

1p 29 Het politieke besluitvormingsproces verloopt in een aantal fasen.  
In welke fase is de besluitvorming over de Mediawet in tekst 16 blijven 
steken? 
A fase 1: noemen van wensen / het (h)erkennen van het probleem als 

politiek probleem 
B fase 2: vergelijken of afwegen van wensen of behoeften: de politiek 

komt met oplossingen 
C fase 3: het nemen van besluiten 
D fase 4: het uitvoeren van besluiten 
 
Zie tekst 16. 

1p 30 Waarom komt de Eerste Kamer niet zelf met een aanpassing van de 
Mediawet? 
A omdat alleen de regering wetten mag aanpassen 
B omdat alleen de Tweede Kamer het recht van initiatief heeft 
C omdat de Eerste Kamer geen recht van amendement heeft 
D omdat in de Eerste Kamer blijkbaar geen steun voor de aanpassing is 
 
Zie tekst 16. 

1p 31 Waarom kan het zo zijn dat in de Tweede Kamer wel een meerderheid 
voor de wet was en in de Eerste Kamer niet? 
A omdat de Eerste Kamer minder zetels heeft dan de Tweede Kamer 
B omdat de Tweede Kamer ook de controlerende macht heeft en de 

Eerste Kamer niet 
C omdat in de Eerste Kamer de zetels anders over de partijen verdeeld 

waren dan in de Tweede Kamer 
D omdat in de Eerste Kamer ook ministers zaten 
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tekst 17 
 
Hún Brussel, óns Nederland 
 
We zijn allang niet meer baas in eigen huis. We zijn gast in eigen land; 
niet langer in staat onze eigen toekomst te bepalen, maar machteloze 
toeschouwers van on-Nederlands beleid, terwijl de EU-nationalisten 
feestvieren en genieten van eeuwigdurende lunches. Er is geen terrein te 
verzinnen waar we niet worden geschaad door de blinde bewoners van de 
ivoren torens in Brussel.  
Uit de EU. Uit de euro. 
 
naar: het verkiezingsprogramma 2012-2017 van een Nederlandse 
     politieke partij 
 

1p 32 Van welke politieke partij is tekst 17 afkomstig? 
A CDA 
B D66 
C GroenLinks 
D PVV 
 
tekst 18 
 
Uitgangspunten van een politieke partij 
 
We kiezen principieel voor menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid 
van mensen en de solidariteit tussen mensen. Daarom verzetten we ons 
tegen een maatschappij die wereldwijd overheerst wordt door een 
mentaliteit van ‘ieder voor zich’ waarin het recht van de sterkste het wint 
van het principe van gelijke kansen voor iedereen.  
We zetten ons in om de overheersing van de factor ‘kapitaal’ in de 
samenleving te doorbreken. Dat betekent zowel inzet binnen, als 
activiteiten buiten het parlement om de vertegenwoordiging van, en het 
contact met de mensen te bevorderen. 
 
naar: de kernvisie van een politieke partij  
 

1p 33 Tekst 18 is afkomstig uit een document waarin de kernvisie van een 
politieke partij is opgeschreven. 
 Tot welke politieke stroming behoort deze politieke partij? 
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2p 34 Hieronder staat een aantal kenmerken en rollen van politieke partijen. 
1 Ze brengen hun ideeën onder de aandacht van de burgers. 
2 Ze leveren mensen voor politieke functies. 
3 Ze nemen soms standpunten over van maatschappelijke 

groeperingen. 
4 Ze zijn als coalitiepartij medeverantwoordelijk voor het regeerakkoord. 
 Welke twee kenmerken of rollen blijken uit tekst 18? Kies twee 

nummers uit bovenstaand rijtje. 
 
 

Analyse maatschappelijk vraagstuk: werkstress 

 
Bij de beantwoording van de vragen 35 tot en met 45 maak je gebruik van 
de teksten 1 tot en met 6 van het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 1. 

1p 35 Minister Asscher heeft de campagne Check je Werkstress gestart.  
Er zijn verschillende theorieën over de beïnvloeding van mensen door de 
massamedia. Stel dat bij het opzetten van de campagne is uitgegaan van 
de multi-step-flow theorie. 
Uit welke regels van tekst 1 blijkt dit dan? 
A regels 8-9 (“Asscher … geschreven.”) 
B regels 10-12 (“Minister Asscher … aan te pakken.”) 
C regels 14-16 (“Deze campagne … werkvloer.”) 
D regels 18-19 (“Onder anderen … werkstress.”) 
 
Lees tekst 2. 

2p 36 Uit tekst 2 zijn waarden af te leiden op basis waarvan minister Asscher 
werkstress wil aanpakken. 
 Welke waarden blijken uit tekst 2? Noem twee waarden. 
 
Zie tekst 2. 

2p 37 Een maatschappelijk vraagstuk kun je vanuit verschillende invalshoeken 
bekijken, waaronder de politiek-juridische invalshoek en de veranderings- 
en vergelijkende invalshoek. In tekst 2 zijn twee andere invalshoeken te 
herkennen. 
 Welke andere invalshoek komt vooral naar voren in de regels 1-6 

en welke vooral in de regels 8-11? 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Regels 1-6: de … invalshoek 
Regels 8-11: de … invalshoek 
 

Pagina: 225Voor 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).



 

 GT-0323-a-17-1-o 18 / 19 lees verder ►►►

Zie tekst 1 en tekst 2. 
4p 38 Werkstress is een maatschappelijk vraagstuk. Een maatschappelijk 

vraagstuk heeft een aantal kenmerken. Een kenmerk is dat het vraagstuk 
de aandacht krijgt van de media. 
 Noem twee andere kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk die 

in tekst 1 of 2 naar voren komen en geef bij elk kenmerk een citaat uit 
tekst 1 of 2 dat betrekking heeft op het kenmerk. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … 
Citaat uit tekst … bij dit kenmerk: …  
Kenmerk 2: … 
Citaat uit tekst … bij dit kenmerk: … 
 
Zie tekst 2. 

1p 39 Kun je uit tekst 2 afleiden of Asscher, toen hij het interview gaf, lid was 
van een coalitiepartij of van een oppositiepartij? Geef een verklaring voor 
je antwoord. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Ja, Asscher was lid van een … (kies uit: coalitiepartij/oppositiepartij), want 
uit tekst 2 blijkt … 
of 
Nee, dat kun je niet weten, want … 
 
Lees tekst 3. 

2p 40 LIA is een belangengroep. Een kenmerk van belangengroepen is dat ze 
bepaalde belangen nastreven. 
 Noem een ander kenmerk van belangengroepen en geef aan waarom 

LIA in tekst 3 daaraan voldoet.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk: … 
LIA in tekst 3 voldoet daaraan, omdat … 
 
Zie tekst 3. 

2p 41 Uit tekst 3 blijkt dat belangengroep LIA de beschikking heeft over een 
aantal machtsmiddelen om haar doel te bereiken. 
 Noem twee van deze machtsmiddelen. 
 
Lees tekst 4. 

1p 42 Teksten kunnen in meer of mindere mate objectief of subjectief zijn. In 
tekst 4 lees je reacties van vier personen op de stelling ‘Mijn werkstress is 
het afgelopen jaar gestegen!’.  
Wie is in zijn reactie het meest objectief? 
A Benno 
B Franҫois 
C Huub 
D Paul 
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Lees tekst 5. 
2p 43 Tekst 5 stond in het dagblad Metro als onderdeel van de campagne 

Check je Werkstress. 
Massamedia kunnen verschillende functies hebben, waaronder de 
amuserende functie. 
 Leg uit welke twee andere functies van de massamedia tekst 5 kan 

vervullen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 De … functie, want … 
2 De … functie, want … 
 
Lees tekst 6. 

1p 44 Maatschappelijke vraagstukken kun je vanuit verschillende invalshoeken 
bekijken. 
 Formuleer vanuit de veranderings- en vergelijkende invalshoek een 

vraag waarop het antwoord in tekst 6 staat. 
 

2p 45 Stel, je hebt een eigen bedrijf en bent dus werkgever. Als werkgever heb 
je bepaalde belangen.  
 Ben jij als werkgever voor het verbieden of voor het toestaan van 

werkmail na zes uur? Geef een argument voor je mening en verwijs 
daarbij naar een gegeven uit het bronnenboekje. Geef daarnaast aan 
welk belang jij als werkgever bij jouw keuze hebt. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Ik ben voor het verbieden van werkmail na zes uur, want … (geef 
argument en tekstverwijzing) 
Het verbieden is in mijn belang, want … 
 
of 
 
Ik ben voor het toestaan van werkmail na zes uur, want … (geef 
argument en tekstverwijzing) 
Het toestaan is in mijn belang, want …  
 
 

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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Analyse maatschappelijk vraagstuk: werkstress 

 
tekst 1 
 
Beroepsrisico nummer 1: werkstress 
 
Stress op de werkvloer is het grootste beroepsrisico in ons land. Van het 
ziekteverzuim dat te maken heeft met het werk, wordt een derde 
veroorzaakt door werkstress. 
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat daarom de 
komende vier jaar samen met werkgevers en werknemers werkstress 5 

verder bespreekbaar maken en aanpakken. Zijn ministerie gaat de 
komende jaren extra controleren op gezonde werktijden, werkdruk en 
agressie op de werkvloer. Asscher heeft dat aan de Tweede Kamer 
geschreven. 
 
Minister Asscher geeft vandaag in Den Haag in het bijzijn van werkgevers 10 

en werknemers het startsein voor een plan om stress door of op het werk 
aan te pakken. Op deze bijeenkomst lanceert Asscher ook de campagne 
Check je Werkstress. 
Deze campagne is bedoeld om werkgevers en werknemers te wijzen op 
de risico’s van te veel werkstress en moet ervoor zorgen dat het 15 

onderwerp bespreekbaar wordt op de werkvloer.  
In de campagne staan ervaringsverhalen van bekende en onbekende 
Nederlanders centraal. Onder anderen bekende Nederlanders Hugo Borst 
en Leontien van Moorsel vertellen over hun ervaringen met werkstress. 
 
naar: www.rijksoverheid.nl van 13 mei 2014 
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tekst 2 
 
Fragment uit een interview met minister Asscher 
 
Praten over stress is volgens u taboe, maar het is toch al lang geen 
schande meer om te zeggen dat je een burn-out1) hebt? 
“Toegeven dat je een burn-out hebt gehad, is inderdaad niet meer iets 
waar mensen zich voor schamen. Maar als je een burn-out hebt, is het al 
te laat. Dat mensen daarvóór op het werk niet durven zeggen ‘ik kan het 5 

niet meer aan’, dat is het taboe.” 
 
Bijna 1 miljoen Nederlanders lijden onder dat taboe. Ziek worden door de 
werkdruk is inmiddels uitgegroeid tot beroepsziekte nummer 1. En hoewel 
harde cijfers ontbreken, kost dat waarschijnlijk miljarden euro’s per jaar. 
Dat moet veranderen vindt minister Asscher, die van het bestrijden van 10 

werkstress de afgelopen maanden een speerpunt heeft gemaakt. “Niet 
alleen omdat het geld kost, maar omdat mensen echt kapot gaan aan hun 
werk.” 

 
naar: www.metronieuws.nl van 3 november 2014 
 
tekst 3 
 
Leraren protesteren tegen werkdruk 
 
De leraren hebben er genoeg van. Veel Nederlandse leraren hebben het 
gevoel dat de politiek niet naar hen luistert. Ze klagen al jaren dat hun 
werkdruk te hoog is en dat de klassen te vol zitten.  
Daarom zijn een stel leraren vandaag naar Den Haag gegaan waar ze 
vanmorgen om 9.00 uur de ingang van het ministerie van Onderwijs 
blokkeerden. Honderden leraren deden mee aan de protestactie die 
georganiseerd werd door belangenvereniging LIA (Leraren in Actie). Een 
aantal leraren had vervolgens om 11.00 uur een vergadering met minister 
Jet Bussemaker van Onderwijs. 
 
naar: www.dagelijksestandaard.nl van 5 oktober 2015 
 

noot 1 burn-out = geheel van klachten, waaronder emotionele uitputting, als gevolg van 

langdurig te hoge werkdruk 
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tekst 4 
 
Reacties op de stelling ‘Mijn werkstress is het afgelopen jaar 
gestegen!’ 
 
Benno: 
Uit onderzoek blijkt dat een op de zeven werknemers te maken krijgt met 
burn-outklachten. En het zijn niet meer alleen de ouderen. Steeds meer 
jongeren zitten ziek thuis omdat ze opgebrand zijn. 
 
Franҫois: 
Wij hebben meer stress over hoe we de rekeningen moeten betalen met 
dat zielige salaris dat de bazen nog maar geven tegenwoordig. 
 
Huub: 
Wat zijn Nederlanders toch een stelletje verwende mensen. Ik heb drie 
jaar in Japan voor een firma gewerkt. Dat is wel even anders. Daar 
werken ze echt hard. Heerlijk was dat. Ophouden met zielig doen en aan 
de slag. 
 
Paul: 
Er wordt veel te veel van mensen gevraagd en als je het niet aankunt, 
moet je vertrekken. Het is een serieus verschijnsel, dat de 
volksgezondheid ernstig bedreigt. 
 
naar: www.facebook.com/L1mburg 
 
tekst 5 
 
Wat kan je doen tegen stress? 
 
Negeer of ontken de stress-signalen niet! Ze gaan niet weg door niets te 
doen. Enkele tips om je werkstress te verminderen: 
 
 Praat erover met collega’s, vrienden en familie. 
 Ga op zoek naar taken die je plezier geven. Je kan meer aan als je je 

werk leuker vindt. 
 Ga erover in gesprek met je leidinggevende. 
 Bewegen helpt om stress tegen te gaan. 
 Probeer heel bewust te ontspannen. Neem bijvoorbeeld korte pauzes 

op het werk. 
 
Kijk voor meer informatie op www.checkjewerkstress.nl 
 
bron: Metro van 16 november 2015 
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tekst 6 
 
Mail jij nog na zes uur? 
 
Nog even snel een mailtje openen op de bank en beantwoorden in bed. 
Zeker met een smartphone is zo’n ‘overwerkmail’ zo gestuurd.  
In België wordt momenteel onderzocht of de uitwisseling van werkmail 
tussen ambtenaren na zes uur ’s avonds kan worden stilgelegd. Als deze 
proef doorgaat, zal een groep van ruim tweeduizend werknemers 
’s avonds geen toegang meer hebben tot de bedrijfsmail. Hiermee hoopt 
de overheid een einde te maken aan het hoge aantal burn-outs onder 
ambtenaren, dat de laatste jaren alleen maar is toegenomen.  
 
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat overwerken slecht kan zijn voor 
de gezondheid. Zo publiceerden onderzoekers van de universiteit van 
Hamburg afgelopen zomer een studie waaruit bleek dat mensen die 
langer bereikbaar moeten zijn voor werk, meer stress ervaren. 
 
Moeten Nederlandse werkgevers het e-mailverkeer ook stilleggen in de 
avonduren? Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg 
University, denkt van niet. Het heeft iets ouderwets om e-mail na zes uur 
te verbieden. Alsof mensen tegenwoordig niet ook via andere kanalen 
communiceren. 
Bovendien past het niet in de Nederlandse arbeidscultuur, waar 
werknemers juist steeds meer zelf willen bepalen. “In januari 2016 gaat de 
Wet Flexibel Werken in, een nieuwe wet die juist hamert op meer vrijheid 
voor de werknemer, ook als het gaat om werktijden.” 
 
naar: www.nrc.nl van 7 november 2015 
 
 
 

einde  
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 21 juni
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 1 
 
Gluren bij de buren verboden in Zoetermeer 
 
In Zoetermeer is het gluren bij de buren verleden tijd. In de algemene 
plaatselijke verordening (APV) is hiervoor namelijk een verbod 
opgenomen. Het gluurverbod is vooral ingesteld om stalking te bestrijden. 
Het gluurverbod geldt voor het bespieden van personen in gebouwen, 
woonwagens of woonboten.  
 
naar: www.hartvannederland.nl van 2 december 2014  
 
Lees tekst 1. 

1p 1 Wie heeft het gluren verboden? 
A de burgemeester 
B de gemeenteraad 
C de regering 
D het parlement 
 
tekst 2 
 
Politie Rotterdam eo  @Politie_Rdam  • 17 jul. 
Dader schietincident #Forelstraat #Hoogvliet #Rotterdam gevlucht. 
Meerdere eenheden zijn naar hem op zoek. Tips zijn welkom via 
0900-8844. 
 
bron: twitter.com van 17 juli 2016 
 

1p 2 Tekst 2 is een Twitterbericht van de politie Rotterdam.  
Over welke taak van de politie gaat dit bericht? 
A hulpverlening 
B opsporing van strafbare feiten 
C preventie 
D vervolging 
 

Pagina: 234Voor 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).



 

 GT-0323-a-17-2-o 3 / 18 lees verder ►►►

afbeelding 1     
 

 
 
bron: De Standaard, 16 februari 2012 
 
Bekijk afbeelding 1. 

2p 3 De gevangene op het bankje zit niet voor het eerst in de gevangenis. 
 Leg uit welk doel van straffen niet voldoende bereikt is bij de 

gevangene op het bankje. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Het doel …, want … 
 

1p 4 Van welk verschijnsel is sprake in afbeelding 1? 
A eigenrichting 
B klassenjustitie 
C recidive 
D sociale ongelijkheid 
 

2p 5 Het aantal geregistreerde gevallen van diefstal is meestal lager dan het 
aantal werkelijk gepleegde gevallen van diefstal.  
 Geef hiervoor twee verklaringen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Verklaring 1: … 
Verklaring 2: … 
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tekst 3 
 
‘Financiering rechtspraak te veel politiek’ 
 
“Het budget voor de rechtspraak mag niet afhankelijk zijn van de keuzes 
van de minister van Veiligheid en Justitie. Financiering van de 
rechtspraak is nu te veel een politieke keuze. Dat moet veranderen.” Dat 
schrijft Frits Bakker, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. 
“Voor de financiering van de rechtspraak moet louter en alleen de vraag 
leidend zijn wat nodig is om rechtszaken goed en tijdig te kunnen doen”, 
benadrukt Bakker. Volgens Bakker kan het kabinet de rechtspraak nu 
beïnvloeden via de portemonnee. Dat hoort volgens hem niet in een 
rechtsstaat. 
 
naar: www.nu.nl van 12 mei 2016 
 
Lees tekst 3. 

1p 6 Frits Bakker vindt de financiering van de rechtspraak in Nederland te veel 
een politieke keuze en vindt dat niet in een rechtsstaat horen. 
Welk kenmerk van de rechtsstaat wordt volgens Bakker aangetast? 
A Burgers hebben grondrechten. 
B De overheid is gebonden aan de wet. 
C handhaving van de openbare orde 
D trias politica 
 
tekst 4 
 
Aanpak inbraken in een wijk in Veghel 
 
De afgelopen twee maanden werd er in de Veghelse wijk Het Ven al 
ingebroken in zeven woningen en zeven auto’s. Daarom werd er een 
informatieavond gehouden door de politie en het Buurt Informatie 
Netwerk.  
De politie deed een beroep op de verantwoordelijkheid van de bewoners 
van de wijk. “Jullie zijn de ogen en oren van de wijk.” Vanaf mei zal een 
groep vrijwilligers door de wijk lopen en bewoners wijzen op openstaande 
poorten en tassen of laptops die in auto’s achterblijven. 
 
naar: www.bd.nl van 7 maart 2016 
 

1p 7 Er zijn verschillende oorzaken van criminaliteit. 
Welke maatschappelijke oorzaak van criminaliteit wil de politie in tekst 4 
aanpakken? 
A een gebrek aan maatschappelijke bindingen 
B een veranderend waardenbesef 
C slechte levensomstandigheden 
D weinig sociale controle 
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tekst 5 
 
Zaak tegen J.B. moet over 
 
De zaak tegen J.B., die momenteel een straf uitzit wegens doodslag op 
R.S., moet opnieuw behandeld worden. Dit oordeelde … vandaag.  
In 2011 werd R.S. gedood in de woning van J.B. J.B. werd veroordeeld tot 
een jarenlange celstraf. Maar volgens … is de veroordeling op 
veronderstellingen gebaseerd die onvoldoende zijn onderbouwd. En moet 
de zaak dus over. J.B. heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.  
 
naar: www.at5.nl van 16 februari 2016 
 

1p 8 Wat moet tweemaal op de puntjes in tekst 5 worden ingevuld? 
A de Hoge Raad 
B de minister van Justitie 
C de strafrechter 
D het gerechtshof 
E het Openbaar Ministerie 
 

2p 9 Hieronder staan vier beweringen over misdrijven en overtredingen. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 Als je veroordeeld wordt voor een misdrijf, krijg je altijd een strafblad. 
2 Een overtreding wordt berecht door een kantonrechter. 
3 Of een delict een misdrijf of overtreding is, staat in het Wetboek van 

Strafvordering. 
4 Voor een overtreding kun je een vrijheidsstraf krijgen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
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tekst 6 
 
Verdachten drugslab voor de rechter 
 
Voor de rechtbank stonden verdachten terecht op verdenking van 
betrokkenheid bij een drugslaboratorium in een woning. In het 
laboratorium waren materialen gevonden die gebruikt worden voor het 
maken van kunstmatige cocaïne. 
Een van de verdachten is A.V. Hij stelde zijn woning beschikbaar aan de 
groep verdachten. De rechter vroeg A.V. of hij niets had geroken van de 
drugsproductie. A.V. verklaarde niets geweten te hebben van het 
drugslaboratorium. “Ik ben dom geweest. Ik wist van niets en heb nooit 
het vermoeden gehad dat er iets gebeurde daar”, aldus de verdachte.  
Ook andere verdachten ontkenden iets geweten te hebben van het 
drugslaboratorium.  
 
naar: rtvrondevenen.nl van 6 juni 2016 
 

1p 10 Een rechtszitting verloopt in een bepaalde volgorde.  
Welke onderdelen zijn al geweest vóór het beschreven onderdeel in 
tekst 6? 
A aanklacht en pleidooi 
B opening en requisitoir 
C tenlastelegging en verhoor van getuigen 
D verhoor van deskundigen en laatste woord 
 

1p 11 Niet alleen in het Wetboek van Strafrecht, maar ook in andere wetten 
staat welk gedrag strafbaar is.  
 In welke wet staat het strafbare feit uit tekst 6? 
 

1p 12 Niet alle strafbare feiten die worden onderzocht, komen voor de rechter. 
Soms wordt een zaak geseponeerd. 
 Wie kan een zaak seponeren? 
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tekst 7 
 
Wat zijn de kenmerken van een werknemer die een misstap begaat?  
 
Hoffmann Bedrijfsrecherche deed onderzoek naar misstanden op de 
werkvloer. 
Hieronder staat een schets van het daderprofiel: 
1 In 28 procent van de gevallen was de dader in onze onderzoeken een 

vrouw. 
2 Met name werknemers die langdurig in dienst zijn, zijn in staat om 

fraude op vindingrijke wijze te verbergen. Zij kennen de 
bedrijfsprocessen goed. 

3 Ongeveer 30 procent van de fraudeurs heeft een directie- of 
managementfunctie. 

4 In 45 procent van de gevallen heeft de dader binnen het bedrijf een 
positief imago. Ongeveer 18 procent van de daders bleek al niet zo 
goed bekend te staan. 

5 17 procent van de daders gaf aan dat hij de fraude pleegde, omdat het 
makkelijk ging. 

 
naar: www.metronieuws.nl van 19 april 2016 
 

1p 13 Van welk soort criminaliteit is in ieder geval sprake bij punt 3 in tekst 7? 
A georganiseerde criminaliteit 
B heling 
C kleine criminaliteit 
D witteboordencriminaliteit 
 

1p 14 Er zijn verschillende maatschappelijke en individuele verklaringen voor 
criminaliteit. 
Welke maatschappelijke verklaring is te herkennen in tekst 7? 
A Crimineel gedrag wordt aangeleerd in de groep. 
B De gelegenheid maakt de dief. 
C De samenleving wordt steeds anoniemer. 
D Een gebrek aan maatschappelijke bindingen bevordert crimineel 

gedrag. 
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tekst 8 
 
Politie Venlo ‘steelt’ fietsen op middelbare school 
 
Bij een middelbare school in Venlo namen agenten vorige week zonder 
verdere toelichting negen gestolen fietsen mee. “Wij hadden sterke 
aanwijzingen dat er bij deze fietsen sprake was van diefstal of … ”, zegt 
de politie Venlo.  
Ouders die kunnen aantonen dat de fiets voor een normale prijs in een 
winkel is gekocht, krijgen de fiets terug.  
 
naar: nos.nl van 16 april 2016 
 

1p 15 De politie in Venlo heeft aanwijzingen dat er behalve van diefstal ook 
sprake kan zijn geweest van een ander misdrijf. Dit misdrijf is op de 
puntjes in tekst 8 weggelaten. 
 Welk misdrijf moet er op de puntjes in tekst 8 worden ingevuld? 
 

1p 16 Er zijn verschillende soorten overheidsbeleid ten aanzien van criminaliteit. 
Onder welk soort beleid valt snelrecht? 
A onder gevangenisbeleid 
B onder opsporingsbeleid 
C onder vervolgingsbeleid 
 
tekst 9 
 
Kabinet beperkt bevoegdheden politie in wetsvoorstel 
 
Politie en justitie krijgen minder bevoegdheden om cybercriminaliteit aan 
te pakken dan eerst is voorgesteld. Dat blijkt uit het wetsvoorstel 
Computercriminaliteit III, dat dinsdag aan de Tweede Kamer is 
voorgelegd. 
Het decryptiebevel is uit het wetsvoorstel geschrapt. Dit bevel houdt in dat 
een officier van justitie verdachte personen kan dwingen de 
wachtwoorden van beveiligde bestanden te geven. 
In een eerdere versie van de wet stond het decryptiebevel nog wel. Als 
verdachten dat bevel negeerden, zouden ze drie jaar cel kunnen krijgen. 
Het kabinet stelt nu dat het decryptiebevel te veel botst met een recht dat 
verdachten hebben.  
 
naar: de Volkskrant van 22 december 2015 
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Lees tekst 9. 
1p 17 Het feit dat het decryptiebevel uit het wetsvoorstel gehaald is, heeft te 

maken met een recht dat verdachten in Nederland hebben. 
Welk recht is dit? 
A het recht om onschuldig te zijn totdat je door de rechter schuldig bent 

bevonden  
B het recht om te weten waarvan je verdacht wordt 
C het recht om te zwijgen 
D het recht op een onafhankelijke rechter 
E het recht op hulp van een advocaat 
 
 

Politiek en beleid 

 
tabel 1 
 
Zetelverdeling Eerste Kamer  
 

partij aantal zetels

VVD 13

CDA 12

D66 10

overige partijen …

 
naar: www.eerstekamer.nl van 28 mei 2015 
 

1p 18 In 2015 is een nieuwe Eerste Kamer gekozen. In tabel 1 staat de nieuwe 
zetelverdeling. 
Hoeveel zetels hebben de ‘overige partijen’? 
A 15 
B 40 
C 65 
D 115 
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tekst 10 
 
Commissaris van de Koning in Groningen 
 
René Paas zal waarschijnlijk Max van den Berg als commissaris van de  
Koning in Groningen opvolgen.  
Paas wordt door de Provinciale Staten van Groningen voorgedragen bij …  
die uiteindelijk over de benoeming gaat. 
 
naar: www.nrc.nl van 2 februari 2016 
 

1p 19 Wat moet op de puntjes in tekst 10 worden ingevuld? 
A de Gedeputeerde Staten 
B de regering 
C de Tweede Kamer 
 
tekst 11 
 
Emile Roemer opnieuw SP-lijsttrekker bij verkiezingen 
 
Emile Roemer is bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 
opnieuw de lijsttrekker van de SP. Kandidaten voor het lijsttrekkerschap 
konden zich tot 1 mei 2016 melden bij de … .  
 
naar: www.volkskrant.nl van 1 mei 2016 
 

1p 20 Wat moet op de puntjes in tekst 11 worden ingevuld? 
A koning 
B minister van Binnenlandse Zaken 
C politieke partij 
D Tweede Kamer 
 
Zie tekst 11. 

1p 21 Politieke partijen vervullen verschillende rollen in de samenleving. 
Welke rol zal Emile Roemer als lijsttrekker vooral vervullen? 
A belangen van maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen 
B beslissen wie er op de verkiezingslijsten komen 
C de ideeën van een politieke partij onder de aandacht brengen 
 

1p 22 Ambtenaren hebben invloed op het proces van politieke besluitvorming. 
 Geef een reden waarom ambtenaren invloed hebben op het proces 

van politieke besluitvorming. 
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2p 23 De Eerste en Tweede Kamer hebben een aantal rechten om hun taken te 
kunnen uitvoeren. 
Hieronder staat een aantal rechten. 
a het budgetrecht 
b het recht om schriftelijke vragen te stellen 
c het recht van amendement 
d het recht van initiatief 
 Geef van elk recht aan of het een recht is van 

1  alleen de Eerste Kamer 
2  alleen de Tweede Kamer 
3  allebei de Kamers 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
a = een recht van … 
b = een recht van … 
c = een recht van … 
d = een recht van … 
 
tekst 12 
 
Verkleinen van de kloof tussen burger en politiek 
 
Hoe verklein je de kloof tussen burger en politiek? In Uden maakten 
320 mensen zelf plannen voor hun stad. Maar liefst 400 ideeën kwamen 
aan de orde tijdens een ‘burgertop’ in het Noord-Brabantse Uden. Doel: 
de kloof tussen burger en politiek verkleinen.  
Uden liet zich inspireren door de Vlaamse auteur David van Reybrouck, 
die vindt dat mensen zelf politieke oplossingen moeten vinden en niet 
alles moeten overlaten aan politici. Het moet weer worden zoals in de 
Atheense democratie van rond 500 voor Christus, waar mensen deels 
door loting werden aangewezen om de stad te besturen. 
 
naar: www.nrc.nl van 6 oktober 2014 
 
Lees tekst 12. 

2p 24 Noem twee andere voorstellen om de kloof tussen burger en politiek 
kleiner te maken. 
 
Zie tekst 12. 

1p 25 Stel dat alle bestuurders van een land of stad door loting zouden worden 
aangewezen. 
Met welk kenmerk van de Nederlandse parlementaire democratie botst dit 
dan? 
A Alle burgers zijn voor de wet gelijk. 
B De bevoegdheden van bestuurders zijn vastgelegd in de grondwet. 
C Er is algemeen kiesrecht. 
D Er is sprake van een machtenscheiding. 
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tekst 13 
 
Wat doet Foodwatch? 
 
Foodwatch Nederland komt op voor het recht van consumenten op eerlijk, 
veilig en gezond voedsel.  
Wát eet je eigenlijk? Hoe heeft de producent jouw voedsel bewerkt? 
Welke twijfelachtige E-nummers en giftige stoffen zitten erin? Foodwatch 
pakt misstanden rond voedsel aan. We willen jou de vrijheid teruggeven 
om zélf een weloverwogen keuze te maken, op basis van alle informatie 
die je daarvoor nodig hebt. 
 
Foodwatch voert actief campagnes, geeft de voorlichting die 
voedselbedrijven jou niet geven en reageert direct op actuele 
voedselschandalen. We raadplegen experts en delen onze informatie met 
jou en met de media. Samen komen we in actie voor onze consumenten-
rechten: jouw stem is cruciaal in het maatschappelijk debat. Hoe meer 
foodwatchers, hoe steviger onze lobby voor betere wetgeving. 
 
naar: www.foodwatch.org van 24 augustus 2016 
 

4p 26 Foodwatch is een pressiegroep. Pressiegroepen hebben twee kenmerken. 
 Noem twee kenmerken van pressiegroepen en geef per kenmerk aan 

waarom uit tekst 13 blijkt dat Foodwatch daaraan voldoet. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … 
Foodwatch voldoet daaraan omdat … 
Kenmerk 2: … 
Foodwatch voldoet daaraan omdat … 
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tekst 14 
 
Bussemaker hijst regenboogvlag voor Coming Out Dag  
 
Minister Jet Bussemaker, die verantwoordelijk is voor emancipatie, heeft 
maandagochtend de regenboogvlag op het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap gehesen. De bewindsvrouw wil daarmee laten 
zien dat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en 
transgenders veilig uit de kast kunnen komen. 
 
naar: www.nu.nl van 12 oktober 2015 
 

1p 27 Wat kun je op basis van tekst 14 zeggen over Jet Bussemaker? 
A Zij maakt deel uit van een coalitiepartij en haar standpunt is 

conservatief. 
B Zij maakt deel uit van een coalitiepartij en haar standpunt is 

progressief. 
C Zij maakt deel uit van een oppositiepartij en haar standpunt is 

conservatief. 
D Zij maakt deel uit van een oppositiepartij en haar standpunt is 

progressief. 
 
tekst 15 
 
‘Miljonairsbelasting’ 
 
Onze partij wil de belasting op vermogen eerlijker maken. Met de 
invoering van een ‘miljonairsbelasting’ en een vermogenswinstbelasting 
wordt ruim 4 miljard euro bijeengebracht. Geld dat besteed kan worden 
aan het verlagen van lasten voor lage- en middeninkomens en voor 
investeringen in zorg en sociale voorzieningen.  
 
naar: de website van een politieke partij van 1 november 2015 
 

1p 28 Tekst 15 is afkomstig van de website van een politieke partij. 
 Behoort deze partij tot de liberale stroming of tot de 

sociaaldemocratische stroming? Geef daarbij een uitgangspunt van de 
gekozen stroming dat in tekst 15 te herkennen is. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Tot de … stroming, want een uitgangspunt van deze stroming is … 
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tabel 2 
 
Uitslag Provinciale Statenverkiezingen Groningen 2015 
 

partij percentage stemmen 

SP  16,1%  

PvdA  12,2%  

CDA  11,2%  

D66  9,6%  

VVD  9,1%  

ChristenUnie  8,7%  

PVV  8,0%  

Groninger Belang  6,5%  

GroenLinks  6,5%  

Partij voor de Dieren  3,7%  

Partij voor het Noorden  2,1%  

50PLUS  2,0%  

Seniorenpartij Groningen  1,0%  

Groningen Centraal!  0,9%  

Grunnegers veur Stad en Ommeland 0,6%  

Verenigde Communistische Partij  0,5%  

Partij voor Mens en Spirit 0,3%  

Red het Noorden 0,2%  

Vrij Mandaat  0,1%  

 
naar: app.nos.nl 
 

2p 29 Hieronder staan vier beweringen naar aanleiding van tabel 2. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is.  
1 Alle christelijke partijen die in de Tweede Kamer zitten, komen in de 

tabel voor. 
2 De linkse politieke partijen hebben meer dan 30% van de stemmen 

gehaald. 
3 Meer dan 10% van de kiezers heeft op een landelijke sociaal-liberale 

partij gestemd.  
4 Meer dan 10% van de kiezers heeft op een niet-landelijke partij 

gestemd. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: plastic in het milieu 

 
Bij de beantwoording van de vragen 30 tot en met 42 maak je gebruik van 
de teksten 1 tot en met 4 en afbeelding 1 van het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 1. 

1p 30 De massamedia hebben verschillende functies voor mensen, zoals: 
1 de amuserende functie  
2 de controlerende functie 
3 de informatieve functie  
4 de opiniërende functie 
 Leg uit welke functie tekst 1 vervult. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Functie: … , want … 
 

2p 31 Hieronder staan de reacties van twee leerlingen op tekst 1. 
Bram: “De media zouden hier veel meer aandacht aan moeten besteden. 
  Het is belangrijk dat mensen hier goed over nadenken.” 
Sibel: “Dat heeft toch geen zin, Bram. Mensen zitten vast aan hun eigen 
  ideeën en als deze informatie daar niet bij past, dan zal de 
  boodschap hen niet bereiken.” 
 
Er zijn verschillende theorieën over de beïnvloeding van mensen door de 
media, zoals: 
1 de agendatheorie 
2 de injectienaaldtheorie 
3 de multi-step-flow-theorie 
4 de theorie van de selectieve perceptie 
 Welke theorie past bij de reactie van Bram en welke theorie past bij de 

reactie van Sibel? 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Bram: … (kies één van de vier theorieën) 
Sibel: … (kies één van de vier theorieën) 
 
Lees tekst 2. 

1p 32 Welke twee Europese instellingen hebben moeten instemmen met de 
richtlijn, zodat deze werd aangenomen? 
A de Europese Commissie en de Raad van Europa 
B de Europese Commissie en het Europees Hof van Justitie 
C de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement 
D de Raad van Europa en de Raad van de Europese Unie 
E het Europees Parlement en het Europees Hof van Justitie 
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Zie tekst 2. 
1p 33 In 2011 hebben de Europese ministers van Milieu aan een Europese 

instelling gevraagd om mogelijke EU-maatregelen tegen het gebruik van 
plastic tassen te onderzoeken. Deze instelling kwam vervolgens met een 
voorstel met maatregelen om het gebruik van plastic tassen te 
verminderen. 
Welke Europese instelling is dit? 
A de Europese Commissie 
B de Europese Raad 
C het Europees Hof van Justitie 
D het Europees Parlement 
 
Zie tekst 2. 

2p 34 Hieronder staan vier beweringen naar aanleiding van tekst 2. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 Als lid van de EU hoort Nederland deze richtlijn om te zetten in 

nationale wetgeving. 
2 De richtlijn is pas geldig voor een lidstaat van de EU als deze ook is 

goedgekeurd door het parlement van de lidstaat.  
3 De richtlijn volgt op een verzoek van de Raad van de Europese Unie.  
4 Het Europees Parlement controleert of de lidstaten de richtlijn 

uitvoeren. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
 
Lees tekst 3. 

4p 35 Plastic in het milieu is een maatschappelijk vraagstuk. Een 
maatschappelijk vraagstuk heeft een aantal kenmerken. Een kenmerk is 
dat het gaat om een situatie die veel mensen onwenselijk vinden. Een 
tweede kenmerk is dat het vraagstuk de aandacht krijgt van de media. 
 Noem twee andere kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk die 

in tekst 3 naar voren komen. Geef voor elk kenmerk aan waarom uit 
tekst 3 blijkt dat dit kenmerk van toepassing is. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … 
Dit blijkt uit tekst 3, want …  
Kenmerk 2: … 
Dit blijkt uit tekst 3, want …  
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Zie tekst 3. 
2p 36 Het standpunt van VVD-Kamerlid Remco Dijkstra kun je koppelen aan een 

kenmerk van de politieke stroming waartoe de VVD behoort. 
 Bij welke politieke stroming hoort de VVD en welk kenmerk van deze 

stroming sluit aan bij het standpunt van het VVD-Kamerlid in tekst 3? 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Politieke stroming: … 
Kenmerk: … 
 

1p 37 Ook andere politieke partijen hebben een mening over de invoering van 
het gratis-plastic-tassenverbod. De ChristenUnie is het bijvoorbeeld eens 
met de invoering van het verbod op gratis plastic tassen.  
Welk uitgangspunt van de christendemocraten past het beste bij dit 
standpunt? 
A gespreide verantwoordelijkheid 
B overheidszorg voor kwetsbare groepen 
C rentmeesterschap 
D solidariteit 
 
Zie tekst 3. 

2p 38 Zo objectief mogelijke nieuwsverstrekking moet voldoen aan drie criteria. 
Een criterium is het controleren van feiten via andere bronnen. Een ander 
criterium is het toepassen van hoor en wederhoor. 
 Wat is het derde criterium? 
 Geef met een voorbeeld uit tekst 3 aan dat in deze tekst ook aan het 

derde criterium is voldaan. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Het derde criterium is …  
In tekst 3 wordt hieraan voldaan, want … 
 
Bekijk afbeelding 1. 

1p 39 Het proces van politieke besluitvorming bestaat uit een aantal fasen.  
Bij welke fase hoort afbeelding 1? 
A fase 1: noemen van wensen / het (h)erkennen van het probleem als 

politiek probleem  
B fase 2: vergelijken of afwegen van politieke problemen  
C fase 3: beslissen over problemen  
D fase 4: uitvoeren van besluiten 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

Pagina: 249Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 GT-0323-a-17-2-o 18 / 18 lees verder ►►►

Zie afbeelding 1. 
2p 40 De massamedia vervullen verschillende functies, waaronder: 

1 de amuserende functie 
2 de controlerende functie 
3 de socialiserende functie 
4 de waakhondfunctie 
 Leg uit welke van de bovenstaande functies afbeelding 1 vooral 

vervult. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De … functie, want …  
 
Lees tekst 4. 

2p 41 Een maatschappelijk vraagstuk kun je vanuit vier verschillende 
invalshoeken bekijken. 
 Leg uit vanuit welke twee invalshoeken het maatschappelijk vraagstuk 

van plastic in het milieu in tekst 4 bekeken wordt. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1. Vanuit de … invalshoek, want … 
2. Vanuit de … invalshoek, want … 
 

2p 42 Uit tekst 4 blijkt dat Frankrijk een volledig verbod van flinterdunne plastic 
tasjes invoert. Sommige mensen vinden dat dit ook in Nederland moet 
gebeuren. 
 Vind jij dat dit volledig verbod van flinterdunne plastic tasjes ook in 

Nederland ingevoerd moet worden? Benoem vanuit welke waarde je 
tot dit standpunt komt en beargumenteer je mening. 

Doe het zo: neem één van de onderstaande mogelijkheden over en vul 
het antwoord aan. 
 
Ja, er moet in Nederland een volledig verbod worden ingevoerd.  
Ik kom tot dit standpunt vanuit de waarde: … 
Een argument dat bij deze waarde past is: … 
 
of 
 
Nee, er moet in Nederland géén volledig verbod worden ingevoerd.  
Ik kom tot dit standpunt vanuit de waarde: … 
Een argument dat bij deze waarde past is: … 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: plastic in het milieu 

 
tekst 1 
 
Veel meer plastic dan gedacht eindigt in zee 
 
Voor het eerst is berekend hoeveel plastic we vanaf het land in zee 
dumpen: minstens 5 miljoen ton per jaar. Dat is zeker negentien keer zo 
veel als tot nog toe gedacht. Zonder maatregelen wordt de plastic soep 
tussen nu en 2025 bovendien dertig keer zo omvangrijk. Bij bepaalde 
soorten heeft bijna ieder dier al plastic in zijn maag. 
 
Plastic in zee is een groeiend probleem. Zeevogels en zeezoogdieren 
eten plastic afval of raken erin verstrikt. Drijvend plastic hoopt zich op in 
vijf ‘draaikolken’ in het centrum van de grote oceanen. De kleinste 
deeltjes daarin zijn als sponsjes, die giftige stoffen aantrekken die in ons 
voedsel belanden. “De wetenschap heeft nog geen zekerheid over het 
effect daarvan, maar de kans dat dat gezond is, acht ik klein”, zegt 
hoogleraar Jan van Franeker, onderzoeker bij het Institute for Marine 
Resources and Ecosystem Studies van de Wageningen Universiteit. 
 
naar: www.volkskrant.nl van 12 februari 2015 
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tekst 2 
 
Beperking gebruik plastic draagtassen  
 
Iedere burger van de Europese Unie (EU) gebruikt elk jaar gemiddeld zo’n 
200 plastic draagtassen, vooral dunne tasjes. Veel daarvan komen na 
gebruik in het milieu terecht.  
Geschat wordt dat in 2010 in de EU meer dan acht miljard plastic 
draagtassen als zwerfafval in het milieu zijn terechtgekomen, vooral in 
zee. Als deze tassen in het milieu terechtkomen, vallen ze in steeds 
kleinere (microplastic)deeltjes uit elkaar en deze deeltjes kunnen 
honderden jaren in de natuur aanwezig zijn. Dit is schadelijk voor flora en 
fauna.  
 
De EU heeft daarom een richtlijn opgesteld om het gebruik van dunne 
draagtassen te beperken. Het doel van de richtlijn is om het aantal tassen 
per persoon per jaar te verminderen tot 40 in 2025. Lidstaten mogen zelf 
kiezen of zij alle tassen willen verbieden of dat zij tassen duurder maken. 
De richtlijn trad op 26 mei 2015 in werking. 
De richtlijn volgt op een verzoek in 2011 van de ministers van Milieu uit de 
EU-landen om mogelijke EU-maatregelen tegen het gebruik van plastic 
tassen te onderzoeken. 
 
naar: www.europa-nu.nl van 4 januari 2016 
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tekst 3 
 
Gratis plastic tassen verboden  
 
Winkeliers moeten vanaf 1 januari 2016 geld vragen als zij een plastic tas 
aanbieden. Het verbod op het gratis verstrekken van de wegwerptassen 
moet het zwerfafval terugdringen en het milieu sparen. De PvdA is blij, 
coalitiepartner VVD niet. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra noemt de 
maatregel overbodig en betuttelend1).  5 

Het verbod op gratis plastic tassen in bijvoorbeeld winkels zal in het begin 
niet al te streng worden gehandhaafd. Dat zei staatssecretaris Sharon 
Dijksma (Milieu) donderdag in de Tweede Kamer. Het kan zijn dat 
winkeliers nog niet meteen alles op orde hebben. Ze riskeren dan een tik 
op de vingers van inspecteurs. Bij herhaling is een boete mogelijk. 10 

Volgens de staatssecretaris blijkt uit de praktijk dat de meeste 
consumenten zelf een tas meenemen als er een kleine vergoeding wordt 
gevraagd voor een wegwerptas. Volgens haar zorgt het voor meer 
bewustwording over afval. “Met minder plastic tasjes verminderen we de 
plastic afvalberg. Zo worden minder grondstoffen verspild, is er minder 15 

plastic troep op straat en gaan we de plastic soep in oceanen tegen.” 

 
naar: www.telegraaf.nl van 17 december 2015 
 

noot 1 betuttelend = bemoeizuchtig 
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afbeelding 1     
 

 
 
bron: www.rijksoverheid.nl van december 2015 
 
Toelichting: deze poster werd door de overheid beschikbaar gesteld aan 
winkeliers. De winkeliers konden zo het verbod op gratis plastic tassen 
onder de aandacht van hun klanten brengen. 
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tekst 4 
 
Frankrijk verbiedt dunne plastic tas helemaal  
 
Nederland is niet het enige land dat de strijd aangaat met de gratis plastic 
tas. In Nederland geldt vanaf begin 2016 een verbod op het gratis 
verstrekken van plastic tassen.  
Frankrijk kiest voor een veel strengere aanpak. Per 1 juli 2016 zijn in 
Frankrijk alle flinterdunne tasjes die vaak maar één keer gebruikt worden, 
verboden, ongeacht hun omvang en ongeacht of je ervoor moet betalen.   
 
naar: www.verpakkingsprofs.nl van 13 april 2016 
 
 
 

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

Politiek en beleid 

 
tekst 1 
 
Café dicht  
 
Een café in Dokkum moet twee weken dicht. … heeft dit besluit genomen 
vanwege de voortdurende verstoring van de openbare orde en veiligheid. 
 
naar: www.waldnet.nl van 24 april 2015 
 

1p 1 Wat moet op de puntjes in tekst 1 worden ingevuld? 
A De burgemeester 
B De gemeenteraad 
C De politie 
D Het college van B en W 
 
tekst 2 
 
Meerderheid Tweede Kamer stemt in met leenstelsel 
 
Een meerderheid van de Tweede Kamer is akkoord gegaan met het 
‘wetsvoorstel studievoorschot’.  
Met 97 stemmen voor en 53 tegen is het wetsvoorstel aangenomen. Als 
ook … akkoord gaat, wordt de basisbeurs per september 2015 afgeschaft 
en vervangen door het leenstelsel.  
 
naar: www.utnieuws.nl van 11 november 2014 
 

1p 2 Wat moet op de puntjes in tekst 2 worden ingevuld? 
 
tekst 3 
 
Meerderheid Tweede Kamer stemt in met leenstelsel (vervolg) 
 
De Tweede Kamer heeft gebruik gemaakt van … en het oorspronkelijke 
wetsvoorstel van de minister op een aantal punten gewijzigd. Zo gaat 
onder andere het minimumbedrag dat oud-studenten maandelijks moeten 
terugbetalen flink omlaag. 
 
naar: www.utnieuws.nl van 11 november 2014 
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1p 3 De Tweede Kamer heeft een aantal rechten om haar taken goed uit te 
kunnen voeren. 
Welk recht van de Tweede Kamer moet op de puntjes in tekst 3 worden 
ingevuld? 
A het recht van amendement 
B het recht van enquête 
C het recht van initiatief 
D het recht van interpellatie 
 
tabel 1 
 
Peiling 29 juni 2014 
 

partij aantal
zetels

VVD 23

PvdA 12

PVV 20

SP 21

CDA 22

D66 26

ChristenUnie 8

GroenLinks 6

SGP 4

Partij voor de Dieren 6

50PLUS 1

Piratenpartij 1

totaal 150

 
bron: www.peil.nl 
 
Bekijk tabel 1. 

1p 4 Stel dat de peiling van 29 juni 2014 de uitslag van een Tweede 
Kamerverkiezing is. 
Van welke politieke partij zou dan normaal gesproken de minister-
president afkomstig zijn?  
A CDA 
B D66 
C PvdA 
D PVV 
E SP 
F VVD 
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tekst 4 
 
Statenleden Limburg verzuimen het meest 
 
Ruim 1200 keer zijn leden van de Provinciale Staten niet komen opdagen 
als volksvertegenwoordiger bij vergaderingen van de Provinciale Staten. 
Het gaat hierbij om de periode vanaf de verkiezingen van 2011. Dat blijkt 
uit onderzoek van De Telegraaf. 
 
naar: www.telegraaf.nl van 21 januari 2015 
 

1p 5 Massamedia hebben een aantal functies voor de democratische 
besluitvorming, zoals de meningsvormende functie. Ook het doen van 
onderzoek kan als een functie van de massamedia gezien worden. 
 Welke andere functie voor de democratische besluitvorming vervult 

De Telegraaf met het onderzoek uit tekst 4? 
 

2p 6 In welk van de volgende politieke organen kan een oppositiepartij zitten?  
Kies de juiste nummers uit onderstaand rijtje. 
1 de Eerste Kamer  
2 de Gedeputeerde Staten 
3 de gemeenteraad  
4 de regering  
5 de Tweede Kamer  
6 het college van B en W 
7 het kabinet 
 
tekst 5 
 
Meer huurwoningen voor arm en rijk 
 
De VVD en PvdA hebben een plan bedacht voor de bouw van goedkope 
en duurdere huurwoningen. Daarmee willen ze de wachtlijsten op 
huurwoningen aanpakken. De VVD en PvdA dienen vandaag hun plan in.  
 
naar: nos.nl van 29 oktober 2014 
 

1p 7 Het politieke besluitvormingsproces verloopt in een aantal fasen. 
Van welke fase in de politieke besluitvorming is sprake in tekst 5? 
A fase 1: noemen van wensen / het (h)erkennen van het probleem als 

politiek probleem 
B fase 2: vergelijken of afwegen van wensen of behoeften: de politiek 

komt met oplossingen 
C fase 3: het nemen van besluiten 
D fase 4: het uitvoeren van besluiten 
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tabel 2 
 
Uitslag van een stemming in de Tweede Kamer 
 

partij aantal
zetels

voor tegen

VVD 41 x

PvdA 38 x

SP 15 x

CDA 13 x

PVV 12 x

D66 12 x

ChristenUnie 5 x

GroenLinks 4 x

SGP 3 x

GrBvK1) 2 x

Partij voor de Dieren 2 x

50PLUS/Klein 1 x

Van Vliet 1 x

50PLUS/Baay-Timmerman 1 x

totaal 150 77 73

 
bron: www.tweedekamer.nl 
 

1p 8 In tabel 2 staat de uitslag van een stemming in de Tweede Kamer over 
een voorstel. 
Stelling: als de Partij voor de Dieren tegen had gestemd, was het voorstel 
niet aangenomen. 
 Leg uit of deze stelling juist of onjuist is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De stelling is … (juist/onjuist), want … 
 

noot 1 GrBvK = Groep Bontes/van Klaveren 
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tekst 6 
 
“Het worden spannende maanden. Op 18 maart gaat Nederland naar de 
stembus. Dat is het moment waarop mensen af kunnen rekenen1) met de 
enorme ongelijkheid, met de bezuinigingen op de zorg en met politici die 
de tweedeling verder laten groeien. Op 18 maart rekenen we af met dit 
kabinet.” 

 
bron: website van een politieke partij van 31 januari 2015 
 

1p 9 Tekst 6 is een aantal weken voor de Provinciale Statenverkiezingen op de 
website van een politieke partij geplaatst. 
Wat kun je op basis van de tekst zeggen over deze politieke partij? 
De partij is 
A een linkse coalitiepartij. 
B een linkse oppositiepartij. 
C een rechtse coalitiepartij. 
D een rechtse oppositiepartij. 
 
tekst 7 
 
VVD wil einde aan regels voor taxichauffeurs 
 
Als het aan de VVD ligt, kunnen de meeste regels waar taxichauffeurs 
aan moeten voldoen worden geschrapt. Dat zegt VVD-Kamerlid Barbara 
Visser tegen NU.nl. 
 
naar: www.nu.nl van 5 december 2014 
 

1p 10 Welk kenmerk van de politieke stroming waartoe de VVD behoort, is te 
herkennen in tekst 7? 
A deregulering 
B gespreide verantwoordelijkheid 
C particulier initiatief 
D rentmeesterschap 
 

noot 1 afrekenen met/op = beoordelen, bestraffen 
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afbeelding 1   
 

 
 
“... Op wie stem jij bij de Provinciale Statenverkiezingen...?” 
“... En wie stem jij in het Waterschap...?” 
 
bron: Trouw van 7 maart 2015 
 

1p 11 De mensen in afbeelding 1 liggen wakker en vragen aan elkaar wat ze 
gaan stemmen bij bepaalde verkiezingen. 
Voor maximaal hoeveel andere politieke verkiezingen kunnen alle 
mensen die in Nederland wonen, achttien jaar en ouder zijn, en de 
Nederlandse nationaliteit hebben, hun stem uitbrengen? 
A nog 1 andere verkiezing 
B nog 2 andere verkiezingen 
C nog 3 andere verkiezingen 
D nog 4 andere verkiezingen 
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tekst 8 
 
Lange mensen willen meer beenruimte in vliegtuig 
 
Lange mensen zullen het probleem herkennen: zitten in een vliegtuig is 
een ramp! “En het is nog gevaarlijk ook, want wij kunnen de crashhouding 
niet eens aannemen”, zegt Rob Leurs-Kout van de Klub Lange Mensen, 
zelf 2 meter 11. 
Woensdag zal de club in de Tweede Kamer, in een vergadering met onder 5 

andere de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, aandringen op 
oplossingen voor het probleem. “We vragen aandacht voor de veiligheid 
van lange passagiers in vliegtuigen en het gebrek aan been- en zitruimte 
in de verkeerstoestellen met als mogelijk gevolg trombose door 
afgeknelde ledematen”, zegt Leurs-Kout. 10 

De Klub Lange Mensen heeft in samenwerking met Hogeschool InHolland 
een nieuwe vliegtuigstoel laten ontwerpen, die volledig rekening houdt 
met de alsmaar langer wordende Nederlander. 
 
naar: www.metronieuws.nl van 31 maart 2015 
 

2p 12 De Klub Lange Mensen is een belangengroep. Een kenmerk van 
belangengroepen is dat ze bepaalde belangen nastreven. 
 Noem een ander kenmerk van belangengroepen en geef uit tekst 8 

een citaat waaruit dit kenmerk blijkt. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk: … 
Citaat uit tekst 8: … 
 

2p 13 Een belangengroep kan macht uitoefenen met behulp van 
machtsmiddelen of machtsbronnen. Uit tekst 8 blijkt dat de Klub Lange 
Mensen over bepaalde machtsmiddelen of -bronnen beschikt. 
 Noem twee van deze machtsmiddelen of -bronnen. 
 
tekst 9 
 
Een Europese instelling 
 
Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 
dagelijks bestuur van de EU. Deze instelling mag als enige EU-instelling 
wetsvoorstellen indienen. 
 
naar: www.europa-nu.nl 
 

1p 14 Over welke Europese instelling gaat tekst 9? 
A over de Europese Commissie 
B over de Raad van ministers van alle EU-landen 
C over het Europees Parlement 
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2p 15 Hieronder staat een aantal beweringen over de Europese Unie. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 Als een EU-lidstaat een goede reden heeft, mag het besluiten een 

Europese wet niet in te voeren. 
2 De twee oorspronkelijke doelstellingen van de EU waren het 

bevorderen van de welvaart en een gezamenlijk asielbeleid. 
3 Het Europees burgerschap houdt onder andere in dat je als EU-burger 

het recht hebt om te wonen in een ander EU-land. 
4 In minder dan 25 EU-lidstaten is de euro het wettige betaalmiddel. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
 
tekst 10 
 
‘Minister moet in discussie’ 
 
Een groep van organisaties en deskundigen heeft een open brief aan de 
minister van Veiligheid en Justitie gestuurd. De groep vindt dat de 
minister wetsvoorstellen die gaan over het bewaren van gegevens van 
burgers, moet uitstellen. Eerst moet er een discussie over worden 
gevoerd, vindt de groep. Het gaat onder andere over de bewaarplicht van 
telecomgegevens en de bevoegdheid van de politie om te hacken.  
 
naar: www.volkskrant.nl van 3 april 2015 
 
Lees tekst 10. 

1p 16 Onder welk kenmerk van de parlementaire democratie valt het onderwerp 
waarover de groep uit tekst 10 een discussie wil? 
onder het kenmerk dat 
A alle burgers voor de wet gelijk zijn 
B de politieke macht namens de burgers bij het parlement ligt 
C er een machtenscheiding is 
D er grondrechten zijn 
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tekst 11 
 
Het verlies van de PvdA 
 
De PvdA heeft met de omhelzing van het neo-liberalisme het grote verlies 
bij de verkiezingen vooral aan zichzelf te wijten, vinden de sociologen 
Willem Trommel en Mark Elchardus. ‘De PvdA moet terug naar haar 
waarden.’ 
 
naar: www.groene.nl van 25 maart 2015 
 

1p 17 Naar welke waarde, die ook centraal staat in de politieke stroming 
waartoe de PvdA behoort, zou de PvdA terug moeten volgens de 
sociologen in tekst 11? 
A eerlijkheid 
B eigen verantwoordelijkheid 
C solidariteit 
D veiligheid 
 
tekst 12 
 
Eerste Kamer 
 
De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar 
wordt niet rechtstreeks gekozen. D66 vindt dit niet meer van deze tijd en 
wil daarom de Eerste Kamer afschaffen. 
 
naar: d66.nl van 12 maart 2015 
 

1p 18 Het standpunt in tekst 12 past bij een uitgangspunt van D66. 
Welk uitgangspunt is dit? 
A bescherming van de rechtsstaat 
B bestuurlijke vernieuwing 
C deregulering 
D eigen verantwoordelijkheid 
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Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 13 
 
‘Examendiefstal Ibn Ghaldoun kostte miljoenen euro’s’ 
 
De diefstal van zevenentwintig examens op de inmiddels gesloten school 
Ibn Ghaldoun in Rotterdam heeft miljoenen euro’s gekost. Daarnaast 
kwamen ongeveer vijftig docenten en medewerkers van de islamitische 
school zonder werk te zitten. Tot die conclusie komen de voormalige 
bestuursvoorzitter en rector van de school. 
De school ging failliet na de waarschijnlijk grootste examenroof in de 
geschiedenis. Het ministerie van Onderwijs zette de financiering stop na 
de inbraak, waardoor de school in grote financiële problemen kwam. 
Het faillissement kostte het Ministerie van Onderwijs 1,8 miljoen euro en 
de gemeente Rotterdam 1,2 miljoen euro.  
 
naar: www.elsevier.nl van 16 februari 2014 
 

1p 19 Criminaliteit kan immateriële en materiële gevolgen hebben. 
Welke gevolgen van de examendiefstal blijken uit tekst 13? 
A alleen immateriële gevolgen 
B alleen materiële gevolgen 
C immateriële en materiële gevolgen 
 

3p 20 Hieronder staat een aantal handelingen die plaatsvinden in een 
rechtszitting. 
1 het houden van een pleidooi 
2 het houden van een requisitoir 
3 het ondervragen van de verdachte 
4 het ondervragen van getuigen 
5 het uitspreken van een vonnis 
6 het voorlezen van de tenlastelegging 
 Geef voor elke handeling aan wie deze uitvoert of uitvoeren.  Kies uit 

de volgende drie functionarissen: de advocaat, de officier van justitie 
en de rechter. 
Let op: een handeling kan ook door meer dan één functionaris worden 
uitgevoerd.  

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1: … 
2: … 
3: … 
4: … 
5: … 
6: … 
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tekst 14 
 
VVD wil boete van 250 euro voor het naroepen van vrouwen 
 
Het op straat naroepen, uitschelden en seksueel intimideren van vrouwen 
(bijvoorbeeld het maken van gebaren) moet strafbaar worden gesteld, 
vindt de Amsterdamse VVD. 
VVD-raadslid Dilan Yesilgöz vindt dat vrouwen zich op straat veilig 
moeten voelen. “Flirten hoort bij het straatleven, maar het gaat erom dat 5 

vrouwen vrij kunnen rondlopen op straat zonder lastiggevallen te worden”, 
aldus Yesilgöz. 
De VVD zou graag zien dat Amsterdam net als de Belgische gemeente 
Brussel seksueel getinte opmerkingen op straat strafbaar stelt. In 2013 
zijn daar 22 boetes van 250 euro uitgedeeld. 10 

Yesilgöz vindt dat een dader in Amsterdam behalve een boete ook een 
taakstraf moet krijgen, in de vorm van het werken bij een 
vrouwenorganisatie. 
 
naar: www.parool.nl van 20 september 2014 
 
Lees tekst 14. 

2p 21 De Amsterdamse VVD wil het maken van seksuele opmerkingen en het 
naroepen van vrouwen strafbaar stellen. Er zijn ook tegenstanders van dit 
strafbaar stellen. 
 Geef een argument voor of tegen het strafbaar stellen van het maken 

van seksuele opmerkingen en het naroepen van vrouwen. Je moet in 
je antwoord een kenmerk van de rechtsstaat betrekken. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Het moet … (wel/niet) strafbaar worden, 
want een kenmerk van de rechtsstaat is …  
en … (vul argument in). 
 
Zie regels 11 tot en met 13 van tekst 14. 

1p 22 Strafrechtelijke sancties kun je indelen in hoofdstraffen, bijkomende 
straffen en maatregelen. 
Waaronder vallen de sancties die raadslid Yesilgöz wil kunnen laten 
opleggen? 
onder 
A hoofdstraffen en bijkomende straffen 
B hoofdstraffen en maatregelen 
C maatregelen en bijkomende straffen 
D alleen bijkomende straffen 
E alleen hoofdstraffen 
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2p 23 In tekst 14 staat dat raadslid Yesilgöz wil dat de dader een taakstraf in de 
vorm van het werken bij een vrouwenorganisatie krijgt. 
Strafrechtelijke sancties worden met verschillende doelen opgelegd, 
bijvoorbeeld met het doel vergelding. 
 Noem een ander doel van straffen dat met deze taakstraf bereikt kan 

worden. Geef aan hoe dit doel door deze taakstraf bereikt wordt. 
 
tekst 15     
 
Negeren rood kruis boven weg strenger bestraft 
 

 
 
De minister van Infrastructuur en Milieu neemt op verzoek van de Tweede 
Kamer maatregelen om de veiligheid van wegwerkers, hulpverleners en 
weginspecteurs te vergroten. Afgelopen jaar gebeurden er regelmatig 
ongelukken, doordat weggebruikers het rode kruis boven de snelweg 
negeerden.  
Weggebruikers die een rood kruis negeren, worden sinds 1 januari 2015 
strenger bestraft. Overtreders kunnen nu zelfs voor de rechter worden 
gedaagd.  
 
naar: www.knmv.nl van 21 januari 2015 
 

2p 24 De maatregel in tekst 15 valt zowel onder preventief beleid als onder 
repressief beleid. 
 Leg dit uit. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Onder preventief beleid, want uit tekst 15 blijkt … 
Onder repressief beleid, want uit tekst 15 blijkt … 
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tabel 3 
 
Een aantal geregistreerde misdrijven naar type delict (landelijk) 
 

 2013 
januari t/m 

juni 

2014 
januari t/m 

juni 

aantasting openbare orde 2.583 2.906

bedreiging 18.112 17.642

brand/ontploffing 2.754 2.625

diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 48.307 44.197

diefstal van bromfietsen, snorfietsen, fietsen 56.135 62.143

diefstal van motorvoertuigen 8.276 8.080

diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 11.830 11.402

diefstal/inbraak woning (voltooid en 
pogingen) 

43.381 36.379 

drugshandel 7.590 7.140

geweldsmisdrijven - totaal 46.420 45.109 

mishandeling 25.964 25.205

openlijk geweld (persoon) 2.344 2.262

vernieling  62.119 60.586

wapenhandel 2.873 2.615

zakkenrollerij 20.714 16.984

zedenmisdrijf 3.628 3.505

 
1p 25 Er bestaan verschillende manieren om de omvang van criminaliteit te 

meten. De cijfers in tabel 3 zijn gebaseerd op een bepaald soort 
onderzoek of statistiek. 
Tabel 3 geeft geen volledig beeld van het werkelijke aantal gevallen van 
‘diefstal van bromfietsen, snorfietsen, fietsen’. 
 Geef hiervoor een verklaring. 
 

1p 26 Welk soort onderzoek of statistiek kan een vollediger beeld geven van het 
werkelijke aantal gevallen van ‘diefstal van bromfietsen, snorfietsen, 
fietsen’ dan tabel 3? 
A politiestatistieken 
B rechtbankstatistieken 
C slachtofferonderzoek 
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2p 27 Hieronder staat een aantal beweringen naar aanleiding van tabel 3. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 De misdrijven uit tabel 3 staan vermeld in verschillende wetboeken. 
2 In tabel 3 komen vormen van witteboordencriminaliteit voor. 
3 Volgens tabel 3 is de totale hoeveelheid vermogenscriminaliteit in het 

eerste halfjaar van 2014 lager dan in het eerste halfjaar van 2013. 
4 Volgens tabel 3 is het totale aantal geweldsmisdrijven in het eerste 

halfjaar van 2014 hoger dan in het eerste halfjaar van 2013. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
 
tekst 16 
 
Eis en uitspraak in een rechtszaak 
 
De officier van justitie eist een gevangenisstraf van 60 dagen, waarvan 28 
dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank 
veroordeelt de verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 
32 dagen. 
 
naar: uitspraken.rechtspraak.nl van 3 oktober 2014 
 
Lees tekst 16. 

2p 28 Anne en Tarik lezen allebei tekst 16.  
Anne zegt: “De uitspraak van de rechtbank en de eis van de officier van 
justitie zijn voor de verdachte precies hetzelfde.” 
Tarik zegt: “Nee, er is voor de verdachte wel een verschil tussen de 
uitspraak van de rechter en de eis van de officier van justitie.” 
 Leg uit wie er gelijk heeft, Anne of Tarik. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
kies uit: 
Anne heeft gelijk, want … (Leg zo precies mogelijk uit waarom volgens 
jou de uitspraak van de rechtbank en de eis van de officier van justitie 
voor de verdachte precies hetzelfde zijn.) 
of 
Tarik heeft gelijk, want … (Leg zo precies mogelijk uit wat volgens jou 
voor de verdachte het verschil is tussen de uitspraak van de rechtbank en 
de eis van de officier van justitie.) 
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tekst 17 
 
Geen bewijs tegen verdachte van moord 
 
Na ongeveer vijf jaar heeft het Openbaar Ministerie (OM) een eind 
gemaakt aan de zaak tegen J.S., de inmiddels 56-jarige verdachte van de 
moord op de Limburger R.N. 
De enige verdachte was J.S. Volgens de advocaat van J.S. is er 
onvoldoende bewijs. Het OM bevestigt dat er nu geen aanknopingspunten 
meer zijn. Het onderzoek ligt nu stil. 
 
naar: www.nu.nl van 22 oktober 2014 
 

1p 29 Hieronder staat een aantal beweringen naar aanleiding van tekst 17. 
 Welke bewering is juist? 

Kies één nummer uit het rijtje. 
1 De moordzaak op de Limburger kan niet meer voor de rechter komen. 
2 Het OM heeft de zaak tegen J.S. geseponeerd. 
3 J.S. komt nu, na ongeveer vijf jaar, vrij uit de gevangenis. 
4 Na ongeveer vijf jaar blijkt dat J.S. onschuldig is. 
 

1p 30 Een taak van de officier van justitie is om na het opsporingsonderzoek te 
besluiten hoe de zaak tegen een verdachte verder wordt afgehandeld. 
Een van de manieren waarop het OM een zaak kan afhandelen komt naar 
voren in tekst 17. 
 Noem een andere mogelijkheid dan in tekst 17, die het OM heeft om 

een zaak tegen iemand af te handelen. 
 

2p 31 Hieronder staat een aantal individuele en maatschappelijke verklaringen 
voor crimineel gedrag. 
 Met welke twee maatschappelijke verklaringen is 

witteboordencriminaliteit het beste te verklaren? 
Kies twee nummers uit het rijtje.  

1 Crimineel gedrag leidt tot status in de groep. 
2 De normloosheid is toegenomen. 
3 Gebrek aan maatschappelijke bindingen bevordert crimineel gedrag. 
4 Geringe pakkans bevordert crimineel gedrag. 
5 Sommige mensen zijn heel makkelijk over te halen tot crimineel 

gedrag. 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: 
      smartphone-gebruik tijdens het fietsen 

 
Bij de beantwoording van de vragen 32 tot en met 44 maak je gebruik van 
de teksten 1 tot en met 3 en afbeelding 1 van het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 1 en 2. 

4p 32 Uit tekst 1 en 2 blijkt dat het gebruik van smartphones op de fiets een 
maatschappelijk vraagstuk is. Een maatschappelijk vraagstuk heeft een 
aantal kenmerken. Een kenmerk is bijvoorbeeld dat het vraagstuk de 
aandacht krijgt van de media. 
 Noem twee andere kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk en 

geef voor elk kenmerk aan waarom uit tekst 1 en/of 2 blijkt dat dit 
kenmerk van toepassing is.   

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … 
Dit blijkt uit tekst … (vul tekstnummer in), want …  
Kenmerk 2: … 
Dit blijkt uit tekst … (vul tekstnummer in), want …  
 
Zie tekst 1. 

1p 33 Teksten kunnen in meer of mindere mate objectief of subjectief zijn. 
Is tekst 1 te beschouwen als een objectieve of een subjectieve tekst en 
waarom? 
A een objectieve tekst, want de gegevens berusten op controleerbare 

feiten 
B een objectieve tekst, want er worden alleen deskundigen aan het 

woord gelaten 
C een subjectieve tekst, want er staan meningen in 
D een subjectieve tekst, want in de tekst zijn feiten en meningen niet 

duidelijk gescheiden 
 
Zie tekst 1. 

1p 34 Tekst 1 stond in De Telegraaf. Dagbladen kunnen niet alle 
nieuwsberichten plaatsen. Ze moeten een keuze maken. De keuzes over 
welke gebeurtenissen uiteindelijk in het dagblad komen, worden in 
verschillende stadia door verschillende mensen gemaakt. Zo is er 
bijvoorbeeld een stadium waarin een verslaggever of journalist besluit om 
wel of niet over iets te berichten. 
 Wie besluit in een later stadium of het bericht in het dagblad komt? 
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Zie tekst 1. 
2p 35 Bij de keuze om een artikel over een onderwerp te schrijven en plaatsen, 

wordt gebruik gemaakt van een aantal criteria. Zo kan een gebeurtenis 
heel bijzonder zijn. 
 Noem twee andere selectiecriteria die een rol gespeeld kunnen 

hebben bij de keuze voor het plaatsen van tekst 1 in De Telegraaf. 
Geef per selectiecriterium een toelichting. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Selectiecriterium 1: … , want … 
Selectiecriterium 2: … , want … 
 
Zie tekst 2. 

1p 36 Een maatschappelijk vraagstuk is vanuit verschillende invalshoeken te 
bekijken. 
Welke invalshoek is te herkennen in regel 5 tot en met 7 van tekst 2? 
A de politiek-juridische invalshoek 
B de sociaal-culturele invalshoek 
C de sociaal-economische invalshoek 
D de veranderings- en vergelijkende invalshoek 
 
Zie tekst 2. 

1p 37 In welke regel(s) van tekst 2 is de veranderings- en vergelijkende 
invalshoek te herkennen? 
 
Zie tekst 2. 

1p 38 De verkeersregels binnen de Europese Unie kunnen verschillen. In het 
verleden bleven veel mensen die in het buitenland een verkeersregel 
overtraden, ongestraft door de onvoldoende samenwerking tussen EU-
landen. Daarom is in 2013 een nieuwe richtlijn (wet) in werking getreden 
om Europese lidstaten te verplichten informatie uit te wisselen. (naar: 
www.europa-nu.nl) 
Als een land de richtlijn niet goed toepast, dan kan de Europese 
Commissie een klacht indienen bij een andere Europese instantie. 
Bij welke Europese instantie moet de klacht worden ingediend? 
A de Europese Raad 
B de Raad voor de Europese Unie 
C het Europees Hof van Justitie 
D het Europees Parlement 
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Zie tekst 1 en 2. 
1p 39 De overheid is de campagne ‘Aandacht op de weg’ gestart.  

Er zijn verschillende theorieën over de beïnvloeding van mensen door de 
massamedia. 
 Leg uit welke invloed de campagne ‘Aandacht op de weg’ op jongeren 

zal hebben volgens de theorie van de selectieve perceptie.  
 

1p 40 Er zijn verschillende theorieën over de beïnvloeding van mensen door de 
massamedia. 
Stel dat iemand het volgende beweert: een goede manier om het gedrag 
van jongeren te beïnvloeden, is om het gewenste gedrag door populaire 
personen in televisieprogramma’s en -series te laten benadrukken.  
Van welke beïnvloedingstheorie gaat deze persoon dan uit? 
A de agendatheorie 
B de injectienaaldtheorie 
C de multi-step-flow-theorie 
D de theorie van de media als betekenisgever 
 
Bekijk afbeelding 1. 

1p 41 De massamedia vervullen verschillende functies. 
Welke functie vervult afbeelding 1 vooral? 
A de amuserende functie 
B de democratische functie  
C de socialiserende functie 
D de waakhondfunctie 
 
Lees tekst 3. 

2p 42 Uit tekst 3 kun je een mogelijke waarde van voorstanders van 
smartphone-gebruik op de fiets en een mogelijke waarde van 
tegenstanders van smartphone-gebruik op de fiets halen. 
 Noem een waarde van voorstanders en een waarde van 

tegenstanders van smartphone-gebruik op de fiets. 
Let op: formuleer je antwoord als een waarde. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Waarde voorstanders: … 
Waarde tegenstanders: … 
 

2p 43 Er zijn verschillende groeperingen betrokken bij het maatschappelijk 
vraagstuk, zoals fietsers die hun smartphone willen blijven gebruiken op 
de fiets.   
 Noem twee mogelijkheden die fietsers hebben om hun standpunt aan 

de politiek kenbaar te maken.  
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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2p 44 Een maatschappelijk vraagstuk kun je vanuit verschillende invalshoeken 
bekijken. 
 Ben jij voor of tegen een verbod op het gebruik van smartphones 

tijdens het fietsen? 
Geef een argument voor je mening vanuit de politiek-juridische 
invalshoek. Gebruik een gegeven uit het bronnenboekje en leg uit 
waarom dit een argument vanuit deze invalshoek is. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Ik ben … (voor/tegen) een verbod, want … 
Zie hiervoor ook regel(s) … in tekst … 
Dit is een argument vanuit de politiek-juridische invalshoek, want … 
 

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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Analyse maatschappelijk vraagstuk: 
      smartphone-gebruik tijdens het fietsen 

 
tekst 1 
 
Hard optreden tegen levensgevaarlijk mobieltje 
 
De politie moet hard optreden tegen het ‘levensgevaarlijke’ gebruik van 
smartphones op de fiets. Dat vindt de voormalig landelijk verkeersofficier 
van justitie, Koos Spee. 
“Bellende jongeren missen totaal wat er op de weg gebeurt”, zegt Spee 
over bellen en Whatsappen op de fiets. “Dat is levensgevaarlijk, net als 5 

niet handsfree bellen in de auto.” Volgens hem kun je dit probleem alleen 
oplossen met een verbod. Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) zei 
eerder over een dergelijk verbod dat handhaven lastig is. Spee doet dat af 
als onzin. “Als je dit belangrijk vindt, is het wel degelijk te handhaven. Dat 
betekent dat je structureel moet controleren, maar dat kan heel effectief: 10 

door bijvoorbeeld te controleren bij een school. Als vier jongeren een 
boete krijgen, gaat dat als een lopend vuurtje door de school. Veel van 
die jongeren zullen het dan in het vervolg wel laten om hun mobieltje op 
de fiets te gebruiken.” 
De voormalig verkeersofficier krijgt bijval van verkeerspsycholoog Gerard 15 

Tertoolen die voorlichting en campagnes afdoet als nutteloos. “Jongeren 
laten zich niet afschrikken door campagnes. Het leidt nauwelijks tot een 
gedragsverandering.” 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu lanceerde vorige week een 
campagne waarin fietsers worden opgeroepen om verantwoord om te 20 

gaan met smartphones in het verkeer. De campagne ‘Aandacht op de 
weg’ roept fietsers dan ook op om even op een veilige plek stil te gaan 
staan als ze iets op internet willen opzoeken of zich willen verdiepen in de 
sociale media. 
 
naar: www.telegraaf.nl van 6 oktober 2014 
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tekst 2 
 
90 procent is voor smartphoneverbod op de fiets 
 
Uit een enquête onder bezoekers van RTL Nieuws blijkt dat 90 procent 
vóór een verbod op het gebruik van smartphones op de fiets is. Vandaag 
wordt een campagne gelanceerd om op de gevaren van de smartphone te 
wijzen. 
Ruim 2000 bezoekers van onze site en apps stemden mee op de poll met 5 

als stelling: ‘Het gebruik van smartphones op de fiets moet verboden 
worden’. 1855 mensen stemden ‘ja’, 203 mensen stemden ‘nee’. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gebruik van smartphones 
tijdens het fietsen de kans op een ongeluk met een factor van 1,4 
vergroot. In Duitsland is appen, Facebooken en internetten op de fiets 10 

verboden. 
Minister Schultz is niet voor een verbod op smartphone-gebruik tijdens het 
fietsen. “Ik ga niemand dwingen om de smartphone niet te gebruiken”, zei 
ze bij een persconferentie. 
 
naar: www.rtlnieuws.nl van 23 september 2014 
 
 
afbeelding 1     
 

 
 
bron: www.daarkunjemeethuiskomen.nl 
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tekst 3  
 
Overheid en providers starten actie tegen gevaarlijk smartphone-
gebruik op fiets 
 
Smartphone-gebruik speelt een rol bij een op de vijf fietsongelukken 
waarbij een jongere betrokken is. Daarom wordt in de vandaag 
gelanceerde publiekscampagne ‘Aandacht op de weg’ dit jaar extra 
aandacht besteed aan deze kwetsbare doelgroep. 
Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu): “Onze fietspaden, straten en 5 

wegen worden steeds veiliger. De zwakste schakel in het verkeer is ons 
eigen gedrag. De smartphone maakt ons leven leuker en makkelijker, 
maar het kan ook flink afleiden. Via deze campagne maken we 
verkeersdeelnemers bewuster van de risico’s van smartphone-gebruik in 
het verkeer.” 10 

 
naar: www.rijksoverheid.nl van 23 september 2014  
 
 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2016 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE GL en TL 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13:30 - 15:30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 

 
1p 1 Hieronder staat een aantal handelingen die plaatsvinden tijdens een 

rechtszitting. 
1 het houden van een pleidooi 
2 het houden van een requisitoir 
3 het ondervragen van de verdachte 
4 het ondervragen van getuigen 
5 het uitspreken van een vonnis 
6 het voorlezen van een tenlastelegging 
 Welke vier handelingen worden uitgevoerd door een officier van 

justitie? Kies vier nummers uit het rijtje. 
 
tekst 1 
 
Veroordeling tot gevangenisstraf van dertig maanden 
 
De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag een man veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van dertig maanden. Hij kreeg deze straf voor het treffen 
van voorbereidingen om brand te stichten bij een zonnestudio in Oss. 
De verdachte werd eerder al tot lange celstraffen veroordeeld voor 
ernstige geweldsdelicten.  
 
naar: www.rechtspraak.nl van 27 januari 2015 
 

1p 2 Uit tekst 1 is af te leiden of het voorbereiden van brandstichting een 
misdrijf of overtreding is.  
 Leg met behulp van een gegeven uit tekst 1 uit of het voorbereiden 

van brandstichting een misdrijf of een overtreding is en waarom het 
niet de andere vorm van delict kan zijn. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Uit tekst 1 blijkt dat het voorbereiden van brandstichting een … is, want in 
tekst 1 staat … en …  
 

1p 3 Waarvan is sprake in tekst 1? 
A lik-op-stukbeleid 
B recidive 
C veelvoorkomende criminaliteit 
D vermogenscriminaliteit 
 

Pagina: 282Voor 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).



 

 GT-0323-a-16-2-o 3 / 18 lees verder ►►►

2p 4 Straffen worden met verschillende doelen opgelegd. Uit tekst 1 blijkt dat 
een bepaald doel niet bereikt is. 
 Leg uit welk doel niet bereikt is met de straffen die de verdachte 

eerder kreeg. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Het doel … is niet bereikt, want uit tekst 1 blijkt …  
 
tekst 2 
 
Vrijgesproken 
 
De rechtbank heeft een 22-jarige man vrijgesproken van openlijke 
geweldpleging. Hij stond terecht nadat hij een man bespoot met 
pepperspray. 
Volgens de rechtbank werd het pepperspray-slachtoffer agressief tegen 
de verdachte en heeft hij met een vuurwapen op de broer van de 
verdachte geschoten. De verdachte heeft daarop met een busje 
pepperspray in de richting van het slachtoffer gespoten. Volgens de 
rechter kan de 22-jarige zich beroepen op … .  
 
naar: www.at5.nl van 5 juli 2015  
 

1p 5 Wat moet er op de puntjes in tekst 2 worden ingevuld? 
A eigenrichting 
B noodweer 
C ontoerekeningsvatbaarheid 
D overmacht 
 
tekst 3 
 
Celstraf geëist voor miljoenenfraude 
 
Tegen een makelaar uit Friesland is vandaag een gevangenisstraf van 
een jaar geëist. De makelaar zou voor miljoenen hebben gefraudeerd. 
 
naar: www.ad.nl van 23 oktober 2014 
 

1p 6 Er zijn verschillende soorten criminaliteit. Moord is bijvoorbeeld een 
geweldsmisdrijf. 
 Hoe wordt het soort criminaliteit uit tekst 3 genoemd? 
 

1p 7 In Nederland is sprake van een machtenscheiding. 
Bij welke macht hoort het Openbaar Ministerie? 
A de rechterlijke macht 
B de uitvoerende macht 
C de wetgevende macht 
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tekst 4 
 
Rechtszaak winkeldiefstal 
 
Ik lees het dossier over een winkeldiefstal bij een grote supermarkt. Een 
op het oog keurige oudere man heeft in korte tijd al tweemaal eerder 
winkeldiefstal gepleegd. En het was telkens bij dezelfde supermarkt. In 
het dossier staat echter niet waarom. 
 
Als de rechter hem vraagt of de beschuldiging klopt, komt hij helemaal 5 

los. “Het was een wraakactie. Geld dat bestemd was voor mijn pensioen, 
had ik belegd in een fonds van de supermarkt. Door fraude is dit helemaal 
opgemaakt. Nu de verantwoordelijken niet worden gestraft en mijn schade 
op geen enkele wijze wordt vergoed, straf ik ze wel op mijn eigen manier.”  
 
Als mens begrijp ik deze verdachte best. Hij heeft zijn hele leven hard 10 

gewerkt om te sparen voor zijn pensioen en dan dit.  
Maar hoe begrijpelijk ook, toch blijft het diefstal. Ik eis een werkstraf van 
20 uur. De rechter is blijkbaar gevoeliger voor zijn verhaal en legt een 
geldboete op van 250 euro. 
 
naar: het Algemeen Dagblad van 22 januari 2015 
 

1p 8 De schrijver van tekst 4 was aanwezig tijdens de rechtszitting die in 
tekst 4 beschreven wordt. 
Welke rol had de schrijver tijdens de rechtszitting? 
de rol van 
A advocaat 
B getuige 
C officier van justitie 
D rechter van het gerechtshof 
E reclasseringsambtenaar 
 

1p 9 Welk begrip is van toepassing op de regels 5 tot en met 9 van tekst 4?  
A afschrikking  
B eigenrichting 
C handhaving van de rechtsorde  
D klassenjustitie 
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Zie regel 12 tot en met 14 van tekst 4. 
1p 10 Welke bewering is juist? 

A Er is een bijkomende straf geëist en hij heeft een hoofdstraf gekregen. 
B Er is een bijkomende straf geëist en hij heeft een maatregel gekregen. 
C Er is een bijkomende straf geëist en hij heeft een bijkomende straf 

gekregen. 
D Er is een hoofdstraf geëist en hij heeft een bijkomende straf gekregen. 
E Er is een hoofdstraf geëist en hij heeft een hoofdstraf gekregen. 
 

2p 11 Politieke partijen en stromingen hebben verschillende ideeën over de 
bestrijding van criminaliteit. 
Hieronder staat een aantal beweringen. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 Christendemocratische partijen vinden dat maatschappelijke 

organisaties een belangrijke rol spelen bij het verminderen van 
criminaliteit. 

2 Rechtse politieke partijen vinden preventieve maatregelen tegen 
criminaliteit belangrijker dan linkse politieke partijen. 

3 Partijen die tot de ecologische stroming behoren, hebben meestal 
geen mening over de bestrijding van criminaliteit. 

4 Rechtse politieke partijen benadrukken het belang van het handhaven 
van de rechtsregels. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
 

1p 12 Wat wordt bedoeld met het dilemma van de rechtsstaat? 
het dilemma tussen de belangen van 
A rechtsbescherming en rechtsgelijkheid 
B rechtsgelijkheid en rechtszekerheid 
C rechtszekerheid en rechtshandhaving 
D rechtshandhaving en rechtsbescherming 
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tekst 5 
 
Geen straf geëist voor kunstmatige drug 
 
Vrijdag is er voor de rechtbank vrijspraak geëist tegen twee verdachten 
die een kunstmatige vorm van cannabis zouden hebben geproduceerd en 
verhandeld. Deze kunstmatige vorm van cannabis staat niet op de lijst 
van verboden middelen in de Opiumwet. De drugshandelaren kunnen niet 
worden aangepakt, omdat het Europees Hof vorig jaar oordeelde dat de 
drug niet onder de Geneesmiddelenwet aangepakt mag worden. Omdat 
de drug ook niet onder de Opiumwet valt, is er noodgedwongen vrijspraak 
voor de verdachten geëist. 
 
naar: www.crimesite.nl van 28 maart 2015 
 
Lees tekst 5. 

1p 13 Op basis van welk uitgangspunt van het strafrecht is besloten vrijspraak 
te eisen? 
A Er wordt in de wet rekening gehouden met de ernst van het gepleegde 

delict. 
B Er wordt in de wet rekening gehouden met de situatie waarin het delict 

plaatsvond. 
C Iedereen is onschuldig, totdat zijn schuld door de rechter bewezen is. 
D Men kan alleen veroordeeld worden voor handelingen die in de wet 

strafbaar zijn gesteld. 
 

2p 14 In de wet staat aangegeven of bepaald strafbaar gedrag een misdrijf of 
een overtreding is. 
Hieronder staat een aantal voorbeelden van strafbaar gedrag. 
1 diefstal van een pakje kauwgom uit de supermarkt 
2 heling 
3 joyriding 
4 zonder helm op een bromfiets rijden 
 Geef van elk voorbeeld aan of het een misdrijf of een overtreding is en 

in welke wet of welk wetboek dit staat.  
Let op: een wet of wetboek kan meer dan een keer gebruikt worden. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … en staat in … 
2 = … en staat in … 
3 = … en staat in … 
4 = … en staat in … 
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2p 15 Er zijn verschillende verklaringen voor crimineel gedrag. Een 
maatschappelijke verklaring voor crimineel gedrag is dat het plegen van 
een misdrijf het gevolg is van een afweging van kosten en baten. 
Stel, een meisje van zeventien denkt erover om een winkeldiefstal te 
plegen. 
 Geef een voorbeeld van kosten en een voorbeeld van baten die dan 

kunnen meespelen in haar afweging om wel of niet te gaan stelen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Voorbeeld van kosten: … 
Voorbeeld van baten: … 
 

2p 16 Een officier van justitie kan verschillende redenen hebben om een zaak te 
seponeren. 
 Noem een reden waarom een officier van justitie zou kunnen besluiten 

om een zaak tegen een verdachte van moord te seponeren. 
 Noem een andere reden waarom een officier van justitie zou kunnen 

besluiten om een zaak tegen een verdachte van winkeldiefstal te 
seponeren. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Reden voor seponeren zaak moord: … 
Reden voor seponeren zaak winkeldiefstal: … 
 
 

Politiek en beleid 

 
tekst 6 
 
Samenscholingsverbod  
 
In de Haagse buurten Schilderswijk en Transvaal wordt een 
samenscholingsverbod ingesteld om een herhaling van de rellen van 
afgelopen dagen te voorkomen. Ook geldt een verbod op het ‘meevoeren 
van gevaarlijke voorwerpen’. Demonstreren mocht al niet meer. 
 
naar: www.nrc.nl van 2 juli 2015 
 
Lees tekst 6. 

1p 17 Wie heeft de beslissing van het samenscholingsverbod genomen? 
A de burgemeester 
B de officier van justitie 
C de politie 
D de rechter 
 

Pagina: 287Voor 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).



 

 GT-0323-a-16-2-o 8 / 18 lees verder ►►►

tabel 1 
 
Peiling zetelverdeling Tweede Kamer van 27 augustus 2015 
 

partij aantal
zetels 

VVD 30

PvdA 14

PVV 20

SP 18

CDA 20

D66 22

ChristenUnie 6

GroenLinks 8

SGP 4

Partij voor de Dieren 4

50PLUS 4

totaal 150

 
bron: www.ipsos-nederland.nl 
 

2p 18 Stel dat tabel 1 de uitslag van een Tweede Kamerverkiezing weergeeft.  
Hieronder staat een aantal beweringen naar aanleiding van tabel 1. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 De partij die zich sociaal-liberaal noemt, heeft 22 zetels in de Tweede 

Kamer. 
2 Er zijn minimaal vier partijen nodig om een meerderheidskabinet te 

vormen. 
3 Er zullen in ieder geval ministers van de VVD in de Tweede Kamer 

komen te zitten. 
4 In de Tweede Kamer is de sociaaldemocratische stroming groter dan 

de christendemocratische stroming. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
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tekst 7 
 
PvdA wil duidelijkheid over  …  
 
PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester wil dat duidelijk wordt welke belangen 
van invloed zijn bij de totstandkoming van wetten. Nu is niet duidelijk met 
wie ambtenaren, ministers en staatssecretarissen contact hebben bij het 
voorbereiden van wetten.  
 
naar: www.trouw.nl van 7 mei 2015 
 

1p 19 Wat stond er op de puntjes in de kop van tekst 7? 
A kabinetsformatie 
B lobby 
C moties 
D regeerakkoord 
 

1p 20 In tekst 7 komen verschillende mensen voor die een rol spelen bij de 
politieke besluitvorming. 
Wie van deze mensen wordt een volksvertegenwoordiger genoemd?  
A een ambtenaar 
B een kamerlid 
C een minister 
D een staatssecretaris 
 
Zie tekst 7. 

1p 21 Kamerlid Bouwmeester wil dat het duidelijk wordt welke belangen van 
invloed zijn bij de totstandkoming van wetten. Stel dat zij hierover een 
wetsvoorstel wil indienen. 
Van welk recht wil Kamerlid Bouwmeester dan gebruikmaken? 
A het recht om een motie in te dienen 
B het recht van amendement 
C het recht van initiatief 
D het recht van interpellatie 
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tekst 8 
 
Topkoks tegen beperking jacht  
 
Topkok Jarno Eggen van een restaurant in Drenthe is stellig: reeën uit 
Drenthe horen op de menukaart, vindt hij. Samen met 200 andere koks, 
onder wie Jonnie Boer en Joop Braakhekke, heeft hij de Tweede Kamer in 
een brief gevraagd niet akkoord te gaan met plannen om de plezierjacht 
verder te beperken. 
 
naar: www.rtvdrenthe.nl van 11 juni 2015 
 

4p 22 Pressiegroepen hebben twee kenmerken. 
 Leg uit dat deze twee kenmerken van pressiegroepen ook van 

toepassing zijn op de groep van 200 koks in tekst 8. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … 
Dit kenmerk geldt ook voor de groep koks, want … 
Kenmerk 2: … 
Dit kenmerk geldt ook voor de groep koks, want … 
 
tekst 9 
 
Kamerlid declareerde te veel in oude baan  
 
Een Tweede Kamerlid heeft als gedeputeerde ten onrechte een aantal 
declaraties1) ingediend.  
Een woordvoerder van zijn fractie bevestigt berichtgeving hierover in 
NRC Handelsblad. Volgens de krant gaat het om euro’s die onjuist 
gedeclareerd zijn in de jaren 2011 en 2012. Het Kamerlid zit sinds 2012 in 
de Kamer. Hij is daar woordvoerder Europa. 
 

 
naar: www.nu.nl van 11 februari 2015 
 
Lees tekst 9. 

1p 23 NRC Handelsblad heeft ontdekt dat het Kamerlid ten onrechte declaraties 
indiende. Daarmee vervult de krant een functie van de massamedia voor 
de politieke besluitvorming. 
Welke functie van de massamedia is dat? 
A burgers informeren over het overheidsbeleid 
B een bijdrage leveren aan de meningsvorming van de burgers 
C massamedia als waakhond van de democratie 
D onderwerpen aandragen voor de politieke agenda 
 

noot 1 declaratie = rekening van gemaakte onkosten, verzoek om vergoeding 
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Zie tekst 9. 
2p 24 Nederland kent verschillende bestuurslagen. 

 Van welke bestuurslagen heeft het Kamerlid deel uitgemaakt en/of 
maakt hij nog deel uit volgens tekst 9? Kies twee nummers uit 
onderstaand rijtje. 

1 het bestuur van Europa 
2 het bestuur van de gemeente 
3 het bestuur van de provincie 
4 het bestuur van het land 
 
tekst 10 
 
Onderzoek naar mislukking Fyra     
 

 
 
Deze Tweede Kamerleden doen onderzoek naar de hogesnelheidstrein 
Fyra. Met het zware middel van … willen zij erachter komen waarom de 
plannen voor een treindienst over de Hogesnelheidslijn-Zuid zijn 
uitgelopen op een mislukking.  
 
naar: www.tweedekamer.nl van 16 september 2015 
 

1p 25 Wat moet op de puntjes in tekst 10 worden ingevuld? 
A de interpellatie 
B de motie van wantrouwen 
C de parlementaire enquête 
D het amendement 
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tekst 11 
 
Koenders verdedigt bezoek koning aan Saudi-Arabië  
 
De oppositiepartijen hebben scherpe kritiek op het besluit om koning 
Willem-Alexander samen met minister Bert Koenders (Buitenlandse 
Zaken) naar Saudi-Arabië te sturen. In Saudi-Arabië is het slecht gesteld 
met de mensenrechten. 
Het kabinet verdedigt het besluit om de koning naar Saudi-Arabië te 
sturen om een laatste eerbetoon te bewijzen aan de overleden koning 
Abdullah. Het is een “illusie” dat je door isolatie van het land de 
mensenrechten verbetert, zei minister Koenders dinsdag in de Tweede 
Kamer.  
 
naar: www.nu.nl van 27 januari 2015 
 
Lees tekst 11. 

1p 26 De koning verdedigt het besluit niet zelf, maar minister Bert Koenders 
doet dat. 
Welk begrip hoort hierbij? 
A ceremoniële functie 
B constitutionele monarchie 
C het geheim van Noordeinde 
D ministeriële verantwoordelijkheid 
 
tekst 12 
 
Hoge prijs islamkritiek: 50 stokslagen per week 
 
Vandaag demonstreert Amnesty International voor de Saudische blogger 
Raif Badawi. De 31-jarige Badawi bekritiseerde op zijn website de invloed 
van de islam op de politiek in Saudi-Arabië. Ook vroeg hij zich 
bijvoorbeeld af waarom Valentijnsdag verboden is in Saudi-Arabië.  
Dat had hele nare gevolgen voor hem: in juni 2012 werd hij gearresteerd 
en hij werd vervolgens veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, een 
geldboete van 224.000 euro en 1000 stokslagen.  
 
naar: www.rtlnieuws.nl van 15 januari 2015  
 

1p 27 Uit tekst 12 blijkt dat bepaalde kenmerken of grondrechten die gelden in 
de Nederlandse parlementaire democratie niet van toepassing zijn op 
Saudi-Arabië. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vrijheid van meningsuiting en 
persvrijheid. 
 Welk ander kenmerk of grondrecht is volgens tekst 12 ook niet van 

toepassing op Saudi-Arabië? 
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tekst 13 
 
Organisatie van de Europese Unie 
 
De taakverdeling tussen de belangrijkste organen van de Europese Unie 
kan als volgt worden samengevat:  
 
… (1) … van regeringsleiders neemt twee keer per jaar besluiten over de 
algemene politieke beleidslijnen.  
 
… (2) … neemt initiatieven voor Europese wet- en regelgeving en houdt 
toezicht op naleving van de Europese verdragen.  
 
… (3) … debatteert hierover en kan wijzigingen voorstellen. 
 
… (3) … en … (4) … beslissen daarna gezamenlijk.  
 
… (5) … let er op dat deze afspraken worden nageleefd. 
 
naar: www.europa-nu.nl  
 

3p 28 In tekst 13 zijn bij de nummers 1 tot en met 5 verschillende organen van 
de Europese Unie weggelaten. 
 Welk orgaan moet bij welk nummer worden ingevuld? 

Kies telkens een letter uit onderstaand rijtje. 
a De Europese Commissie 
b De Europese Raad 
c De Raad van de Europese Unie 
d Het Europees Parlement 
e Het Europese Hof van Justitie 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
(1) = … 
(2) = … 
(3) = … 
(4) = … 
(5) = … 
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tekst 14 
 
Ede-stad krijgt een koopzondag 
 
In Ede-stad gaan de winkels op zondag toch open. Ondanks veel 
tegenstand van christelijke partijen besloot de Edese raad 
donderdagavond 9 juli 2015 dat de stad jaarlijks 52 koopzondagen krijgt. 
Het voorstel werd aangenomen door een zeer kleine meerderheid van 20 
stemmen. De gemeenteraad telt 39 zetels. 
 
De koopzondag zorgt al maandenlang voor grote meningsverschillen in de 
gemeente Ede. De gemeente Ede bestaat uit Ede-stad en omringende 
dorpen. In juni hield de gemeente een referendum over het onderwerp. 
Daarbij stemde een kleine meerderheid van alle stemmers juist tégen 
koopzondagen. Toch wordt die uitslag niet helemaal genegeerd. Uit de 
deelvragen die bij het referendum werden gesteld, bleek namelijk ook dat 
meer dan de helft van de inwoners van Ede-stad wél wil dat de winkels op 
zondagen open zijn. 
 
In de christelijke dorpen buiten Ede-stad, zoals Lunteren, stemde een 
grote meerderheid wél tegen de koopzondag. Daar blijven de winkels dan 
ook gesloten. Ze gaan alleen open in Ede-stad zelf.  
 
naar: www.trouw.nl van 10 juli 2015 
 
Lees tekst 14. 

2p 29 Er is een referendum over de koopzondagen gehouden. 
 Leg uit waarom je zou kunnen zeggen dat de uiteindelijke beslissing 

over de koopzondagen in de gemeente Ede een voorbeeld van een 
compromis is. Betrek in je antwoord de voorstanders en tegenstanders 
van de koopzondagen. 

 
1p 30 Het proces van politieke besluitvorming bestaat uit verschillende fasen. 

Welke fase is in tekst 14 als laatste afgerond? 
A fase 1: uiten van wensen 
B fase 2: vergelijken/afwegen van problemen 
C fase 3: beslissen over problemen 
D fase 4: uitvoeren van besluiten 
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tekst 15 
 
Politieke jongerenorganisatie wil einde aan verplicht vrij met kerst  
 
Er moet een einde komen aan het verplicht vrij zijn voor de meeste 
mensen met kerst, vindt de jongerenorganisatie van … .  
“Werknemers kunnen veel beter samen met hun baas overleggen of zij 
willen werken met kerst”, vindt voorzitter Tom Leijte. 
“Waarom bepalen vakbond en overheid wanneer iemand thuis moet 
zitten? Nederlanders zijn verstandig genoeg om zelf te bepalen wanneer 
zij willen werken en wanneer zij feest willen vieren”, aldus Leijte. 
 
naar: www.nu.nl van 25 december 2014 
 

1p 31 Het standpunt uit tekst 15 is van een jongerenpartij die hoort bij een 
landelijke politieke partij. Het standpunt past goed bij de uitgangspunten 
van deze partij. 
Welke politieke partij moet op de puntjes in tekst 15 worden ingevuld? 
A 50PLUS  
B de ChristenUnie 
C de SGP 
D de VVD 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: gaswinning Groningen 

 
Bij de beantwoording van de vragen 32 tot en met 40 maak je gebruik van 
tekst 1 tot en met 7 en afbeelding 1 in het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Vanaf 1963 wordt er aardgas uit de grond gehaald in de provincie 
Groningen. Het Groningen-gasveld is een van de grootste gasvelden ter 
wereld. 98 Procent van de Nederlandse bevolking krijgt gas uit het 
Groningen-gasveld. De hoeveelheid aardgas wordt gemeten in kuub 
(kubieke meter). De minister van Economische Zaken bepaalt hoeveel 
kuub aardgas er uit het Groningen-gasveld mag worden gehaald.  
 
Lees tekst 1 en 2.  

4p 32 De gaswinning in Groningen is een maatschappelijk vraagstuk. Een  
maatschappelijk vraagstuk heeft een aantal kenmerken. Een kenmerk is 
dat het vraagstuk de aandacht krijgt van de media.  
 Geef twee andere kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk en 

geef voor elk kenmerk aan waarom uit tekst 1 of tekst 2 blijkt dat dit 
kenmerk van toepassing is.  

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Kenmerk 1: … 
Dit blijkt uit tekst ... , want … 
Kenmerk 2: … 
Dit blijkt uit tekst … , want … 
 
Bekijk afbeelding 1. 

2p 33 Er zijn over de gaswinning in Groningen verschillende cartoons 
verschenen in de media. 
Massamedia vervullen voor personen verschillende functies, bijvoorbeeld 
de informatiefunctie en de amusementsfunctie. 
 Leg uit welke andere functie de media vervullen door het laten zien 

van afbeelding 1. 
 
Lees tekst 3. 

1p 34 Er zijn verschillende pressiegroepen die zich bezighouden met de 
gaswinning in Groningen, bijvoorbeeld de Groninger Bodem Beweging. 
Deze pressiegroepen hebben de beschikking over een aantal 
machtsmiddelen.   
 Welk machtsmiddel is te herkennen in tekst 3? 
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Lees tekst 4. 
1p 35 In welke zin van tekst 4 wordt een stereotype weergegeven? 

A Bewoner Erik Visser stelt dat de gaskraan zo wijd mogelijk moet 
worden opengezet. 

B Dan duurt het nog 40 jaar voordat de bevingen stoppen en blijven we 
bezig met het repareren van het huis. 

C Een afwijkend geluid uit het hart van het Groningse bevingsgebied. 
D Hij mist in alle discussie de (veelgeroemde) nuchterheid van de 

Groningers. 
 
Lees tekst 5. 

1p 36 Een maatschappelijk vraagstuk zoals dat van de gaswinning in Groningen 
kun je vanuit verschillende invalshoeken bekijken.  
Welke invalshoek staat centraal in tekst 5? 
A de politiek-juridische invalshoek 
B de sociaal-culturele invalshoek  
C de sociaal-economische invalshoek  
D de veranderings- en vergelijkende invalshoek 
 

2p 37 In een democratische samenleving is pluriformiteit van de media 
belangrijk. 
 Wat wordt bedoeld met pluriformiteit van de media? 
 Geef een reden waarom pluriformiteit van de media iemand kan 

helpen bij het vormen van een eigen mening over de gaswinning in 
Groningen. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Met pluriformiteit van de media wordt bedoeld: … 
Dit kan helpen bij het vormen van een eigen mening, omdat … 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Lees tekst 6. 
2p 38 Tekst 6 verscheen op de website van de Groninger Internet Courant. In de 

tekst staat dat Kamp bij RTV Noord zijn excuses heeft gemaakt. RTV 
Noord is de publieke, regionale omroep voor de provincie Groningen. RTV 
Noord heeft in vergelijking met de meeste landelijke media vaker bericht 
over de gaswinning in Groningen.  
Bij deze selectie van nieuws spelen bewust of onbewust een aantal 
criteria een rol.  
 Verklaar met behulp van twee selectiecriteria waarom RTV Noord in 

vergelijking met de meeste landelijke media vaker heeft bericht over 
de gaswinning in Groningen. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Selectiecriterium 1 dat dit kan verklaren is …, omdat … 
Selectiecriterium 2 dat dit kan verklaren is …, omdat … 
 
Zie tekst 6.  

4p 39 Teksten kunnen in meer of mindere mate objectief of subjectief zijn. 
Nieuws moet aan drie criteria voldoen om zo objectief mogelijk te zijn. 
Eén van deze criteria is het toepassen van hoor- en wederhoor. 
 Leg uit of tekst 6 voldoet aan de twee andere criteria. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Criterium 1: … 
Tekst 6 voldoet hier … (wel/niet) aan, want … 
Criterium 2: … 
Tekst 6 voldoet hier … (wel/niet) aan, want … 
 
Lees tekst 7 en zie teksten 1, 5 en 6. 

2p 40 Bij het vraagstuk van de gaswinning in Groningen spelen verschillende 
waarden mee. 
 Neem één van de volgende standpunten in: 

− Ik ben voor boren naar gas in Groningen. 
− Ik ben tegen boren naar gas in Groningen. 
Baseer je standpunt op een waarde die jij belangrijk vindt en 
beargumenteer je keuze met een gegeven uit tekst 1, 5, 6 of 7. 
Vermeld hierbij uit welke tekst het gegeven afkomstig is. 
Let op: je krijgt alleen een punt voor een argument als je daarbij 
verwijst naar een tekst. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Ik ben … (voor/tegen) boren, 
want ik vind de waarde … belangrijk en ... (gebruik een gegeven uit 
tekst 1, 5, 6 of 7 voor je argument).  
 

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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Analyse maatschappelijk vraagstuk: gaswinning Groningen 

 
tekst 1 
 
Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen  
 
Sinds 1963 heeft de gasvoorraad in de Groningse bodem de Nederlandse 
Staat 265 miljard euro opgeleverd. De opbrengsten van het gas waren 
dan ook een belangrijke inkomstenpost op de Rijksbegroting.  
Door de gaswinning kunnen bodemdalingen ontstaan. Hierdoor kunnen er 
aardbevingen voorkomen. Met die aardbevingen hebben de Groningers 
het helemaal gehad. De schokken zorgen voor schade aan de huizen, 
maar leiden ook tot stress en slapeloze nachten, zeggen de Groningers. 
De provincie Groningen en bewonersorganisaties hebben 
verantwoordelijk minister Henk Kamp (Economische Zaken) opgeroepen 
de gaswinning drastisch te verlagen naar 30 miljard kuub voor 2015. 
 
naar: www.nu.nl van 25 juni 2015  
 
tekst 2 
 
Gaskraan Groningen verder dicht 
 
De Groningse gaswinning wordt dit jaar met bijna een kwart verlaagd ten 
opzichte van de geplande hoeveelheid gas. Minister Kamp van 
Economische Zaken maakt volgens bronnen in Den Haag deze week 
bekend dat er niet 39,4 miljard kuub gas uit het door aardbevingen 
getroffen gebied zal worden gehaald, maar 30 miljard kuub. 
Deze hoeveelheid betekent voor de schatkist een tegenvaller van 
miljarden euro’s. 
Vorig jaar was de gasproductie ongeveer 54 miljard kuub. Hoe hoger de 
productie, hoe groter de kans op aardbevingen. Daarom is de druk op 
minister Kamp toegenomen om de gaswinning zo veel mogelijk te 
verminderen.  
Minister Kamp heeft daar steeds tegen ingebracht dat Nederland in de 
winter over genoeg gas moet beschikken om geen kou te lijden. 
Daarnaast zijn er met kopers van het gas langjarige contracten afgesloten 
die nagekomen moeten worden. 
Actiebewegingen zoals de Groninger Bodem Beweging (GBB) en 
Schokkend Groningen vinden de vermindering van de gaswinning naar 
30 miljard kuub nog steeds erg weinig. Wat Milieudefensie betreft is ‘nu 
terug naar 30 een begin, maar het kan veel en veel sneller’.  
 
naar: www.volkskrant.nl van 22 juni 2015 
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afbeelding 1     
 

 
 
Minister Henk Kamp zegt: “Ietsje minder druk, dan maar!” 
 
bron: www.tomjanssen.net 
 
 
tekst 3 
 
Groninger Bodem Beweging 
 
Het doel van de Groninger Bodem Beweging is zich meer gaan richten op 
veiligheid van de inwoners. De doelgroep is inmiddels uitgebreid van 
mensen met daadwerkelijke schade, naar alle Groningers. Zelfs tot ver 
over de Nederlandse grenzen komt de Groninger Bodem Beweging in het 
nieuws om de problematiek onder de aandacht te brengen! 
 
naar: www.groninger-bodem-beweging.nl van 20 juli 2015 
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tekst 4 
 
Bewoner Noord-Groningen: ‘Zet die gaskraan maar open’ 
 
Een afwijkend geluid uit het hart van het Groningse bevingsgebied. 
Bewoner Erik Visser stelt dat de gaskraan zo wijd mogelijk moet worden 
opengezet. Want pas als de gasvoorraad onder de grond op is, komt er 
een einde aan de bevingen.  
“Ik hoor iedereen hier in de provincie over een vermindering van de 
gaswinning, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dan duurt het 
nog 40 jaar voordat de bevingen stoppen en blijven we bezig met het 
repareren van het huis.”  
Hij mist in alle discussie de (veelgeroemde) nuchterheid van de 
Groningers.  
 
naar: www.ad.nl van 21 februari 2015 
 
tekst 5  
 
Volgens cijfers van de provincie levert de gaswinning Groningen 
5.500 banen extra op. Dankzij de gaswinning is er in Groningen in het 
verleden ook extra geïnvesteerd en zijn er bedrijven naar Groningen 
gekomen. 
 
naar: www.volkskrant.nl van 18 januari 2014 
 
tekst 6 
 
Kamp maakt excuses naar Groningers 
 
Minister Kamp heeft maandag bij RTV Noord zijn excuses gemaakt aan 
de Groningers. Het kabinet erkent dat er de afgelopen jaren bij de 
gaswinning in Groningen te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid 
van Groningers. 
Kamp reageerde daar op het vorige maand verschenen rapport van de 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) naar de gaswinning in 
Groningen. De OVV kwam tot de conclusie dat het ministerie van 
Economische Zaken en instellingen die bij de gaswinning betrokken zijn 
vooral oog hadden voor het financiële belang van de gaswinning, maar te 
weinig keken naar risico's voor de Groningers. Maandag zei Kamp: “Het 
spijt mij zeer dat de veiligheidsbelangen van de Groningers niet de 
aandacht kregen die ze verdienden. De veiligheid staat nu voorop en ik 
zal er alles aan doen om de verbeteringen waar de Groningers terecht om 
vragen, te realiseren.” 
 
naar: www.gic.nl van 2 maart 2015 
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tekst 7 
 
Welke alternatieven zijn er voor gaswinning Groningen?  
 
Minister Kamp gaat de komende maanden onderzoeken hoe de 
gaswinning in Groningen vanaf 2016 verder omlaag kan, zodat de kans op 
aardbevingen verder vermindert.  
Een mogelijkheid is om meer gas te importeren uit het buitenland. 
Daardoor wordt Nederland minder afhankelijk van ‘Groningen’, maar 
tegelijk afhankelijker van de voorwaarden die anderen stellen. 
Kamp zegt dat er eigenlijk maar twee landen zijn die gas aan Nederland 
zouden kunnen leveren. Dat zijn Noorwegen en Rusland “en dan houdt 
het wel zo’n beetje op”.  
Een probleem bij het halen van gas uit Noorwegen of Rusland is dat de 
fornuizen en cv’s van 7 miljoen huishoudens in Nederland zijn afgesteld 
op het gas uit Groningen. Dat betekent dat als het gas uit Noorwegen of 
Rusland wordt gehaald alle installaties moeten worden aangepast, wat 
een dure grap zou zijn.  
 
naar: nos.nl van 23 juni 2015 
 
 

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

Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 1 
 
Een standpunt over criminaliteit 
 
Overlast en crimineel gedrag moeten we snel en keihard aanpakken. Bij 
aanhouding volgt direct voorgeleiding en berechting. Straffen worden zo 
snel mogelijk ten uitvoer gebracht. Criminele winsten moeten worden 
afgenomen en slachtoffers snel schadeloos gesteld. 
 
naar: www.vvd.nl van 23 april 2014 
 

1p 1 Er zijn verschillende soorten overheidsbeleid ten aanzien van criminaliteit. 
Onder welk soort beleid valt het standpunt van de VVD in tekst 1? 
A gevangenisbeleid 
B opsporingsbeleid 
C preventief beleid 
D vervolgingsbeleid 
 
tekst 2 
 
Duizenden ‘vrienden’ gezocht om (ex-)gedetineerden te begeleiden 
 
Er is een fors tekort aan vrijwilligers die (ex-)gedetineerden op het rechte 
pad kunnen houden. Er is behoefte aan ruim 7000 mensen die hen 
begeleiden bij de terugkeer naar de maatschappij. 
70 procent van de (ex-)gedetineerden pleegt binnen zes jaar weer een 
strafbaar feit. Vrijwilligers die (ex-)gevangenen begeleiden in en buiten de 
gevangenis, moeten daar verandering in gaan brengen. “Vrijwilligers 
bezoeken gedetineerden in de gevangenis, onderhouden contact en 
helpen hem of haar als maatje weer terug te keren in de samenleving”, 
zegt Rien Timmer, directeur van vrijwilligersorganisatie Exodus.  
Volgens Timmer is isolement nadelig. “De eerste reflex van de 
samenleving, iemand uitkotsen, is het slechtste wat er kan gebeuren. 
Waarom zou iemand dan zijn leven beteren?” 
 
naar: Metro van 3 april 2014 
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Lees tekst 2. 
1p 2 Er zijn verschillende oorzaken van crimineel gedrag. Er kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen individueel crimineel gedrag en 
criminaliteit als maatschappelijk verschijnsel. 
Welke maatschappelijke oorzaak van criminaliteit wordt volgens Rien 
Timmer in tekst 2 aangepakt met het begeleiden van (ex-)gedetineerden 
door vrijwilligers? 
A Crimineel gedrag wordt aangeleerd in gezin of jeugdgroep. 
B De gelegenheid maakt de dief. 
C het gebrek aan bindingen met de samenleving 
D persoonlijkheidskenmerken, zoals te weinig sociale vaardigheden 
 
Zie tekst 2. 

1p 3 Vrijwilligers die (ex-)gedetineerden begeleiden moeten ervoor gaan 
zorgen dat een bepaald verschijnsel minder zal voorkomen.  
Welk verschijnsel moeten vrijwilligers die (ex-)gedetineerden begeleiden 
terugdringen? 
A klassenjustitie 
B recidive 
C sociale ongelijkheid 
D socialisatie 
 
tekst 3 
 
Hogere straf voor doodschieten taxichauffeur 
 
Een 45-jarige man heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen 
voor het doodschieten van een taxichauffeur in 2010.  
… (1) … in Den Bosch legde vrijdag achttien jaar celstraf op voor 
doodslag. Eerder legde … (2) … voor moord vijftien jaar celstraf op.  
 
naar: www.nu.nl van 6 december 2013 
 

1p 4 Wat moet op de puntjes in tekst 3 worden ingevuld? 
A (1) De Hoge Raad en (2) het gerechtshof 
B (1) De Hoge Raad en (2) de kantonrechter 
C (1) De rechtbank en (2) de kantonrechter 
D (1) De rechtbank en (2) het gerechtshof 
E (1) Het gerechtshof en (2) de Hoge Raad 
F (1) Het gerechtshof en (2) de rechtbank 
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tekst 4 
 
Dagelijks 200 serieuze bedreigingen via Twitter 
   
In Nederland worden dagelijks 35.000 bedreigingen via Twitter geuit. 
Ongeveer 200 daarvan zijn zo serieus, dat de politie besluit daar werk van 
te maken. Dat leidt bijna iedere dag tot een arrestatie of berisping.  
Dreigtweets zijn berichten waarin wordt gedreigd met geweld tegen 
personen, gebouwen of eigendommen van een ander. Dergelijke 
bedreigingen leidden in het recente verleden een aantal keer tot 
behoorlijke onrust. Zo moest warenhuis V&D in Haarlem dicht na een 
dreigement. 
 

 
 
naar: www.ad.nl van 31 oktober 2013 
 
Lees tekst 4. 

1p 5 Dreigtweets kunnen materiële en immateriële gevolgen hebben. De 
dreigtweets hebben materiële gevolgen gehad voor V&D. 
 Noem een materieel gevolg van de dreigtweets voor V&D in Haarlem. 
 
Zie tekst 4. 

1p 6 Noem een mogelijk immaterieel gevolg van de dreigtweets voor V&D in 
Haarlem. 
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tekst 5 
 
‘Dreigtweets even strafbaar als dreigbrieven’ 
 
Dreigtweets zijn even strafbaar als dreigbrieven. Dat zegt ICT-jurist 
Arnoud Engelfriet in reactie op de digitale dreigementen aan het 
koningshuis en een school in Leiden afgelopen weekend. 
Naast een celstraf kan een ‘dreigtwitteraar’ ook een werkstraf of een 
boete krijgen. Bedreiging is immers strafbaar, ongeacht het medium 5 

waarop de bedreiging wordt geuit. “Bedreiging via Twitter is daarom 
hetzelfde als een bedreiging per brief. Daarvoor staan dezelfde straffen”, 
zegt de ICT-jurist. 
De maximale celstraf wordt echter bijna nooit opgelegd. Een zaak waarin 
een gebruikelijke straf werd opgelegd, is de bedreiging van de dochter 10 

van een voormalig Tweede Kamerlid via Twitter in 2010. Een man moest 
daarvoor 17 dagen de cel in en een werkstraf van 80 uur uitvoeren. 
Bovendien kreeg hij 30 dagen cel voorwaardelijk, met een proeftijd van 
2 jaar. 
 
naar: www.ad.nl van 22 april 2013 
 
Lees regel 1 tot en met 8 van tekst 5. 

1p 7 Sarah en Meral hebben bij maatschappijleer geleerd dat criminaliteit een 
plaats- en tijdgebonden begrip is. Zij lezen allebei tekst 5. 
Sarah zegt: “Tekst 5 is een goed voorbeeld van het feit dat criminaliteit 
een tijdgebonden begrip is.” Meral is het er niet mee eens. 
 Wie heeft er gelijk, Sarah of Meral? Verklaar je antwoord. 
 
Lees regel 9 tot en met 14 van tekst 5. 

1p 8 De man heeft 30 dagen cel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar 
gekregen. 
 Geef zo precies mogelijk aan wat deze straf betekent. 
 
Zie regel 9 tot en met 14 van tekst 5. 

1p 9 Een rechter kan verschillende soorten hoofdstraffen, bijkomende straffen 
en maatregelen opleggen. 
Wat heeft de rechter opgelegd aan de man die de dochter van een 
voormalig Tweede Kamerlid bedreigd heeft? 
A een hoofdstraf en een bijkomende straf 
B een hoofdstraf, een bijkomende straf en een maatregel 
C twee soorten hoofdstraffen en een bijkomende straf 
D twee soorten hoofdstraffen en een maatregel 
E twee soorten hoofdstraffen 
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tekst 6 
 
Vrijspraak voor verdachte van roof uit museum 
 
De rechtbank in Utrecht heeft vrijdag een verdachte vrijgesproken in de 
zaak van het kostbare museumstuk, dat uit een museum in Utrecht werd 
geroofd. Het gaat om een 23-jarige Utrechter die de rover van het 
kostbare museumstuk met zijn scooter vervoerd zou hebben. Het 
Openbaar Ministerie had 4 jaar gevangenisstraf tegen de man geëist.  
De rechter vindt dat niet is bewezen dat de scooter die bij de 23-jarige 
Utrechter werd gevonden, inderdaad het vervoermiddel is dat na de roof 
is gebruikt. DNA-sporen die op de scooter werden gevonden, kunnen daar 
ook op een ander moment zijn achtergelaten. 
 
naar: www.telegraaf.nl van 28 februari 2014 
 
Lees tekst 6. 

1p 10 Stel dat er volgend jaar bij het museum nieuw bewijs wordt gevonden 
tegen de vrijgesproken verdachte. 
Wat zal er dan gebeuren? 
A De officier van justitie bepaalt of de rechtszaak opnieuw geopend 

wordt. 
B De verdachte krijgt alsnog 4 jaar gevangenisstraf. 
C De verdachte moet opnieuw voor de rechter verschijnen. 
D De verdachte wordt niet opnieuw vervolgd. 
 
tekst 7 
 
Minister wil onderzoek  
 
De minister van Veiligheid en Justitie wil laten onderzoeken hoe vaak het 
aanhouden van iemand op basis van uiterlijk of afkomst (‘etnisch 
profileren’) voorkomt bij de politie in Den Haag. Amnesty International 
concludeerde in een rapport dat etnische minderheden in Nederland veel 
vaker worden gecontroleerd door de politie dan autochtone Nederlanders.  
 
naar: www.omroepwest.nl van 4 november 2013 
 
Lees tekst 7. 

1p 11 Welk kenmerk van de rechtsstaat komt in gevaar als er sprake zou zijn 
van ‘etnisch profileren’ door de politie? 
A machtenscheiding 
B rechtsgelijkheid 
C rechtszekerheid 
D veiligheid 
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1p 12 Om een beeld te krijgen van de omvang van de criminaliteit in Nederland 
wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten onderzoeken en 
statistieken. 
Welk soort onderzoek of statistiek zal het beste beeld geven van de 
werkelijke omvang van heling? 
A daderonderzoek 
B politiestatistieken 
C rechtbankstatistieken 
D slachtofferonderzoek 
 
tekst 8 
 
Spijbelaarster krijgt toch vertrouwen 
 
Een meisje (16) staat voor de rechter wegens spijbelen. 
“Het gaat heel erg slecht op school”, verzucht het meisje. “Ik kan het echt 
niet helpen, ik doe mijn best maar het lukt gewoon niet. Ik loop bij een 
psycholoog.” 
 
Bureau Jeugdzorg is zeker niet ontevreden over haar, vertelt een in de 5 

rechtszaal aanwezige medewerkster. “Ze heeft het geprobeerd en het lukt 
niet. We zouden gewoon een jaar moeten doorgaan.” 
 
De rechter kijkt het meisje aan en vraagt wat zij van die suggestie vindt. 
“Ik wil doorgaan”, klinkt het vastberaden uit de mond van de zestienjarige, 
om dan toch de twijfels weer een kans te geven. “Ik weet alleen niet of het 10 

me lukt.” De rechter denkt na. “Schoolverzuim zonder geldige reden kan 
en mag niet”, zegt hij. “Laten we afwachten wat de officier er van vindt.” 
 
De officier van justitie noemt het dossier een ‘lastig verhaal’. “Veel 
mensen zeggen dat je er alles aan doet, maar dat het je domweg niet lukt. 
Hoe dan ook, je hebt zonder reden van school verzuimd en dat kan niet. 15 

Ik eis tien uur werkstraf voorwaardelijk en een proeftijd van een jaar.” 
 
De rechter neemt de eis over. Daarnaast: doorgaan met begeleiding van 
Jeugdzorg. “Ik wens je heel veel succes. Het gaat de goede kant op. Blijf 
je best doen.” 
 
naar: www.trouw.nl van 28 oktober 2013 
 
Lees tekst 8. 

1p 13 Tekst 8 is een beschrijving van een rechtszaak. 
 Welke regels geven het requisitoir weer? Noteer alleen de 

regelnummers. 
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tekst 9 
 
Regering wil reisgegevens opslaan  
 
De regering wil reisgegevens opslaan om potentiële terroristen beter te 
kunnen opsporen. Wanneer iemand Nederland verlaat of binnenkomt, 
wordt dat in de toekomst geregistreerd en bewaard. Dat zei de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof gisteren 
tegen RTL Nieuws. Schoof zei in het nieuwsprogramma dat het ministerie 
van Veiligheid en Justitie beter zicht wil krijgen op potentiële terroristen, 
zoals Nederlanders die momenteel in Syrië vechten. “Nu worden uw 
reisgegevens niet opgeslagen. Wat we willen is dat alle reisgegevens 
worden opgeslagen en daarmee ter beschikking komen van inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten.” De minister van Veiligheid en Justitie presenteert 
later deze maand een wetsvoorstel. Schoof zegt dat de registratie onder 
‘hele strenge voorwaarden’ moet plaatsvinden. 
 
naar: NRC Next van 8 november 2013 
 
Lees tekst 9. 

2p 14 Twee hoofdtaken die de overheid in de rechtsstaat heeft, kunnen met 
elkaar botsen. 
Er zijn mensen die vinden dat het plan van de regering om reisgegevens 
op te slaan, kan botsen met één van deze taken. 
 Leg uit met welke taak van de overheid in de rechtsstaat dit plan van 

de regering volgens deze mensen kan botsen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Dit plan van de regering kan botsen met de taak … , want … 
 
tekst 10 
 
Mensen in Kerkrade zijn in opstand gekomen tegen een kort geleden tot 
twee jaar gevangenisstraf veroordeelde pedofiel. Ze hebben 
aanstootgevende posters met zijn foto verspreid en op meerdere plaatsen 
in de stad opgehangen. De man heeft aangifte gedaan. De man is in 
hoger beroep gegaan en daarom nog op vrije voeten. 
 
naar: De Telegraaf van 31 oktober 2013 
 
Lees tekst 10. 

1p 15 Welk doel van straffen heeft in dit geval niet gewerkt? 
A handhaving van de rechtsorde 
B preventie 
C resocialisatie 
D voorkomen van eigenrichting 
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afbeelding 1  
 
Blowverbod volgens art. 2.8 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening van Amsterdam 
 

 
 
afbeelding 2       
 
Verboden toegang volgens art. 461 van het Wetboek van Strafrecht 
 

 
 
Bekijk afbeelding 1 en 2. 

2p 16 Zijn deze strafbare feiten misdrijven of overtredingen en wie heeft deze 
strafbare feiten vastgesteld? Kies voor beide afbeeldingen uit misdrijf of 
overtreding en uit gemeenteraad of parlement. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Afbeelding 1 is een … (misdrijf/overtreding), vastgesteld door … (de 
gemeenteraad/het parlement). 
Afbeelding 2 is een … (misdrijf/overtreding), vastgesteld door … (de 
gemeenteraad/het parlement). 
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tekst 11 
 
VVD en D66 willen aangiftebereidheid verhogen 
 
Slechts tien procent van de geweldslachtoffers in Amsterdam doet 
aangifte bij de politie. Daarom komen de Amsterdamse afdelingen van de 
partijen D66 en VVD met het ‘Actieplan Aangiftebereidheid’. 
 
bron: www.parool.nl van 13 juni 2013 
 
Lees tekst 11. 

1p 17 Onder welk soort overheidsbeleid vallen de voorstellen van de VVD en 
D66? 
A opsporingsbeleid 
B preventief beleid 
C repressief beleid 
D vervolgingsbeleid 
 
tekst 12 
 
Voorwaardelijke werkstraf voor klap op billen 
 
Een 31-jarige man, die in september 2013 een 17-jarige fietsster vanuit de 
auto een klap op de billen gaf, is schuldig aan een ‘aanranding’. De 
politierechter legde de man een voorwaardelijke werkstraf op van 20 uur. 
De verdachte zag de ‘onverhoedse klap op de billen’ als een ‘geintje’, 
waar hij nu ‘veel spijt van heeft’. Hij kende het slachtoffer niet. 
 
naar: www.bd.nl van 10 juni 2014 
 
Lees tekst 12. 

2p 18 Straffen worden met bepaalde doelen opgelegd. Een voorbeeld van een 
doel van straffen is resocialisatie. 
 Leg uit welk ander doel van straffen de rechter uit tekst 12 met zijn 

vonnis kan hebben gehad.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Het doel: … , want … 
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Politiek en beleid 

 
tekst 13 
 
Bevolking de Krim stemt: Rusland of Oekraïne 
 
De bevolking van de Krim kan volgende week zondag meebepalen of het 
schiereiland onderdeel wordt van Rusland of onderdeel van Oekraïne 
blijft. Het parlement van de Krim koos donderdag al unaniem voor 
Rusland. De uitslag van het … lijkt van tevoren vast te staan: 60 procent 
van de bevolking op het schiereiland bestaat uit etnische Russen. 
 
bron: www.telegraaf.nl van 6 maart 2014 
 

1p 19 Op de puntjes in tekst 13 is een woord weggelaten, dat een manier van 
besluitvorming verwoordt. 
 Welk woord is dat? 
 
tekst 14 
 
Over Europese wetgeving 
 
… (1) … neemt initiatieven voor Europese wetgeving en stelt 
wetsvoorstellen op. … (1) … doet ook voorstellen voor de begroting van 
de Europese Unie. Al deze voorstellen worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de ministers van de regeringen van de EU-landen die 
over het onderwerp van de wet gaan en aan … (2) … . 
 
naar: www.tweedekamer.nl van 29 september 2013 
 

2p 20 Hieronder staan verschillende bestuursorganen van de EU. 
a de Europese Commissie 
b de Europese Raad 
c de Raad van de Europese Unie 
d het Europees Parlement 
e het Europese Hof 
 Welke bestuursorganen moeten er op de puntjes bij (1) en (2) in 

tekst 14 worden ingevuld? 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
(1) = … 
(2) = … 

Pagina: 314Voor 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).



 

 GT-0323-a-15-1-o 12 / 24 lees verder ►►►

tekst 15 
 
Dure fout belastingdienst Amsterdam 
 
Een fout bij het uitbetalen van de jaarlijkse woonkostenbijdrage kan de 
gemeente Amsterdam duur komen te staan. Ruim 9000 mensen hebben 
een veel hoger bedrag overgemaakt gekregen dan de bedoeling was. 
De bedragen die de Amsterdammers hebben gekregen, variëren. Een 
man kreeg 15.500 euro in plaats van 155 euro. 
Het is niet duidelijk wat er precies is misgegaan. Mogelijk gaat het om een 
fout met komma’s en punten in het computersysteem. 
 
naar: nos.nl van 13 december 2013 
 
Lees tekst 15. 

1p 21 Wie moet(en) in de gemeenteraad verantwoording afleggen voor deze 
fout? 
A de burgemeester 
B de coalitiepartijen in de gemeenteraad 
C de directeur van de belastingdienst 
D de wethouder van Financiën 
 
tekst 16 
 
Uit een folder van de Nederlandse Volks-Unie 
 
“Volksgenoten, 
Wij maken ons ernstige zorgen over de situatie in ons vaderland. De 
grenzen zijn wagenwijd open gezet voor de komst van Oost-Europese 
werknemers terwijl we al voldoende allochtone werklozen hebben. Deze 
‘goedkope’ Oost-Europese werknemers brengen ook nog eens uw baan in 
gevaar. Nederlandse arbeidsplaatsen op de eerste plaats voor 
Nederlandse werklozen!” 
 
naar: folder van de Nederlandse Volks-Unie 
 

1p 22 Welk kenmerk van de rechts-extremistische stroming herken je in 
tekst 16? 
A centraal leiderschap 
B gerichtheid op geweld 
C met haar denkbeelden inspelen op gevoelens van onzekerheid 
D opkomen voor de zwakkeren in de samenleving 
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tekst 17 
 
Gun bijstandskind een baan 
 
Vandaag bespreekt de Kamer een aantal aanpassingen van de Wet Werk 
en Bijstand met de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Een onderdeel daarvan is het plan om ouders te korten 
op hun bijstandsuitkering als zij inwonende kinderen hebben met een 
eigen inkomen. Als hun kinderen een inkomen verdienen, worden zij per 
maand tussen 132 en 176 euro gekort op de bijstand. 
Het plan brengt jongeren onnodig in de problemen. Dat schrijft FNV Jong1) 
(de jongerenbond van de vakbond FNV) in een brief aan de Tweede 
Kamer. 
Volgens de FNV Jong-voorzitter zullen deze jongeren door de scherpe 
inkomensdaling van hun ouders, nog meer dan dat ze al deden moeten 
bijdragen aan de huishoudelijke kosten. “Ongeveer 14.000 huishoudens 
worden door deze maatregel geraakt. Hierdoor worden duizenden 
jongeren uit kansarme gezinnen nog meer geremd bij het opbouwen van 
hun eigen toekomst. Dat kan niet de bedoeling zijn.” 
 

 
naar: www.spitsnieuws.nl van 16 december 2013 
 
Lees tekst 17. 

2p 23 FNV Jong is een pressiegroep. Een kenmerk van pressiegroepen is dat ze 
druk proberen uit te oefenen op de politieke besluitvorming. 
 Noem een ander kenmerk van pressiegroepen en geef aan waarom 

FNV Jong in tekst 17 daaraan voldoet. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een ander kenmerk van pressiegroepen: … 
FNV Jong voldoet daaraan omdat … 
 
Zie tekst 17. 

2p 24 FNV Jong heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. FNV Jong zou 
ook een openlijke actie, zoals een demonstratie of een 
handtekeningenactie kunnen organiseren.  
 Wat kan FNV Jong als vakbond nog meer doen om te proberen de 

politieke besluitvorming te beïnvloeden? Noem twee andere 
mogelijkheden. 

 
Zie tekst 17. 

2p 25 Noem twee machtsmiddelen of -bronnen die FNV Jong heeft om de 
politieke besluitvorming te beïnvloeden.  

noot 1 De FNV is de grootste vakbond van Nederland. De FNV is een vereniging waar je lid 

van kan worden en heeft meer dan 1 miljoen leden. De FNV bestaat uit verschillende 

bonden, waarvan FNV Jong er één is. 
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tekst 18 
 
Geen e-sigaret1) voor jongeren onder de 18 
 
Het kabinet wil een minimumleeftijd van 18 jaar instellen voor de verkoop 
van e-sigaretten. Dat heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid aan 
de Tweede Kamer laten weten. 
De staatssecretaris vindt het onwenselijk als ‘jongeren die niet roken een 
nicotineverslaving zouden opdoen door gebruik van de e-sigaret’. 
    

 
 

 
 
naar: www.trouw.nl van 13 december 2013 
 

1p 26 Waarvan is in tekst 18 sprake? 
A agendavorming 
B beleidsvoorbereiding 
C besluitvorming 
D uitvoering van besluiten 
 
 

noot 1  e-sigaret = elektronische sigaret die geen tabak bevat en niet brandt, maar wel 

nicotine bevat 
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tekst 19 
 
In september 2012 zijn er verkiezingen gehouden. De samenstelling van 
de Tweede Kamer na deze verkiezingen was als volgt: 
  

partij aantal zetels

VVD 41

PvdA 38

SP 15

PVV 15

CDA 13

D66 12

ChristenUnie 5

GroenLinks 4

SGP 3

Partij voor de Dieren 2

50Plus 2

 
Na de verkiezingen werd door VVD en PvdA het kabinet (Rutte II) 
gevormd. 
 
 
Lees tekst 19. 

2p 27 Hieronder staat een aantal beweringen naar aanleiding van tekst 19. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 De VVD en de PvdA zijn de coalitiepartijen. 
2 De sociaaldemocratische oppositiepartijen hebben samen meer dan 

25 zetels. 
3 De SP moet zich aan het regeerakkoord houden. 
4 Een CDA-lid in de Tweede kamer heeft over het algemeen meer 

invloed op de ministers dan een VVD-lid in de Tweede Kamer. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
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tekst 20 
 
GroenLinks stapt uit college provincie Groningen 
 
Wiebe van der Ploeg van GroenLinks is vrijdag uit het college van de 
provincie Groningen gestapt.  
Het is nog onduidelijk hoe het Groningse college, dat naast GroenLinks 
bestaat uit PvdA, VVD en D66, verder gaat. Zonder GroenLinks is er geen 
meerderheid meer. 
 
naar: de Volkskrant van 23 maart 2013 
 
Lees tekst 20. 

1p 28 Welke functie had Wiebe van der Ploeg? 
A Hij was gedeputeerde. 
B Hij was lid van de gemeenteraad. 
C Hij was lid van de Provinciale Staten. 
D Hij was wethouder. 
 
tekst 21 
 
Ministeries doen te lang over het beantwoorden van schriftelijke 
Kamervragen. Terwijl het antwoord binnen drie weken binnen moet zijn, 
nemen ministers en staatssecretarissen gemiddeld bijna vijf weken 
(33 dagen) de tijd. 
Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de 10.000 schriftelijke 
Kamervragen die gedurende het eerste kabinet-Rutte werden gesteld.  
De meeste vragen gaan over veiligheid, zorg en Europa en komen binnen 
op de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid en 
Buitenlandse Zaken. Uit het onderzoek blijkt ook dat de Kamerleden het 
vaakst De Telegraaf en de Volkskrant als bron voor hun Kamervragen 
noemen. 
 
naar: de Volkskrant van 20 oktober 2012 
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Lees tekst 21. 
2p 29 Hieronder staan vier functies die de massamedia voor de democratische 

besluitvorming hebben. 
1 aandragen van onderwerpen voor de politieke agenda 
2 burgers informeren over de inhoud van het overheidsbeleid 
3 controleren van politici 
4 meningsvorming 
Uit tekst 21 blijkt dat de Volkskrant twee van deze functies heeft vervuld. 
 Noem de twee functies die de Volkskrant heeft vervuld en geef een 

citaat uit de tekst waaruit dit blijkt. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Functie …, want in de tekst staat: … 
Functie …, want in de tekst staat: … 
 
tekst 22 
 
Oostenrijkers krijgen jongste minister ooit 
 
De nieuwe regering in Oostenrijk heeft de jongste minister van 
Buitenlandse Zaken ooit. Het gaat om de 27-jarige Sebastian Kurz. Zijn 
benoeming werd vrijdag bekendgemaakt. Hij zal Oostenrijk in Brussel 
vertegenwoordigen als jongste van de 28 ministers van Buitenlandse 
Zaken van de Europese Unie. 
 
naar: Metro van 16 december 2013  
 
Lees tekst 22. 

1p 30 Van welk bestuursorgaan van de Europese Unie zal deze minister deel 
uitmaken? 
A van de Europese Commissie 
B van de Raad van de Europese Unie  
C van het Europees Parlement 
D van het Europese Hof 
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tekst 23 
 
Kieswijzer: het onderwijs 
 
fragment a 
Basisbeurs afschaffen en sociaal leenstelsel invoeren. De opbrengst 
investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Bijverdiengrens afschaffen. 
Universiteiten, hogescholen en mbo’s mogen studenten selecteren op 
motivatie en geschiktheid. Niveaus 1 en 2 van vmbo en mbo 
samenvoegen. 
 
fragment b 
Geen verandering aan studiefinanciering en basisbeurs. OV-jaarkaart 
voor 16- en 17-jarige jongeren in het mbo. Bezuinigingen op ‘passend 
onderwijs’ terugdraaien. Geen prestatiebeloning voor leraren. 
 
fragment c 
Meer salaris voor eerstegraads leraren. Scholen moeten bij voorkeur met 
de bijbel werken. Meer aandacht voor onderwijs aan kleuters op de Pabo. 
Een (grafische) rekenmachine bij een toets of examen moet beperkt 
worden. 
 
fragment d 
Studiefinanciering blijft bestaan. Geen leenstelsel. Dieren-, natuur- en 
milieu-onderwijs voor leerlingen op basis- en middelbare scholen. Scholen 
ondersteunen bij het inrichten van een schooltuin, zodat kinderen de kans 
krijgen zelf voedsel te telen. 
 
naar: Metro van 30 augustus 2012 
 
Lees tekst 23. 

2p 31 Op 12 september 2012 vonden er in Nederland verkiezingen plaats voor 
de Tweede Kamer. Voorafgaand aan de verkiezingen vatte het dagblad 
Metro de plannen voor het onderwijs van verschillende politieke partijen 
samen.  
 Welk fragment hoort bij welke politieke partij? Kies uit: Partij voor de 

Dieren, SGP, SP en VVD. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
fragment a = … 
fragment b = … 
fragment c = … 
fragment d = … 
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tekst 24 
 
De kersttoespraak van de koning 
 
Koning Willem-Alexander houdt morgen zijn eerste kersttoespraak. Hoe 
persoonlijk wordt die kersttoespraak? Hij heeft er een professionele 
tekstschrijver voor ingehuurd. 
Het is de enige toespraak waarin de koning niet namens de regering 
spreekt. Maar ook met een persoonlijk verhaal moet hij keurig binnen de 
lijntjes blijven. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat het staatshoofd 
in deze toespraak “traditiegetrouw ruimte heeft voor eigen accenten, maar 
vanzelfsprekend geldt ook hiervoor de ministeriële verantwoordelijkheid”. 
 
naar: NRC Handelsblad van 24 december 2013 
 

1p 32 Hieronder staan vier beweringen naar aanleiding van tekst 24. 
Welke van de onderstaande beweringen is juist? 
A De koning hoeft zijn toespraak in geen geval in het parlement te 

verdedigen. 
B De koning moet zich als lid van de regering verantwoorden voor de 

inhoud van deze toespraak. 
C De minister schrijft de toespraak en de koning mag deze aanvullen 

met eigen ideeën. 
D De minister-president is de professionele tekstschrijver van de koning. 
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afbeelding 3    
 

 
 
Bekijk afbeelding 3. 

1p 33 De koning heeft verschillende functies. 
Welke functie vervult koning Willem-Alexander in afbeelding 3? 
A de ceremoniële functie 
B de politieke functie 
C de representatieve functie 
D de symbolische functie 
 
 

Analyse maatschappelijk vraagstuk: gehoorschade bij jongeren 

 
Bij de beantwoording van de vragen 34 tot en met 46 maak je gebruik van 
de teksten 1 tot en met 5 en tabel 1 en 2 van het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 1. 

1p 34 De Nationale Hoorstichting maakt zich zorgen over de gevolgen van 
blootstelling aan harde muziek en lawaai voor jongeren. 
De Hoorstichting roept de Tweede Kamer en de staatssecretaris van VWS 
op om de preventie van gehoorschade bij jongeren op te nemen in het 
Nationaal Programma Preventie. 
 Vanuit welke waarde komt de Nationale Hoorstichting tot deze oproep 

aan de staatsecretaris?  
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Zie tekst 1. 
1p 35 De Nationale Hoorstichting spant zich in om gehoorschade als gevolg van 

harde muziek en lawaai tegen te gaan. Op haar website schrijft de 
Hoorstichting: “Het beschermen van het gehoor is een kwestie van 
persoonlijk én maatschappelijk belang.” 
De Hoorstichting kan verschillende machtsmiddelen inzetten om voor 
deze belangen op te komen. 
Welk machtsmiddel herken je in tekst 1? 
A bezit van geld 
B gebruik maken van kennis 
C inzetten van personen met charisma 
D hebben van wettelijke bevoegdheden 
 
Zie tekst 1. 

2p 36 Het vraagstuk van de toenemende gehoorschade onder jongeren kun je 
bekijken vanuit verschillende invalshoeken. In tekst 1 kun je onder andere 
de sociaal-economische en de politiek-juridische invalshoek herkennen. 
 Geef bij beide invalshoeken een citaat uit tekst 1 waaruit de 

invalshoek blijkt. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Citaat waaruit de sociaal-economische invalshoek blijkt: ...  
Citaat waaruit de politiek-juridische invalshoek blijkt: … 
 
Lees tekst 2. 

4p 37 De toenemende gehoorschade onder jongeren door het luisteren naar te 
harde muziek kan beschouwd worden als een maatschappelijk vraagstuk. 
We spreken van een maatschappelijk vraagstuk als dit voldoet aan een 
aantal kenmerken. 
Een kenmerk is bijvoorbeeld dat er verschillende meningen zijn over hoe 
een maatschappelijk vraagstuk kan worden opgelost. 
 Geef twee andere kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk en 

geef voor elk kenmerk een citaat uit tekst 2 dat betrekking heeft op het 
kenmerk. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … 
Citaat uit de tekst bij kenmerk 1: … 
Kenmerk 2: … 
Citaat uit de tekst bij kenmerk 2: … 
 

Pagina: 324Voor 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).



 

 GT-0323-a-15-1-o 22 / 24 lees verder ►►►

Zie tekst 2. 
1p 38 PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert wil dat de minister maatregelen neemt om 

gehoorschade bij jongeren tegen te gaan. 
Van welk recht kan Agnes Wolbert het beste gebruik maken als zij wil dat 
de minister naar haar wens luistert en maatregelen neemt? 
A van het budgetrecht 
B van het recht van amendement 
C van het recht van enquête 
D van het recht van motie 
 
Zie tekst 2. 

1p 39 Kamerlid Wolbert is van mening dat jongeren zich nog onvoldoende 
bewust zijn van de risico’s die ze lopen op gehoorschade. 
Een maatschappelijk vraagstuk als de toenemende gehoorschade onder 
jongeren kun je bekijken vanuit verschillende invalshoeken. 
Stel dat iemand gaat onderzoeken hoe het komt dat jongeren zich niet 
genoeg bewust zijn van de risico’s op gehoorschade en weinig 
preventieve maatregelen nemen. 
Vanuit welke invalshoek doet hij of zij dit onderzoek dan? 
A vanuit de politiek-juridische invalshoek 
B vanuit de sociaal-culturele invalshoek 
C vanuit de sociaal-economische invalshoek 
D vanuit de veranderings- en vergelijkende invalshoek 
 
Zie tekst 2. 

2p 40 De drie grootste politieke stromingen in Nederland hebben verschillende 
ideeën over de rol die de overheid in de samenleving moet spelen. 
 Bij welke politieke stroming behoort de PvdA? 
 Welk kenmerk van deze stroming, wat betreft de rol die de overheid 

moet spelen, herken je in het voorstel van PvdA-Kamerlid Agnes 
Wolbert? Kies uit: 
a relatief kleine rol van de overheid 
b relatief grote rol van de overheid 
c geen grote en geen kleine rol (tussenpositie) 
Leg je antwoord uit. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De PvdA hoort bij de … stroming. 
Ik herken het kenmerk … , want … 
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Lees tekst 3. 
1p 41 Uit tekst 3 blijkt dat er verschillende meningen zijn over de maatregelen 

die Kamerlid Wolbert wil om gehoorschade bij jongeren tegen te gaan (zie 
tekst 2). 
Jimmy is voor de maatregelen die het Kamerlid wil. De mening die iemand 
over iets heeft, hangt af van het referentiekader van die persoon.  
 Leg het verband uit tussen het referentiekader van Jimmy en de 

mening van Jimmy over het voorstel. 
Let op: in je antwoord moet een kenmerk van het begrip 
referentiekader genoemd worden. 

 
1p 42 Er zijn verschillende theorieën over de beïnvloeding van mensen door de 

massamedia. 
Bij welke theorie is het referentiekader een heel belangrijk begrip? 
A de agendatheorie 
B de injectienaaldtheorie 
C de theorie van de media als betekenisgever 
D de theorie van de selectieve perceptie 
 
Lees tekst 4 en zie tekst 3. 

1p 43 Teksten kunnen in meer of mindere mate subjectief of objectief zijn. 
 Welke tekst is het meest objectief, tekst 3 of tekst 4? 

Geef een reden waarom dat zo is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Tekst … (vul nummer in) is het meest objectief, want (in) deze tekst … 
en (in) de andere tekst … 
 
Bekijk tabel 1 en 2. 

1p 44 Hieronder staan twee beweringen naar aanleiding van tabel 1 en 2. 
a Meer dan 10% van de jongeren van 16-18 jaar scoort ‘slecht’ op de 

gehoortest. 
b Kinderen van 12-15 jaar hebben een slechter gehoor dan oudere 

kinderen, maar denken zelf vaker dat hun gehoor in orde is. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
a = … 
b = … 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Lees tekst 5. 
1p 45 Het profielwerkstuk van Jamey Blaauboer is onder andere te lezen op de 

website van de NVVS, de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden. 
Welke functies van de massamedia hoopt Jamey Blaauboer met haar 
profielwerkstuk te vervullen?  
A de controlerende en de opiniërende functie 
B de informatieve en de socialiserende functie 
C de socialiserende en de controlerende functie 
 

2p 46 Ben jij voor of tegen het invoeren van de gehoorbeschermende 
maatregelen in uitgaansgelegenheden die Kamerlid Wolbert wil (zie 
tekst 2)? 
Geef twee argumenten voor je mening en gebruik per argument gegevens 
uit het bronnenboekje. Vermeld hierbij uit welke tekst of uit welke tabel de 
gegevens afkomstig zijn. 
Let op: je krijgt alleen een punt voor een argument als je daarbij verwijst 
naar een tekst of tabel uit het bronnenboekje. 
 
 

Bronvermelding 

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

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

einde  
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tijdvak 1
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: gehoorschade bij jongeren 

 
tekst 1 
 
Gehoor Nederlandse jongeren verslechterd 
 
Het gehoor van de Nederlandse jongeren is verder verslechterd. 
Dat concludeert de Nationale Hoorstichting na analyse van 17.000 online 
hoortesten die in 2012 zijn afgenomen. 38 procent van de deelnemende 
jongeren (12 tot 25 jaar) scoort onvoldoende of slecht. Twee jaar geleden 
was dat nog 30 procent. 5 

Volgens de Hoorstichting is het van belang dat de preventie van 
gehoorschade prioriteit krijgt in het nieuwe Nationaal Programma 
Preventie (NPP). 
De cijfers zijn afkomstig van de hoortesten die in 2012 zijn gedaan via de 
website www.oorcheck.nl. Sinds de start in 2007 hebben 430.000 10 

jongeren gratis hun gehoor getest via deze test van de Nationale 
Hoorstichting. 
 
De belangrijkste oorzaak van gehoorverlies op jonge leeftijd blijft het 
luisteren naar te harde muziek, via mp3-spelers of in 
uitgaansgelegenheden. Gehoorschade als gevolg van harde muziek kan 15 

niet worden genezen. 
Directeur van de Nationale Hoorstichting Laura van Deelen: “Het is 
zorgwekkend dat zoveel jongeren een slecht gehoor hebben. 
Gehoorproblemen kunnen leiden tot slechte prestaties op school en op 
het werk. Een grote groep jongeren begint hun werkende leven met een 20 

achterstand. Dat is gewoon zonde, omdat deze gehoorschade voorkomen 
kan worden.” 
De Nationale Hoorstichting roept de Tweede Kamer en de 
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op om de 
preventie van gehoorschade bij jongeren op te nemen in het Nationaal 25 

Programma Preventie. 
 
naar: www.hoorstichting.nl van 27 mei 2013 
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tekst 2 
 
PvdA wil maximum van 100 decibel in discotheek 
 
De PvdA wil dat er een wettelijk maximum geluidsniveau komt van 
100 decibel in uitgaansgelegenheden. Om dat te controleren zou elke 
discotheek, poppodium of café waar luide muziek wordt gedraaid een 
decibelmeter moeten hebben. 
PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert wil dat minister Edith Schippers 5 

(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) maatregelen neemt om 
gehoorschade bij jongeren tegen te gaan. Ze pleit daarvoor in het dagblad 
Metro. “Het gehoor van de Nederlandse jeugd is verder verslechterd. 
Doodzonde, want gehoorschade als gevolg van harde muziek kan niet 
worden genezen”, aldus Wolbert. 10 

Wolbert meent dat jongeren nog altijd onvoldoende doordrongen zijn van 
de risico’s en wil daarom een wettelijke norm van maximaal 100 decibel 
instellen. De decibelmeter moet de jongeren laten zien hoe hard de 
muziek daadwerkelijk staat. 
“We moeten nu voorkomen dat opgroeiende generaties met grote sociale 15 

en maatschappelijke problemen te maken krijgen door gehoorschade”, 
zegt Wolbert. De Tweede Kamer debatteert komende donderdag met 
minister Schippers over allerlei vormen van beleid om ziekten of 
gezondheidsschade te voorkomen. 
 
naar: www.volkskrant.nl van 28 mei 2013 
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tekst 3 
 
Reacties op het bericht dat PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert wil dat er 
een wettelijk maximum komt van 100 decibel in 
uitgaansgelegenheden 
 
Jimmy: 
“Goed voorstel. Zelf ben ik altijd zuinig geweest op mijn oren, totdat ik één 
keer in een tent kwam waar de muziek bizar hard stond. Zo hard dat ik dat 
niet eens echt in de gaten had. Sindsdien piepen mijn oren! Heel 
vervelend.” 
 
Peter: 
“Je weet als je naar een concert of feest gaat dat de muziek hard staat. 
Dat is al jaaaaaaaren zo en daar kan je jezelf tegen wapenen. Het is dus 
je eigen risico. Ik was laatst bij een concert en daar stond de versterking 
ook echt onmetelijk hard. Best ‘leuk’ voor even, het hoort bij de muziek en 
het gevoel wil ook wat, maar na een tijdje ben ik gewoon naar achteren 
gelopen en heb ik daar de rest van de show gekeken. Of je neemt 
oordopjes mee.” 
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tekst 4 
 
Gehoorschade 
 
Gehoorschade voel je niet altijd aankomen. Het kan in één klap gedaan 
zijn met je gehoor en de schade kan onherstelbaar zijn.  
Een piep of suis in je oor na het stappen of na luisteren naar mp3? Dat is 
het eerste teken dat je oren te veel zijn belast. Maar je kunt ook 
gehoorschade hebben zonder een piep of suis. Het gaat meestal 
geleidelijk.  
Hoe harder wordt gedraaid, hoe slechter voor je gehoor en hoe korter je 
er naar kan luisteren. Kijk maar in de tabel hieronder. 
 

hoe 
hard? 

wanneer 
gehoorschade?1)

waar? 

120 dB direct2) dance events, disco, popconcert, 
mp3-speler 

110 dB direct2) dance events, disco, popconcert, 
mp3-speler 

100 dB na 5 minuten dance events, disco, popconcert, 
mp3-speler 

95 dB na 15 minuten disco, popconcert, mp3-speler 

92 dB na 30 minuten disco, popconcert, mp3-speler 

89 dB na 1 uur een voorbijkomende zware vrachtwagen 

86 dB na 2 uur een voorbijrazende trein 

83 dB na 4 uur verkeerslawaai 

80 dB na 8 uur stadslawaai 

77 dB niet luidruchtige gesprekken 

 

 
naar: www.jouwggd.nl, geraadpleegd op 2 december 2013 
 

noot 1  Je kunt gehoorschade oplopen als je je vaak blootstelt aan de aangegeven 

geluidssterkte. 

noot 2 Met direct wordt bedoeld dat de trilharen in je oor direct beschadigen, ook al merk je 

daar misschien nog niets van. 
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tabel 1 
 
Uitslag van gehoortest per leeftijdscategorie 
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Tabel 1 geeft de uitslag van een gehoortest die mensen op 
www.oorcheck.nl konden doen. 
 
bron: www.hoorstichting.nl 
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tabel 2 
 
Eigen inschatting van het gehoor per leeftijdscategorie 
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Voor het begin van de test werd de deelnemers gevraagd hun eigen 
gehoor te beoordelen. In tabel 2 staan de resultaten van hun inschatting. 
 
bron: www.hoorstichting.nl 
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tekst 5 
 
Profielwerkstuk gehoorschade zorgt voor bewustwording  
 
Maar liefst een 9,8 kreeg vwo-scholiere Jamey Blaauboer voor haar 
profielwerkstuk over gehoorbeschadiging bij jongeren door blootstelling 
aan te luide muziek. Jamey heeft zelf last van verminderd gehoor en was 
daarom geïnteresseerd in het onderwerp. Ze wil met haar profielwerkstuk 
jongeren bewust maken van de risico’s op gehoorschade. 
Na informatie over de werking van het oor en over gehoorverlies en 
gehoorschade, onderzoekt ze in haar werkstuk het gehoor en het gedrag 
(blootstelling aan luide muziek bij uitgaan en via iPods etc.) van haar 
medeleerlingen. Van hen bleken er zes een zogenoemde ‘discodip’ te 
hebben (gehoorverlies bij geluid tussen 4000 en 6000 Hz). Een onderzoek 
dat bijdraagt aan de bewustwording. Een dikverdiende 9,8 dus! Klik hier 
om het profielwerkstuk te lezen. 
 
naar: www.nvvs.nl van 27 maart 2014 
 
 
 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2015 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE GL en TL 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 16 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 1 
 
Gevangenisstraf voor brandstichter  
 
Een man die vorig jaar mei brand stichtte in twee woningen in Pijnacker is 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes 
maanden voorwaardelijk. Ook moet de man zijn ex-buren, ook slachtoffers 
van de brand, duizend euro schadevergoeding betalen. 
Tussen de man en zijn buren was al jaren een conflict. Onder invloed van 5 

alcohol en uit frustratie kwam de man tot zijn daden, aldus de rechtbank. 
Om te voorkomen dat de man in de toekomst in herhaling valt, legt de 
rechtbank verplichte behandeling en begeleiding door de … op. 
 
naar: www.omroepwest.nl van 10 april 2014 
 

1p 1 Wie of wat moet er op de puntjes in tekst 1 worden ingevuld? 
A advocaat 
B officier van justitie 
C rechter 
D reclassering 
 
Zie tekst 1. 

1p 2 Wat wordt bedoeld met ‘zes maanden voorwaardelijk’? 
A Alleen als de man in een bepaalde periode na afloop van de 

gevangenisstraf weer een strafbaar feit pleegt, moet hij voor die zes 
maanden de gevangenis in. 

B Als de man zich in de gevangenis goed gedraagt, hoeft hij die laatste 
zes maanden niet meer in de gevangenis te zitten. 

C Die zes maanden moet de man in ieder geval in de gevangenis zitten. 
D Na afloop van de gevangenisstraf heeft de man nog een proeftijd van 

zes maanden, waarin hij geen strafbare feiten mag plegen, anders 
moet hij weer de gevangenis in. 
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2p 3 Hieronder staan vier beweringen naar aanleiding van tekst 1. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 De man heeft zich schuldig gemaakt aan zogenaamde 

veelvoorkomende criminaliteit. 
2 De rechtbank geeft in regel 5-6 een maatschappelijke verklaring voor 

het criminele gedrag van de man. 
3 De rechtbank heeft de man twee hoofdstraffen en een maatregel 

opgelegd.  
4 Eén van de doelen die de rechtbank met de straf wil bereiken, is 

resocialisatie. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
 

2p 4 De politie heeft een aantal bevoegdheden om haar taken goed te kunnen 
uitvoeren.  
Hieronder staat een aantal mogelijke bevoegdheden van de politie.  
1 een verdachte 24 uur vasthouden voor verhoor 
2 een verdachte dwingen om antwoord te geven op de vragen tijdens 

het verhoor 
3 een volwassen verdachte dwingen om het identiteitsbewijs te laten 

zien 
4 een verdachte meenemen naar het politiebureau  
5 een verdachte fouilleren 
 Welke van deze bevoegdheden heeft de politie zelfstandig, zonder dat 

zij toestemming nodig heeft van de officier van justitie of de 
rechtbank? 
Kies drie nummers uit het rijtje. 

 
1p 5 De bevoegdheden van de politie staan nauwkeurig omschreven in de wet. 

Waarom zijn de bevoegdheden van de politie zo nauwkeurig omschreven 
in de wet? 
A omdat de politie tegen agressie beschermd moet kunnen worden 
B omdat dit belangrijk is voor de rechtsbescherming van de burger 
C omdat er anders gevaar voor eigenrichting bestaat 
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tekst 2 
 
Bericht van de voorzitter over koperdiefstal  
 
We stonden de afgelopen dagen volop in de aandacht: De Telegraaf, het 
journaal en vele andere media berichtten over onze voetbalclub 
GeuzenMiddenmeer. Maar helaas om de verkeerde reden. We zijn het 
slachtoffer geworden van gewetenloze koperdieven. Ze hebben in de 
kleedkamers, douches en toiletten koperen leidingen gesloopt en 
meegenomen. Daarnaast zijn er veel deuren en sloten vernield. De 
geschatte opbrengst is 100 euro. De geschatte schade is meer dan 
10.000 euro. Daarnaast zijn er ook honderden spelers die niet kunnen 
spelen dit weekend.  
 
naar: www.geumid.nl van 16 maart 2014 
 

1p 6 Uit tekst 2 blijkt dat de koperdiefstal bij voetbalvereniging 
GeuzenMiddenmeer immateriële gevolgen heeft gehad. 
 Geef uit tekst 2 een zin waaruit een immaterieel gevolg blijkt. 
 
tekst 3 
 
SGP: Vóór de veiligheid 
 
Op straat en ook thuis voelen veel mensen zich steeds onveiliger. Dit 
vraagt om meer politie. Bijvoorbeeld om overlast van rondhangende 
jongeren tegen te gaan, maar ook in de strijd tegen vernielzucht en harde 
misdaad. Misdaad mag niet lonen. De SGP is voor het streng straffen van 
criminelen en meer aanwezigheid van de politie op straat. 
 
naar: www.sgp.nl van 23 april 2014 
 
Lees tekst 3. 

2p 7 Er zijn verschillende soorten overheidsbeleid ten aanzien van  
criminaliteit. De maatregelen waar de SGP voor is, vallen onder repressief  
beleid. Eén van de maatregelen waar de SGP voor is, valt echter ook 
onder preventief beleid en onder opsporingsbeleid. 
 Leg uit welke maatregel waar de SGP voor is, ook onder preventief 

beleid én onder opsporingsbeleid valt. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De maatregel … (vul maatregel uit tekst in) valt onder preventief beleid, 
want … 
Deze maatregel valt ook onder opsporingsbeleid, want … 
 

Pagina: 339Voor 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).



 

 GT-0323-a-15-2-o 5 / 22 lees verder ►►►

tekst 4 
 
Drugstoerist mag uit coffeeshop worden geweerd 
 
Gemeenten mogen bepalen dat buitenlandse toeristen niet in coffeeshops 
mogen komen, om zo drugstoerisme te voorkomen. Dat heeft de rechter 
woensdag bepaald. Coffeeshops in Tilburg en Maastricht hadden twee 
jaar geprocedeerd tegen de regel. 
De rechter vindt dat er geen andere en minder ingrijpende maatregelen te 
bedenken zijn om drugstoerisme en georganiseerde criminaliteit aan te 
pakken.  
 
naar: www.omroepbrabant.nl van 18 juni 2014 
 

1p 8 Veel coffeeshopeigenaren vinden de regel dat buitenlanders niet in 
coffeeshops mogen komen een vorm van discriminatie en dat deze moet 
worden afgeschaft. Uit tekst 4 blijkt dat de rechter anders heeft besloten. 
In een rechtsstaat heeft de overheid twee hoofdtaken. Deze taken kunnen 
met elkaar botsen. 
 Op welke taak van de overheid legt de rechter nadruk met de 

uitspraak? 
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tekst 5        
 

 
 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het op Facebook zetten wanneer 
jullie allemaal op vakantie zijn. Ik kan niet iedereen persoonlijk bezoeken, 
door de hoge werkdruk. Ik vraag hiervoor uw begrip. 
 
naar: twitter.com/BuurtprevSchipl van 10 juni 2014 
 

1p 9 Tekst 5 is een twitterbericht van de Stichting Buurtpreventie Schipluiden. 
Stichting Buurtpreventie Schipluiden wil met deze tweet mensen op een 
grappige manier wijzen op een maatschappelijke oorzaak van crimineel 
gedrag. 
Welke maatschappelijke oorzaak van crimineel gedrag is dit? 
A Crimineel gedrag wordt aangeleerd. 
B De gelegenheid maakt de dief. 
C een gebrek aan maatschappelijke bindingen 
D slechte levensomstandigheden 
 
tekst 6 
 
Boek over kraken 
 
In het boek ‘De kraker, de agent, de jurist en de stad’ vertelt kraakster 
Moira van Dijk haar verhaal en dat van andere krakers uit Amsterdam. Het 
boek is een soort stripboek over de roerige periode rond 1 oktober 2010, 
toen kraken strafbaar werd. Het stripverhaal laat zien dat de strijd tussen 
krakers en agenten regelmatig hevig oplaaide. Bij de ontruiming van 
kraakpand Schijnheilig aan de Passeerdersgracht in Amsterdam, op 5 juli 
2011, werden 140 mensen opgepakt. 
 
naar: Het Parool van 8 mei 2014 
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1p 10 Leg uit of uit tekst 6 blijkt dat criminaliteit een plaatsgebonden begrip is, of 
een tijdgebonden begrip. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Uit tekst 6 blijkt dat criminaliteit een … (plaatsgebonden/tijdgebonden) 
begrip is, want uit tekst 6 blijkt dat … 
 
tekst 7 
 
De criminaliteit onder jongeren daalt 
 
De jeugdcriminaliteit blijft dalen. In vijf jaar tijd zijn er 30 procent minder 
aangehouden jongeren. Dat blijkt uit het onderzoek over jeugdcriminaliteit 
dat gisteren is uitgebracht.  
Hoe is de daling sinds 2007 te verklaren? Daar is geen duidelijk antwoord 
op. Om te beginnen gaat het in het onderzoek alleen over de 5 

geregistreerde jeugdcriminaliteit: wat politie, OM en rechters vastleggen. 
Of de werkelijke criminaliteit evenveel is gedaald, is de vraag, zegt  
Anne-Marie Slotboom, hoofddocent aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Je vindt waar je naar zoekt. Zo staat criminaliteit van meisjes 
nu in de belangstelling, en zal je dat dus ook meer aantreffen – en 10 

registreren. Maar dat jeugdcriminaliteit afneemt, dat klopt. “Ander 
onderzoek, waarin jongeren zelf wordt gevraagd of ze over de schreef 
zijn gegaan1), laat ook een daling zien, maar minder spectaculair.” 
 

 
naar: NRC Handelsblad van 13 mei 2014 
 

1p 11 Cijfers in de politiestatistieken komen vaak niet overeen met de werkelijk 
gepleegde criminaliteit.  
Welke reden is hiervoor te herkennen in tekst 7? 
A De aangiftebereidheid kan per misdrijf verschillen. 
B De cijfers moeten worden gekoppeld aan de ontwikkeling van de 

bevolking.  
C Selectief opsporingsbeleid beïnvloedt de cijfers.  
D Zichtbare vormen van criminaliteit komen gemakkelijker onder de 

aandacht van de politie dan minder zichtbare. 
 
Zie regels 11-13 van tekst 7. 

1p 12 Welk ‘ander onderzoek’ laat ook een daling zien? 
A daderonderzoek  
B onderzoek naar rechtbankstatistieken  
C slachtofferonderzoek  
D vergelijkend onderzoek 
 

noot 1 over de schreef gaan = iets doen wat niet mag 
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tekst 8 
 
De criminaliteit onder jongeren daalt (vervolg) 
 
Komt de afname van jeugdcriminaliteit door een beleid van minder 
tolerantie en meer nadruk op veiligheid? Dat is niet te zeggen. 
“Beleidsmakers zeggen graag dat het aan hun beleid ligt dat de 
criminaliteit daalt. Maar er is weinig goed onderzoek waaruit dat ook 
blijkt”, zegt Anne-Marie Slotboom. Volgens Slotboom zijn er wel 
aanwijzingen dat sommige beleidsmaatregelen effect hebben gehad. 
Zoals de actieve bestrijding van spijbelen en voortijdig schoolverlaten. 
“Dat is heel belangrijk voor jeugdcriminaliteit, dat helpt echt.” Ook trekt de 
politie eerder bij gezinnen aan de bel, en houdt broers en zussen van 
jonge verdachten in de gaten. 
 
naar: NRC Handelsblad van 13 mei 2014 
 

1p 13 Er zijn verschillende criteria om te beoordelen of beleidsmaatregelen 
effectief zijn geweest. 
Volgens welk criterium zijn sommige beleidsmaatregelen volgens tekst 8 
effectief geweest? 
A daling van criminaliteit door het nemen van preventieve maatregelen 
B daling van criminaliteit door het nemen van repressieve maatregelen 
C daling van de gevolgen van criminaliteit op het immateriële vlak 
D daling van de gevolgen van criminaliteit op het materiële vlak 
 

2p 14 Hieronder staat een aantal taken van personen of organisaties in het 
strafrecht. 
1 begeleiden van (ex-)gedetineerden 
2 ervoor zorgen dat opgelegde vonnissen worden uitgevoerd 
3 leiding geven aan het opsporingsonderzoek 
4 overleggen op lokaal niveau met de burgemeester en de politiechef 

over de aanpak van criminaliteit in de gemeente 
5 voorlichting en advies geven over de verdachte op de rechtszitting 
6 verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde 
 Wat zijn taken van de officier van justitie? 

Kies drie nummers uit het rijtje. 
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2p 15 Hieronder staat een aantal beweringen over de begrippen criminaliteit, 
rechtsregels en normen. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 Afspraken over hoe mensen zich ten opzichte van elkaar horen te 

gedragen, noemen we ‘waarden’.  
2 Criminaliteit is een plaatsgebonden begrip. Hiermee wordt bedoeld dat 

criminaliteit in sommige plaatsen meer voorkomt dan in andere 
plaatsen. 

3 Rechtsregels of normen zijn altijd gebaseerd op een of meer waarden. 
4 Veranderende opvattingen over wat strafwaardig gedrag is, kunnen 

leiden tot nieuwe rechtsregels. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = …  
2 = … 
3 = …  
4 = … 
 

1p 16 Welke van de onderstaande beweringen over veelvoorkomende 
criminaliteit is juist? 
A Delicten die onder veelvoorkomende criminaliteit vallen zijn meestal 

overtredingen.  
B Veelvoorkomende criminaliteit is meestal een vorm van 

witteboordencriminaliteit. 
C Veelvoorkomende criminaliteit wordt in het algemeen licht bestraft. 
D Zaken die over veelvoorkomende criminaliteit gaan, worden in het 

algemeen geseponeerd. 
 

2p 17 Een van de doelen die een rechter kan hebben met het opleggen van een 
sanctie, is beveiliging van de maatschappij. 
 Noem een hoofdstraf en een maatregel die de rechter kan opleggen 

met als doel de beveiliging van de maatschappij. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
hoofdstraf: … 
maatregel: … 
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Politiek en beleid 

 
afbeelding 1     
 

 
 
Bekijk afbeelding 1. 

1p 18 Op de derde dinsdag van september leest de koning de troonrede voor. 
Wie stelt of stellen de inhoud van de troonrede vast? 
A de ambtenaren 
B de koning 
C de ministers 
D de Tweede Kamer 
 
tekst 9 
 
‘Tijd om rechtspraak te democratiseren’ 
 
De Nederlandse rechtsstaat heeft voordeel bij de invoering van 
juryrechtspraak, te beginnen bij de zware levensdelicten. Dat vindt rechter 
Wouter van den Bergh. 
In de ogen van Van den Bergh is het “onbestaanbaar dat in onze 
staatsinrichting twee van de drie machten verregaand zijn 
gedemocratiseerd, maar de derde in het geheel niet.”  
 
naar: Trouw van 22 oktober 2013  
 

1p 19 De rechter in tekst 9 verwijst naar de trias politica.  
 Welke twee machten zijn volgens de rechter ‘verregaand 

gedemocratiseerd’? 
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tekst 10  
 
Politieke partij Samen Welzijn 
 
Kwaliteit van leven is volgens Samen Welzijn niet alleen van materiële 
zaken afhankelijk. Solidariteit met wat zwak en kwetsbaar is, is een 
belangrijke voorwaarde in een samenleving. 
Samen Welzijn zet zich in voor een rechtvaardiger samenleving. 
Solidariteit, inspraak en aandacht voor het zwakkere zijn de 
uitgangspunten van onze partij. Samen Welzijn is bijvoorbeeld voor extra 
aandacht voor jongeren en voor emancipatie. 
 
naar: www.samenwelzijn.nl 
 
Lees tekst 10. 

1p 20 Samen Welzijn zat als politieke partij tot 2014 in de gemeenteraad van de 
gemeente Sint Anthonis.  
Met welke politieke stroming komen de ideeën van deze partij het meest 
overeen? 
A de christendemocratische stroming 
B de liberale stroming 
C de rechts-extremistische stroming 
D de sociaaldemocratische stroming 
 
tekst 11 
 
Amsterdamse afdeling van de JOVD wil cocaïne legaliseren  
 
Het opleggen van een gebiedsverbod aan dealers werkt niet. Overlast 
door dealers wordt pas effectief bestreden als harddrugs, zoals cocaïne, 
‘gewoon’ in een speciale winkel te krijgen zijn. Dat schrijft de 
Amsterdamse afdeling van de JOVD, de onafhankelijke liberale 
jongerenorganisatie van de VVD, in een persbericht. 
JOVD Amsterdam vindt het legaliseren van drugs, waaronder ook 
cocaïne, ‘de enige oplossing’. Maar de legalisering van harddrugs is voor 
de JOVD niet alleen de oplossing van een probleem. Achter het standpunt 
schuilt ook het klassiek liberale denken over het individu.  
 
naar: www.elsevier.nl van 27 juni 2014 
 

1p 21 In tekst 11 staat: ‘Achter het standpunt schuilt ook het klassiek liberale 
denken over het individu’. 
 Leg uit op welk liberaal uitgangspunt met betrekking tot het individu de 

JOVD Amsterdam het standpunt baseert. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Op het liberale uitgangspunt: … , want … 
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tekst 12 
 
Selfie in stemhokje 
 
Stichting Bescherming Burgerrechten en Lucas Kruijswijk, een bezorgde 
burger, hebben een rechtszaak aangespannen tegen het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Zij vinden dat de selfie in het stemhokje – de 
zogenoemde ‘stemfie’ – in strijd is met … . 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt dat de ‘stemfie’ mag. Maar 
zo onschuldig is deze praktijk niet, zegt advocaat Douwe Linders namens 
de Stichting Bescherming Burgerrechten en Kruijswijk. Door het toestaan 
van de ‘stemfie’ biedt het ministerie volgens de advocaat gelegenheid aan 
“allerlei ongeoorloofde beïnvloeding van het stemgedrag”. “Neem een 
dominante vader die beslist wat iedereen moet stemmen. En een foto eist 
als bewijs.” 
 
Ook partijleider Pechtold van D66 maakte een ‘stemfie’: 
     

 
 
naar: www.nrc.nl van 26 april 2014 
 

1p 22 Een parlementaire democratie heeft verschillende kenmerken, waaronder 
het kenmerk dat er grondrechten zijn, zoals het recht op privacy. 
Uit tekst 12 blijkt dat de Stichting Bescherming Burgerrechten en Lucas 
Kruijswijk vinden dat het toestaan van het maken van een selfie in het 
stemhokje in strijd is met een ander kenmerk van een parlementaire 
democratie. 
 Welk kenmerk van een parlementaire democratie is dit? 
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tekst 13 
 
Protest tegen terrorisme 
 
In Den Haag hebben zo’n 250 mensen, voornamelijk sjiitische moslims, 
gedemonstreerd tegen het geweld in het Midden-Oosten, met name in 
Irak. Daar krijgt de terreurorganisatie Isis steeds grotere delen van het 
land in handen. De demonstranten hielden een stille tocht tegen jihadisten 
die geweld verheerlijken. 
Maar de demonstranten maken zich ook zorgen over wat er in Nederland 
gebeurt. Ze protesteerden ook tegen jongeren die vanuit Nederland op 
jihad (heilige oorlog) gaan en mensen die in de media terroristische 
organisaties durven te steunen. In een verklaring van de demonstranten 
staat dat aanhangers van terrorisme … misbruiken om openlijk haat te 
zaaien en hun gevaarlijke ideologie te verspreiden.  
 
naar: nos.nl van 29 juni 2014  
 

1p 23 Het recht om te demonstreren is een grondrecht. 
 Welk ander grondrecht is op de puntjes in tekst 13 weggelaten? 
 
tekst 14 
 
Het nieuwe ontslagrecht 
 
Op 10 juni 2014 heeft … ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet werk en 
zekerheid’ van de minister van Sociale Zaken. Daarmee zal het 
Nederlandse ontslagrecht na vele jaren van discussie, adviezen en 
plannen, definitief veranderen. Het nieuwe ontslagrecht treedt per 1 juli 
2015 in werking. 
 
naar: www.yurisrechtshulp.nl van 1 juli 2014 
 

1p 24 Wat moet op de puntjes in tekst 14 worden ingevuld? 
A de belangenvereniging voor werkgevers 
B de Eerste Kamer 
C de Tweede Kamer 
D het kabinet 
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tekst 15 
 
Plan om voorstel zwangerschaps- en vaderverlof in te trekken 
 
GroenLinks streed de afgelopen jaren voor het recht van Europese 
moeders op minimaal twintig weken betaald zwangerschapsverlof en twee 
weken verlof voor hun partners. In 2010 ging het Europees Parlement 
akkoord met het voorstel voor een nieuwe verlofregeling in de hele 
Europese Unie.  
Verschillende nationale regeringen, waaronder de Nederlandse, lagen 
echter dwars waardoor de wet nog steeds niet is goedgekeurd. De 
Nederlandse regering zette samen met de Britse regering druk op … om 
deze sociale wetgeving in te trekken met als redenen minder bureaucratie 
en ‘Brusselse regels’.  
… is nu van plan om het wetsvoorstel voor nieuwe zwangerschaps-
verlofregels in te trekken. 
 
naar: groenlinks.nl van 19 juni 2014 
 

1p 25 Welk Europees orgaan moet tweemaal op de puntjes in tekst 15 worden 
ingevuld? 
A de Europese Commissie 
B de Europese Raad 
C de Raad van de Europese Unie 
D het Europees Parlement 
 
Zie tekst 15. 

1p 26 In 2010 ging het Europees Parlement akkoord met het wetsvoorstel, maar 
het voorstel is nog steeds niet goedgekeurd. 
Welk Europees orgaan moet het wetsvoorstel ook nog goedkeuren? 
A de Europese Commissie 
B de Europese Raad 
C de Raad van de Europese Unie 
D het Europees Hof van Justitie 
 

1p 27 In tekst 15 is een kritiekpunt op de Europese Unie te herkennen. 
Welk kritiekpunt is dit? 
A De EU beperkt teveel de zelfstandigheid van de afzonderlijke 

lidstaten. 
B Er bestaat een te grote afstand tussen de burgers en Europese 

politici. 
C Er is in de EU onvoldoende democratische controle door de burgers. 
D Europese regelgeving leidt voor een deel van de burgers tot 

verdringing op de arbeidsmarkt. 
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tekst 16 
 
Ziek na eten van de voedselbank? Overheid is straks aansprakelijk 
 
Supermarkten geven zelden producten die ze niet meer kunnen verkopen 
aan de voedselbank, omdat ze op dit moment nog aansprakelijk zijn als 
iemand ziek wordt.  
Dat moet veranderen, vindt de ChristenUnie. Kamerlid Carla Dik-Faber 
van de ChristenUnie werkt aan een wet die het voor supermarkten 
makkelijker moet maken om overgebleven eten te doneren. Zij wil 
daarvoor de aansprakelijkheid van supermarkten weghalen. “Als mensen 
ziek worden dan kunnen ze een schadeclaim indienen en die schadeclaim 
gaat dan niet naar de fabrikant, maar naar de rijksoverheid”, legt het 
Kamerlid uit.  
 
naar: www.rtlnieuws.nl van 11 juli 2014 
 

1p 28 Van welk recht dat het parlement heeft, wil het Kamerlid in tekst 16 
gebruik maken? 
A van het budgetrecht 
B van het recht van amendement 
C van het recht van initiatief 
D van het recht van interpellatie 
 
tekst 17 
 
Drie doden in drie dagen in tbs-kliniek 
 
In een tbs-kliniek in Venray zijn afgelopen week in drie dagen tijd drie 
tbs’ers overleden. Dat meldt het EO-programma Dit is de Dag op basis 
van bronnen binnen en buiten de kliniek. De fracties van SP, CDA en D66 
in de Tweede Kamer willen dat de verantwoordelijke staatssecretaris 
onderzoek laat doen naar de sterfgevallen. 
 
naar: Metro van 1 september 2014 
 

1p 29 Massamedia hebben verschillende functies voor de politieke 
besluitvorming.  
Welke functie van de massamedia is te herkennen in tekst 17? 
A bijdrage leveren aan de meningsvorming van de burgers 
B burgers informeren over het overheidsbeleid 
C onderwerpen aandragen voor de politieke agenda 
D politici controleren 
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tekst 18 
 
Kinderpardon 
 
GroenLinks voerde in 2012 met succes een campagne voor een 
kinderpardon. De inzet was: kinderen die in Nederland zijn geworteld 
moeten in Nederland kunnen blijven. Het kinderpardon is er gekomen, 
maar helaas worden de regels zo streng toegepast dat veel kinderen er 
onterecht geen gebruik van kunnen maken en alsnog het land uitgezet 
dreigen te worden. 
 
naar: groenlinks.nl 
 
Lees tekst 18. 

1p 30 GroenLinks wil dat het kinderpardon wordt verruimd. De partij heeft 
daarvoor een motie ingediend tijdens een debat over asielzaken. 
Welke taak van de Tweede Kamer oefent GroenLinks uit met het indienen 
van een motie? 
A de controlerende taak 
B de rechtsprekende taak 
C de uitvoerende taak 
D de wetgevende taak 
 
tekst 19 
 
Demonstratie voor eerlijk kinderpardon 
 
Op woensdag 25 juni 2014 vindt er een grote demonstratie plaats in  
Den Haag die oproept om tot een Eerlijk Kinderpardon te komen. Onder 
andere Defence for Children en VluchtelingenWerk Nederland hebben op 
5 mei de campagne Eerlijk Kinderpardon gestart. Inmiddels hebben meer 
dan 34.000 mensen de petitie getekend. De ondertekenaars willen dat álle 
kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland waren voor hun achttiende 
en toen een verblijfsvergunning hebben aangevraagd, mogen blijven. Nu 
vallen zo’n 600 kinderen buiten het kinderpardon.  
Volgens de directeur van Defence for Children laat de steun die er uit alle 
hoeken van de samenleving is gekomen, zien dat veel mensen deze 
kinderen een toekomst in Nederland gunnen. “Dan kan het niet anders, of 
vroeg of laat moet ook Den Haag omgaan. Dat hopen we te bereiken door 
deze demonstratie voor de deur van de Tweede Kamer.” 
 
naar: www.defenceforchildren.nl van 23 juni 2014 
 

Pagina: 351Voor 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).



 

 GT-0323-a-15-2-o 17 / 22 lees verder ►►►

2p 31 Defence for Children en VluchtelingenWerk Nederland zijn 
belangengroepen. Een kenmerk van belangengroepen is dat die groepen 
bepaalde belangen nastreven. 
 Noem een ander kenmerk van belangengroepen en geef aan waarom 

Defence for Children en VluchtelingenWerk Nederland in tekst 19 
daaraan voldoen. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk: … 
De belangengroepen in tekst 19 voldoen daaraan, omdat … 
 
Zie tekst 19. 

1p 32 Defence for Children en VluchtelingenWerk Nederland hebben een petitie 
en een demonstratie georganiseerd. 
 Noem een andere mogelijkheid die deze organisaties hebben om de 

politieke besluitvorming te beïnvloeden. 
 

2p 33 Hieronder staan vier beweringen over de burgemeester. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 De burgemeester heeft onder andere een representatieve functie. 
2 De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. 
3 De burgemeester is voorzitter van het college van B en W. 
4 De burgemeester wordt direct door de burgers gekozen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
 

1p 34 Tot in 2002 waren wethouders lid van de gemeenteraad, daarna niet 
meer. Deze verandering heeft bepaalde gevolgen gehad. 
Welk gevolg van deze verandering is juist? 
A De controlerende taak van de gemeenteraad is versterkt. 
B De controlerende taak van de gemeenteraad is verzwakt. 
C De uitvoerende taak van de gemeenteraad is versterkt. 
D De uitvoerende taak van de gemeenteraad is verzwakt. 
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tekst 20 
 
Meer samenleving, minder overheid 
 
Onze partij staat voor een zorgzame stad waar mensen 
verantwoordelijkheid nemen: voor zichzelf, voor elkaar en voor hun 
omgeving. Normen en waarden horen daarbij. Dat vraagt om een niet te 
grote overheid die burgers de ruimte biedt om die verantwoordelijkheid te 
dragen en te delen. Op dit moment is de gemeentelijke overheid te groot 
en te bemoeizuchtig. Onze partij kiest voor een kleinere gemeentelijke 
overheid en meer ruimte voor maatschappelijke initiatieven. 
 
naar: verkiezingsfolder van een politieke partij in Amsterdam 
 
tekst 21 
 
Meer stad, minder gemeente 
 
Onze partij staat voor een veilig, bloeiend en leefbaar Den Haag. Wij 
zorgen ervoor dat het huishoudboekje van de stad op orde is. We 
verlagen de belastingen. Wij zorgen voor minder regels. Wij zorgen ervoor 
dat ondernemers de ruimte krijgen te ondernemen. Wij staan voor een 
Den Haag van vrije mensen met respect voor iedereen. Voor ons geldt: 
voor wie hard werkt, verdient beter. 
 
naar: website van een politieke partij in Den Haag 
 

2p 35 Tekst 20 en tekst 21 zijn afkomstig van twee verschillende politieke 
partijen. 
 Welke tekst hoort bij welke politieke partij? Kies uit: CDA, GroenLinks, 

SP en VVD.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Tekst 20 hoort bij … 
Tekst 21 hoort bij … 
 

Pagina: 353Voor 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).



 

 GT-0323-a-15-2-o 19 / 22 lees verder ►►►

Analyse maatschappelijk vraagstuk: vuurwerkoverlast 

 
Bij de beantwoording van de vragen 36 tot en met 45 maak je gebruik van 
de teksten 1 tot en met 4 in het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 1. 

4p 36 Vuurwerkoverlast is een maatschappelijk vraagstuk. Een maatschappelijk 
vraagstuk heeft een aantal kenmerken. Een kenmerk van een 
maatschappelijk vraagstuk is dat er verschillende meningen over de 
oplossing van het probleem bestaan.  
 Noem twee andere kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk die 

in tekst 1 naar voren komen en geef bij elk kenmerk een citaat uit 
tekst 1 dat betrekking heeft op het kenmerk.  

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Kenmerk 1: … 
Een citaat uit de tekst bij dit kenmerk: … 
Kenmerk 2: … 
Een citaat uit de tekst bij dit kenmerk: … 
 
Lees tekst 2. 

1p 37 Welke landelijke politieke partij moet op de puntjes in tekst 2 worden 
ingevuld? 
A de ChristenUnie 
B de SP 
C de VVD 
D GroenLinks 
 
Zie tekst 2. 

2p 38 In tekst 2 worden groepen genoemd die bij het vraagstuk 
vuurwerkoverlast betrokken zijn.  
 Noem twee groepen uit tekst 2 die tegengestelde belangen kunnen 

hebben en geef bij deze groepen ook de belangen die tegengesteld 
kunnen zijn.  

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Groep 1: … 
Belang van deze groep: … 
Groep 2: …  
Mogelijk tegengesteld belang van deze groep: … 
 
Zie tekst 2. 

1p 39 Een gemeente heeft verschillende taken en bevoegdheden, bijvoorbeeld 
het uitvoeren van wetten en maatregelen van de landelijke overheid. 
 Noem een taak of bevoegdheid van de gemeente bij de aanpak van 

vuurwerkoverlast, die te herkennen is in tekst 2.  
 

Pagina: 354Voor 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).



 

 GT-0323-a-15-2-o 20 / 22 lees verder ►►►

Zie tekst 2. 
2p 40 Geef uit tekst 2 een voorbeeld van een waarde en een bijbehorende 

norm.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Een waarde die in tekst 2 wordt genoemd: … 
De norm uit tekst 2 die hoort bij deze waarde: … 
 

2p 41 Een maatschappelijk vraagstuk als vuurwerkoverlast kun je bekijken 
vanuit verschillende invalshoeken. Stel, je bent journalist en je wilt een 
artikel gaan schrijven over vuurwerkoverlast. In het artikel moeten de 
politiek-juridische invalshoek en de sociaal-culturele invalshoek naar 
voren komen. 
 Leg uit op welke manier de politiek-juridische en de sociaal-culturele 

invalshoek in jouw artikel over vuurwerkoverlast naar voren zullen 
komen. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Om de politiek-juridische invalshoek in mijn artikel naar voren te laten 
komen, ga ik het hebben over: … 
Om de sociaal-culturele invalshoek in mijn artikel naar voren te laten 
komen, ga ik het hebben over: … 
 
Let op! Het is niet de bedoeling dat je een artikel gaat schrijven. 
Geef kort aan waarover je het gaat hebben als je de betreffende 
invalshoek naar voren laat komen. 
 
Lees tekst 3. 

2p 42 Leg uit waarom in tekst 3 sprake is van een socialiserende functie van de 
media. Verwijs in je antwoord naar een gegeven uit de tekst.   
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Tekst 3 is socialiserend, omdat … 
In tekst 3 staat bijvoorbeeld: … 
 
Zie tekst 3 en zie tekst 1. 

1p 43 Teksten kunnen in meer of mindere mate objectief of subjectief zijn. 
Welke uitspraak over tekst 1 en tekst 3 is juist? 
A Tekst 1 en tekst 3 zijn objectief. 
B Tekst 1 en tekst 3 zijn subjectief. 
C Tekst 1 is objectief en tekst 3 is subjectief. 
D Tekst 1 is subjectief en tekst 3 is objectief. 
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2p 44 Halt is in december 2013 een campagne gestart over het onverantwoord 
gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. In de campagne werden 
jongeren aangespoord na te denken over de gevolgen van onverantwoord 
gedrag door ze in de huid te laten kruipen van het (potentiële) slachtoffer. 
Met de campagne wil Halt jongeren beïnvloeden, zodat ze zich niet (meer) 
schuldig maken aan onverantwoord gebruik van vuurwerk. 
 
Er zijn verschillende theorieën over de beïnvloeding van mensen door de 
media, zoals: 
1 de agendatheorie 
2 de injectienaaldtheorie 
3 de multi-step-flow-theorie 
4 de theorie van de selectieve perceptie 
 
Hieronder staan vier manieren waarop de campagne van Halt invloed zou 
kunnen hebben op jongeren: 
a Als de media veel aandacht besteden aan de vuurwerkcampagne van 

Halt, en de campagne zelf ook veel in de aandacht komt, dan zullen 
jongeren over de risico’s van onverantwoord vuurwerkgebruik gaan 
praten. Hierdoor kunnen zij zich bewuster worden van onverantwoord 
vuurwerkgedrag. 

b Als in de Halt-campagne verschillende idolen van jongeren de 
jongeren wijzen op het gevaar van onverantwoord vuurwerkgebruik, 
zal dit eerder worden overgenomen door een wat grotere groep en 
zullen de jongeren deze boodschap uiteindelijk ook overnemen. 

c Jongeren zullen de informatie die zij tijdens de Halt-campagne zien en 
horen helemaal opnemen en de tips en waarschuwingen volledig en 
klakkeloos opvolgen.  

d Niet alle jongeren zullen beïnvloed worden door de Halt-campagne 
zoals Halt zou willen. Of een jongere beïnvloed zal worden door de 
campagne, zal afhangen van zijn of haar referentiekader. 

 
 Welke manier van beïnvloeding past bij welke theorie? 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
a past bij  … (vul theorie in) 
b past bij  … (vul theorie in) 
c past bij  … (vul theorie in) 
d past bij  … (vul theorie in) 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Lees tekst 4. 
2p 45 In tekst 4 staan de verschillende (mogelijke) maatregelen die gemeenten 

hebben genoemd om vuurwerkoverlast aan te pakken.  
 Kies uit tekst 4 één maatregel die als doel repressie heeft en één 

maatregel die als doel preventie heeft. 
 Geef per maatregel een argument waarom je deze maatregel goed of 

juist niet goed vindt om vuurwerkoverlast aan te pakken. Betrek in je 
argument de betekenis van repressie of preventie. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Maatregel met als doel repressie: … 
Deze maatregel vind ik … (wel/niet) een goede maatregel om 
vuurwerkoverlast aan te pakken, omdat … (geef argument met daarin de 
betekenis van repressie) 
Maatregel met als doel preventie: … 
Deze maatregel vind ik … (wel/niet) een goede maatregel om 
vuurwerkoverlast aan te pakken, omdat … (geef argument met daarin de 
betekenis van preventie) 
 
 
 

Bronvermelding 

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

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

einde  
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: vuurwerkoverlast 

 
tekst 1 
 
Eindstand vuurwerkoverlast: 89.623 meldingen 
 
Het meldpunt Vuurwerkoverlast.nl heeft in de kerstvakantie in totaal 
89.623 klachten gekregen over vuurwerkoverlast. Dat zei Arno Bonte, een 
van de initiatiefnemers van het meldpunt. “In totaal zijn dat ruim 10.000 
meldingen meer dan een jaar geleden”, aldus Bonte. De initiatiefnemers, 
15 lokale GroenLinks-fracties, hadden juist op minder klachten gehoopt, 5 

omdat een aantal gemeenten maatregelen heeft genomen tegen 
vuurwerkoverlast. Lokaal hielp dat wel, zoals in Den Haag en Rotterdam, 
zegt Bonte: “Toen daar in de dagen voor oudjaar meer agenten op de 
been waren, kwamen er een stuk minder meldingen binnen dan vorige 
jaarwisseling.” 10 

Vuurwerkoverlast.nl analyseert de klachten en stuurt eind januari een 
rapport met aanbevelingen naar de Tweede Kamer en naar de 
burgemeesters van de gemeenten van de 15 deelnemende fracties. Als 
het aan de initiatiefnemers ligt, zouden alleen professionals nog vuurwerk 
mogen afsteken. Die wens wordt echter niet binnen enkele jaren 15 

werkelijkheid, vreest Bonte. Het meldpunt doet daarom ook een aantal 
andere voorstellen, zoals het beperken van de verkoopperiode (alleen op 
oudejaarsdag) en afsteektijd (pas vanaf 23.00 uur). “En gemeenten 
zouden vuurwerkvrije zones kunnen instellen, zoals in Vlaardingen al het 
geval was.” 20 

 
naar: ANP van 4 januari 2014 
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tekst 2 
 
Politiek in Woensdrecht: ‘Afsteken vuurwerk beperken’ 
 
De meeste politieke partijen in Woensdrecht willen het afsteken van 
vuurwerk tijdens de jaarwisseling beperken. “Het vuurwerk wordt steeds 
zwaarder en steeds meer burgers en huisdieren ondervinden hinder van 
de harde knallen”, vindt PvdA-fractieleider Cees Jaspers. Hij wil niet 
wachten tot de landelijke politiek met regels komt om het afsteken van 
vuurwerk te beperken. Hij wil daarvoor de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) gebruiken. “In elke kern1) één locatie waar vuurwerk 
afgestoken mag worden en dan alleen van 23.00 tot 02.00 uur”, vindt hij.  
 
Ook de fracties van CDA en de Woensdrechtse politieke partij Alle Kernen 
Troef (AKT) zijn de vuurwerkoverlast beu. “Tienduizend euro 
vuurwerkschade in Woensdrecht is tienduizend euro te veel. Die onzin 
moet stoppen”, vindt Ludo Bolders (AKT). CDA-fractieleider Toine van 
Agtmaal wil de jeugd het plezier van vuurwerk afsteken niet ontnemen. 
“Maar dan wel op één locatie in elke kern en niet meer van ’s ochtends 
10.00 uur tot ver voorbij middernacht”, vindt Van Agtmaal.  
 
De fractieleider van de lokale partij Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ) 
vindt dat het niet aan de gemeenteraad is om vuurwerkbeperkingen op te 
leggen. “Dit moet op landelijk of Europees niveau worden geregeld”, vindt 
hij. “En bovendien valt de overlast in onze gemeente mee. Verbieden is 
hypocriet. Ik stak vroeger als jong ventje ook graag vuurwerk af.”  
De fractieleider van … voelt niets voor het invoeren van regeltjes. “Laat 
de burgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen”, vindt hij.  

 
naar: BN/DeStem van 7 januari 2014 
 
 

noot 1 De gemeente Woensdrecht is ontstaan door de samenvoeging van vier gemeenten. 

Die vroegere gemeenten worden nu ‘kernen’ genoemd. 
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tekst 3 
 
Blijvend in actie tegen vandalisme 
 
door Marianne Schuurmans en Toon van Asseldonk  
 
Van andermans spullen blijf je af. Zo leerden wij van onze ouders en zo 
leren wij het onze kinderen. Gelukkig wordt deze stelregel door veel 
inwoners uit onze gemeenten nageleefd. Maar er zijn mensen die er 
andere principes op na houden. Het zijn mensen die het niet zo nauw 
nemen met andermans eigendom. Deze mensen kosten de samenleving 
ontzettend veel geld. Jammer en onnodig. 
 
Oud en nieuw is een feest. Zo moet het zijn. Te vaak zien wij (te) jonge 
kinderen met (te) grote tassen vuurwerk door de straten trekken. Ieder 
jaar gaat het met sommige kinderen weer helemaal mis. De schade duurt 
dan een leven lang. Wij, de volwassenen, moeten erop toezien dat onze 
kinderen geen vuurwerk afsteken. Leeftijdsgrenzen zijn er niet voor niets. 
We moeten elkaar – jong en oud – respect blijven bijbrengen voor 
andermans spullen.  
 
Marianne Schuurmans is burgemeester van Lingewaard, Toon van 
Asseldonk is burgemeester van de gemeente Overbetuwe. 
 
naar: De Gelderlander van 11 januari 2014 
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tekst 4 
 
193 gemeenten hebben antwoord gegeven op de vraag van de NOS of zij 
iets zouden willen veranderen op het gebied van vuurwerkregels. De 
gemeenten konden daarbij meer mogelijkheden tegelijk noemen. 
Hieronder staan de verschillende (mogelijke) maatregelen die de 
gemeenten hebben genoemd om vuurwerkoverlast aan te pakken. 
 

maatregel percentage 

Europees verbod op zwaar vuurwerk 58% 

hogere straffen voor illegaal vuurwerk 46% 

instellen van vuurwerkvrije zones 33% 

meer politie-inzet tegen illegaal vuurwerk 32% 

beperking van de afsteekperiode 25% 

organiseren van centraal vuurwerkevenement 18% 

verlaging van hoeveelheid die je mag hebben 16% 

algeheel verbod op consumentenvuurwerk 8% 

 
naar: nos.nl van 13 januari 2014 
 

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

Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 1 
 
Fraudeur moet miljoenen terugbetalen 
 
Een ex-directrice van een zorginstelling in Lelystad, die is veroordeeld 
voor fraude met persoonsgebonden budgetten, moet ruim 3,1 miljoen euro 
terugbetalen aan de Staat. Dat heeft de rechtbank in Lelystad donderdag 
bepaald.  
 
naar: www.trouw.nl van 22 november 2012 
 
Lees tekst 1. 

1p 1 Waaraan heeft de ex-directrice zich schuldig gemaakt? 
aan 
A georganiseerde criminaliteit 
B heling 
C klassenjustitie 
D witteboordencriminaliteit 
 
tekst 2 
 
Plan voor stageplaatsen jonge criminelen 
 
Jonge moordenaars, overvallers en andere criminelen zullen straks als 
stagiairs aan de slag gaan in het bedrijfsleven. PvdA-Kamerlid Ahmed 
Marcouch heeft dit plan bedacht, dat is opgenomen in het regeerakkoord 
van het nieuwe kabinet.  
Met deze stages moet het percentage jeugdige criminelen dat na hun straf 
weer in de fout gaat, fors worden verlaagd. Een (gevangenis)straf maakt 
op 80 procent van hen geen indruk, zo meldt het dagblad Spits.  
In de jeugdgevangenissen zitten jongeren al vanaf 12 jaar, maar 
Marcouch mikt met zijn maatregel voornamelijk op de 15- à 16-jarigen. 
“Die zitten normaal gesproken op school. Door ze nog tijdens hun straf 
een stageplaats te geven, bied je hen een kans. Het is de bedoeling dat 
ze uiteindelijk een goede aanbeveling krijgen en een bewijs van goed 
gedrag.” 
 
naar: www.trouw.nl van 2 november 2012 
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Crimineel gedrag kan verschillende oorzaken hebben. Hierbij kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen individueel crimineel gedrag en 
criminaliteit als een maatschappelijk verschijnsel. 

1p 2 Welke mogelijke maatschappelijke oorzaak van crimineel gedrag zou 
met het plan uit tekst 2 aangepakt kunnen worden? 
A de gelegenheid maakt de dief 
B de samenleving wordt steeds anoniemer 
C een slechte maatschappelijke positie 
D gedragsproblemen in gezin en op school 
 

2p 3 In het Nederlandse Strafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen 
overtredingen en misdrijven. 
Hieronder staan vier voorbeelden van crimineel gedrag. 
1 een gestolen iPhone kopen op internet voor € 10,- 
2 iemand een bloedneus slaan 
3 openbare dronkenschap 
4 een inbraak plegen in een voetbalkantine 
 Geef van elk voorbeeld aan of het een misdrijf of een overtreding is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = ... 
4 = … 
 
tekst 3 
 
Hennepteelt 
 
Het telen van hennep is in Nederland verboden. Vaak heeft een 
hennepteler banden met de georganiseerde misdaad. De teelt zorgt voor 
overlast en risico’s voor omwonenden: bijvoorbeeld brandgevaar en 
overlast van criminelen die het pand bezoeken. De overheid wil personen 
die materiaal leveren voor hennepplantages aanpakken. 
 
naar: www.rijksoverheid.nl van 15 januari 2013 
 

2p 4 Leg uit waarom de hennepteelt in tekst 3 zowel een sociaal als een 
politiek probleem is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een sociaal probleem, omdat … 
Een politiek probleem, omdat … 
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tekst 4 
 
Kritiek op uitspraken Teeven over dode inbreker 
 
GroenLinks, PvdA en SP hebben commentaar op de uitspraak van 
staatssecretaris Fred Teeven dat de inbreker die omkwam bij een 
vechtpartij met de bewoners van een huis in Noord-Brabant zelf het risico 
heeft opgezocht. 
In De Telegraaf zei Teeven (VVD) woensdag: “Het is treurig dat er iemand 
dood is gegaan, maar dat is wel een inbrekersrisico.”  
Ahmed Marcouch van de PvdA is het met de staatssecretaris eens dat de 
bewoners zichzelf mochten verdedigen, maar waarschuwt ook dat Teeven 
niet de suggestie moet wekken dat … (het recht in eigen hand nemen) 
zomaar kan. 
“Mensen hebben het recht om zichzelf te verdedigen, maar daar moet 
vervolgens wel verantwoording over worden afgelegd. Daar beslist de 
rechter over”, zei Marcouch tegen NU.nl. 
 
naar: www.nu.nl van 26 september 2012 
 

1p 5 Wat moet er op de puntjes in tekst 4 worden ingevuld? 
A eigenrichting 
B genoegdoening 
C vergelding 
D zelfverdediging 
 
tekst 5 
 
Jonge verdachten Haren opgepakt op basis van videobeelden 
 
De politie in Groningen heeft drie tieners aangehouden omdat ze te zien 
zijn op amateurbeelden van de rellen in Haren vorige week vrijdag. 
 
bron: www.trouw.nl van 28 september 2012 
 
Lees tekst 5. 

1p 6 Onder verantwoordelijkheid van welke persoon heeft de politie de tieners  
aangehouden? 
onder verantwoordelijkheid van 
A de burgemeester 
B de commissaris van de Koning(in) 
C de officier van justitie 
D de rechter 
 

Pagina: 366Voor 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).



 

 GT-0323-a-14-1-o 5 / 20 lees verder ►►►

tekst 6 
 
Zorgen over maatregelen 
 
Rechters en advocaten maken zich zorgen over een aantal maatregelen 
die het nieuwe kabinet wil nemen. In het regeerakkoord staat dat het 
eenvoudiger moet worden verdachten tot de zitting van hun zaak vast te 
zetten. Vorig jaar stelde de Raad voor de Rechtspraak al dat de 
maatregel strijdig is met een belangrijk uitgangspunt uit het strafrecht: … . 
 
naar: www.trouw.nl van 5 november 2012 
 

1p 7 Welk uitgangspunt uit het strafrecht moet op de puntjes in tekst 6 worden 
ingevuld? 
A Elke verdachte heeft het recht te zwijgen. 
B Iedereen is voor de wet gelijk en moet zo behandeld worden. 
C Verdachten moeten weten waar zij van verdacht worden. 
D Verdachten zijn onschuldig tot het tegendeel is bewezen. 
 
tekst 7 
 
Een rake klap, maar waarom? 
Uit een verslag van een rechtszitting 
 
“Ik zag die jongen bij een tante van me en hij irriteerde me een beetje”, 
vertelt de verdachte aan de rechter. “Ik kende hem al langer en zou hem 
nog geld betalen. Maar daar ging het helemaal niet over. We gingen weg 
bij m’n tante. Buiten gaf ik hem een klap en hij viel achterover.” 
De rechter: “Het was een voltreffer. Was daar een directe aanleiding 
voor?” 
De verdachte: “Dat weet ik niet, tja, het was nogal een klap.” 
De rechter: “Wanneer heeft u voor het laatst gewerkt?” 
“Vorig jaar”, antwoordt de verdachte. “Als postsorteerder. Maar ik moest 
een straf uitzitten en toen was dat afgelopen. Kijk, weet u, ik heb die 
jongen gewoon op zijn plaats gezet. Meer niet.”  
 
naar: Trouw van 28 januari 2013 
 

1p 8 In tekst 7 wordt een onderdeel van een rechtszitting weergegeven. 
Welk onderdeel van de rechtszitting komt als eerste hierna? 
A aanklacht 
B getuigenverhoor 
C pleidooi 
D requisitoir 
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tekst 8 
 
De man die op Prinsjesdag 2010 een waxinelichthouder naar de Gouden 
Koets gooide, heeft in hoger beroep een celstraf van vijf maanden 
gekregen. Omdat hij al bijna twee jaar heeft vastgezeten, blijft hij nu op 
vrije voeten.  
 
naar: www.trouw.nl van 2 februari 2013 
 

1p 9 Van welke rechter of rechtbank heeft de man in tekst 8 de celstraf van vijf 
maanden gekregen? 
van 
A de Hoge Raad 
B de kantonrechter 
C de strafrechter 
D het gerechtshof 
 
tekst 9 
 
OM: daders mogen herkenbaar zijn 
 
Het Openbaar Ministerie (OM) blijft bij ernstige misdrijven de beelden 
vrijgeven waarop de daders herkenbaar zijn. Dat zegt hoofdofficier van 
justitie Greive tegen de NOS in een reactie op de ophef over beelden van 
de zware mishandeling in Eindhoven. 
Afgelopen maandag gaf het OM beelden daarvan vrij. De daders van die 
mishandeling waren daarop duidelijk herkenbaar. Volgens de hoofdofficier 
is daar erg goed over nagedacht. Het politieonderzoek had na ruim twee 
weken nog niet tot aanhoudingen geleid. 
 
naar: nos.nl van 26 januari 2013 
 

2p 10 In de rechtsstaat heeft de overheid de volgende taken: 
1 handhaven van de rechtsorde 
2 beschermen en respecteren van de rechten van de burgers 
Deze twee taken van de overheid kunnen met elkaar botsen. Tekst 9 is 
daarvan een voorbeeld. 
 Leg aan de hand van tekst 9 uit dat de taken 1 en 2 met elkaar kunnen 

botsen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Uit tekst 9 blijkt taak 1 van de overheid, want … 
Deze taak 1 botst met taak 2 omdat … 
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2p 11 Hieronder staan vier uitspraken over doelen van straffen. 
1 Het doel ‘wraak’ was vroeger belangrijker bij het straffen dan nu. 
2 Uit alle onderzoeken blijkt dat harder straffen preventief werkt. 
3 Een rechter kan meerdere doelen hebben met het opleggen van een 

straf. 
4 De rechter kan iemand voorwaardelijk veroordelen tot een geldboete. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
 
tabel 1 
 
Woninginbraak 
 

 aantal delicten / inwonertal aantal delicten per 
10.000 inwoners 

Maastricht 867 delicten / 119.665 inw. 72,45

Echt-Susteren 97 delicten / 32.265 inw. 30,06

Nederland 64.125 delicten / 16.655.795 inw. 38,5

 
bron: AD Misdaadmeter over 2011 
 

2p 12 Tabel 1 laat zien dat er in de gemeente Maastricht per tienduizend 
inwoners meer woninginbraken worden gepleegd dan in de gemeente 
Echt-Susteren. 
De gemeente Echt-Susteren bestaat uit verschillende kleine dorpen. 
Er zijn verschillende maatschappelijke verklaringen voor crimineel gedrag.  
 Noem een maatschappelijke verklaring waarmee je het verschil in 

woninginbraken tussen de gemeente Maastricht en de gemeente Echt-
Susteren kunt verklaren. 
Licht je antwoord toe. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een mogelijke maatschappelijke verklaring is … 
Hiermee zou het verschil in woninginbraken verklaard kunnen worden, 
omdat …  
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tekst 10 
 
Laag overvalcijfer 
 
De ‘driehoek’ die in de stad over de openbare orde gaat, had 
vrijdagmiddag mooie cijfers te presenteren. De ‘driehoek’ van … , 
politiechef en hoofdofficier van justitie presenteerde de cijfers vanmiddag 
op het Amsterdamse hoofdbureau van politie aan de pers.  
Het aantal overvallen liep in 2012 nóg weer verder terug, waardoor het 
sinds 2009, met 561 zaken, tot zo’n 250 is gedaald.  
 
naar: www.parool.nl van 4 januari 2013 
 

1p 13 Welke persoon moet op de puntjes in tekst 10 worden ingevuld? 
A burgemeester 
B commissaris van de Koning(in) 
C rechter 
D wethouder van veiligheid 
 

2p 14 In de wet zijn de rechten van een verdachte vastgelegd. 
 Welke rechten heeft iemand die verdacht wordt van een overval? 

Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 
1 recht om een andere naam op te geven 
2 recht om te weigeren mee te werken aan een DNA-onderzoek 
3 recht om te weten waarvan hij wordt verdacht 
4 recht om te zwijgen 
5 recht op schadevergoeding 
 

1p 15 Stel de politie betrapt een man op diefstal en neemt de man mee naar het 
politiebureau, waar ze om 14.00 uur aankomen. 
Tot hoe laat mag de politie deze man dan vasthouden voor verhoor, 
zonder dat er toestemming nodig is van de officier van justitie? 
A tot 15.00 uur 
B tot 17.00 uur 
C tot 18.00 uur 
D tot 20.00 uur 
 
tekst 11 
 
Een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam 
 
Verdachte wordt veroordeeld tot gevangenisstraf, taakstraf en 
rijontzegging voor rijden zonder rijbewijs en onaanvaardbaar rijgedrag. 
 
bron: www.rechtspraak.nl van maart 2012 
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1p 16 Een rechter kan hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen 
opleggen. 
Wat heeft de rechter de verdachte in tekst 11 opgelegd? 
A een hoofdstraf en twee bijkomende straffen 
B een hoofdstraf, een bijkomende straf en een maatregel 
C twee hoofdstraffen en een bijkomende straf 
D twee hoofdstraffen en een maatregel 
 
 

Politiek en beleid 

 
afbeelding 1 
 

Hun strijd is onze strijd

Solidair

Stakers
met de

LAAT DE
   RIJKEN
  DE CRISIS

BETALEN
 

 
naar: website met de naam van een politieke stroming 
 
 

1p 17 Op afbeelding 1 stond oorspronkelijk ook nog de naam van een politieke 
stroming. 
Wat stond er op de afbeelding? 
A www.christendemocratie.nu 
B www.liberalisme.nu 
C www.rechtsextremisme.nu 
D www.socialisme.nu 
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tekst 12 
 
Wat doet de … ?  
 
In de … zijn de burgers van Amsterdam vertegenwoordigd. De … 
controleert de uitvoering van het beleid door het college van B en W. 
 
naar: www.amsterdam.nl van januari 2013 
 

1p 18 Op de puntjes in tekst 12 is driemaal hetzelfde woord weggelaten. 
 Welk woord moet op de puntjes in tekst 12 ingevuld worden? 
 
tekst 13 
 
Meerderheid Kamer wil af van verbod op godslastering  
 
De VVD in de Tweede Kamer is het definitief eens met het voorstel om 
het verbod op godslastering uit het wetboek te schrappen. Hiermee heeft 
het voorstel een meerderheid in de Kamer.  
Het verbod op godslastering staat sinds 1932 in het Nederlandse 
wetboek. Het verbiedt uitlatingen die kwetsend zijn voor gelovigen. In de 
praktijk wordt de wet vrijwel nergens meer toegepast. 
D66-Kamerlid Gerard Schouw noemt het verdwijnen van de wet van 
‘fundamenteel’ belang voor … .  
 
naar: www.elsevier.nl van 27 november 2012 
 

1p 19 Welk grondrecht heeft op de puntjes in tekst 13 gestaan? 
A de vrijheid van godsdienst 
B de vrijheid van meningsuiting 
C de vrijheid van vergadering 
D het recht op privacy 
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tekst 14 
 
Kamerleden weigeren eed aan Willem-Alexander 
 
De SP-Kamerleden Sadet Karabulut en Farshad Bashir zullen bij de 
troonswisseling op 30 april niet de eed of belofte van trouw aan koning 
Willem-Alexander afleggen. Het tweetal vindt de ceremonie overbodig, 
aangezien ze al een eed hebben afgelegd toen ze werden geïnstalleerd in 
de Tweede Kamer. Daarbij zijn de SP’ers naar eigen zeggen republikein1). 
Dit zeiden ze donderdag in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur.  

 
naar: de Volkskrant van 15 februari 2013 
 
Lees tekst 14. 

1p 20 De SP’ers zeggen dat ze republikein zijn.  
 Verklaar waarom dit ook een reden kan zijn dat zij bij de 

troonswisseling geen eed willen afleggen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Als republikein ben je voor … 
en Willem-Alexander … 
 
tekst 15 
 
Nog geen 16 en alcohol bij je? Boete! 
 
Op 1 januari 2013 is het strafbaar geworden om in het openbaar alcohol 
bij je te hebben, als je jonger bent dan 16 jaar. Ben je jonger dan 16 jaar 
en word je met alcohol betrapt? Dan kun je een taakstraf of boete krijgen. 
De boete is dan € 45. 
 
naar: www.vraaghetdepolitie.nl 
 
Lees tekst 15. 

1p 21 Het politieke besluitvormingsproces verloopt in een aantal fasen. 
In welke fase bevindt zich de besluitvorming over het bezit van alcohol 
door jongeren onder de 16 jaar? 
A fase 1: noemen van wensen / het (h)erkennen van het probleem als 

politiek probleem 
B fase 2: vergelijken of afwegen van wensen of behoeften: de politiek 

komt met oplossingen 
C fase 3: het nemen van besluiten 
D fase 4: het uitvoeren van besluiten 
 

noot   noot 1 republikein = aanhanger van een republiek 
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1p 22 In de media lees of hoor je soms over het zogeheten ‘geheim van het 
paleis’. 
Wat wordt bedoeld met ‘het geheim van het paleis’? 
A De inhoud van de gesprekken die de koning met de minister-president 

voert, is vertrouwelijk en komt, als het goed is, niet in de media. 
B De media hebben de taak om de geheimen van de koning en familie 

openbaar te maken. 
C De ministers zijn verantwoordelijk voor wat de koning in het openbaar 

en in het geheim zegt en doet. 
D Wat de koning privé in het paleis doet, is geheim en is, als het goed is, 

alleen bekend bij vrienden en familie. 
 
tekst 16 
 
Ontwerp-regeerakkoord klaar 
 
De Tweede-Kamerfracties van VVD en PvdA komen morgen bijeen om 
het ontwerp-regeerakkoord te bespreken.  
De onderhandelaars Rutte (VVD) en Samsom (PvdA) brengen morgen 
ook verslag uit aan de informateurs Henk Kamp en Wouter Bos. 
 
naar: www.nos.nl van 29 oktober 2012 
 
Een mogelijke tijdlijn 
 

1 2 3 4 5 

Verkiezings-
campagne 

Dag van de 
verkiezingen 
voor de 
Tweede 
Kamer 

Nieuw 
kabinet wordt 
geïnstalleerd.

Kabinet heeft 
geen 
meerderheid 
meer in de 
Tweede Kamer. 

Kabinet 
biedt 
ontslag aan 
bij de 
koning. 

 
Lees tekst 16 en bekijk de tijdlijn. 

1p 23 Op welke plaats in de tijdlijn moet je tekst 16 plaatsen? 
A tussen 1 en 2 
B tussen 2 en 3 
C tussen 3 en 4 
D tussen 4 en 5 
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Zie de tijdlijn. 
1p 24 Normaal gesproken zijn er om de vier jaar verkiezingen voor de Tweede 

Kamer. Soms loopt het echter anders. 
Wat is er volgens deze tijdlijn uiteindelijk gebeurd? 
A De koning heeft de regering ter verantwoording geroepen. 
B Er heeft een kabinetscrisis plaatsgevonden. 
C Er zijn Europese verkiezingen geweest. 
D Het kabinet en de regering zijn het oneens geworden. 
 
tekst 17 
 
Petitie1) kinderopvang 
 
Brancheorganisatie Kinderopvang (belangenvereniging van ondernemers 
in de kinderopvang) maakt zich steeds meer zorgen over de gevolgen van 
de bezuinigingen op de kinderopvang. De bezuinigingen hebben gevolgen 
voor ouders en hun kinderen, voor werknemers en voor werkgevers in de 
kinderopvang. Steeds meer ouders besluiten minder of helemaal geen 
kinderopvang meer af te nemen, kinderen raken hun vertrouwde plek 
kwijt, werknemers zitten in onzekerheid over hun baan, en werkgevers 
moeten hard hun best doen in te spelen op de afnemende vraag.  
Daarom hebben we alle mensen die een belang hebben bij de 
kinderopvang, opgeroepen de online petitie kinderopvang te 
ondertekenen. Woensdag 24 oktober 2012 om 13.30 uur bieden we deze 
petitie aan de woordvoerders kinderopvang van de Tweede Kamer aan.  

 
naar: www.kinderopvang.nl van 19 oktober 2012  
 

4p 25 Noem twee kenmerken van een belangengroep en geef per kenmerk aan 
waarom Brancheorganisatie Kinderopvang in tekst 17 daaraan voldoet. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1 van een belangengroep: … 
De organisatie in tekst 17 voldoet daaraan omdat … 
Kenmerk 2 van een belangengroep: … 
De organisatie in tekst 17 voldoet daaraan omdat … 
 
Zie tekst 17. 

2p 26 De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een online petitie gestart en 
de petitie in oktober 2012 aangeboden aan de woordvoerders 
kinderopvang van de Tweede Kamer. De organisatie had ook bijvoorbeeld 
in crèches of op straat handtekeningen kunnen verzamelen. 
 Wat kan deze organisatie nog meer doen om te zorgen dat er niet 

verder bezuinigd wordt door de overheid? 
Noem twee mogelijkheden. 

noot 1  petitie = een schriftelijk verzoek van een groep mensen aan bijvoorbeeld de Tweede 

 Kamer, waarmee kritiek geuit wordt op het beleid. 
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tekst 18 
 
Vanaf juli lagere prijzen voor bellen en internetten in EU 
 
Het Europees Parlement is akkoord gegaan met prijsverlagingen voor 
mobiel bellen in Europa. Ook zal er vanaf juli 2012 voor het eerst een 
maximumprijs gelden voor internetten in het buitenland. De komende twee 
jaar dalen de tarieven verder.  
Het is de bedoeling dat de concurrentie onder providers toeneemt zodat 
de prijzen laag blijven.  
 
naar: www.nrc.nl van 10 mei 2012 
 
Lees tekst 18. 

1p 27 De nieuwe regelgeving is in werking getreden op 1 juli 2012. 
Wie moest de prijsverlagingen voor mobiel bellen nog meer goedkeuren? 
A de Europese Commissie 
B de Europese Raad 
C de Raad van de Europese Unie (Raad van Ministers) 
D het Europees Hof van Justitie 
 

1p 28 De Europese Unie oefent op verschillende terreinen invloed uit. 
Op welk terrein oefent de EU invloed uit met de regelgeving in tekst 18? 
A op het terrein van justitie 
B op het terrein van stabiliteit en veiligheid 
C op sociaal-cultureel terrein 
D op sociaal-economisch terrein 
 

2p 29 Hieronder staan vier beweringen over wethouders. 
1 Wethouders hebben het laatste woord en controleren de 

burgemeester. 
2 Wethouders maken deel uit van het dagelijks bestuur van de 

gemeente. 
3 Wethouders zijn lid van de gemeenteraad. 
4 Wethouders zijn onafhankelijk en hoeven geen verantwoording af te 

leggen aan de gemeenteraad. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
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tekst 19 
 
Tweede Kamer voor referendum 
 
Invoering van een referendum is een stap dichterbij gekomen. Een 
meerderheid in de Tweede Kamer stemde vandaag voor een initiatiefwet 
van PvdA, D66 en GroenLinks, die een raadgevend referendum mogelijk 
maakt. 
 
naar: nos.nl van 14 februari 2013 
 
Lees tekst 19. 

1p 30 De invoering van een referendum is een stap dichterbij gekomen, maar 
nog niet helemaal zeker.  
 Welke stap in het politieke besluitvormingsproces moet er nog 

genomen worden, zodat de invoering van een referendum ook echt 
door kan gaan?  

 
tekst 20 
 
Richtingwijzers 
 
De uitgangspunten van onze partij zijn vastgelegd in vijf ‘richtingwijzers’.  
De richtingwijzers voor een progressieve sociaal-liberale visie zijn onder 
andere: 
 vertrouw op de eigen kracht van mensen 
 beloon prestatie en deel de welvaart 
 
naar: de website van een politieke partij van 10 april 2013 
 

1p 31 Van de website van welke politieke partij is tekst 20 afkomstig? 
van 
A D66 
B de PvdA 
C de VVD 
D het CDA 
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tekst 21 
 
Standpunt: Belasting 
 
De overheid moet belasting heffen om zaken als onderwijs, zorg, de 
wegen, het leger en de politie te betalen. Onze partij wil dat hierbij 
solidariteit het uitgangspunt is: de sterkste schouders dragen de zwaarste 
lasten. Wie meer kan bijdragen, moet dat doen. En wie minder heeft, 
hoeft iets minder bij te dragen.  
 
naar: website van een politieke partij van maart 2013 
 

1p 32 Van de website van welke politieke partij is tekst 21 afkomstig? 
van 
A D66 
B de SGP 
C de SP 
D de VVD 
 
 

Analyse maatschappelijk vraagstuk: gebrek aan orgaandonoren 

 
Bij de beantwoording van de vragen 33 tot en met 44 maak je gebruik van 
de teksten 1 tot en met 4 in het tekstboekje. 
 
Lees tekst 1. 

4p 33 Een gebrek aan donororganen en geregistreerde donoren is een 
maatschappelijk vraagstuk.  
Een maatschappelijk vraagstuk heeft een aantal kenmerken. Eén kenmerk 
is dat het moet gaan om een situatie die veel mensen onwenselijk vinden. 
Een tweede kenmerk is dat het vraagstuk de aandacht krijgt van de 
media. 
In tekst 1 kun je behalve deze twee kenmerken ook twee andere 
kenmerken van een maatschappelijk probleem herkennen. 
 Welke twee andere kenmerken van een maatschappelijk probleem 

kun je herkennen in tekst 1? 
Verklaar je antwoord met behulp van tekst 1. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … 
Want uit de tekst blijkt … 
Kenmerk 2: … 
Want uit de tekst blijkt … 
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2p 34 Een maatschappelijk vraagstuk kun je vanuit de volgende invalshoeken 
bekijken: 
1 politiek-juridische invalshoek 
2 sociaal-culturele invalshoek 
3 sociaal-economische invalshoek 
4 veranderings- en vergelijkende invalshoek 
 
In tekst 1 zijn verschillende invalshoeken te herkennen. 
Hieronder staat een aantal vragen die naar aanleiding van tekst 1 gesteld 
zouden kunnen worden. 
a Wat is het huidige beleid ten aanzien van donorregistratie? 
b Hoe is donorregistratie in andere landen geregeld? 
c Mogen we van mensen vragen om eens goed na te denken over wat 

ze voor anderen kunnen betekenen? 
d Welk(e) belang(en) hebben mensen die op de wachtlijst staan voor 

een donororgaan? 
 Geef van elke vraag aan welke invalshoek hierin te herkennen is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
a = … 
b = … 
c = … 
d = … 
 
Zie tekst 1. 

1p 35 Van welk kenmerk van het proces van politieke besluitvorming is het 
voorstel tot verandering van de donorregistratiewet een voorbeeld? 
A beleidsvorming als doorgaand proces 
B macht van ambtenaren bij het formuleren van wetsvoorstellen 
C sluiten van compromissen 
D uitvoeren van politieke besluiten 
 
Lees tekst 2. 

2p 36 De media hebben verschillende functies voor mensen. 
Belangrijke functies van de media zijn de informerende en de opiniërende 
functie. 
 Leg uit dat in tekst 2 sprake is van zowel een informerende als een 

opiniërende functie van de media. 
Verwijs in je antwoord naar een gegeven uit de tekst. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De tekst is informerend omdat … 
In de tekst staat bijvoorbeeld … 
De tekst is opiniërend omdat … 
In de tekst staat bijvoorbeeld … 
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1p 37 Rondom de Nationale Donorweek en vlak na het bekend maken van het 
voornemen een initiatiefwet in te voeren over donorregistratie, is er in de 
media veel aandacht geweest voor het tekort aan orgaandonoren. 
Donorregistratie was daardoor in deze periodes een onderwerp van 
gesprek onder de mensen. 
Er zijn verschillende theorieën over de beïnvloeding van mensen door de 
massamedia. 
Welke beïnvloedingstheorie verklaart dat mensen in deze periodes veel 
over donorregistratie hebben gesproken? 
A de agendatheorie 
B de multi-step-flow theorie 
C de theorie van de media als betekenisgever 
D de theorie van de selectieve perceptie 
 

1p 38 Een maatschappelijk vraagstuk kun je vanuit verschillende invalshoeken 
bekijken. 
Wanneer iemand gaat onderzoeken waarom nabestaanden zo vaak ‘nee’ 
zeggen tegen orgaandonatie, vanuit welke invalshoek heeft hij of zij dat 
onderzoek dan gedaan? 
vanuit de 
A politiek-juridische invalshoek 
B sociaal-culturele invalshoek 
C sociaal-economische invalshoek 
D veranderings- of vergelijkende invalshoek 
 

1p 39 “Wanneer iemand zijn of haar keuze over donatie niet heeft vastgelegd, 
dan wordt de nabestaanden om toestemming gevraagd.” (zie tekst 2) 
Nabestaanden moeten dan beslissen om wel of niet toestemming te 
geven voor orgaandonatie. 
 Noem een waarde die een rol kan spelen bij het nemen van deze 

beslissing. 
 
Lees tekst 3. 

1p 40 Wat moet op de puntjes in tekst 3 worden ingevuld? 
A de Europese Commissie 
B de Europese Raad 
C de Raad van de Europese Unie 
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1p 41 Na de laatste zin van tekst 3 is een zin weggelaten. In deze zin stond wat 
de EU-landen moeten, zullen of mogen doen nu de richtlijn (wet) is 
aangenomen. 
Hoe luidde deze zin? 
A De EU-landen moeten de voorschriften van de richtlijn omzetten in 

nationale wetgeving. 
B De EU-landen mogen de voorschriften van de richtlijn omzetten in 

nationale wetgeving, maar dit hoeft niet. 
C De volgende stap is dat de parlementen van de EU-landen moeten 

stemmen over deze richtlijn. 
D De volgende stap is dat alle regeringsleiders van de EU-landen deze 

richtlijn moeten goedkeuren. 
 
Lees tekst 4. 

2p 42 De organisatie van de Donorweek heeft de beschikking over een aantal 
machtsmiddelen om haar doel te bereiken. 
 Noem een machtsmiddel waarvan de organisatie van de Donorweek 

gebruik heeft gemaakt bij de wervingsactie. 
Verklaar je keuze voor dit machtsmiddel met een gegeven uit de tekst. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Machtsmiddel: … 
Dit blijkt uit: … 
 
Zie tekst 4. 

2p 43 RTL Boulevard heeft een reportage uitgezonden over deze online 
wervingsactie door de BN’ers tijdens de Donorweek. 
Niet alle onderwerpen kunnen aan bod komen tijdens een uitzending van 
RTL Boulevard. Bij de keuze om een onderwerp wel of niet uit te zenden 
wordt gebruik gemaakt van een aantal criteria. 
 Noem twee selectiecriteria die een rol kunnen hebben gespeeld bij het 

uitzenden van de reportage over de online wervingsactie door BN’ers 
tijdens de Donorweek. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Selectiecriterium 1 ... want … 
Selectiecriterium 2 … want … 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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2p 44 Volgens D66 moet er nieuw beleid komen voor donorregistratie. D66 wil 
hiervoor een initiatiefwet indienen (zie tekst 1). 
De partij vindt dat er een actief registratiesysteem moet komen, waarbij 
burgers de keus voorgelegd wordt of ze orgaandonor willen worden, en 
mensen die niet reageren automatisch donor worden. 
 
Stel: jij bent lid van een christendemocratische partij. Jij wilt de 
Kamerleden van jouw partij overtuigen van jouw mening over de 
initiatiefwet van D66. Daarom wil je ze een e-mail sturen. Als lid van een 
christendemocratische partij kun je voor of tegen zijn. 
 Geef jouw mening over deze wet. Je mening past natuurlijk bij 

uitgangspunten van de christendemocratische partij waar je lid van 
bent. 
Ondersteun je mening met twee argumenten. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Als christendemocratisch lid ben ik … (kies uit: voor/tegen) 
het wetsvoorstel, want … (geef twee argumenten) 
 
 
 

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. 

Pagina: 382Voor 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).



Bijlage VMBO-GL en TL 

2014 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
 

 

tijdvak 1

GT-0323-a-14-1-b 

Pagina: 383Voor 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).



 

 GT-0323-a-14-1-b 2 / 4 lees verder ►►►

Analyse maatschappelijk vraagstuk: gebrek aan orgaandonoren 

 
tekst 1 
 
D66: automatisch donor als je niet reageert 
 
Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) dient een initiatiefwet in voor een 
actief donorregistratiesysteem (ADR). 
Deze wet vraagt mensen een keuze te maken of ze wel of niet donor 
willen worden. Als ze niets laten horen, krijgen ze nogmaals een verzoek. 
Wie ook hier niet op reageert, wordt als donor geregistreerd.  
Het donorbeleid van de overheid schiet volgens D66 nu tekort. Volgens 
Dijkstra is de invoering van het ADR-systeem noodzakelijk. “Een ruime 
meerderheid van de Nederlanders staat positief ten opzichte van het 
ADR-systeem. Bovendien is in andere Europese landen als Spanje, 
België en Oostenrijk met succes een vergelijkbaar donorsysteem 
ingevoerd.” 
Al jaren staat het huidige donorregistratiesysteem, waarbij wie niets laat 
vastleggen automatisch geen donor is tenzij nabestaanden anders 
beslissen, ter discussie. Dijkstra: “De werkelijkheid in politiek Den Haag is 
dat wij het maar niet eens worden over het beste systeem voor 
orgaandonatie. En dat terwijl er 1300 mensen op een wachtlijst staan en 
er jaarlijks 150 mensen sterven, omdat er geen orgaandonoren 
beschikbaar zijn.”  
Zo’n zeven miljoen Nederlanders hebben hun keuze nog niet laten 
registreren. Dijkstra: “Wij vinden dat we van mensen mogen vragen goed 
na te denken over wat zij voor andere mensen kunnen betekenen. Dat 
redt mensenlevens.” 
 
naar: www.metronieuws.nl van 13 augustus 2012 
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tekst 2 
 
Nationale Donorweek: bent u al donor, Ja of Nee? 
 
In de week van 22 t/m 28 oktober is het de Nationale Donorweek. 
Nederland staat die week in het teken van orgaan- en weefseldonatie. 
Bent u al donor, Ja of Nee? 
 
Orgaandonatie is van levensbelang 
Orgaandonatie is een actueel en belangrijk onderwerp. Er is namelijk een 
groot tekort aan organen. Hierdoor overlijden er jaarlijks tientallen 
patiënten die te lang op een donororgaan moeten wachten. 
Donorregistratie is daarom van levensbelang. De gemeente Montfoort zet 
zich actief in voor het verhogen van het aantal donorregistraties en stelt 
donorformulieren beschikbaar bij de afdeling Burgerzaken. 
Op dit moment hebben ongeveer zeven miljoen Nederlanders boven de 
18 jaar hun keuze nog niet vastgelegd in het Donorregister. Terwijl uit 
onderzoek blijkt dat 35% van deze mensen positief staat tegenover 
donatie van de eigen organen na overlijden. Wanneer iemand zijn of haar 
keuze over donatie niet heeft vastgelegd, dan wordt de nabestaanden om 
toestemming gevraagd. Een moeilijke beslissing die zij op een zeer 
emotioneel moment moeten nemen. Dat blijkt ook uit de cijfers: in 2009 
weigerde 68% van de nabestaanden de organen en weefsels van hun 
dierbare af te staan voor transplantatie. Daarom is het van groot belang 
dat donorregistratie bespreekbaar wordt gemaakt. Want als meer mensen 
zich als donor registreren, kunnen meer levens worden gered. 
 
De gemeente Montfoort zegt JA tegen donorregistratie. Bent u al donor? 
JaofNee.nl 
 
naar: www.montfoort.nl van oktober 2012 
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tekst 3 
 
EU-maatregelen 
 
De beschikbaarheid van geschikte donororganen is voor patiënten die op 
een orgaan wachten meestal een kwestie van leven of dood. 
In december 2008 kwam … met een voorstel voor een richtlijn over de 
kwaliteit en veiligheid van menselijke organen voor transplantatie, en een 
actieplan voor betere samenwerking tussen de EU-landen op dit terrein. 
De richtlijn is op 7 juli 2010 aangenomen. 
 
naar: ec.europa.eu van 21 februari 2013 
 
 
tekst 4 
 
Bekende Nederlanders aan de slag op eerste dag Donorweek 
 
Maandag is de Donorweek begonnen en dit jaar begint de organisatie met 
een online wervingsactie waar nu ook de hulp van BN’ers (bekende 
Nederlanders) is ingeschakeld om zoveel mogelijk donoren te werven.  
 
Onder anderen Giel Beelen, Lange Frans, Tygo Gernandt, Willy Wartaal 
en Zarayda Groenhart hebben twee uurtjes van hun drukbezette agenda 
vrijgemaakt om via hun sociale-medianetwerk nieuwe donoren te werven. 
Ze belden hun hele eigen sociale netwerk af om mensen over te halen 
donor te worden.  
 
naar: www.rtlnieuws.nl van 22 oktober 2012 
 
 
 

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

Politiek en beleid 

 
tekst 1 
 
Wereldberoemde fluitiste weggestuurd in Almere 
 
Berdien Steunenberg, wereldberoemd als fluitiste, is weggestuurd als … 
van Almere na een motie van wantrouwen die door alle raadsfracties werd 
gesteund. 
Daarvoor had haar eigen CDA-fractie het vertrouwen in haar opgezegd. 
 
naar: de Volkskrant van 31 maart 2012  
 

1p 1 Welk begrip heeft op de puntjes in tekst 1 gestaan? 
A gedeputeerde 
B kamerlid 
C raadslid 
D wethouder 
 

2p 2 Het socialisme kent een aantal uitgangspunten. 
 Geef van elk van de onderstaande uitgangspunten aan of het wel of 

niet een uitgangspunt van het socialisme is. 
1 De nadelen van de vrije markteconomie moeten aangepakt worden. 
2 deregulering 
3 rentmeesterschap 
4 Verschillen in macht moeten zoveel mogelijk verkleind worden. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan met wel 
of niet. 
1 … 
2 … 
3 … 
4 … 
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tekst 2 
 
Meerderheid voor correctief referendum 
 
Het wetsvoorstel van de PvdA, GroenLinks en D66 om het correctief 
referendum mogelijk te maken, heeft vandaag een meerderheid gekregen. 
Mensen krijgen met het correctief referendum meer zeggenschap: zij 
kunnen een wetsvoorstel dat door het parlement is aangenomen, 
tegenhouden. D66-Kamerlid Gerard Schouw: “Dit correctief, bindend 
referendum zie ik als verrijking voor de Nederlandse democratie. Het 
geeft mensen de mogelijkheid om het parlement te corrigeren wanneer zij 
dat nodig vinden.” 
 
naar: www.d66.nl van 16 april 2013  
 

2p 3 D66-Kamerlid Gerard Schouw vindt het correctief referendum een 
verrijking van de Nederlandse democratie. 
Een correctief referendum is een soort referendum. Voorstanders van een 
referendum kunnen verschillende redenen hebben om voor een 
referendum te zijn. In tekst 2 komt al naar voren dat een referendum 
mensen meer invloed geeft op het politieke proces. 
 Noem twee andere voordelen van een referendum die voorstanders 

kunnen noemen. 
 

1p 4 Er zijn ook mensen die tegen de invoering van een correctief referendum 
zijn en een correctief referendum (juist) in strijd vinden met een kenmerk 
van de Nederlandse parlementaire democratie. 
Welk kenmerk van de parlementaire democratie kunnen tegenstanders 
gebruiken als argument tegen een correctief referendum? 
A Burgers hebben grondrechten. 
B Burgers hebben het recht op geheime verkiezingen. 
C De politieke macht ligt namens de burgers bij het parlement. 
D Er is sprake van machtenscheiding. 
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tekst 3 
 
Brussel daagt Nederland voor het Europese Hof 
 
Nederland discrimineert buitenlandse Europese studenten omdat zij geen 
gebruik kunnen maken van de studentenkaart in het openbaar vervoer. 
Dat stelt … . 
Donderdag besloot … om een klacht over Nederland in te dienen bij het 
Europese Hof van Justitie. Volgens Europese regels hebben studenten, 
ongeacht waar zij in de EU studeren, net zo veel recht op voordelen als 
de eigen plaatselijke studenten. Nederland was al meerdere keren 
gewaarschuwd. 
 
naar: de Volkskrant van 21 juni 2013 
 

1p 5 Welke Europese instantie moet tweemaal op de puntjes in tekst 3 worden 
ingevuld? 
A de Europese Commissie 
B de Raad van de Europese Unie 
C het Europees Parlement 
 
tabel 1  
 
Stemvoornemen van rooms-katholieke kiezers en van kiezers die niet 
gelovig zijn (geen religie) 
 

partij rooms-katholiek1) geen religie

PVV 17% 12%

VVD 25% 22%

CDA 13% 2%

D66 4% 12%

PvdA 18% 23%

SP 14% 17%

GroenLinks 1% 4%

overige partijen 8% 8%

totaal 100% 100%

 

 
naar: www.peil.nl van september 2012 
 

noot 1 Het rooms-katholieke geloof is een christelijk geloof. 
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Bekijk tabel 1. 
2p 6 Op 12 september 2012 zijn er Tweede Kamerverkiezingen geweest. Vóór 

de verkiezingen zijn er peilingen gehouden naar het stemvoornemen van 
de kiezers: op welke partij zeggen zij te gaan stemmen?  
Tabel 1 laat zien wat bij een onderzoek op 6 en 7 september het 
stemvoornemen was van rooms-katholieke kiezers en van kiezers die niet 
gelovig zijn (geen religie).  
In de tabel is een percentage (13%) vergroot en vet gemaakt. 
 Leg uit waarom dit percentage opvallend genoemd kan worden. Maak 

daarbij een vergelijking met andere percentages. 
 

2p 7 Hieronder staan vier beweringen over ambtenaren. 
1 Ambtenaren van een ministerie kunnen een wetsvoorstel indienen bij 

het parlement. 
2 Ambtenaren van een ministerie mogen op een andere politieke partij 

stemmen dan de minister van dat ministerie. 
3 Ambtenaren voeren besluiten uit van onder andere de landelijke 

overheid. 
4 Ambtenaren van een ministerie kunnen door de Tweede Kamer ter 

verantwoording worden geroepen als een wet niet goed wordt 
uitgevoerd. 

 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
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tekst 4 
 
Gedeputeerde Staten 
 
In elke provincie is een college van Gedeputeerde Staten. 
Gedeputeerde Staten zijn het dagelijks bestuur van de provincie. 
Aan wie zijn Gedeputeerde Staten verantwoording schuldig? 
Gedeputeerde Staten zijn voor al hun doen en laten verantwoording 
verschuldigd aan … . Ze moeten … alle gewenste inlichtingen geven. 
 
naar: bestuur.zeeland.nl van 31 juli 2013 
 

1p 8 Wat moet tweemaal op de puntjes in tekst 4 worden ingevuld? 
A de commissaris van de Koning 
B de gedeputeerden 
C de Provinciale Staten 
D de regering 
E de Tweede Kamer 
 
tekst 5 
 
Verboden voor hulphonden 
 
Het overkomt mensen met een hulphond vaak dat ze een supermarkt of 
restaurant niet in mogen. De ongeneeslijk zieke Helma Verhoeven strijdt 
in de laatste jaren van haar leven voor een wetswijziging. 
“Zonder mijn hulphond Banios kan ik niet”, zegt Verhoeven. Toch worden 
de twee samen regelmatig geweigerd in bijvoorbeeld winkels, hotels en 
taxi’s.  
In Nederland is het, in tegenstelling tot andere Europese landen zoals 
België en Spanje, niet wettelijk verplicht hulphonden binnen te laten. Met 
een wandeltocht die eindigt op het Binnenhof in Den Haag, wil Verhoeven 
daar verandering in brengen. “In Den Haag zal ik een petitie aanbieden 
met hopelijk minstens vijfduizend handtekeningen voor een wetswijziging, 
zodat het voortaan in Nederland verboden is een hulphond te weigeren.” 
 
naar: www.spitsnieuws.nl van 8 augustus 2013 
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1p 9 Het proces van politieke besluitvorming bestaat uit een aantal fasen. 
In welke fase van het politieke besluitvormingsproces bevindt zich de 
kwestie van het weigeren van hulphonden in tekst 5? 
A fase 1: noemen van wensen/het (h)erkennen van het probleem als 

politiek probleem 
B fase 2: vergelijken of afwegen van politieke problemen 
C fase 3: beslissen over problemen 
D fase 4: uitvoeren van besluiten 
 

2p 10 Burgers hebben verschillende mogelijkheden om de politieke 
besluitvorming te beïnvloeden. 
Uit tekst 5 blijkt dat Helma Verhoeven gebruik maakt van een paar 
mogelijkheden om de politieke besluitvorming te beïnvloeden. 
 Noem nog twee andere mogelijkheden (dan uit tekst 5) die Helma 

Verhoeven heeft om de politieke besluitvorming over het kunnen 
weigeren van hulphonden te beïnvloeden. 

 
1p 11 Behalve individuele burgers hebben belangen- of pressiegroepen ook 

mogelijkheden om de politieke besluitvorming te beïnvloeden. 
 Noem een mogelijkheid om de politieke besluitvorming te beïnvloeden 

die individuele burgers over het algemeen niet hebben en (sommige) 
grote belangen- of pressiegroepen wel. 

 
2p 12 Helma Verhoeven (zie tekst 5) kan zelf geen officieel voorstel tot 

wetswijziging indienen. 
 Wie uit onderstaand rijtje kunnen dat wel? 
1 belangengroepen 
2 Eerste Kamerleden 
3 ministers 
4 Tweede Kamerleden 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan met wel 
of niet. 
1 … 
2 … 
3 … 
4 … 
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2p 13 Hieronder staan vier beweringen over de Europese Unie (EU). 
1 De Europese Commissie controleert het Europees Parlement. 
2 De leden van de Europese Commissie (EC) zitten in de EC om daar 

op te komen voor de belangen van de eigen lidstaat. 
3 De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU controleren of de 

lidstaten van de EU de Europese wetten goed uitvoeren. 
4 De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn eens in de vijf jaar. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 = … 
2 = … 
3 = … 
4 = … 
 
tekst 6 
 
Twee rechten van de Tweede Kamer 
 
1 Bij een … (1) … wordt een minister of een staatssecretaris op het 

matje geroepen door de Kamer. Hij moet uitleg geven over een 
bepaalde zaak. Een … (1) … is eigenlijk een ingelast vragenuurtje 
over een spoedeisend onderwerp. 

  
2 Soms zijn Kamerleden het niet eens met de plannen van een minister 

of een staatssecretaris, of vinden ze dat de regering op een bepaald 
gebied actie moet ondernemen. Ze kunnen dit de regering en de 
Kamer laten weten via een … (2) … .  

 
naar: www.rijksoverheid.nl van 19 augustus 2013 
 

1p 14 Wat moet er op de puntjes in tekst 6 worden ingevuld? 
A (1) amendement en (2) interpellatie 
B (1) amendement en (2) motie 
C (1) interpellatie en (2) amendement 
D (1) interpellatie en (2) motie 
E (1) motie en (2) amendement 
F (1) motie en (2) interpellatie 
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Criminaliteit en rechtsstaat 

 
1p 15 Strafbare gedragingen kunnen onder andere staan in:  

1 Opiumwet 
2 Wegenverkeerswet 
3 Wet Economische Delicten  
4 Wetboek van Strafrecht 
 Geef van de volgende strafbare feiten aan in welke wet of wetboek het 

feit staat: cocaïnebezit, diefstal, rijden zonder geldig rijbewijs. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan met het 
juiste nummer. 
cocaïnebezit: … 
diefstal: … 
rijden zonder geldig rijbewijs: … 
 
tekst 7 
 
Hardrijders vechten boetes aan voor rechter 
 
Automobilisten die in juni vorig jaar op de N381 bij Noord-Sleen werden 
geflitst, moeten deze maand voor … verschijnen.  
De hardrijders vechten hun boetes aan, omdat er volgens hen geen 
borden met lagere snelheden langs de weg stonden. Er werden die dag 
775 automobilisten geflitst bij Noord-Sleen. Een deel betaalde de boetes 
niet en laat de zaak voorkomen. 
 
naar: www.rtvdrenthe.nl van 6 mei 2013 
 
Lees tekst 7. 

1p 16 Voor welke rechter(s) moeten de automobilisten verschijnen? 
voor  
A de kantonrechter 
B de rechters van de Hoge Raad 
C de rechters van het gerechtshof 
D de strafrechter 
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1p 17 Er zijn verschillende maatschappelijke verklaringen voor crimineel gedrag. 
Uit een onderzoek in 2006 (de Veiligheidsmonitor Rijk) bleek dat in 
buurten met veel verhuizingen meer slachtoffers van veelvoorkomende 
criminaliteit voorkwamen dan in buurten met weinig verhuizingen. 
 Welke maatschappelijke verklaring voor criminaliteit past hierbij? 
 
tekst 8 
 
Meisjes kunnen aangifte doen als ze op een bangalijst staan 
 
De politie heeft meisjes opgeroepen aangifte te doen als zij zichzelf 
terugvinden op een zogeheten bangalijst. Dit is een lijst met namen van 
meisjes die volgens de opsteller gemakkelijk over te halen zouden zijn tot 
seks. De verzonnen lijsten worden online verspreid via sociale media. Het 
maken en verspreiden van zo’n lijst is strafbaar wegens smaad of laster1), 
aldus de politie. 
 
naar: de Volkskrant van 31 maart 2012  
 

 
Lees tekst 8. 

1p 18 Criminaliteit kent twee soorten gevolgen: materiële en immateriële.  
 Geef een voorbeeld van een immaterieel gevolg dat het staan op een 

bangalijst voor een meisje kan hebben. 
Let op: geef een antwoord dat is toegepast op de vraag, dus geen 
algemeen voorbeeld van een immaterieel gevolg. 

 
Zie tekst 8. 

2p 19 Om een beeld te krijgen van de omvang van de criminaliteit in Nederland 
wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten onderzoek en 
statistieken. 
 Zullen politiestatistieken volgens jou een goed beeld geven van het 

werkelijke aantal bangalijsten? 
En slachtoffer-enquêtes? 
Verklaar je antwoord. 
Let op: de antwoorden ‘wel’ en ‘niet’ kunnen allebei. Het gaat om een 
juiste verklaring bij je keuze voor ‘wel’ of ‘niet’. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Politiestatistieken zullen … (wel/niet) een goed beeld geven, want … 
Slachtoffer-enquêtes zullen … (wel/niet) een goed beeld geven, want … 
 

noot 1 smaad of laster = opzettelijke belediging met als doel dat mensen slecht over iemand 

 gaan denken 
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tekst 9 
 
Jongen (11) steelt, moeder cel in 
 
In Zwolle heeft een vrouw een week celstraf gekregen, omdat ze geen 
actie ondernam nadat haar zoon (11) een scootmobiel had gestolen. De 
moeder had nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week staan 
voor diefstal. Ook die straf moet ze nu uitzitten. 
De jongen stal de scootmobiel bij een winkelcentrum. De jongen 
parkeerde het voertuig in de tuin van zijn ouderlijk huis.  
 
naar: nos.nl van 26 september 2012 
 

1p 20 Welke verklaring van crimineel gedrag past het beste bij tekst 9? 
A Criminaliteit is een gevolg van gebrek aan maatschappelijke bindingen.  
B Criminaliteit wordt aangeleerd. 
C De gelegenheid maakt de dief. 
D De samenleving wordt steeds anoniemer. 
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tekst 10 
 
Drones 
 
De politie gaat drones (met camera’s uitgeruste, onbemande vliegtuigjes) 
in de toekomst steeds vaker inzetten, zo schrijft minister Opstelten in een 
brief aan de Tweede Kamer na vragen van D66. De politie ‘leent’ de 
vliegtuigjes van Defensie, als ze bijvoorbeeld op last van de officier van 
justitie bewijsmateriaal wil verzamelen. Of een burgemeester vraagt een 
dronevlucht aan voor het in beeld brengen van mensenmassa’s bij 
evenementen. 
Er is kritiek op de dronevluchten. 
 
naar: www.telegraaf.nl van 13 mei 2013 
 
Lees tekst 10. 

2p 21 In de rechtsstaat heeft de overheid twee taken die met elkaar kunnen 
botsen. Eén van deze taken is het handhaven van de rechtsorde. 
 Met welke andere taak van de overheid kan het inzetten van drones 

botsen? Verklaar je antwoord. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De andere taak van de overheid: … 
Deze andere taak kan botsen met de taak om de rechtsorde te handhaven 
omdat … 
 

2p 22 Taken van de politie zijn: 
1 dienstverlening 
2 handhaven van de openbare orde 
3 hulpverlening 
4 opsporing 
5 preventie 
 Welke twee taken van de politie zijn te herkennen in tekst 10? 

Verklaar je antwoord met behulp van een zin uit tekst 10. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Taak … . Dit blijkt uit de zin: … 
Taak … . Dit blijkt uit de zin: … 
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tekst 11 
 
Eis in een rechtszitting 
 
Voor de minderjarige jongens volgde de officier van justitie het jeugdrecht. 
Tegen vijf van de jongens, die ouder zijn dan zestien jaar, werd de 
maximale straf geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. 
 
naar: www.rtvnh.nl van 31 mei 2013 
 
Lees tekst 11. 

1p 23 Hoe lang moeten de jongens de gevangenis in als de rechter de eis van 
de officier van justitie volgt? 
A 0,5 jaar 
B 1 jaar 
C 1,5 jaar 
D 2 jaar 
 

1p 24 Criminaliteit is een plaats- en tijdgebonden begrip. 
Welk van de onderstaande beweringen is een voorbeeld van criminaliteit 
als plaatsgebonden begrip? 
A Abortus was vroeger verboden in Nederland, nu niet meer. 
B In China kunnen mensen de doodstraf opgelegd krijgen, in Nederland 

niet. 
C In een dorp vindt over het algemeen minder criminaliteit plaats dan in 

een stad. 
D In Nederland is homoseksualiteit toegestaan, in diverse andere landen 

is het strafbaar. 
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tekst 12 
 
Kans voor crimineel 
 
Jonge criminelen onder de achttien die in de fout zijn gegaan, kunnen 
voorkomen dat ze naar de gevangenis moeten. In plaats daarvan moeten 
ze dan twee weken voor een behandeltraject naar een jeugdinrichting, zo 
maakte het Openbaar Ministerie deze week bekend. 
Het project ‘Pas op de plaats’ gaat 1 februari van start en is een laatste 
kans voor criminele jongeren om hun leven op orde te krijgen zonder 
achter de tralies te belanden. Als ze voor een behandeling kiezen, dan 
worden ze twee weken lang elke dag behandeld om hun leven te beteren. 
Na twee weken mogen de jongeren naar huis, waar ze verder begeleid 
worden. Het Openbaar Ministerie hoopt op deze manier te voorkomen dat 
jonge criminelen steeds verder afglijden. 
 
naar: www.sevendays.nl van 23 januari 2013 
 
Lees tekst 12. 

1p 25 Welk doel zal het project ‘Pas op de plaats’ vooral hebben? 
A genoegdoening aan het slachtoffer 
B handhaving van de rechtsorde 
C resocialisatie 
D voorkomen van eigenrichting 
 
tekst 13 
 
Taakstraf en voorwaardelijke celstraf Tilburger na ruzie 
 
Een 23-jarige Tilburger krijgt een taakstraf van 240 uur en een 
gevangenisstraf van 188 dagen, waarvan 150 voorwaardelijk. Dat 
oordeelde de rechtbank in Breda maandag.  
De man zwaaide op 21 oktober vorig jaar met een mes toen hij ruzie had 
met de nieuwe vriend van zijn ex. De man heeft al 38 dagen vastgezeten 
in voorarrest.  
 
naar: www.bd.nl van 5 augustus 2013 
 
Lees tekst 13. 

1p 26 Hoeveel dagen moet de Tilburger na zijn veroordeling in de gevangenis 
zitten? 
A 0 dagen 
B 38 dagen 
C 150 dagen 
D 188 dagen 
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Zie tekst 13. 
1p 27 De rechter kan hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen 

opleggen aan een verdachte. 
Waartoe heeft de rechter de Tilburger veroordeeld? 
A een bijkomende straf en een maatregel 
B een hoofdstraf en een bijkomende straf 
C een hoofdstraf en een maatregel 
D twee bijkomende straffen 
E twee hoofdstraffen 
 

1p 28 Een rechtszitting heeft een vaste volgorde. 
Na welk onderdeel van de rechtszitting wordt het pleidooi gehouden? 
na 
A de dagvaarding 
B het requisitoir 
C het verhoor van de getuige(n) 
D het verhoor van de verdachte 
 
tekst 14 
 
PvdA wil hardere aanpak van ‘verkeershufter’ 
 
De aanpak van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) om ‘hufters 
uit het verkeer te weren’, werkt onvoldoende, vindt PvdA-Kamerlid Attje 
Kuiken. Zij wil dan ook dat de minister met nieuwe voorstellen komt om 
automobilisten die steeds maar weer in de fout gaan, van de weg te 
halen. 
De PvdA-politica wil dat deze zogeheten … sneller hun rijbewijs of hun 
auto in moeten leveren. Ook denkt ze aan hogere straffen, zodat deze 
automobilisten een serieuze taakstraf of een celstraf kunnen krijgen. 
 
naar: www.ad.nl van 4 september 2013 
 

1p 29 Op de puntjes in tekst 14 is een woord weggelaten. 
 Hoe noemt men mensen die ‘steeds maar weer in de fout gaan’? 
 

1p 30 Bij welk soort beleid passen de voorstellen van het PvdA-Kamerlid in 
tekst 14? 
A lik-op-stukbeleid 
B opsporingsbeleid 
C preventief beleid 
D repressief beleid 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: geweld tegen hulpverleners 

 
Bij de beantwoording van de vragen 31 tot en met 43 maak je gebruik van 
de teksten 1 tot en met 5 in het tekstboekje. 
 
Lees tekst 1.  

4p 31 Geweld tegen hulpverleners is een maatschappelijk vraagstuk geworden. 
We spreken van een maatschappelijk vraagstuk als dit voldoet aan een 
aantal kenmerken.  
Uit tekst 1 blijkt dat deze kenmerken van toepassing zijn op het probleem 
van geweld tegen hulpverleners. 
 Geef twee kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk en geef bij 

beide kenmerken een citaat uit tekst 1 dat betrekking heeft op het 
kenmerk. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … 
Een citaat uit de tekst bij kenmerk 1: … 
Kenmerk 2: … 
Een citaat uit de tekst bij kenmerk 2: … 
 

2p 32 Bij maatschappijleer kunnen maatschappelijke problemen, zoals geweld 
tegen hulpverleners, bekeken worden vanuit vier invalshoeken: 
1 de politiek-juridische invalshoek 
2 de sociaal-culturele invalshoek 
3 de sociaal-economische invalshoek 
4 de veranderings- en vergelijkende invalshoek 
 Welke twee invalshoeken kun je herkennen in regels 12-14 van tekst 1 

(“Uit het onderzoek blijkt … 49 procent.”)? 
Kies twee nummers uit het rijtje. 

 
Zie regels 15 tot en met 19 van tekst 1. 

1p 33 Heeft snelrecht volgens de Stichting Hulp voor Hulpverleners altijd een 
preventieve werking? Verklaar je antwoord. 
 

1p 34 Onder welk soort overheidsbeleid ten aanzien van criminaliteit valt 
snelrecht? 
A gevangenisbeleid 
B opsporingsbeleid 
C vervolgingsbeleid 
 

1p 35 Om een nieuwsbericht zo objectief mogelijk te laten zijn, moet het voldoen 
aan verschillende criteria. Een criterium is dat er sprake moet zijn van een 
scheiding van feiten en meningen. 
Tekst 1 voldoet aan dit criterium. 
 Verklaar waarom er in tekst 1 sprake is van een scheiding van feiten 

en meningen. 
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Lees tekst 2. 
2p 36 De massamedia vervullen onder andere de volgende functies: 

1 de amusementsfunctie 
2 de controlerende functie 
3 de opiniërende functie 
4 de socialiserende functie 
Uit tekst 2 kun je afleiden dat met de campagne ‘Handen af van onze 
hulpverleners’ een van deze functies volgens Frits Spangenberg niet 
wordt vervuld. 
 Welke functie van de massamedia vervult de campagne ‘Handen af 

van onze hulpverleners’ volgens Spangenberg niet? Verklaar je 
antwoord. 

 
Lees tekst 3. 

2p 37 De schrijvers in tekst 3 vinden dat de campagne ‘Handen af van onze 
hulpverleners’ wel succesvol kan zijn. 
Er zijn verschillende theorieën over de invloed van de massamedia, 
waaronder:  
1 de agendatheorie 
2 de injectienaaldtheorie 
3 de multi-step-flow-theorie 
4 de selectieve-perceptietheorie 
 Welke theorie kun je herkennen in de argumentatie van de schrijvers 

in tekst 3? Beargumenteer je antwoord aan de hand van de tekst van 
een van de schrijvers. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Theorie …, want … (noem schrijver met argument) 
 
Lees tekst 4. 

1p 38 Tekst 4 is afkomstig van de website www.hulpvoorhulpverleners.nl. 
Naast Mark Rutte en Jeanine Hennis-Plasschaert staan er in het overzicht 
nog veel andere prominenten (beroemde, belangrijke personen).  
Welke functie van de media vervult Hulp voor Hulpverleners met het 
plaatsen van deze en soortgelijke uitspraken van prominenten? 
A de controlerende functie 
B de informatieve functie 
C de opiniërende functie 
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Zie tekst 4. 
1p 39 Door de uitspraken van de prominenten op de website maken lezers 

kennis met waarden, normen en meningen van belangrijke personen in 
Nederland. 
Waaraan dragen de massamedia op deze wijze bij? 
aan 
A cultuuroverdracht 
B generalisering 
C normvervaging 
D stereotypering 
 

2p 40 De Stichting Hulp voor Hulpverleners is een belangengroep die zich inzet 
met de bedoeling hulpverleners effectief, veilig en gezond hun beroep te 
laten uitoefenen.  
De stichting kan verschillende machtsmiddelen inzetten om voor hun 
belangen op te komen. Een van deze machtsmiddelen is de toegang tot of 
de steun van belangrijke politici of andere personen met invloed, gezag of 
charisma.  
Uit tekst 4 blijkt dat de Stichting Hulp voor Hulpverleners dit machtsmiddel 
heeft. 
 Noem twee andere machtsmiddelen die de Stichting Hulp voor 

Hulpverleners kan inzetten om voor de belangen van hulpverleners op 
te komen. 

 
2p 41 In de uitspraken van Mark Rutte en Jeanine Hennis-Plasschaert kun je de 

opvattingen van de politieke partij VVD over de bestrijding van geweld 
herkennen. 
Deze opvattingen passen bij de politieke stroming waartoe de VVD 
behoort. 
 Tot welke politieke stroming behoort de VVD? 
 Welk uitgangspunt van deze stroming is te herkennen in de uitspraken 

van de twee politici? 
Kies één nummer uit onderstaand rijtje. 

1 De overheid dient een kleine rol te hebben. 
2 De overheid heeft een belangrijke taak bij de handhaving van de 

openbare orde. 
3 waarden als naastenliefde, verantwoordelijkheid  
4 De overheid moet opkomen voor de zwakkeren/kwetsbare groepen in 

de samenleving. 
5 De overheid zet zich in voor kwetsbare groepen, maar laat zoveel 

mogelijk zorg over aan maatschappelijke organisaties of 
belangengroepen. 

6 individuele vrijheid en deregulering 
 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De VVD behoort tot de … stroming. 
Het uitgangspunt dat te herkennen is: nummer … 
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Lees tekst 5. 
1p 42 Ivo Opstelten is minister van Veiligheid en Justitie.  

 Geef een verklaring waarom de minister van Justitie het OM er op kan 
wijzen dat vaker een 200% hogere straf kan worden geëist bij geweld 
tegen hulpverleners. 

 
Zie tekst 5. 

2p 43 Het OM mag hogere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners en 
gezagsdragers zoals politieagenten. Uit tekst 5 blijkt dat het OM nog niet 
altijd 200% hogere straffen eist. 
Minister Opstelten wil dat dit meer gebeurt. Er zijn mensen die het niet 
juist vinden dat geweld tegen hulpverleners en gezagsdragers strenger 
kan worden bestraft dan geweld tegen andere mensen en zich hierbij 
baseren op artikel 1 van de Grondwet.  
 Vind jij het niet juist of wel juist dat geweld tegen gezagsdragers en 

hulpverleners strenger moet worden bestraft dan geweld tegen andere 
mensen? 
Beargumenteer je mening. Ga in je antwoord in op artikel 1 van de 
Grondwet. 

 
Doe het zo: neem één van de onderstaande mogelijkheden over en vul 
het antwoord aan. 
 
Ik vind het niet juist dat geweld tegen hulpverleners strenger moet worden 
bestraft.  
In artikel 1 van de Grondwet staat dat … en daarom/dus … 
 
of 
 
Ik vind het wel juist dat geweld tegen hulpverleners strenger moet worden 
bestraft.  
In artikel 1 van de Grondwet staat dat … , maar … 
 
 

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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erratumblad 2014-2 
 

maatschappijleer 2 CSE GL/TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen maatschappijleer 2 GL/TL vmbo op dinsdag 17 juni, 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. 
 
 
Op pagina 13, moet vraag 23 worden overgeslagen. 
 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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Bijlage VMBO-GL en TL 

2014 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tekstboekje 
 

 

tijdvak 2

GT-0323-a-14-2-b 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: geweld tegen hulpverleners 

 
tekst 1 
 
Nederland klaar met geweld tegen hulpverleners  
 
Nederland is helemaal klaar met het toenemende geweld tegen 
hulpverleners van brandweer, politie en ambulance. Ruim 40 procent van 
alle Nederlanders ziet deze vorm van normvervaging zelfs als ‘een van de 
grootste problemen van Nederland’. Dat blijkt uit een onderzoek van 
Trendbox in opdracht van de Stichting Hulp voor Hulpverleners.  5 

Volgens de stichting moet het Openbaar Ministerie (OM) “nu snel hogere 
straffen eisen tegen deze raddraaiers. Rechters kunnen dan niet anders 
dan daarin meegaan”, aldus stichtingsvoorzitter Jan Franx. “Minister 
Opstelten heeft weliswaar strenger beleid aangekondigd maar moet nu 
krachtdadig optreden. Stoere woorden zijn niet genoeg. Nederland wil nu 10 

echt actie tegen deze schandalige normvervaging. En het is fijn dat een 
steeds groter deel van de bevolking ons steunt.” Uit het onderzoek blijkt 
verder dat bijna 65 procent van onze landgenoten zich grote zorgen 
maakt, ruim een jaar geleden was dat percentage 49 procent. 
 
De stichting is niet per se fan van snelrecht. “De afgelopen jaarwisseling 15 

heeft bewezen dat dit alleen helpt voor kleine incidenten, zoals schelden 
en bedreigen met woorden. Voor zwaardere gevallen moet het OM meer 
tijd nemen voor bewijsvoering en hogere straffen eisen. Alleen dat heeft 
een afschrikkend effect.” Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim 80 procent 
van de Nederlanders het de taak van het publiek vindt om hulpverleners 20 

te helpen als die worden aangevallen. De groep die dit niet durft of niet 
weet hoe je moet ingrijpen, groeit ook van ruim 32 naar 44 procent.  
De nationale reclamecampagne ‘Handen af van onze hulpverleners’, met 
realistische filmpjes over geweld tegen hulpverleners, blijkt een groot 
succes. Twee derde van de Nederlanders kan zich die herinneren en 25 

geeft een 8,2 als rapportcijfer. “We gaan minister Opstelten vragen om 
hulp zodat we hiermee kunnen doorgaan”, aldus Franx.  
 
naar: www.telegraaf.nl van 13 februari 2013 
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tekst 2     
 
‘Gedragsveranderende campagnes bereiken doelgroep niet’ 
 
Campagnes als ‘Handen af van onze hulpverleners’ bereiken de 
doelgroep zelden tot nooit en hebben weinig effect. Volgens socioloog 
Frits Spangenberg is het daarom weggegooid geld. 
Spangenberg reageert in het blad ‘Binnenlands Bestuur’ op de 
tegenvallende resultaten van de campagne ‘Handen af van onze 
hulpverleners’, waarmee Sire het geweld tegen hulpverleners rond de 
jaarwisseling probeerde te beperken. “Ik zag in de Volkskrant en het NRC 
op oudejaarsdag paginagrote advertenties met een foto van een tot 
ambulance omgebouwde Hummer, waaronder de tekst: ‘Hoever moet het 
komen?’ Hoeveel mensen van het soort dat hulpverleners aanvalt, denk je 
dat die advertentie zien? Niet één.” 
 

 
 
Spangenbergs belangrijkste punt is dat ‘hufters’ in een volstrekt 
verschillende wereld leven. Campagnes als ‘Handen af van onze 
hulpverleners’ willen een type mens aanspreken dat zich daar helemaal 
niet door voelt aangesproken. Een overheid die een campagne wil voeren 
moet heel goed weten op welk deel van de bevolking ze mikt. En daar 
gaat het volgens Spangenberg mis. “Mensen die de Volkskrant of het 
NRC lezen, vinden het belangrijk om over dingen na te denken. Dat zijn 
niet de mensen die hulpverleners aanvallen. Paginagrote advertenties in 
die kranten zijn dus alleen maar zelfbevestiging.” 
Als het aan Spangenberg ligt, kunnen niet alleen campagnes tegen 
hufterig gedrag, maar alle overheidscampagnes die gedrag willen 
beïnvloeden per direct worden beëindigd. “Heb je ooit iemand horen 
zeggen: ‘Goh, ik wilde een heleboel vuurwerk kopen, maar ik lees nu net 
in de krant dat vuurwerk best gevaarlijk is. Dat wist ik nog niet. Nu koop ik 
maar geen vuurwerk.’ Het is echt weggegooid geld.” 
 
naar: www.adformatie.nl van 24 januari 2012 
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tekst 3 
 
Reacties op het artikel ‘Gedragsveranderende campagnes bereiken 
doelgroep niet’ 
 
reactie van Gijs de Bruijn: 
 
Wie kan het oneens zijn met deze socioloog die beweert dat de daders 
van dergelijk onbegrijpelijk optreden geen NRC lezen? Ik denk dat 
iedereen wel inziet dat het rechtstreeks bereiken van deze groep via 
massamedia een lastige opdracht is. Maar het sterker maken van de 
nationale verontwaardiging via de diverse media kan wel degelijk 
succesvol zijn. En dat is waar deze campagne over gaat. Ik ben dus erg 
benieuwd naar de tegenvallende resultaten zoals genoemd door de heer 
Spangenberg.  
 
reactie van Sander Appel: 
 
Volgens mij hebben de campagnes van Sire het karakter van een 
doorgeefluik. Ze signaleren een maatschappelijk probleem en willen dat 
het vervolgens opgepakt wordt. De doelgroep is dan ook niet de hufter, 
maar de maatschappij. NRC en de Volkskrant passen daar met de hele 
maatschappij als doelgroep prima in. 
 
naar: www.adformatie.nl, reacties geplaatst op 25 en 26 januari 2012 
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tekst 4 
 
Prominenten over Hulp Voor Hulpverleners    
 
Hieronder ziet u prominenten die de Stichting Hulp Voor Hulpverleners 
steunen.  
 
 

 
“Goed initiatief! De VVD kiest voor het slachtoffer, en niet voor de dader. 
Wij treden keihard op tegen idioten die ambulancepersoneel, 
brandweerlieden of politie het werk onmogelijk maken. Dit tolereren we 
niet in Nederland, dit moet stoppen!”  
  Mark Rutte, minister-president  
 
 

 
“Mensen willen (en moeten) te allen tijde kunnen vertrouwen op 
bescherming en hulp. Types die dit uitgangspunt menen te moeten 
ondermijnen, dienen direct, hard en zonder aarzelen te worden 
aangepakt. De hulpverleners verdienen voor de volle 100% onze steun en 
respect.”  
  Jeanine Hennis-Plasschaert, minister van Defensie (VVD) 
 
naar: www.hulpvoorhulpverleners.nl 
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tekst 5 
 
‘Hogere straffen voor geweld tegen hulpverleners bij jaarwisseling’ 
 
Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft het Openbaar 
Ministerie (OM) erop gewezen dat vaker een 200% hogere straf kan 
worden geëist bij geweld tegen hulpverleners. 
“De rechters volgen in grote lijnen de eisen van het OM, maar het OM 
voert nog niet overal de 200-procent-richtlijn uit. Daar heb ik ze op 
gewezen, dat moet beter.” 
Opstelten reageerde daarmee op de Tweede Kamer die woensdag 
aandrong op een harde aanpak van geweld bij de naderende 
jaarwisseling. Ook de minister wil af van het geweld: “Geweld tegen 
politie, brandweer en ambulancepersoneel wordt nooit getolereerd.” 
 
naar: www.bndestem.nl van 30 december 2012 
 
 
 
 

einde  
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erratumblad 2014-2 
 

maatschappijleer 2 CSE GL/TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen maatschappijleer 2 GL/TL vmbo op dinsdag 17 juni, 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. 
 
 
Op pagina 13, moet vraag 23 worden overgeslagen. 
 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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Examen VMBO-GL en TL 

2013 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei

9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Politiek en beleid 

 
tekst 1 
 
Concert Toppers verboden 
 
De leden van de Toppers kunnen zondag niet op het Jordaanfestival in de 
binnenstad van Amsterdam optreden. 
Gerard Joling, Jeroen van der Boom, Gordon en René Froger zouden 
aanstaande zondag allemaal op het podium staan. Brandweer en politie 
zijn echter bang dat het publiek in de verdrukking komt. Daarop besloot 
de … het concert van de Toppers te verbieden. 
 
naar: www.at5.nl van 16 september 2011 
 

1p 1 Wie of wat moet op de puntjes in tekst 1 worden ingevuld? 
A burgemeester 
B commissaris van de Koningin 
C gemeenteraad 
D politie 
 
tekst 2 
 
Klacht over de overheid? 
 
Krijgt u geen gehoor bij de overheid? … helpt. Elke burger heeft recht op 
een behoorlijke behandeling bij de overheid. U ook. Laten we duidelijk 
zijn: meestal gaat dit goed. Maar als u zich onbehoorlijk behandeld voelt, 
is er … . Wij zijn onafhankelijk en onpartijdig. Bij problemen of klachten 
starten wij een onderzoek. 
 
naar: de website van een instantie 
 

1p 2 Welke instantie moet (tweemaal) op de puntjes in tekst 2 worden 
ingevuld? 
A de Hoge Raad 
B de Nationale Ombudsman 
C het gerechtshof 
D het parlement 
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tekst 3 
 
De belangrijkste politieke bestuurders (burgemeesters, commissarissen 
van de Koningin, minister-president en voorzitter Europese Commissie) 
moeten rechtstreeks worden gekozen. Er moet op alle niveaus een 
referendum worden ingevoerd. 
 
naar: www.d66.nl van 6 december 2011 
 

2p 3 In tekst 3 staat dat op alle niveaus een referendum ingevoerd moet 
worden. Met niveaus worden politieke bestuurslagen bedoeld. Eén van 
deze bestuurslagen is op Europees niveau: het bestuur van de Europese 
Unie. 
 Welke drie bestuurslagen worden in tekst 3 nog meer bedoeld? 
 

1p 4 Er zijn verschillende knelpunten in het functioneren van de politieke 
besluitvorming. 
Welk knelpunt wordt met de voorstellen in tekst 3 aangepakt?  
A Burgers begrijpen de politiek niet goed. 
B Burgers hebben weinig directe invloed op de politieke besluitvorming. 
C De besluitvorming verloopt traag door de hoeveelheid politieke 

partijen. 
 
tekst 4 
 
Leden CDA hebben groot verlangen naar partij met ziel 
 
Er is binnen het CDA een ongelooflijk groot verlangen naar een partij met 
een ziel. Er heerst het gevoel dat die ziel is weggezakt. Deze indruk heeft 
tv-presentatrice en theologe Jacobine Geel overgehouden aan de vier 
CDA-bijeenkomsten die ze deze zomer heeft geleid. Het is niet de 
bedoeling dat de vier uitgangspunten van het CDA (gerechtigheid, 
solidariteit, … (1) … en … (2) … ) veranderd worden, maar wel dat ze 
meer gaan sprankelen. 
 
naar: Trouw van 9 september 2011 
 

1p 5 Welke twee uitgangspunten moeten op de puntjes in tekst 4 worden 
ingevuld? 
A (1) gespreide verantwoordelijkheid en (2) particulier initiatief 
B (1) gespreide verantwoordelijkheid en (2) rentmeesterschap 
C (1) individuele vrijheid en (2) particulier initiatief 
D (1) individuele vrijheid en (2) rentmeesterschap 
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Wij willen geen megastallen

Milieudefensie.Een wereld te winnen. 

afbeelding 1   
 

 
 
Onderaan de afbeelding staat: 
Geachte Kamerleden, dieren horen in de wei! 
Vandaag besluit u over de toekomst van megastallen in Nederland. De 
afgelopen maand tekenden ruim 10.000 Nederlanders, waaronder 
verschillende bekende Nederlanders, vol overtuiging tegen megastallen. 
Het resultaat ziet u hier. 
Tweede Kamer, neem een wijs besluit: kies niet voor megastallen, maar 
voor een duurzame veehouderij die goed is voor mens, dier en milieu. 
Kijk voor de tekeningen mét de motivaties van de tekenaars op 
www.dierenindewei.nl. 
 
naar: de Volkskrant van 1 december 2011 
 

2p 6 Maatschappelijke organisaties kunnen diverse machtsmiddelen tot hun 
beschikking hebben om de politieke besluitvorming te beïnvloeden. 
Uit afbeelding 1 blijkt dat Milieudefensie over meerdere machtsmiddelen 
beschikt. 
 Noem twee verschillende machtsmiddelen waarover Milieudefensie 

beschikt en verklaar je antwoord met behulp van afbeelding 1. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Machtsmiddel 1 is …, want … 
Machtsmiddel 2 is …, want … 
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Zie afbeelding 1. 
2p 7 Milieudefensie is een pressiegroep. Een kenmerk van pressiegroepen is 

dat ze proberen druk uit te oefenen op de politieke besluitvorming. 
 Noem een ander kenmerk van pressiegroepen en geef een verklaring 

waarom Milieudefensie daaraan voldoet. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk: … 
Milieudefensie voldoet daaraan, omdat … 
 
tekst 5 
 
FNV Bouw ondersteunt vakbonden en soortgelijke organisaties in 
Centraal- en Oost-Europa en in ontwikkelingslanden. Zowel immaterieel 
als materieel. Ingezet wordt op: vakbondsrechten, het bestrijden van 
kinderarbeid en het versterken van de positie van vrouwen. 
 
naar: www.fnvbouw.nl van 4 juli 2011 
 
Lees tekst 5. 

2p 8 Hieronder staan enkele uitgangspunten van verschillende politieke 
stromingen: 
1 economische vrijheid 
2 gelijke kansen 
3 gespreide verantwoordelijkheid 
4 grote rol van de overheid 
5 internationale solidariteit 
6 rentmeesterschap 
Vaak hebben belangenorganisaties, zoals de FNV, en politieke partijen 
standpunten of ideeën die overeenkomen. 
 Welk uitgangspunt van de PvdA past bij de eerste zin van tekst 5? 

Kies een nummer uit bovenstaand rijtje. 
 Welk uitgangspunt van de PvdA sluit aan bij het doel van de FNV om 

de positie van vrouwen te versterken? 
Kies een nummer uit bovenstaand rijtje. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan met het 
juiste nummer. 
Bij de eerste zin van tekst 5: … 
Bij het versterken van de positie van vrouwen: … 
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2p 9 Het parlement heeft een aantal rechten waarmee zij de wetgevende taak 
en de controlerende taak kan uitvoeren. Hieronder staan zes rechten van 
het parlement. 
 Welke twee rechten vallen onder de wetgevende taak? 

Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 
1 recht om een motie in te dienen 
2 recht om vragen te stellen 
3 recht van amendement 
4 recht van enquête 
5 recht van initiatief 
6 recht van interpellatie 
 
tekst 6 
 
EU-lidstaten steunen sancties tegen Hongarije  
 
BRUSSEL - De lidstaten van de Europese Unie hebben zich dinsdag 
uitgesproken voor sancties tegen Hongarije wegens het veel te grote 
begrotingstekort. De ministers van Financiën steunen de voorstellen van 
… , het dagelijks bestuur van de EU, om Hongarije strenger aan te 
pakken. 
 
naar: www.telegraaf.nl van 4 januari 2012 
 

1p 10 Wat moet er op de puntjes in tekst 6 worden ingevuld? 
A de Europese Commissie 
B de Raad van de Europese Unie 
C het Europees Parlement 
 
Zie tekst 6. 

1p 11 Welk Europees orgaan steunt de voorstellen van het dagelijks bestuur van 
de EU om Hongarije strenger aan te pakken? 
A de Europese Commissie 
B de Europese Raad 
C de Raad van de Europese Unie 
D het Europees Parlement 
 
tekst 7 
 
Klachten over NS 
 
Belachelijk en onaanvaardbaar. De eerste sneeuwvlokken vallen en het is 
meteen weer mis. Reizigersorganisatie Rover oordeelde vrijdag hard over 
het feit dat het treinverkeer in Nederland ontregeld is vanwege de 
sneeuwval. 
 
naar: www.parool.nl van 3 februari 2012 
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Lees tekst 7. 
1p 12 De ontregeling van het treinverkeer door het winterweer is een politiek 

probleem. 
Waarom is er sprake van een politiek probleem? 
A omdat de media er aandacht aan besteden 
B omdat een belangenorganisatie zich ermee bemoeit 
C omdat veel andere landen geen problemen hebben 
D omdat veel mensen een oplossing wensen van de overheid 
 

1p 13 Tussen het idee voor een nieuwe wet en het in werking treden van een 
wet zit een aantal stappen. 
Hieronder volgt een aantal van deze stappen: 
1 De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel. 
2 De koningin en verantwoordelijke ministers ondertekenen de wet. 
3 De minister geeft ambtenaren opdracht om een wetsvoorstel te 

maken. 
4 De minister houdt een debat met de Tweede Kamer. 
5 De publicatie van de wet in het Staatsblad. 
6 De Tweede Kamer stemt voor het wetsvoorstel. 
Wat is een juiste volgorde bij het tot stand komen van een wet? 
A 3-1-4-6-5-2 
B 3-4-6-1-2-5 
C 4-1-3-6-5-2 
D 4-3-1-6-2-5 
 

1p 14 Er zijn vele monarchieën in de wereld. Niet elke monarchie is een 
constitutionele monarchie, zoals Nederland. 
Wat houdt een constitutionele monarchie in? 
A De koning(in) heeft uiteindelijk de absolute macht. 
B De koning(in) staat boven de grondwet. 
C De macht van de koning(in) is beperkt door de grondwet. 
D Het koningshuis is gebaseerd op erfopvolging. 
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tabel 1 
 
Uitslag verkiezingen Provinciale Staten 2011 Drenthe 
 
partij zetels 

2007 
zetels 
2011 

verschil 

VVD 8 9 1

PvdA 13 12 -1

PVV 0 4 4

CDA 10 6 -4

SP 5 4 -1

D66 0 2 2

GroenLinks 2 2 0

ChristenUnie 3 2 -1

SGP 0 0 0

PvdD 0 0 0

50Plus 0 0 0

overigen 0 0 0

 
bron: www.sargasso.nl van 3 maart 2011 
 
Bekijk tabel 1. 

1p 15 Welke politieke stroming heeft de meeste zetels gewonnen en welke 
politieke stroming heeft de meeste zetels verloren? 
 
 meeste gewonnen   meeste verloren 
A christendemocratische stroming liberale stroming 
B christendemocratische stroming sociaaldemocratische stroming 
C liberale stroming   christendemocratische stroming 
D liberale stroming   sociaaldemocratische stroming 
E sociaaldemocratische stroming christendemocratische stroming 
F sociaaldemocratische stroming liberale stroming 
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tekst 8 
 
Europees keurmerk voor alle bioproducten EU 
 
Wie wel eens biologische producten koopt, herkent deze meestal aan een 
keurmerk. In tegenstelling tot het oude logo is dit Europees logo verplicht 
voor alle voorverpakte biologische producten afkomstig uit de 27 EU-
landen.  
Doel van het nieuwe logo is onder andere om de consument beter te 
beschermen en om biologische landbouw te promoten. 
 
naar: ec.europa.eu/nederland van 6 januari 2011 
 
Lees tekst 8. 

1p 16 De EU heeft invloed op verschillende terreinen. Het Europees keurmerk 
voor alle bioproducten is een voorbeeld van invloed op een van deze 
terreinen. 
Op welk terrein heeft het Europees keurmerk invloed? 
A op het terrein van Europees burgerschap 
B op het terrein van het bevorderen van internationale stabiliteit 
C op sociaalcultureel terrein 
D op sociaaleconomisch terrein 
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Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 9 
 
Geen boete voor orthodox1)-joodse man zonder ID-kaart 
 
Een orthodox-joodse man die vorig jaar in Rijswijk een boete kreeg voor 
het niet bij zich dragen van identiteitspapieren, hoeft de boete niet te 
betalen. Dat heeft … besloten, meldt een woordvoerder zaterdag. 
De man mag van zijn geloof op sabbat (de rustdag in het jodendom) 
buiten de deur niets bij zich dragen. … vindt dat de religieuze plicht 
zwaarder weegt dan de plicht om te voldoen aan de wettelijke 
voorschriften in Nederland. De man had voor het niet bij zich hebben van 
een identiteitsbewijs een boete van 150 euro gekregen. 
 
naar: www.depers.nl van 18 februari 2012 
 

 
 

1p 17 De in tekst 9 beschreven zaak kwam voor de eerste keer voor de rechter. 
Wat moet er (tweemaal) op de puntjes in tekst 9 worden ingevuld? 
A de Hoge Raad  
B de kantonrechter 
C de strafrechter 
D het gerechtshof 
 
Zie tekst 9. 

2p 18 Het OM is in beroep gegaan tegen de uitspraak. In deze rechtszaak 
botsen twee grondrechten met elkaar. 
De meningen over deze zaak verschillen. 
 Vind jij dat de man de boete wel moet betalen, of vind jij dat hij de 

boete niet hoeft te betalen? 
Geef een argument voor je keuze. Je moet uitgaan van een 
grondrecht in de grondwet. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Boete … (kies uit: wel/niet) betalen, 
want in de grondwet staat … 
en daarom … 
 

noot 1 iemand die orthodox is, is heel streng in zijn geloof
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tekst 10 
 
Terrorisme-deskundige: Nederland betaalt te veel voor veiligheid 
 
De prijs die we in Nederland sinds de aanslagen van 11 september 2001 
betalen voor veiligheid is te hoog. Dat vindt terrorisme-deskundige 
Beatrice de Graaf. Niet alleen in geld: de maatregelen gaan ook ten koste 
van onze vrijheden. De overheid plaatste veiligheid na 11 september 2001 
bovenaan de politieke agenda. Dit ‘risicodenken’ zorgde voor de aanleg 
van preventieve kaartenbakken van verdachte bevolkingsgroepen en 
nieuwe wetten voor handhaving van de openbare orde. 
 
naar: www.trouw.nl van 3 september 2011 
 

1p 19 Twee hoofdtaken die de overheid in de rechtsstaat heeft, kunnen met 
elkaar botsen. 
Uit tekst 10 kun je opmaken dat de terrorisme-deskundige vindt dat de 
veiligheidsmaatregelen een nadelige uitwerking hebben op één van deze 
taken. 
 Over welke taak van de overheid gaat het in dit geval? 
 
tekst 11 
 
Belg moet voor straf het boek ‘Tonio’ lezen 
 
Een 30-jarige automobilist moet van een Belgische rechter het boek 
‘Tonio’ van de Nederlandse schrijver A.F.Th. van der Heijden lezen. Het 
boek gaat over het verlies van zijn zoon door een verkeersongeluk. 
De Belg werd in juli door de politie betrapt toen hij onophoudelijk met zijn 
auto aan het slippen was op een rotonde. Een commissie zal controleren 
of hij het boek heeft gelezen. 
 
naar: www.refdag.nl van 30 januari 2012 
 
Lees tekst 11. 

1p 20 Welk doel van straffen wil de Belgische rechter bereiken met het opleggen 
van deze straf? 
A afschrikking 
B genoegdoening aan het slachtoffer 
C heropvoeding 
D voorkomen van eigenrichting 
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tekst 12 
 
Twee Kamerleden over de vraag: Straffen we wel hard (genoeg)? 
 
In de politiek in Den Haag klinkt de roep om strengere straffen. Is dat 
terecht? Ja, vindt Kamerlid Ard van der Steur. Nee, vindt zijn collega 
Jeroen Recourt. 
 
naar: www.trouw.nl van 5 juli 2011 
 

1p 21 In tekst 12 lees je de mening over strenger straffen van twee Kamerleden 
van verschillende politieke partijen. De mening van de Kamerleden past 
bij de visie van de politieke partij en stroming waartoe ze behoren. 
Van welke partij is Ard van der Steur lid en van welke partij is Jeroen 
Recourt lid? 
A Van der Steur van de PvdA en Recourt van de VVD 
B Van der Steur van de VVD en Recourt van de PVV 
C Van der Steur van de VVD en Recourt van de PvdA 
D Van der Steur van het CDA en Recourt van de PVV 
 

1p 22 Voor overtredingen en misdrijven gelden verschillende maximumstraffen. 
 Wat is de maximale vrijheidsstraf die een rechter kan opleggen voor 

een overtreding? 
 

2p 23 Een rechter kan de volgende soorten sancties opleggen: 
1 hoofdstraffen 
2 bijkomende straffen 
3 maatregelen 
 
 Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan welk soort sanctie 

erbij hoort.  
a Deze zijn in eerste instantie ook bedoeld om de dader tegen zichzelf 

te beschermen. 
b Een voorbeeld hiervan is een geldboete. 
c Een voorbeeld hiervan is het intrekken van het rijbewijs als iemand 

terecht staat voor rijden onder invloed van alcohol. 
d Een voorbeeld hiervan is ondertoezichtstelling. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan met het 
juiste nummer. 
a: … 
b: … 
c: … 
d: … 
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tabel 2 
 
Een aantal geregistreerde misdrijven in Nederland 
 
misdrijf 2010  
diefstal en inbraak met geweld 16 340 
diefstal en inbraak zonder geweld 642 995 
valsheid in geschrift 7 765 
heling 5 235 
witwassen 255 
vernieling en beschadiging 150 585 
vernieling aan auto 69 700 
discriminatie 430 
bedreiging 31 540 
rijden onder invloed 49 125 
joyriding 290 
drugsmisdrijven: harddrugs 10 290 
drugsmisdrijven: softdrugs 10 890 

 
naar: Centraal Bureau voor de Statistiek van 23 december 2011 
 
Bekijk tabel 2. 

1p 24 Misdrijven staan niet alleen maar in het Wetboek van Strafrecht. Ook in 
bijvoorbeeld de Opiumwet en de Wegenverkeerswet staan misdrijven. 
 Geef uit tabel 2 een voorbeeld van een misdrijf dat in het Wetboek van 

Strafrecht staat, een voorbeeld van een misdrijf dat in de Opiumwet 
staat en een voorbeeld van een misdrijf dat in de Wegenverkeerswet 
staat. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Wetboek van Strafrecht: … 
Opiumwet: … 
Wegenverkeerswet: … 
 
Zie tabel 2. 

2p 25 Niet alle cijfers geven een even goed beeld van de werkelijke hoeveelheid 
misdrijven. 
 Leg uit welke cijfers betrouwbaarder zijn: de cijfers over diefstal en 

inbraak zonder geweld of de cijfers over heling? 
 Leg ook uit waarom de andere cijfers minder betrouwbaar zijn. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De cijfers over … 
zijn betrouwbaarder, omdat … 
De cijfers over … 
zijn minder betrouwbaar, omdat … 
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1p 26 Criminaliteit wordt vooral door jongens en mannen gepleegd en veel 
minder door meisjes en vrouwen. 
Welke verklaring is daarvoor juist? 
A Bij meisjes/vrouwen zijn de normen en waarden niet veranderd. 
B De levensomstandigheden van mannen en vrouwen verschillen. 
C Het socialisatieproces is bij jongens/mannen en meisjes/vrouwen 

verschillend. 
D Meisjes/vrouwen hebben minder last van een samenleving die steeds 

anoniemer wordt. 
 
tekst 13 
 
Rotterdammer mishandelt bejaard echtpaar  
 
De politie Rotterdam heeft zondagmiddag een 19-jarige Rotterdammer 
aangehouden die in de metro een bejaard echtpaar had mishandeld. De 
politie kon de verdachte snel aanhouden. Hij wordt verdacht van zware 
mishandeling. 
 
naar: www.nu.nl van 29 mei 2011 
 

2p 27 De positie van slachtoffers in het strafrecht is de laatste jaren verbeterd. 
Stel dat de Rotterdammer in tekst 13 voor de rechter moet verschijnen. 
 Welke twee rechten heeft het echtpaar dan? 

Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 
1 Het echtpaar heeft het recht om samen met de officier van justitie te 

beslissen wat de strafeis wordt. 
2 Het echtpaar heeft recht van spreken tijdens de rechtszitting. 
3 Het echtpaar kan hoger beroep aanvragen wanneer ze ontevreden is 

met de veroordeling door de rechtbank. 
4 Het echtpaar kan via de officier van justitie om schadevergoeding 

vragen. 
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tekst 14 
 
Het Openbaar Ministerie vervolgt de directeur van een uitzendbureau in 
Eindhoven wegens fraude. De aanklager schat dat de directeur bijna 1,2 
miljoen euro heeft verdiend met valse belastingaangiften en eist dat geld 
terug. 
 
naar: www.telegraaf.nl van 4 januari 2012  
 

1p 28 Welke groep maakt zich het meeste schuldig aan de soort criminaliteit in 
tekst 14? 
A mannen tussen de 16 en 23 jaar 
B mensen uit de lagere sociale klasse 
C mensen uit de midden- en hogere sociale klasse 
D vrouwen tussen de 20 en 35 jaar 
 
tekst 15 
 
… Flo Rida 
 
Rapper Flo Rida hoeft van de rechter niet de cel in wegens een 
dronkemansrit in een peperdure auto. De Amerikaanse artiest werd 
enkele maanden geleden door agenten staande gehouden, omdat hij 
nogal over de weg slingerde. De 31-jarige Flo Rida bleek dronken achter 
het stuur van zijn Bugatti – waarde 1,7 miljoen dollar – te zitten. 
Maar, zoals vaker bij sterren gebeurt, bepaalde de rechter dat Flo Rida 
niet in de cel hoefde te zitten voor het feit dat hij meer dan het dubbele 
van de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. 
 
naar: www.spitsnieuws.nl van 13 december 2011 
 

1p 29 Welk begrip moet in de kop van tekst 15 worden ingevuld? 
A Eigenrichting 
B Klassenjustitie 
C Rechtszekerheid 
D Witteboordencriminaliteit 
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tekst 16 
 
Minder fietsen gestolen  
 
In 2009 zijn er weer minder fietsen gestolen dan in 2008. In de strijd tegen 
fietsendiefstal hebben onder meer de overheid, de fietsenbranche en de 
politie verschillende maatregelen genomen. De laatste jaren zijn nieuwe 
fietsen voorzien van een chip in het slot of het frame als uniek kenmerk. 
Er is een keurmerk gekomen voor fietsenstallingen en fietssloten. 
Bovendien komen er steeds meer bewaakte en onbewaakte 
fietsenstallingen in de stad en bij stations, waar fietsen goed op slot 
kunnen worden gezet. 
 
naar: www.nu.nl van 15 april 2010 
 

1p 30 Er zijn verschillende oorzaken van crimineel gedrag. Uit tekst 16 kun je 
opmaken dat een maatschappelijke oorzaak van criminaliteit is 
aangepakt. 
Welke maatschappelijke oorzaak is dit? 
A De gelegenheid maakt de dief. 
B De samenleving wordt steeds anoniemer. 
C Er is sprake van een veranderend besef van normen en waarden. 
D Slechte levensomstandigheden bevorderen crimineel gedrag. 
 

1p 31 De aanpak van criminaliteit en overlast in een bepaalde wijk van een 
gemeente kan besproken worden in een overleg tussen drie personen 
(‘driehoeksoverleg’ genoemd). 
Tussen welke drie personen is dit overleg? 
tussen 
A advocaat, burgemeester, rechter 
B advocaat, officier van justitie, politiechef 
C burgemeester, officier van justitie, politiechef 
D burgemeester, politiechef, rechter 
 
tekst 17 
 
Uit gesprekken met gedetineerden uit Midden- en Oost-Europa zou blijken 
dat deze gedetineerden de Nederlandse straffen laag vinden. Soms willen 
ze zelfs worden opgepakt om in de cel ‘uit te rusten, hun gezondheid te 
verbeteren, af te kicken of om een tijdje uit de criminaliteit te zijn’. 
 
naar: de Volkskrant van 15 december 2011 
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1p 32 Uit tekst 17 komt naar voren dat een bepaald doel van straffen niet wordt 
bereikt. 
Welk doel wordt niet bereikt? 
A afschrikking 
B beveiliging van de maatschappij 
C genoegdoening aan het slachtoffer 
D handhaving van de rechtsorde 
 
 

Analyse maatschappelijk vraagstuk: alcohol en jongeren 

 
Bij de beantwoording van de vragen 33 tot en met 44 maak je gebruik van 
de teksten 1 tot en met 6 en afbeelding 1 in het tekstboekje. 
 
Lees regel 1 tot en met regel 21 van tekst 1. 

1p 33 Uit tekst 1 blijkt dat het alcoholgebruik onder jongeren in Nederland een 
maatschappelijk vraagstuk is. 
Een maatschappelijk vraagstuk heeft een aantal kenmerken. Eén van de 
kenmerken is, dat er sprake moet zijn van een situatie die veel mensen 
onwenselijk, in strijd met (een) bepaalde waarde(n), vinden. 
Uit regel 1 tot en met 21 van tekst 1 kun je opmaken dat alcoholgebruik 
onder jongeren in strijd is met een bepaalde waarde. 
 Welke waarde is dit? 
 
Maak gebruik van heel tekst 1. 

4p 34 In vraag 33 staat als kenmerk van een maatschappelijk vraagstuk 
genoemd, dat er sprake moet zijn van een situatie die veel mensen 
onwenselijk, in strijd met (een) bepaalde waarde(n), vinden. 
 Noem twee andere kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk en 

geef voor elk kenmerk aan waarom uit tekst 1 blijkt, dat dit kenmerk 
van toepassing is. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … 
Dit blijkt uit tekst 1, want … 
Kenmerk 2: … 
Dit blijkt uit tekst 1, want … 
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Zie tekst 1. 
2p 35 Een maatschappelijk vraagstuk kun je vanuit de volgende invalshoeken 

bekijken: 
1 sociaaleconomische invalshoek 
2 sociaalculturele invalshoek 
3 politiek-juridische invalshoek 
4 veranderings en vergelijkende invalshoek 
 
In tekst 1 kun je verschillende invalshoeken herkennen. 
 Geef van elk van de onderstaande zinnen aan van welke invalshoek 

de zin een voorbeeld is. Kies een nummer uit bovenstaand rijtje. 
a “Als ouder moet je voorkomen dat de grote broer stiekem kratten bier 

haalt voor zijn jongere broertje of zusje.” (regel 29-30) 
b “De verslavingsinstellingen stellen dat er door een accijnsverhoging 5 

procent minder alcohol zal worden gedronken, wat weer leidt tot 
lagere gezondheidskosten.” (regel 18-21) 

c “Het aantal alcoholvergiftigingen onder meisjes tussen de 15 en 19 
jaar is sinds 2005 verdubbeld.” (regel 1-2) 

d “Kinderen zijn namelijk helemaal niet bezig met de schade die alcohol 
in hun jonge hersens veroorzaakt, die denken alleen aan het effect 
van alcohol op de volgende dag.” (regel 23-26) 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan met het 
juiste nummer. 
a: … 
b: … 
c: … 
d: … 
Let op: niet alle invalshoeken hoeven in je antwoord voor te komen. 
 
Bekijk afbeelding 1. 

1p 36 De massamedia vervullen verschillende functies. 
Welke functie vervult afbeelding 1 vooral? 
A de amusementsfunctie 
B de informatiefunctie 
C de reclamefunctie 
D de socialiserende functie 
 
Lees tekst 2 en 3. 

1p 37 Welk knelpunt in het functioneren van de politieke besluitvorming komt 
naar voren als je tekst 2 en tekst 3 leest? 
A De invloed van het parlement ten opzichte van de regering is beperkt. 
B De resultaten van het overheidsbeleid vallen tegen. 
C Er is een verschil tussen wat een meerderheid in het parlement wil en 

wat leeft onder de bevolking. 
D Het is moeilijk om politieke beslissingen te nemen over 

maatschappelijke vraagstukken waarover verschillende meningen 
bestaan. 
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Lees tekst 4. 
1p 38 Het proces van politieke besluitvorming verloopt in vier verschillende 

fasen: 
fase 1: uiten van wensen en erkennen van wensen als politieke 
problemen 
fase 2: vergelijken/afwegen van problemen; het bedenken van 
oplossingen voor  politieke problemen 
fase 3: beslissen over problemen 
fase 4: uitvoeren van besluiten 
Over welke fase van het politieke besluitvormingsproces gaat het in 
tekst 4? 
A fase 1 
B fase 2 
C fase 3 
D fase 4 
 
Lees tekst 5. 

2p 39 De media kunnen een socialiserende functie hebben. 
 Leg uit dat de tweet van Heineken een socialiserende functie kan 

hebben. 
Leg eerst uit wat socialiserende functie betekent. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Socialiserende functie: … 
De tweet kan een socialiserende functie hebben, omdat … 
 
Zie tekst 5. 

2p 40 In augustus 2011 heeft de Reclame Code Commissie de klacht over de 
reclame van Heineken behandeld en heeft een aanbeveling gedaan. 
Heineken was het niet eens met de klacht dat de tweet aanzet tot 
overmatig drankgebruik. 
 Geef op grond van de selectieve perceptietheorie een argument 

waarom de tweet van Heineken geen invloed hoeft te hebben op de 
hoeveelheid drankgebruik. 
Leg eerst uit wat de selectieve perceptietheorie inhoudt. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De selectieve perceptietheorie houdt in: …  
De tweet hoeft geen invloed te hebben, want … 
 

Pagina: 432Voor 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).



 GT-0323-a-13-1-o 20 / 21 lees verder ►►►

Lees tekst 6. 
1p 41 Is tekst 6 een objectieve of een subjectieve tekst en waarom? 

A een objectieve tekst, want de gegevens berusten op controleerbare 
feiten 

B een objectieve tekst, want de tekst staat op de website van een 
officiële tv-zender 

C een subjectieve tekst, want er staan verschillende meningen in 
D een subjectieve tekst, want Herre Kingma wordt niet aan het woord 

gelaten 
 

1p 42 Uit welke zin uit tekst 6 komt een uitgangspunt van de politieke stroming 
waartoe minister Schippers (VVD) behoort naar voren? 
A “Als je daarnaar gaat kijken en alles moet controleren, dan grijp je in in 

de vrijheid van mensen.” 
B “De minister vreest dat een eindeloze discussie als ‘eigen schuld, 

dikke bult’ leidraad wordt voor vergoedingen van ziektekosten.” 
C “De minister ziet meer in preventie en het makkelijker maken van 

gezond leven.” 
D “Het is niet te controleren: een roker kan zeggen dat hij niet rookt.” 
E “Schippers liet gisteren nog weten dat ze het ‘principieel onjuist’ vindt 

om comazuipers voor ziekenhuiskosten te laten opdraaien (…).” 
 

1p 43 Tekst 6 is afkomstig van de website powned.tv. Onder de artikelen op 
deze website bestaat de mogelijkheid voor bezoekers om te reageren. 
Welke functie van de media vervult powned.tv met de mogelijkheid om te 
reageren vooral? 
A de agendafunctie 
B de informatieve functie 
C de opiniërende functie 
D de socialiserende functie 
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2p 44 In tekst 1 tot en met 6 heb je over verschillende (mogelijke) maatregelen 
kunnen lezen om alcoholgebruik door jongeren en zogenaamde 
comazuipers aan te pakken. 
Hieronder staat een aantal van deze en andere mogelijke maatregelen: 
1 accijnzen (belastingen) op bier en wijn verhogen 
2 beboeten van jongeren met alcohol onder de 16 jaar  
3 comazuipers zelf de (eventuele) ziekenhuiskosten laten betalen  
4 het verhogen van de leeftijd waarop alcohol gekocht mag worden (van 

16 naar 18 jaar) 
5 meer voorlichting aan ouders geven 
6 mensen/jongeren die zwaar beschonken of in coma in een ambulance 

belanden, een boete geven 
 Kies uit bovenstaand rijtje één maatregel die volgens jou als doel 

repressie heeft en kies een andere maatregel die volgens jou als doel 
preventie heeft. 
Beargumenteer waarom je deze maatregel goed of juist niet goed 
vindt om (buitensporig) drankgebruik en comazuipen onder jongeren 
aan te pakken. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Maatregel met doel repressie … (vul maatregel in) 
vind ik … (kies uit: wel/niet) een goede aanpak, want … 
Maatregel met doel preventie … (vul maatregel in) 
vind ik … (kies uit: wel/niet) een goede aanpak, want … 
Gebruik telkens minimaal 25 woorden voor je argumentatie. 
 
 
 

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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tijdvak 1
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: alcohol en jongeren 

 
tekst 1 
 
Meisjes vaker ziek van de drank 
 
Meisjes drinken meer dan ooit. Het aantal alcoholvergiftigingen onder 
meisjes tussen de 15 en 19 jaar is sinds 2005 verdubbeld. Een 
‘explosieve’ toename, aldus Consument en Veiligheid, die de cijfers 
vrijdag presenteerde. Het aantal jongens dat met een alcoholvergiftiging 
in het ziekenhuis belandde, nam tussen 2005 en 2010 met 66 procent toe.  5 

Jaarlijks worden 24 duizend jongeren tussen de 10 en 24 jaar op de 
spoedeisende hulp behandeld voor letsel waarbij alcohol in het spel was. 
Deskundigen maken zich dan ook ernstig zorgen over het alcoholmisbruik 
onder jongeren en proberen via allerlei wegen deze ontwikkeling te 
stoppen. 10 

Zo pleiten de ChristenUnie en verschillende verslavingsinstellingen al 
jaren voor het verhogen van de leeftijd waarop jongeren alcohol mogen 
kopen, van 16 naar 18 jaar. In 17 van de 27 EU-landen is dit al het geval. 
Critici zeggen echter dat de handhaving op de huidige leeftijdsgrens van 
16 jaar eerst op orde moet zijn. 15 

Vorige week nog stelden GGZ Nederland, Jellinek, het Trimbos-instituut 
en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) voor om de 
accijnzen1) op bier en wijn in 2013 met 50 procent te verhogen. De 
verslavingsinstellingen stellen dat er door een accijnsverhoging 5 procent 
minder alcohol zal worden gedronken, wat weer leidt tot lagere 20 

gezondheidskosten. 
De grootste verantwoordelijkheid ligt echter niet bij de overheid maar bij 
ouders, vindt Cees Meijer van Consument en Veiligheid. “Kinderen zijn 
namelijk helemaal niet bezig met de schade die alcohol in hun jonge 
hersens veroorzaakt, die denken alleen aan het effect van alcohol op de 25 

volgende dag.” 
Ouders moeten volgens Meijer daarom ‘strikte regels’ hanteren en daar 
niet van afwijken. “Het indrinken vindt thuis plaats. Daar moet dus het 
hele gezin op letten. Als ouder moet je voorkomen dat de grote broer 
stiekem kratten bier haalt voor zijn jongere broertje of zusje.” 30 

Ook moeten tieners niet na hun 16de ineens worden losgelaten. Het 
opvoeden houdt dan namelijk niet op, waarschuwt Meijer. “Je wilt niet dat 
tieners zichzelf of elkaar opvoeden.” 
 
naar: de Volkskrant van 24 maart 2012 

 
 

noot 1 accijnzen = belastingen op bijvoorbeeld alcohol en benzine
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Fokke en Sukke
WERKEN BIJ   DE    EERSTE HULP

WIJ ZIJN  EIGENLIJK
ALLEEN DOKTER 

GEWORDEN
VOOR DE
DRONKEN 
MEISJES

afbeelding 1   
 

 
 
bron: NRC Handelsblad van 24/25 maart 2012 
 
tekst 2 
 
‘Leeftijdsgrens alcohol naar 18’  
 
Zes op de tien Nederlanders vinden dat de leeftijdsgrens voor het kopen 
van alcohol moet worden verhoogd naar 18 jaar. Dat blijkt uit een 
onderzoek van Intomart/GfK in opdracht van de West-Friese gemeenten.  
De West-Friese gemeenten, waaronder Hoorn en Enkhuizen, hebben bij 
de minister van Veiligheid en Justitie aangedrongen op het verhogen van 
de leeftijdsgrens. De Tweede Kamer debatteert binnenkort over 
aanpassingen van de Drank- en Horecawet. 
Eerder liet het kabinet al weten dat tieners onder de 16 jaar die alcohol 
drinken in de toekomst een boete riskeren, zo staat in een wetsvoorstel.  
 
naar: www.nu.nl van 18 maart 2011 
 
tekst 3 
 
In juni 2011 heeft de Tweede Kamer over de nieuwe Drank- en Horecawet 
gestemd. De leeftijdsgrens voor alcohol is niet verhoogd van 16 naar 18 
jaar. 
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tekst 4 
 
Alcoholbezit onder de zestien strafbaar  
 
Jongeren onder de 16 jaar die op straat rondlopen met alcohol, worden 
strafbaar. De Tweede Kamer is dinsdag akkoord gegaan met een 
amendement dat de nieuwe drankwet wijzigt.  
Over het voorstel is lang gedebatteerd. Uiteindelijk is besloten dat 
jongeren onder de 16 jaar niet strafbaar zijn als zij alcohol willen kopen in 
supermarkten en slijterijen. In dergelijke gevallen zijn alleen de verkopers 
strafbaar. Eenmaal buiten, is de tiener wel weer strafbaar. In cafés zijn 
zowel de ondernemer als de jongere strafbaar. 
 
naar: www.nu.nl van 28 juni 2011 
 
tekst 5 
 
Net als veel andere bedrijven maakt biergigant Heineken reclame via 
Twitter. Vanaf haar Twitteraccount stuurde zij de volgende tweet: “Ik drink 
alleen Heineken bier op dagen die eindigen op een ‘-g’.”, met daarbij een 
link naar een afbeelding van een kalender waarop alle dagen van het jaar 
in het rood zijn omcirkeld. 
 
Naar aanleiding van die tweet moest Heineken verschijnen voor de 
Reclame Code Commissie (RCC). Bij de RCC was namelijk geklaagd over 
het feit dat Heineken met de tweet aanzet tot overmatig alcoholgebruik. 
De RCC oordeelde – in de vorm van een aanbeveling – dat “de tekst in 
het twitterbericht, met name in combinatie met de afgebeelde kalender, de 
voorgeschreven terughoudendheid mist (artikel 1, Reclamecode voor 
Alcoholhoudende Dranken).” 
 
naar: www.mediareport.nl van 30 augustus 2011 
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tekst 6 
 
‘Boete voor comazuiper’ 
 
Wie zwaar beschonken of in coma in de ambulance belandt, moet altijd 
een boete krijgen voor openbare dronkenschap. Bovendien moet deze 
persoon de gemaakte politiekosten betalen. Dat vindt burgemeester 
Eberhard van der Laan van Amsterdam.  
Amsterdam wijst op de grote maatschappelijke problemen als gevolg van 
alcoholmisbruik. Van der Laan doet dit in een notitie over buitensporig 
alcoholmisbruik, die bedoeld is voor een brainstorm die minister Edith 
Schippers van Volksgezondheid (VVD) binnenkort houdt. Dit meldt Trouw 
vandaag.  
Schippers liet gisteren nog weten dat ze het ‘principieel onjuist’ vindt om 
comazuipers voor ziekenhuiskosten te laten opdraaien, zoals vorige week 
was voorgesteld door Herre Kingma, topman van het Medisch Spectrum 
Twente. De minister vreest dat een eindeloze discussie als ‘eigen schuld, 
dikke bult’ leidraad wordt voor vergoedingen van ziektekosten. 
Ook zitten er praktische problemen aan het voorstel. “Het is niet te 
controleren: een roker kan zeggen dat hij niet rookt. Bovendien: 
longproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. Als iemand hiv 
heeft, kan hij naar waarheid zeggen dat hij altijd veilige seks had behalve 
met zijn echtgenoot. Je weet niet wat die heeft uitgespookt. Als je 
daarnaar gaat kijken en alles moet controleren, dan grijp je in in de 
vrijheid van mensen.” De minister ziet meer in preventie en het 
makkelijker maken van gezond leven. 
 
naar: www.powned.tv van 12 en 13 maart 2012 
 
 
 
 

einde  
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erratumblad 2013-1 
 

maatschappijleer 2 CSE GL en TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen maatschappijleer 2 GL en TL vmbo op woensdag 22 mei, 
aanvang 9.00 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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Examen VMBO-GL en TL 

2013 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 18 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Politiek en beleid 

 
tekst 1 
 
De Eerste Kamer behandelt binnenkort de initiatiefwet van Stef Blok 
(VVD) en Fatma Koşer Kaya (D66), die moet regelen dat 
gepensioneerden meer invloed krijgen op hun pensioen.  
 
bron: www.vvd.nl van 23 januari 2012 
 
Lees tekst 1. 

1p 1 Zitten Stef Blok en Fatma Koşer Kaya in de Eerste Kamer of in de 
Tweede Kamer? 
A in de Eerste Kamer, want alleen Eerste Kamerleden hebben het recht 

van initiatief 
B in de Eerste Kamer, want de wet wordt in de Eerste Kamer behandeld 
C in de Tweede Kamer, want alleen Tweede Kamerleden kunnen een 

initiatiefwet indienen 
D in de Tweede Kamer, want in de Eerste Kamer werken partijen niet 

samen 
 
tekst 2 
 
Alle bonnetjes onkosten kabinet openbaar 
 
RTL Nieuws heeft alle onkosten van de ministers en staatssecretarissen 
opgevraagd. Vanaf nu zijn deze allemaal online te vinden in een overzicht 
op onze website. 
De onkosten betreffen onder andere hotels, reizen, drank en eten, 
kranten, opleidingen en verbouwingen aan de werkkamer. In totaal 
bedragen de bonnetjes meer dan 1,5 miljoen euro. De meeste onkosten 
zijn gemaakt voor buitenlandse reizen. 
 
naar: www.rtl.nl van 29 februari 2012 
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Lees tekst 2. 
1p 2 De massamedia hebben verschillende functies voor de democratie. 

Welke functie vervult RTL Nieuws met de publicatie van alle onkosten van 
de ministers en staatssecretarissen? 
A een bijdrage leveren aan de meningsvorming van burgers over een 

politiek onderwerp 
B burgers informeren over het overheidsbeleid 
C het controleren van politici 
 
tekst 3 
 
Brussel akkoord met overname Kwik-Fit 
 
De Europese Commissie heeft ingestemd met de overname van 
garagebedrijf Kwik-Fit door het handelsbedrijf Itochu. Volgens de 
commissie leidt de overname niet tot een dominante marktpositie van 
Itochu. Het bedrijf Itochu betaalt omgerekend 730 miljoen euro. 
 
naar: Algemeen Dagblad van 13 mei 2011 
 

1p 3 Met welk uitgangspunt van de Europese samenwerking heeft de Europese 
Commissie rekening gehouden volgens tekst 3? 
met het uitgangspunt 
A bevorderen van vrij verkeer van goederen en mensen 
B eerbiedigen van de mensenrechten 
C garanderen van eerlijke concurrentie 
D verbeteren van stabiliteit en veiligheid in Europa 
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tekst 4 
 
Commissaris van de Koningin verzoekt PVV’ers niet zelf te rijden 
 
Het dienstautoverbod1) blijft twee Limburgse PVV- … achtervolgen. 
Eerder hadden de twee tevergeefs bij hun partij geklaagd dat het soms 
wel erg zwaar is om na een lange dag in je eigen auto terug te rijden. Nu 
heeft ook de Limburgse commissaris van de Koningin beide … gevraagd 
om na lange werkdagen niet meer zelf achter het stuur te kruipen. Dit 
vanwege de verkeersveiligheid. 
De commissaris van de Koningin is de voorzitter van het orgaan waarin de 
twee PVV-ers zitten. 
 
naar: de Volkskrant van 18 november 2011 

 
1p 4 Welke politieke functie moet twee keer worden ingevuld op de puntjes in 

tekst 4? 
A Eerste Kamerleden 
B gedeputeerden 
C gemeenteraadsleden 
D wethouders 
 

2p 5 Belangengroepen en politieke partijen hebben niet dezelfde rol en 
kenmerken, maar kunnen op sommige punten wel overeenkomen. 
Hieronder staan vier beweringen:  
1 houden zich bezig met de samenleving als geheel en wegen daarbij 

verschillende belangen af 
2 kunnen invloed uitoefenen op ministers 
3 kunnen leden hebben 
4 kunnen meedoen aan verkiezingen voor de Tweede Kamer 
 Geef voor elke bewering aan of de bewering geldt voor politieke 

partijen, voor belangengroepen of voor allebei. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 geldt voor …  
2 geldt voor …  
3 geldt voor …  
4 geldt voor …  
 

noot 1 De PVV wilde niet dat haar politici gebruikmaakten van een dienstauto, omdat het 

 volgens de partij geldverspilling is. 
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tekst 5 
 
Zware misdrijven verjaren niet meer  
 
Misdrijven waar twaalf jaar cel of meer op staat, zoals doodslag, kunnen 
niet meer verjaren. Hetzelfde geldt voor ernstige zedenmisdrijven 
waarvan kinderen het slachtoffer zijn. Dat heeft het kabinet vrijdag 
besloten.  
 
naar: www.nu.nl van 27 mei 2011 
 

1p 6 Waarom is de kop van tekst 5 eigenlijk niet juist? 
A omdat de minister van justitie zijn goedkeuring nog moet geven 
B omdat eerst de rechters hier nog mee moeten instemmen 
C omdat het kabinet over dit soort zaken geen besluiten mag nemen 
D omdat het parlement zich hierover nog moet uitspreken 
 
tekst 6 
 
Job Cohen treedt af  
 
Job Cohen treedt af als voorzitter van de fractie en als politiek leider van 
de PvdA. Dat heeft de PvdA vanmiddag bekendgemaakt. 
Al sinds Cohen was aangetreden als politiek leider van de PvdA, kreeg hij 
veel kritiek. Toch werd de partij tijdens de verkiezingen van 2010 met 
dertig zetels bijna de grootste. Voordat Cohen leider van de PvdA werd, 
was hij burgemeester van Amsterdam. Het is nog niet bekend wat hij nu 
gaat doen. 
 
naar: www.sevendays.nl van februari 2012 
 

1p 7 In welke twee politieke organen heeft Job Cohen volgens tekst 6 gezeten? 
A kabinet en college van B en W 
B kabinet en gemeenteraad 
C Tweede Kamer en college van B en W 
D Tweede Kamer en gemeenteraad 
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1p 8 Een kenmerk van een parlementaire democratie is dat er sprake is van 
een machtenscheiding. In Nederland zijn echter niet alle machten volledig 
gescheiden. 
Welke twee machten zijn in Nederland niet volledig gescheiden? 
A de rechterlijke macht en de uitvoerende macht 
B de rechterlijke macht en de wetgevende macht 
C de wetgevende macht en de uitvoerende macht 
 

1p 9 Hoe wordt een kabinet genoemd dat uit meerdere partijen bestaat? 
A een coalitie 
B een meerderheidskabinet 
C een regeerakkoord 
D een regering 
 
tekst 7 
 
Partijen eisen opheldering  
 
Het CDA eist opheldering van minister Leers voor Immigratie en Asiel 
over de situatie bij het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 
Ook andere partijen eisen opheldering en maatregelen. De PvdA heeft 
een spoeddebat aangevraagd. “Wij zijn al jaren bezig om de kosten van 
het COA onder de loep te nemen, maar konden er nooit goed de vinger 
achter krijgen.”  
 
naar: www.nos.nl van 19 september 2011 
 
Lees tekst 7. 

1p 10 Van welk recht heeft de PvdA gebruikgemaakt?  
A van het recht om moties in te dienen 
B van het recht om vragen te stellen 
C van het recht van amendement 
D van het recht van interpellatie 
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tekst 8 
 
Rover start petitie voor reiskostenvergoeding 
 
Reizigersvereniging Rover is een online petitie begonnen om afschaffing 
van de onbelaste reiskostenvergoeding te voorkomen. Ook roept Rover 
mensen die de auto willen pakken in plaats van het openbaar vervoer op 
om zich te melden op een speciaal meldpunt.  
De petitie zal worden aangeboden aan zowel de Tweede Kamer als de 
Nederlandse Spoorwegen (NS). 
 
naar: www.ad.nl van 30 mei 2012 
 
Lees tekst 8. 

2p 11 Rover is een belangengroep van en voor reizigers die gebruikmaken van 
het openbaar vervoer. Een kenmerk van belangengroepen is dat zij 
bepaalde belangen nastreven. 
 Noem een ander kenmerk van een belangengroep en verklaar met 

behulp van tekst 8 waarom Rover daaraan voldoet. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk: … 
Rover voldoet daaraan, want … 
 

2p 12 Hieronder staan vier beweringen over de (geringe) invloed van burgers op 
de politieke besluitvorming. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 Burgers hebben geen directe invloed op de vorming van de 

gemeenteraad. 
2 Burgers hebben geen directe invloed op de vorming van de 

Provinciale Staten. 
3 Burgers hebben geen directe invloed op de vorming van een kabinet. 
4 Burgers hebben geen directe invloed op de vorming van het Europees 

Parlement. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
1 … 
2 … 
3 … 
4 … 
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1p 13 De Europese Unie en haar voorlopers hadden oorspronkelijk twee doelen. 
Wat was een van deze oorspronkelijke doelen? 
A een gezamenlijk immigratiebeleid 
B het invoeren van de euro 
C het verbeteren van het milieu 
D het verhogen van de welvaart 
 

1p 14 Een Europese wet moet worden goedgekeurd door het Europees 
Parlement. 
Wie moet of moeten een Europese wet nog meer goedkeuren? 
A de Europese Commissie 
B de ministers van de EU-landen die over het onderwerp van de wet 

gaan 
C de parlementen van de landen die lid zijn van de EU 
D het Europees Hof van Justitie 
 
tekst 9 
 
Volgens een peiling op 15 augustus 2012 zouden de politieke partijen, als 
er die dag verkiezingen zouden worden gehouden, de volgende 
zetelaantallen halen:  
 
SP 35
VVD 33
PvdA 18
PVV  16
CDA 15
D66 14
ChristenUnie 7
GroenLinks 4
SGP 3
Partij voor de Dieren 3
50Plus 2

 
naar: www.coalitiechecker.nl van 15 augustus 2012 
 
Lees tekst 9. 

1p 15 Volgens deze zetelverdeling zou er slechts één centrum-links (midden-
links) meerderheidskabinet gevormd kunnen worden, dat uit maximaal 
vier partijen bestaat. 
Welk kabinet is dit? 
A CDA, D66, PvdA, SP 
B GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA, SP 
C CDA, PvdA, PVV, VVD 
D PvdA, SP, SGP, VVD 
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2p 16 Hieronder staan vijf uitgangspunten van verschillende politieke 
stromingen. 
1 gespreide verantwoordelijkheid 
2 kleine rol voor de overheid 
3 rentmeesterschap 
4 solidariteit 
5 verkleinen van verschillen in macht 
 Welke twee uitgangspunten horen bij de sociaaldemocratische 

stroming? 
Kies twee nummers uit bovenstaand rijtje. 

 
tekst 10 
 
Fijn dat u belangstelling hebt voor rd.nl, de nieuwssite van het 
Reformatorisch Dagblad.  
Vandaag is het zondag. We wijden deze dag in het bijzonder aan de 
dienst van God. Wij beschouwen de zondag als een rustdag, een 
opdracht van God en een geschenk, waar we dankbaar voor mogen zijn. 
Om die reden actualiseren we onze site vandaag niet.  
 
naar: www.rd.nl van mei 2012 
 
Lees tekst 10. 

1p 17 Met welke politieke partij voelen de makers van deze krant zich vanuit hun 
levensovertuiging over het algemeen het meest verwant? 
A D66 
B SGP 
C SP 
D VVD 
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Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 11 
 
Rechtszaak tegen helpers Samir A. moet opnieuw  
 
De rechtszaak tegen het echtpaar B. en S. moet worden overgedaan. Zij 
werden in 2009 tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege 
betrokkenheid bij de terreurgroep van Samir A.  
… (1) … oordeelde gisteren dat … (2) … het bewijs niet goed heeft 
beoordeeld. Het echtpaar verleende hand- en spandiensten aan Samir A., 
zo stelde … (2) … . Ze zouden ook met vuurwapens hebben geoefend. 
Volgens … (1) … bewijst dit niet dat B. en S. wisten dat de groep 
aanslagen op politici wilde plegen.  
 
naar: de Volkskrant van 7 december 2011 
 

1p 18 Wat moet er op de puntjes in tekst 11 worden ingevuld? 
A (1) de Hoge Raad en (2) het gerechtshof 
B (1) de Hoge Raad en (2) de rechtbank 
C (1) het gerechtshof en (2) de Hoge Raad 
D (1) het gerechtshof en (2) de rechtbank 
 
tekst 12 
 
Twaalf jaar cel voor berouwvolle man 
 
De Utrechtse rechtbank heeft een man twaalf jaar onvoorwaardelijk 
opgelegd voor het vermoorden van zijn vriendin. De rechters twijfelden 
niet aan de oprechte spijt van de man over zijn daad. Op de zitting, twee 
weken geleden, en eerder al tijdens de politieverhoren, had de man 
overtuigend laten zien hoe verschrikkelijk hij zijn daad voor de familie van 
zijn vriendin vindt. 
 
naar: de Volkskrant van 8 november 2011 
 

1p 19 Op welk doel van straffen ligt de nadruk bij de straf in tekst 12? 
op 
A heropvoeding 
B vergelding 
C voorkomen van eigenrichting 
D voorkomen van herhaling 
 

Pagina: 450Voor 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).



 GT-0323-a-13-2-o 11 / 19 lees verder ►►►

2p 20 Hieronder staan vier beweringen over klassenjustitie. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 Als een directeur, omdat hij directeur is, voor eenzelfde delict minder 

streng gestraft wordt dan een vuilnisman, is er sprake van 
klassenjustitie. 

2 Bij mensen van buitenlandse afkomst is er altijd sprake van 
klassenjustitie. 

3 Klassenjustitie kan plaatsvinden bij aanhouding, bij vervolging en bij 
berechting. 

4 Verschillen in inkomen en opleiding kunnen klassenjustitie 
bevorderen. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
1 … 
2 … 
3 … 
4 … 
 
tekst 13 
 
Sportclubs letten op goed gedrag van jeugdtrainers 
 
Wat doen sportclubs om seksuele delicten door jeugdtrainers te 
voorkomen? Bij AFC bijvoorbeeld douchen jeugdteams nooit gelijktijdig 
met senioren. Ook hangen daar camera’s in de gangen bij de 
kleedkamers. Bij Sloterdijk moeten bestuursleden, trainers, ouders en 
leiders altijd met minstens twee volwassenen in de kleedkamer aanwezig 
zijn. Is een volwassene alleen, dan dient hij of zij iemand te vragen om 
erbij te komen. 
 
naar: Het Parool van 31 maart 2012 
 
Lees tekst 13. 

1p 21 Wat doen sportclubs als AFC en Sloterdijk om seksuele delicten te 
voorkomen? 
A groepsvorming voorkomen 
B maatschappelijke bindingen versterken 
C persoonlijkheidskenmerken aanpakken 
D sociale controle vergroten 
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tekst 14 
 
Gemeenteraad eist keihard optreden tegen overvallers 
 
De overvalgolf die de Rotterdamse regio momenteel overspoelt, moet zo 
snel mogelijk worden aangepakt. Rotterdam heeft al veel maatregelen 
met succes ingezet. Maar er is blijkbaar een nieuwe aanwas van jonge 
daders. Het is belangrijk helder te krijgen wat de sociale omgeving is van 
deze jongeren. En of zij ook nog broertjes hebben die op het verkeerde 
pad dreigen te raken. 
De VVD is het daarmee eens. Fractievoorzitter Maarten van de Donk: 
“Het lijkt erop dat de meeste overvallers uit deze omgeving komen. De 
daders zijn dus onder ons. Het is dan ook goed dat de politie vijftig 
rechercheurs extra vrijmaakt, maar voor de lange termijn is het nodig om 
te kijken naar de omgeving van de overvallers.” 
 
naar: De Telegraaf van 1 maart 2012 
 

1p 22 In tekst 14 staat dat het belangrijk is om naar de sociale omgeving van de 
overvallers te kijken. 
Welke verklaring van criminaliteit past bij deze aanpak? 
A Criminaliteit is een aangeboren eigenschap. 
B Crimineel gedrag wordt van elkaar geleerd. 
C De gelegenheid maakt de dief. 
D Iemand die eenmaal een misdaad heeft begaan, krijgt het etiket 

‘crimineel’ opgeplakt. 
 
tekst 15 
 
Busovervallertje in cel 
 
Een 14-jarige jongen uit Middenmeer heeft gisteren wegens twee 
gewapende busovervallen en een scooterdiefstal een celstraf opgelegd 
gekregen van 210 dagen, waarvan 103 voorwaardelijk. Ook moet hij een 
jaar gedragstherapie volgen. 
 
bron: Spits van 26 april 2012 
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Lees tekst 15. 
1p 23 Hoe lang moet de 14-jarige jongen in de cel zitten? 

A 210 dagen, maar als hij zich goed gedraagt, mag hij er na 103 dagen 
uit 

B 107 dagen, maar als hij zich binnen een bepaalde tijd opnieuw 
schuldig maakt aan soortgelijke misdrijven, moet hij ook nog 103 
dagen zitten 

C 103 dagen, op voorwaarde dat hij zich in de gevangenis goed 
gedraagt; zo niet, dan moet hij in totaal 210 dagen zitten 

D 0 dagen, want hij is minderjarig en dan kun je niet werkelijk in een cel 
komen te zitten 

 
Zie tekst 15. 

2p 24 Hieronder staan vier beweringen. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 De jongen heeft een bijkomende straf en een maatregel opgelegd 

gekregen. 
2 De jongen kan in hoger beroep gaan. 
3 De rechtszaak van de jongen was niet openbaar. 
4 Uit tekst 15 blijkt dat de jongen berecht is door een strafrechter voor 

volwassenen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 … 
2 … 
3 … 
4 … 
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afbeelding 1   
 

 
 
bron: Harry Gijsberts, cartoon.blog.nl van 6 juli 2009 
 

1p 25 Een sanctie of straf wordt opgelegd met bepaalde doelen. 
In afbeelding 1 zegt een van de gevangenen: “Troost je met de gedachte 
dat je er uit komt als een betere crimineel.” 
Welk doel is volgens hem niet behaald? 
A beveiliging van de maatschappij 
B genoegdoening aan het slachtoffer 
C handhaving van de rechtsorde 
D resocialisatie 
 

1p 26 Er wordt veel onderzoek gedaan naar criminaliteit. 
Welk soort criminaliteit wordt relatief weinig door allochtone groepen 
gepleegd? 
A diefstal 
B drugscriminaliteit 
C veelvoorkomende criminaliteit 
D witteboordencriminaliteit 
 

Pagina: 454Voor 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).



 GT-0323-a-13-2-o 15 / 19 lees verder ►►►

tekst 16 
 
Jeugdstrafrecht 
 
Voor kinderen in de leeftijd tot … (a) … geldt het jeugdstrafrecht. Jonge 
kinderen tot … (b) … die iets doen wat strafbaar is, kunnen niet 
strafrechtelijk worden vervolgd. Ze mogen wel door de politie worden 
aangehouden, worden gefouilleerd (aan lichaam en kleding onderzocht) 
en worden meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. 
 
naar: www.om.nl van juli 2012 
 

1p 27 Welke twee verschillende leeftijden moeten op de puntjes in tekst 16 
worden ingevuld? 
  bij (a)  bij (b) 
A 16 jaar  10 jaar 
B 16 jaar  12 jaar 
C 18 jaar  10 jaar 
D 18 jaar  12 jaar 
 

1p 28 Een rechter kan hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen 
opleggen. 
Wat voor een soort sanctie(s) zijn een geldboete, een taakstraf en een 
gevangenisstraf? 
A alle drie hoofdstraffen 
B een hoofdstraf en twee bijkomende straffen 
C een hoofdstraf en twee maatregelen 
D een hoofdstraf, een bijkomende straf en een maatregel 
 

2p 29 Hieronder staan vier beweringen over de Halt-afdoening. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 De rechter legt alleen een Halt-afdoening op voor misdrijven. 
2 Een Halt-afdoening kan bestaan uit een leerstraf. 
3 Een Halt-afdoening past binnen het opsporingsbeleid van de overheid. 
4 Vanaf tien jaar kan een jongere verplicht worden een Halt-afdoening te 

volgen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 … 
2 … 
3 … 
4 … 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: overlast door hondenpoep 

 
Bij de beantwoording van de vragen 30 tot en met 41 maak je gebruik van 
de teksten 1 tot en met 6 in het tekstboekje. 
 
Lees tekst 1. 

4p 30 Overlast door hondenpoep is een maatschappelijk vraagstuk. Een 
maatschappelijk vraagstuk heeft vier kenmerken. Eén van deze 
kenmerken is bijvoorbeeld dat het vraagstuk de aandacht krijgt van de 
media. In en rond januari 2012 hebben diverse media aandacht besteed 
aan de overlast door hondenpoep.  
 Welke twee andere kenmerken van een maatschappelijk probleem 

komen in tekst 1 naar voren? 
Geef van beide kenmerken een citaat of voorbeeld uit tekst 1. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … 
Een voorbeeld/citaat hierbij uit tekst 1 is: … 
Kenmerk 2: … 
Een voorbeeld/citaat hierbij uit tekst 1 is: … 
 

4p 31 Een maatschappelijk vraagstuk als overlast door hondenpoep kun je 
bekijken vanuit verschillende invalshoeken, zoals de sociaaleconomische 
invalshoek. 
 Welke twee andere invalshoeken zijn te herkennen in tekst 1? 

Geef een verklaring voor je antwoord. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Invalshoek 1: … 
Deze invalshoek is te herkennen, omdat ... 
Invalshoek 2: … 
Deze invalshoek is te herkennen, omdat ... 
 

4p 32 Tekst 1 is verschenen in de Volkskrant. De media kunnen niet alle 
nieuwsberichten plaatsen of uitzenden. Daar is te weinig ruimte voor. Ze 
moeten een keuze maken tussen verschillende berichten. Hiervoor 
gebruiken de media een aantal criteria. Zo kunnen de eigen waarden of 
normen van de journalist een rol spelen en moet een bericht bijvoorbeeld 
passen bij de identiteit van het medium. 
 Noem twee andere selectiecriteria die een rol gespeeld kunnen 

hebben bij het plaatsen van tekst 1 in de Volkskrant. 
Geef per selectiecriterium een reden waarom de redactie van de 
Volkskrant van dat criterium is uitgegaan.  

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Selectiecriterium 1: … want … 
Selectiecriterium 2: … want … 
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1p 33 In Nederland wordt hondenbelasting geheven. Dit is belasting die betaald 
moet worden door mensen die een hond bezitten. 
Welk bestuursniveau bepaalt of de hondenbelasting geheven wordt en 
bepaalt ook de hoogte van deze belasting? 
A Dat bepaalt een gemeente zelf. 
B Dat is bij wet geregeld door de Europese Unie. 
C Dat wordt landelijk bepaald door het rijk. 
D Dat wordt per provincie bepaald. 
 
Lees tekst 2. 

3p 34 In tekst 2 worden groepen genoemd die bij het vraagstuk ‘overlast door 
hondenpoep’ betrokken zijn. 
 a Noem twee groepen uit tekst 2 die tegengestelde belangen kunnen 

hebben.  
 b Geef van beide groepen een belang dat zij kunnen hebben. 
Let op: de belangen die je bij b noemt, hoeven niet tegengesteld te zijn. 
Je mag alleen niet twee keer eenzelfde belang noemen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Twee groepen die tegengestelde belangen kunnen hebben: … en … 
Een belang van … (vul groep in) kan zijn: … 
Een ander belang van … (vul groep in) kan zijn: … 
 
Lees tekst 3. 

1p 35 In het proces van politieke besluitvorming kun je verschillende fasen 
onderscheiden. 
In welke fase zit het hondenpoepbeleid van Leeuwarden in tekst 3? 
A fase 1: uiten van wensen en erkennen van wensen als politieke 

problemen 
B fase 2: vergelijken/afwegen van problemen; het bedenken van 

oplossingen voor politieke problemen 
C fase 3: beslissen over problemen 
D fase 4: uitvoeren van besluiten 
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Zie tekst 3. 
2p 36 Om de overlast van hondenpoep te bestrijden kan een gemeente 

verschillende maatregelen nemen, bijvoorbeeld het inzetten van 
milieucontroleurs zoals de gemeente Leeuwarden doet. Dit kunnen zowel 
preventieve als repressieve maatregelen zijn. 
 Noem uit tekst 3 een preventieve en een repressieve maatregel die de 

gemeente Leeuwarden neemt om de overlast van hondenpoep te 
bestrijden. 

Let op: Het inzetten van milieucontroleurs mag je niet meer noemen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Preventieve maatregel: … 
Repressieve maatregel: … 
 
Zie tekst 3. 

2p 37 Iemand die in Leeuwarden de poep van zijn of haar hond niet opruimt, 
maakt zich schuldig aan een vorm van criminaliteit. 
 Wat houdt het begrip criminaliteit in? 
 Citeer een zin uit tekst 3 waaruit blijkt dat het niet opruimen van 

hondenpoep in Leeuwarden een vorm van criminaliteit is. 
 
Lees tekst 4 en zie tekst 3. 

1p 38 Criminaliteit is een plaats- en tijdgebonden begrip. 
 Is de informatie in tekst 3 en tekst 4 wel of niet een voorbeeld van 

criminaliteit als plaatsgebonden begrip? 
Verklaar je antwoord. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De informatie in tekst 3 en 4 is … (kies uit: wel/niet) 
een voorbeeld van criminaliteit als plaatsgebonden begrip, want … 
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Lees tekst 5. 
1p 39 De Duitse advocaat is naar het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens gestapt. Het Hof zal het verzoek van de advocaat toetsen aan het 
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). 
Wat zal het gevolg voor Nederland zijn als het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens vindt dat de hondenbelasting in strijd is met het 
EVRM en de Duitse advocaat gelijk geeft? 
A De uitspraak heeft voor Nederland geen gevolgen, omdat Nederland 

het EVRM niet heeft ondertekend en zich niet aan deze regels hoeft te 
houden. 

B De uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is 
niet bindend maar meer een soort advies; Nederland hoeft zich er (net 
als Duitsland) niets van aan te trekken.  

C Nederland zal zich net als Duitsland aan de uitspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens moeten houden. 

 
Lees tekst 6 en zie tekst 5. 

1p 40 Teksten kunnen in meer of mindere mate subjectief of objectief zijn. 
 Welke tekst is het meest subjectief, tekst 5 of tekst 6? 

Geef een reden waarom dat zo is. 
 

2p 41 Vind jij het een goede zaak als de hondenbelasting in Nederland zou 
worden afgeschaft? 
Beargumenteer je antwoord en betrek in je antwoord de volgende twee 
aspecten: 
1 je mening over het wel of niet in strijd zijn van het heffen van 

hondenbelasting met (een kenmerk van) de rechtsstaat en 
2 je mening over de noodzaak of meerwaarde van het heffen van 

hondenbelasting (om de overlast van honden(poep) tegen te gaan). 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Ik ben … (kies uit: voor/tegen) het afschaffen van de hondenbelasting, 
want … (betrek de aspecten 1 en 2 in je antwoord). 
 
 

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. 

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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Analyse maatschappelijk vraagstuk: overlast door hondenpoep 

 
tekst 1 
 
Meeste gemeenten hebben last van poep 
 
Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten zegt last te 
ondervinden van hondenpoep. Dat blijkt uit een onderzoek dat vandaag 
wordt gepresenteerd op het eerste Nationaal Symposium Hondenbeleid.  
In meer dan 50 procent van de gemeenten klagen burgers met regelmaat 
over de overlast die de stoelgang van de viervoeters veroorzaakt.  5 

Slechts de helft van alle gemeenten die meededen aan het onderzoek, 
stelt dat het gemeentelijke beleid om de hondenpoepoverlast aan te 
pakken, ook tot schonere straten heeft geleid. 
De meeste gemeentebesturen vinden dat de verantwoordelijkheid voor de 
overlast bij de bezitters van de honden ligt. Al blijkt de aanpak van de 10 

baasjes van de vervuilers in de praktijk lastig. Vooral het ‘op heterdaad 
betrappen’ van niet opruimende hondenbezitters blijkt in de praktijk vrijwel 
onmogelijk, geven gemeenten aan. 
Op het symposium spreekt onder anderen een hoogleraar veterinaire 
volksgezondheid van de Universiteit Utrecht. Hij stelt dat hondenpoep niet 15 

alleen vervelend, maar ook levensgevaarlijk kan zijn door de wormen die 
erin zitten.  
Volgens het CBS is hondenpoep al jaren volksergernis nummer één. Het 
totale aantal honden in Nederland wordt op 1,5 miljoen geschat.  
Op het symposium komen vertegenwoordigers van meer dan 60 20 

gemeenten samen om te praten over het Nederlandse hondenbeleid in al 
zijn facetten. 
 
naar: www.volkskrant.nl van 19 januari 2012 
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tekst 2 
 
‘Hondenpoep is een lastig onderwerp’   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hondenpoepverbod 

 
Poep op de stoep blijft een grote ergernis. In meer dan 50 procent van de 
gemeenten klagen burgers regelmatig over de overlast. Dat blijkt uit een 
onderzoek dat vandaag wordt gepresenteerd op het eerste Nationaal 
Symposium Hondenbeleid. 
Volgens Mark de Haas, organisator van het symposium, is hondenpoep 5 

een ingewikkeld probleem. “Het is een lastig onderwerp waar drie partijen 
bij betrokken zijn. Dat zijn de gemeenten die het hondenbeleid voeren, dat 
zijn hondenbezitters die zich tegen het beleid verzetten en je hebt de 
mensen die in de hondenpoep gaan staan. En die kijken allemaal heel erg 
verschillend naar de materie.” 10 

Helaas zijn de hondenbezitters niet aanwezig op het symposium. Volgens 
De Haas zijn de hondenbezitters daarvoor niet goed genoeg 
georganiseerd. “De hondenbezitters zijn vaak wel verenigd, maar dan in 
een bepaalde gemeente en vaak ook alleen om een standpunt in te 
nemen tegen het gemeentelijk hondenbeleid.” 15 

 
naar: www.nos.nl van 19 januari 2012 
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tekst 3 
 
Honden 
 
Veel mensen beleven elke dag veel plezier aan hun trouwe viervoeter. 
Andere mensen voelen zich niet veilig bij loslopende honden en ergeren 
zich aan hondenpoep. Met heldere spelregels en goede voorzieningen wil 
de gemeente Leeuwarden aan beide partijen tegemoet komen, zodat de 
stad voor iedereen leefbaar blijft. 
 
Spelregels en hondenpoepvoorzieningen 
Als u een hond bezit, gelden er voor u heldere spelregels. Bijvoorbeeld 
dat uw hond alleen op speciale losloopterreinen mag loslopen.   
Daarnaast moet u hondenpoep altijd en overal opruimen. Daarvoor kunt u 
gebruikmaken van speciale hondenpoepvoorzieningen zoals 
hondenpoepbakken, poepgrijpers en BioBags. Zo houden we de stad voor 
iedereen schoon. 
Als hondenbezitter bent u verplicht hondenbelasting te betalen. De 
gemeente gebruikt uw geld onder andere voor: 
 inzet milieucontroleurs voor controle en handhaving en afdoen 

meldingen 
 aanleg en onderhoud van de 38 losloopterreinen 
 aanschaffen van hondenpoepvoorzieningen 
 voorlichtingscampagnes. 
 
Als u zich niet aan de regels houdt, kunt u een boete krijgen. Voor het niet 
opruimen van hondenpoep is deze boete 120 euro. 
 
naar: www.leeuwarden.nl van 14 augustus 2012 
 
tekst 4 
 
Boetes voor hondenpoep omhoog 
 
De gemeenteraad van Ibiza (Spanje) komt met een voorstel om de boetes 
flink te verhogen voor mensen die de uitwerpselen van hun huisdieren 
niet zelf opruimen. Kennelijk is de ergernis ook op Ibiza enorm hoog. 
Het is nog niet duidelijk wat de bedragen zullen worden, maar de 
burgemeester gaf als aanwijzing dat deze zeker niet onder de duizend 
euro zullen zijn. Dat is een aanzienlijke verhoging van de tot nog toe 
geldende bedragen van 150 tot maximaal 750 euro.  
 
naar: www.ibizavandaag.nl van 16 juni 2012 
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tekst 5 
 
‘Hondenbelasting schendt mensenrechten’ 
 
STRAATSBURG -  Een Duitse advocaat heeft het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens gevraagd om de hondenbelasting af te schaffen. Hij 
vindt de belasting een aantasting van het privéleven en discriminerend. 
Katten, paarden en hamsters zijn immers belastingvrij. Landen als Groot-
Brittannië, Frankrijk en Spanje hebben de hondenbelasting al afgeschaft.  
 
naar: www.telegraaf.nl van 30 juni 2012 
 
tekst 6 
 
Niet de hondenbelasting afschaffen maar kattenbelasting invoeren! 
Mijn hond moet aangelijnd, poep moet opgeruimd worden terwijl ik 
belasting betaal. 
En dit terwijl katten 
 loslopen 
 overal poepen 
 tegen de voordeur sproeien omdat we een hond hebben 
 de hele nacht krols krijsen 
 de auto bekrassen als ze grip verliezen en de nagels uitzetten 
 de vuilniszakken opentrekken want kattenbakbezitters zetten de 

zakken 6 dagen te vroeg buiten 
 enz... enz... 
En voor al die overlast wordt NIKS betaald! 
 
naar: ingezonden brief op www.telegraaf.nl van juni 2012 
 

einde  
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tijdvak 1 
#dag # mei 

#tijd - #tijd uur 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 1 
dinsdag 22 mei 

9.00 - 11.00 uur 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

Politiek en beleid 
 
tekst 1 
 
Haagse bouwplannen tijdelijk in de ijskast 
 
De gemeente moet bezuinigen, ook op bouwplannen in de stad. Het college van 
Burgemeester en Wethouders heeft een keuze gemaakt welke projecten 
doorgaan en welke worden uitgesteld. De gemeenteraad beslist over de 
voorstellen op 28 oktober. 
 
naar: De Stadskrant van 20 oktober 2010 
 

1p 1 Het tot stand komen van een politiek besluit kent vier fasen. 
In welke fase bevindt zich de besluitvorming over de bouwplannen in tekst 1? 
A fase 1: noemen van wensen/het (h)erkennen van het probleem als politiek 

probleem 
B fase 2: vergelijken of afwegen van wensen of behoeften: de politiek komt 

met oplossingen 
C fase 3: het nemen van besluiten 
D fase 4: het uitvoeren van besluiten 
 

1p 2 Wie of wat vormt of vormen het dagelijks bestuur van de gemeente? 
A de burgemeester 
B de gemeenteraad 
C de wethouders 
D het college van B en W 
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3p 3 Hieronder staan vijf politieke stromingen: 
1 de christendemocratische stroming 
2 de ecologische stroming 
3 de liberale stroming 
4 de rechts-extremistische stroming 
5 de sociaaldemocratische/socialistische stroming 
 Geef van elk van de volgende politieke partijen aan tot welke politieke 

stroming de partij gerekend kan worden: CDA, GroenLinks, Partij voor de 
Dieren, SGP, SP, VVD. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan met het juiste  
nummer. 
CDA: …  
GroenLinks: … 
Partij voor de Dieren: … 
SGP: … 
SP: … 
VVD: … 
Let op: niet alle vijf de genoemde stromingen komen in het antwoord voor. 
 
tekst 2 
 
Wilders wil koningin buiten regering plaatsen 
 
PVV-leider Geert Wilders vindt dat de grondwet moet worden gewijzigd om 
koningin Beatrix als staatshoofd buiten de regering te plaatsen. Hij wil slechts 
een ceremonieel koningschap, zoals in Scandinavische landen traditie is. 
In de loop van 2011 zal hij een wetsvoorstel indienen om de grondwet te 
wijzigen. 
 
naar: www.pvv.nl van 9 december 2010 
 

1p 4 Parlementsleden hebben een aantal rechten om hun taken te kunnen uitvoeren. 
Van welk recht wil Geert Wilders gebruik maken in tekst 2? 
van 
A het recht om moties in te dienen 
B het recht van amendement 
C het recht van initiatief 
D het recht van interpellatie 
 

2p 5 In tekst 2 lees je dat de PVV wil dat de koningin alleen nog haar ceremoniële 
taken behoudt. 
 Noem twee niet-ceremoniële taken die de koningin nu heeft. 
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afbeelding 1      
 

 
 
bron: www.refdag.nl van 23 juni 2011 
 
Bekijk afbeelding 1. 

1p 6 Op de foto zie je minister-president Rutte met twee andere Europese leiders: de 
Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel. De foto is 
gemaakt tijdens een EU-top in Brussel. 
Hoe heet het Europees bestuursorgaan waarin onder andere deze Europese 
leiders vergaderen? 
A de Europese Commissie 
B de Europese Raad 
C de Raad van de Europese Unie 
D het Europees Parlement 
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2p 7 Er zijn in Nederland voorstanders en tegenstanders van het houden van een 
referendum. 
Hieronder staat een aantal beweringen over een referendum: 
1 Alleen over eenvoudige kwesties kan een referendum worden gehouden. 
2 Burgers kunnen alleen kiezen uit ‘ja’ of ‘nee’ als antwoord. 
3 Door het houden van referenda (meervoud van referendum) zal het 

vertrouwen van de burgers in de politiek toenemen. 
4 Een referendum geeft het kabinet meer macht. 
5 Een referendum vergroot de afstand tussen kiezers en politici. 
6 Kiezers hebben via een referendum direct invloed op het politieke proces. 
 Welke twee beweringen kunnen voorstanders van een referendum als 

argument aanvoeren? 
Kies twee nummers uit bovenstaand rijtje. 

 
tekst 3 
 
Twintig weken verlof 
 
Vrouwen moeten van een grote meerderheid in het Europees Parlement recht 
krijgen op twintig weken zwangerschapsverlof. De parlementariërs gunnen jonge 
vaders twee weken betaald verlof. Of het Europees Parlement zijn zin krijgt, is 
zeer onzeker. Daaraan moet(en) eerst … goedkeuring geven, en die is/zijn zeer 
verdeeld. De verlofregelingen rondom zwangerschap en geboorte verschillen nu 
sterk per lidstaat. In Nederland krijgen vrouwen zestien weken verlof. 
 
naar: de Volkskrant van 21 oktober 2010 
 

1p 8 Wat moet er op de puntjes in tekst 3 worden ingevuld? 
A alle parlementen van de landen die lid zijn van de EU 
B de Europese Commissie 
C de ministers van Sociale Zaken van de EU-landen 
D meer dan de helft van de parlementen van de EU-landen 
 

1p 9 Uit hoeveel leden bestaat het Nederlandse parlement? 
A 150 
B 200 
C 225 
D 250 
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tekst 4 
 
Rotterdam voelt niet voor selectief fouilleren 
 
De Rotterdamse politiek voelt niets voor het voorstel van Leefbaar Rotterdam 
om de politie “risicogroepen als Antilliaanse jonge mannen” te laten fouilleren. 
Een meerderheid noemde het zeer bezwaarlijk dat de politie op basis van 
afkomst, sekse, nationaliteit of huidskleur zou mogen fouilleren. Ook 
burgemeester Ahmed Aboutaleb noemde het selectief fouilleren onnodig en 
risicovol. Volgens hem kunnen mensen selectief fouilleren als racistisch ervaren. 
Daardoor kan selectief fouilleren in strijd zijn met  … . 
 
naar: www.nu.nl van 9 september 2010 
 

1p 10 Wat moet er op de puntjes in tekst 4 worden ingevuld?  
A artikel 1 van de grondwet 
B de vrijheid van vergadering 
C het recht op onaantastbaarheid van het lichaam 
D het recht op privacy 
 
tekst 5 
 
Spoeddebat over vastgebonden gehandicapte 
 
De Tweede Kamer houdt binnenkort een spoeddebat over een 18-jarige  
bewoner van een instelling voor verstandelijk gehandicapten.  
De PvdA wil het debat naar aanleiding van een uitzending van het  
actualiteitenprogramma Uitgesproken EO. Het tv-programma stelt dat de 
18-jarige jongen al drie jaar niet meer in de buitenlucht is geweest en elke dag 
met  een tuigje en een riem aan de muur wordt geketend. Zijn kamer zou veel 
weg hebben van een isoleercel.  
 
naar: www.ad.nl van 18 januari 2011 
 
Lees tekst 5. 

1p 11 De PvdA wil een debat naar aanleiding van een actualiteitenprogramma van de  
EO. Daarmee vervult de EO een speciale functie van de massamedia voor de 
politieke besluitvorming. 
Welke functie van de massamedia is dat? 
A bijdrage leveren aan de meningsvorming van de burgers 
B burgers informeren over het overheidsbeleid 
C onderwerpen aandragen voor de politieke agenda 
D politici controleren 
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tekst 6 
 
EU zet deur verder open voor Kroatië 
 
Kroatië is een stap verder op weg naar het lidmaatschap van de Europese Unie. 
De onderhandelingen met het land zijn in de laatste fase beland, zei de 
eurocommissaris voor Uitbreiding, Stefan Füle, gisteren. 
Kroatië zou het 28ste lid van de Europese Unie worden. Maar het is nog 
onduidelijk wanneer dat gebeurt, gezien de toenemende tegenzin in sommige 
lidstaten tegen uitbreiding van de Unie. 
 
bron: Het Parool van 10 november 2010 
 

1p 12 Zoals je in tekst 6 kunt lezen, staat niet iedereen positief tegenover de 
uitbreiding van de Europese Unie door de toetreding van Kroatië. 
 Geef een argument tegen de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie. 
 
tekst 7 
 
Uitgangspunt 
 
We moeten samen zorgen voor een goede samenleving. Beslissingen moeten 
we nemen op de plekken die daar het meest geschikt voor zijn. En taken moeten 
uitgevoerd worden door de organisaties of mensen die daar het meest geschikt 
voor zijn. Bijvoorbeeld in het gezin, in vakbonden of werkgeversorganisaties, in 
het bedrijfsleven of bij de gemeente. Zo voorkom je een betuttelende overheid. 
 
naar: www.cda.nl van 19 april 2011 
 

1p 13 Over welk uitgangspunt van het CDA gaat tekst 7? 
over 
A gespreide verantwoordelijkheid 
B harmonie 
C particulier initiatief 
D rentmeesterschap 
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tekst 8 
 
Sportpark in Amsterdamse wijk IJburg veel te klein 
 
Het ernstige tekort aan sportvoorzieningen in het Diemerpark in Amsterdam 
IJburg staat weer op de politieke agenda. Dit is mede te danken aan 
gemeenteraadslid Evelien van Roemburg van GroenLinks, die het sportpark eind 
2010 met Brian Benjamin (VVD) bezocht. Dat gebeurde naar aanleiding van de 
brief die de sportclubs stuurden aan de gemeente. Van Roemburg schrok zo van 
de situatie dat ze direct een … indiende. 
In haar … , door een ruime meerderheid aangenomen, dringt ze er bij het 
college van B&W op aan een oplossing te zoeken voor het enorme tekort aan 
velden en bijbehorende accommodaties. Van Roemburg: “Tijdens de rondleiding 
dacht ik: mijn hemel. De sportclubs hebben samen honderden kinderen op de 
wachtlijst. En dat terwijl Amsterdam zoveel mogelijk Amsterdamse kinderen aan 
het sporten wil krijgen.” 
 
naar: de Brug van 28 januari 2011 
 

1p 14 Welk woord moet twee keer worden ingevuld op de puntjes in tekst 8? 
A amendement 
B enquête 
C motie 
D wet 
 
Zie tekst 8. 

2p 15 Maatschappelijke organisaties, waaronder sportclubs, hebben verschillende 
machtsmiddelen om de politieke besluitvorming te beïnvloeden. 
 Noem twee machtsmiddelen die de sportclubs op IJburg kunnen inzetten. 
 
tekst 9 
 
Petitie tegen rookbeleid 
 
Antirookclub Clean Air Now (CAN) overhandigt vandaag een petitie aan minister 
Edith Schippers van Volksgezondheid waarin CAN zich uitspreekt tegen de 
versoepeling van het rookverbod in de Nederlandse horeca. 
In Nederland gold sinds de zomer van 2008 een algeheel rookverbod voor de 
horeca. De minister versoepelde het verbod eind vorig jaar. In kleine cafés 
zonder personeel mochten de asbakken weer terug op tafel. 
Clean Air Now wil het kabinet “snel en krachtig duidelijk maken dat deze 
onzinnige maatregel meteen weer uit het regeerakkoord kan worden geschrapt”. 
 
naar: www.ad.nl van 18 januari 2011 
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Lees tekst 9. 
2p 16 Clean Air Now is een belangengroep of pressiegroep. Een kenmerk van 

belangen- of pressiegroepen is dat die groepen bepaalde belangen nastreven. 
 Noem een ander algemeen kenmerk van een belangen- of pressiegroep en 

geef aan hoe Clean Air Now daaraan voldoet.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk: … 
Clean Air Now voldoet daaraan want … 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 10 
 
‘Criminele jongeren harder aanpakken’ 
 
Slechte regels maken een situatie erger. Dat vindt de Amsterdamse 
politiecommissaris Liesbeth Huyzer als het gaat om criminele jongeren. Zij vindt 
dat die harder aangepakt moeten worden en op dezelfde manier gestraft moeten 
worden als volwassenen. 
 
naar: 7days van 28 april 2009 
 

1p 17 Van wat voor beleid is de Amsterdamse politiecommissaris voorstander volgens 
tekst 10? 
A lik-op-stukbeleid 
B preventief beleid 
C repressief beleid 
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tekst 11 
 
Misdaad blijft verborgen 
 
Criminaliteit in Nederland blijft voor een groot deel verborgen, omdat 
slachtoffers het niet melden. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Slechts een derde van alle delicten wordt gemeld. In ruim een kwart van 
de gevallen doen burgers ook daadwerkelijk aangifte. 
Vooral bij bedreigingen en seksuele delicten doen slachtoffers vaak geen 
aangifte. Seksuele delicten worden slechts in 3% van de gevallen aangegeven, 
bij bedreigingen is dit 11%.  
 
naar: Dagblad De Pers van 2 november 2010 
 
Lees tekst 11. 

1p 18 Het CBS stelt dat slechts 3% van de seksuele delicten en slechts 11% van de 
bedreigingen is aangegeven. Om deze conclusie te kunnen trekken heeft het 
CBS twee soorten onderzoeken of statistieken met elkaar vergeleken. 
 Welke twee onderzoeken of statistieken heeft het CBS met elkaar 

vergeleken? 
 
tekst 12 
 
De pyromaan1) van Almelo  
 
De heer G. dacht dat een 24-jarige Almeloër van plan was een vrachtwagen in 
brand te steken en meende dat deze man de pyromaan van Almelo was. 
G. waarschuwde daarom de politie. De politie heeft de Almeloër echter niet 
aangehouden. Enige tijd later stond de schuur bij de woning van de vriendin van 
G. in brand.  
Na het ontdekken van de brand ging G. met een zwaard op weg naar de straat 
waar de Almeloër woont, om hem te bedreigen. Onderweg werd G. door de 
politie aangehouden.  
 
naar: TC Tubantia van 31 oktober 2010 
 

 
1p 19 Criminaliteit heeft behalve materiële ook immateriële gevolgen. 

Welk immaterieel gevolg van criminaliteit komt naar voren in de laatste alinea 
van tekst 12? 
A burgers voelen zich in hun bewegingsvrijheid beperkt 
B gevaar voor eigenrichting 
C gevoelens van angst en onveiligheid 
D optreden van emotionele schade, vooral bij gewelddadige delicten 
 

noot 1  pyromaan = brandstichter 
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LEEFBAAR ROTTERDAM WIL TIPLIJN VOOR VUURWAPENS 

HALLO?    MET DE TIPLIJN 
HALLOO    IS  DAAR IEMAND? 

afbeelding 2       
 

 
 
bron: www.toosenhenk.nl van september 2010 
 
Bekijk afbeelding 2. 

1p 20 De cartoon is gemaakt naar aanleiding van een voorstel van Leefbaar 
Rotterdam voor een tiplijn waar illegale vuurwapens kunnen worden gemeld. 
Er zijn verschillende soorten overheidsbeleid ten aanzien van criminaliteit. 
Onder welk soort overheidsbeleid valt het voorstel van Leefbaar Rotterdam? 
onder  
A jeugdbeleid 
B preventief beleid 
C repressief beleid 
D vervolgingsbeleid 
 

1p 21 Stel dat een verdachte om 11.00 uur ’s ochtends wordt opgepakt door de politie 
en meegenomen wordt naar het bureau. De officier van justitie geeft geen 
toestemming om de verdachte langer vast te houden. 
Wanneer moet de politie deze verdachte dan uiterlijk weer vrijlaten? 
A om 17.00 uur ’s middags 
B om 19.00 uur ’s avonds 
C vier dagen later om 11.00 uur ’s ochtends 
D zes dagen later om 11.00 uur ’s ochtends 
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tekst 13 
 
Boef zoekt vrouw 
 
Wat doet gevangenisstraf met je liefdesleven? Vrijgezelle criminelen hebben na 
hun gevangenisstraf niet meer of minder kans op een liefje dan even zware 
criminelen die er met een taakstraf of boete vanaf komen. Maar voor getrouwde 
criminelen verhoogt de celstraf de kans op echtscheiding met twintig procent, zo 
blijkt uit nieuw onderzoek van criminoloog Arjan Blokland. En dat is slecht 
nieuws voor de samenleving, want juist een partner houdt mensen op het rechte 
pad.  
 
bron: Spits van 24 september 2010 
 

1p 22 Welke maatschappelijke verklaring voor crimineel gedrag past bij de laatste zin 
uit tekst 13? 
A De samenleving wordt steeds anoniemer; dat bevordert crimineel gedrag. 
B Er is meer gelegenheid tot het plegen van criminaliteit; dat bevordert 

crimineel gedrag. 
C Gebrek aan maatschappelijke bindingen bevordert crimineel gedrag. 
D Slechte levensomstandigheden bevorderen crimineel gedrag. 
 

1p 23 Slechts een klein deel van de mensen dat zich schuldig maakt aan 
witteboordencriminaliteit komt voor de rechter. 
 Geef hier een reden voor. 
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tekst 14       
 
‘Verbied de mosquito’ 
 
Mosquito’s, apparaatjes die hard piepen1) en zo jongeren moeten wegjagen van 
hangplekken, moeten verboden worden. Volgens een commissie van de Raad 
van Europa, die de mosquito’s onderzocht, zijn de apparaten in strijd met de 
mensenrechten. De Raad zegt dat jongeren op die manier worden behandeld als 
ongedierte. Overigens kan de Raad de mosquito zelf niet verbieden. 
Er is al langer gedoe om de mosquito, die onder meer in Rotterdam wordt 
gebruikt om hangjongeren te verdrijven. In november 2008 waarschuwde 
minister Ter Horst dat gemeentes een rechtszaak riskeren omdat mosquito’s in 
strijd kunnen zijn met de grondwet.  
 

 
 
naar: www.headlines.nos.nl van 11 maart 2010 
 

 
2p 24 In de rechtsstaat heeft de overheid de volgende taken: 

1 handhaven van de rechtsorde; 
2 beschermen en respecteren van de rechten van de burgers. 
Deze twee taken van de overheid kunnen met elkaar botsen. Tekst 14 is 
daarvan een voorbeeld. 
 Leg aan de hand van tekst 14 uit dat taken 1 en 2 met elkaar kunnen botsen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Taak 1 houdt in het voorbeeld van de mosquito in dat … 
Taak 1 botst met taak 2 omdat … 
 

noot 1  De hoge pieptoon, die de mosquito produceert, is vrijwel alleen hoorbaar voor jongeren tot 
 ongeveer 25 jaar. 
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tekst 15 
 
Schimmel in supermarkt 
 
De eigenaren van een supermarkt in Amsterdam staan voor de politierechter 
vanwege de uitkomsten van een aantal controles door de Voedsel en Waren 
Autoriteit. Zij worden onder andere verdacht van het overtreden van de 
Warenwet. 
In de tenlastelegging staat onder andere dat de voorverpakte rijst en het rooster 
van de groentekoelcel waren beschimmeld. Op een snijtafel lag “bruinkleurig 
waterig vocht” en vanonder de snijplank kwam “een doordringende geur”.  
 
naar: Het Parool van 3 augustus 2010 
 
Lees tekst 15. 

1p 25 Wie heeft het in de tenlastelegging over “een doordringende geur”? 
A de advocaat 
B de controleur van de Voedsel en Waren Autoriteit 
C de officier van justitie 
D de politierechter 
 
 
tekst 16 
Onze partij vindt dat de basis van een veilige samenleving thuis wordt gelegd. 
Ouders zijn verantwoordelijk voor een goede opvoeding, zij moeten aan hun 
kinderen aangeven wat kan en wat niet kan. Waarden en normen moeten door 
ouders worden overgedragen aan kinderen.  
 
tekst 17 
De buurt is van zijn bewoners. Als het niet veilig is, spelen de kinderen niet op 
straat. Als je je niet veilig voelt, kun je als homo niet eens hand in hand met je 
partner over straat lopen. Daarom is veiligheid zo essentieel. Maar ook 
veiligheid is oneerlijk verdeeld. Juist kwetsbare wijken met veel lage inkomens 
zijn het meest onveilig. 
 
tekst 18 
In Nederland worden hele buurten geterroriseerd door probleemjongeren. Onze 
partij vindt dat hier keihard tegen op moet worden getreden. Onze partij heeft al 
meermalen aangegeven dat snelrecht consequent moet worden toegepast en 
jongeren dus pas weer op straat mogen terugkeren als zij hun straf hebben 
uitgezeten. 
 
naar: de websites van drie politieke partijen van 17 januari 2011 
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1p 26 De teksten 16, 17 en 18 zijn afkomstig van de websites van drie verschillende 
politieke partijen. 
 Welke tekst hoort bij welke politieke partij? 

Kies uit de volgende drie partijen: het CDA, de PvdA en de VVD. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan met de juiste 
partij. 
tekst 16: … 
tekst 17: … 
tekst 18: … 
 
tekst 19 
 
Mannen veroordeeld voor 1312-shirt 
 
De politierechter in Amsterdam heeft drie Ajaxfans een geldboete opgelegd 
omdat ze een T-shirt droegen met een code die zich tegen de politie uitspreekt. 
Op het kledingstuk stonden de cijfers 1312, die volgens de volgorde in het 
alfabet voor ACAB staan. Dat betekent volgens het Openbaar Ministerie (OM) 
“all cops are bastards”, oftewel: alle agenten zijn klootzakken. 
Het drietal droeg de T-shirts tijdens de voetbalwedstrijd Ajax-Heracles op 18 
april vorig jaar. Justitie besloot ze te vervolgen wegens belediging. De Ajaxfans 
moeten een boete van 330 euro betalen. Het is volgens het OM voor het eerst 
dat een veroordeling heeft plaatsgevonden voor de cijfercombinatie 1312. De 
letters ACAB leidden al eerder tot een straf. 
 
bron: www.spitsnieuws.nl van 6 januari 2011 
 

1p 27 Wat blijkt uit tekst 19? 
A Criminaliteit is een tijdgebonden begrip. 
B De uitvoerende en de rechterlijke macht zijn niet volledig gescheiden. 
C Het Openbaar Ministerie bepaalt in Nederland hoeveel straf iemand krijgt. 
D Klassenjustitie: Ajax-fans worden strenger bestraft dan andere fans. 
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tekst 20 
 
Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, 
geëist tegen een voormalige directeur van een recyclingbedrijf in Rotterdam. De 
man zou partijen gestolen koper en nikkel hebben opgekocht en doorverkocht. 
 
naar: Spits van 20 januari 2011 
 

2p 28 Hieronder staat een aantal begrippen om strafbare gedragingen mee aan te 
duiden: 
1 diefstal 
2 heling 
3 misdrijf 
4 overtreding 
5 witteboordencriminaliteit 
 Met welke twee begrippen kan het strafbare gedrag, waar de man in tekst 20 

van verdacht wordt, aangeduid worden? 
Kies twee nummers uit bovenstaand rijtje. 

 

Pagina: 480Voor 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).



 GT-0323-a-12-1-o 17 lees verder ►►► 

tekst 21       
 

 
 
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en  
politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij  
wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en  
medewerkers van bedrijven uit de gemeente.  
Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en  
leefomgeving? Klik hier voor de deelnemende gemeenten. 
 
bron: www.burgernet.nl van 28 december 2010 
 
Lees tekst 21. 

1p 29 Welke oorzaak van criminaliteit past bij de oproep van Burgernet? 
A de armoede en werkloosheid in de samenleving 
B het anoniemer worden van de samenleving 
C persoonlijkheidskenmerken, zoals impulsiviteit 
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… HET  LIJKT  W EL 
OF U HET  MOORDEN 

NIET KUNT  LATEN 

F o k k e      e n  Su k k e  
Z I J N  N I E T  B O O S  M A A R  W E L  T E L E U R G E S T E L D  

NOU BENT U HIER 
ALW EER  ONDANKS 
DIE  TAAKSTRAF … 

tekst 22 
 
Opa kan het smokkelen niet laten 
 
Een 77-jarige Oostenrijker kan het drugssmokkelen niet laten. Bij zijn 23e 
veroordeling beloofde hij de rechter nog dat hij echt zou ophouden, maar nu 
heeft de ‘drugsopa’ weer de handboeien om gekregen. De politie beschuldigt 
hem ervan dat hij vijftig keer drugs heeft vervoerd van Amsterdam naar Wenen. 
 
bron: www.tctubantia.nl van 15 december 2010 
 

1p 30 Van welk verschijnsel is er sprake in tekst 22? 
A beeldvorming 
B georganiseerde criminaliteit 
C heling 
D klassenjustitie 
E recidive 
 
afbeelding 3       
 

 
 
bron: www.foksuk.nl van 25 maart 2011 
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Bekijk afbeelding 3. 
2p 31 Straffen worden met bepaalde doelen opgelegd, bijvoorbeeld met het doel de 

dader of anderen af te schrikken. 
 Welk ander doel van straffen is volgens de ‘rechters’ Fokke en Sukke met 

de taakstraf in ieder geval niet bereikt? 
Geef een verklaring voor je antwoord. 

 
tekst 23 
 
Wat is de Hoge Raad? 
 
De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste gerechtelijke instantie in 
Nederland. Wie het niet eens is met een uitspraak van het gerechtshof, kan in 
de meeste gevallen beroep aantekenen bij de Hoge Raad der Nederlanden.  
 
bron: www.rijksoverheid.nl van 17 april 2011 
 
Lees tekst 23. 

1p 32 Wie kunnen er beroep aantekenen bij de Hoge Raad? 
A de advocaat en het slachtoffer 
B de officier van justitie en de verdachte 
C de officier van justitie en het slachtoffer 
D het slachtoffer en de verdachte 
 
tekst 24 
 
Celstraf en jeugd-tbs 
 
In de zaak B. is woensdag een 16-jarige jongen tot twintig maanden 
jeugddetentie en jeugd-tbs veroordeeld. Een 20-jarige man kreeg tien maanden 
cel, waarvan vijf voorwaardelijk. Een 18-jarige vrouw kreeg 200 uur werkstraf. 
 
naar: www.omroepgelderland.nl van 23 maart 2011 
 
Lees tekst 24. 

1p 33 De rechter kan hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen opleggen aan 
een verdachte. 
Wat heeft de rechter in de zaak B. opgelegd? 
A drie hoofdstraffen en een bijkomende straf 
B drie hoofdstraffen en een maatregel 
C een hoofdstraf, een bijkomende straf en twee maatregelen 
D een hoofdstraf, twee bijkomende straffen en een maatregel 
E twee hoofdstraffen, een bijkomende straf en een maatregel 
 

2p 34 In de wet zijn de rechten van een verdachte vastgelegd. Sommige rechten 
hebben specifiek betrekking op de rechtszitting, zoals het recht op een eerlijk 
proces voor een onpartijdige rechter. 
 Noem twee rechten die een verdachte al heeft bij aanhouding of vervolging. 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: armoede in Nederland 
 
Bij de beantwoording van de vragen 35 tot en met 46 maak je gebruik van de 
teksten 1 tot en met 6 in het tekstboekje. 
 
Lees tekst 1. 

4p 35 Armoede in Nederland is een maatschappelijk vraagstuk. Iets is een 
maatschappelijk vraagstuk als het voldoet aan een aantal kenmerken. Eén van 
deze kenmerken is bijvoorbeeld dat er sprake moet zijn van een sociaal probleem, 
dat wil zeggen dat het moet gaan om een situatie die veel mensen onwenselijk 
vinden. 
 Welke twee andere kenmerken van een maatschappelijk probleem komen in 

tekst 1 naar voren? 
Geef van beide kenmerken een voorbeeld of citaat uit tekst 1. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … 
Een voorbeeld/citaat uit tekst 1 is: … 
Kenmerk 2: … 
Een voorbeeld/citaat uit tekst 1 is: … 
 
Lees van tekst 1 de regels 6 tot en met 10. 

1p 36 Een maatschappelijk vraagstuk als het armoedeprobleem kun je bekijken vanuit 
verschillende invalshoeken. 
Welke invalshoek kun je herkennen in de regels 6 tot en met 10 van tekst 1? 
A de politiek-juridische invalshoek 
B de sociaal-culturele invalshoek 
C de sociaal-economische invalshoek 
D de veranderings- en vergelijkende invalshoek 
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Lees tekst 2. 
2p 37 Nederland is een verzorgingsstaat. In een verzorgingsstaat heeft de overheid de 

taak om voor een aantal zaken te zorgen. 
Hieronder staat een aantal taken van de overheid: 
1 De overheid dient de grondrechten zoals godsdienstvrijheid te garanderen. 
2 De overheid dient te zorgen voor collectieve voorzieningen zoals 

gezondheidszorg en onderwijs. 
3 De overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde. 
4 De overheid is verantwoordelijk voor een minimumniveau van 

bestaanszekerheid van alle burgers. 
Op basis van tekst 2 zou je kunnen zeggen dat de overheid moeite heeft om één 
van bovenstaande taken te vervullen. 
 Welke taak is dit? 

Kies een nummer uit bovenstaand rijtje. 
Licht je antwoord toe met behulp van een verwijzing naar tekst 2. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Nummer … 
Dit blijkt uit tekst 2, omdat daarin staat dat … 
 
Zie tekst 1 en 2. 

1p 38 Er zijn verschillende theorieën over de beïnvloeding van mensen door de 
massamedia. Tekst 1 en 2 besteden aandacht aan onderzoeksrapporten van 
SCP/CBS en van de gezamenlijke kerken in Nederland. Vervolgens komt het 
probleem onder de aandacht van de politiek en het grote publiek. 
Welke beïnvloedingstheorie is hier van toepassing? 
A de agendatheorie 
B de injectienaaldtheorie 
C de theorie van de media als betekenisgever 
D de theorie van de selectieve perceptie 
 
Zie tekst 1. 

1p 39 De informatie die we via de media krijgen, kan meer of minder betrouwbaar zijn. 
Waarom is de informatie in tekst 1 betrouwbaar? 
A De gegevens berusten op controleerbare feiten. 
B Er wordt een mening gegeven over de gevolgen van het armoedevraagstuk. 
C In de tekst is sprake van hoor en wederhoor. 
D In de tekst wordt een vergelijking gemaakt met vroeger. 
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Lees tekst 3. 
2p 40 In tekst 3 staat de mening van een politieke partij over armoede en 

armoedebestrijding. 
 Van welke politieke partij is tekst 3 afkomstig? 

Kies uit de volgende politieke partijen: het CDA, de PvdA, de SGP en de 
VVD. 
Verklaar je antwoord met een politiek uitgangspunt van de stroming waar 
deze partij toe behoort. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Politieke partij: … 
Uitgangspunt: … 
 
Lees tekst 4. 

2p 41 Het bestuur van de Europese Unie bestaat uit verschillende organen. Tekst 4 is 
afkomstig van de Europese Commissie. 
 Welke twee beweringen over de Europese Commissie zijn juist? 

Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 
De Europese Commissie 
1 behartigt de belangen van de afzonderlijke lidstaten. 
2 behartigt de belangen van de EU in haar geheel. 
3 controleert de Raad van Europa. 
4 controleert het Europees Parlement. 
5 doet rechterlijke uitspraken over zaken die onder de EU vallen. 
6 is het dagelijks bestuur van de EU. 
7 is het hoogste besluitvormende orgaan van Europa. 
 
Zie tekst 4. 

1p 42 2010 is uitgeroepen tot het Europees jaar van de bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting. Een aandachtspunt in dat jaar was onder andere het 
tegengaan van stereotypen van armoede. 
Stel dat iemand heeft onderzocht hoe stereotypering van mensen die in 
armoede leven kan worden tegengegaan. 
Vanuit welke invalshoek heeft hij of zij dan onderzoek naar het 
armoedeprobleem gedaan? 
vanuit de 
A politiek-juridische invalshoek 
B sociaal-culturele invalshoek 
C sociaal-economische invalshoek 
D veranderings- en vergelijkende invalshoek 
 
Zie tekst 4. 

1p 43 De EU en haar voorloper de Europese Gemeenschap hebben van oorsprong 
twee doelen. 
Welk van deze doelen wordt nagestreefd met het Europees jaar van de 
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting? 
A garanderen van politieke rechten van de EU-burgers 
B tegengaan van discriminatie 
C verbeteren van de veiligheid 
D verhogen van de welvaart 

Pagina: 486Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 GT-0323-a-12-1-o 23 lees verder ►►► 

Lees tekst 5. 
2p 44 Leg uit dat de docusoap ‘De Frogers: Effe Geen Cent Te Makken’ een vorm van 

infotainment is. 
Gebruik hiervoor gegevens uit tekst 5. 
Leg eerst uit wat infotainment is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Infotainment is … 
De kenmerken van infotainment zijn van toepassing op deze docusoap omdat … 
 
Zie tekst 5. 

2p 45 De docusoap ‘De Frogers: Effe Geen Cent Te Makken’ was een kijkcijferhit. 
Naar de eerste aflevering keken ruim 1,6 miljoen mensen. Het programma werd 
uitgezonden door RTL4. 
 Wat is het doel van commerciële omroepen?  

Leg aan de hand van dit doel uit waarom hoge kijkcijfers belangrijk zijn voor 
een commerciële omroep als RTL4.  

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Het doel van commerciële omroepen is … 
Om dit doel te bereiken zijn hoge kijkcijfers belangrijk want … 
 
Lees tekst 6. 

2p 46 Stel je bent het eens met persoon A, een aanhanger van het socialisme, of met 
persoon B, een aanhanger van het liberalisme. 
 Leg uit waarom je het eens bent met persoon A of met persoon B. 

Je moet daarbij uitgaan van een uitgangspunt of een waarde van de 
politieke stroming waartoe de door jou gekozen persoon behoort. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Eens met persoon … 
Uitgangspunt of waarde passend bij de politieke stroming: … 
Uitleg: …  
 
 
 

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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Analyse maatschappelijk vraagstuk: armoede in Nederland 
 
tekst 1 
 
Armoede in Nederland gestegen       
 

 
 
De armoede in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. In 2009 leefde 
6,2 procent van de Nederlanders onder de armoedegrens. In 2008 was dat 5,5 
procent. Dit meldt NRC-redacteur Michèle de Waard op basis van een 
gepubliceerd rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 5 
Het gaat om 971.000 personen, ofwel 453.000 huishoudens. De meeste 
armoede heerst onder eenoudergezinnen, bijstandontvangers en Poolse en 
Russische immigranten. Veel arme mensen geven volgens de onderzoekers aan 
dat ze vaak betalingsachterstanden hebben en regelmatig geen warme maaltijd 
of nieuwe kleren kunnen aanschaffen. 10 
Ook het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, is voor het eerst in jaren 
gestegen.  
 
Armoedegrens verschilt per bureau 
De armoedegrens ligt volgens het SCP voor een eenoudergezin op 1310 euro 
per maand. Voor een alleenstaande onder de 65 jaar op 980 euro per maand. 15 
Het CBS hanteert een iets lager bedrag als armoedegrens. Dat bedraagt voor 
een eenoudergezin met één kind 1240 euro per maand en voor een 
alleenstaande onder de 65 jaar 930 euro per maand.  
 
Donderdag bespreekt de Tweede Kamer wat er gedaan kan worden aan de 
stijgende armoede. 20 
 
naar: NRC Handelsblad van 14 december 2010 
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tekst 2 
 
Ook kerken zien armoede stijgen 
 
Ook de gezamenlijke kerken in Nederland merken dat de armoede in Nederland 
stijgt. Het armoederapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
bevestigt het armoedeonderzoek dat de kerken zes weken geleden 
presenteerden. Dat zegt de organisatie Kerk in Actie. 
“Het gaat echt om eerste levensbehoeften. Mensen hebben geen financiële 5 
reserves meer en kunnen bijvoorbeeld hun energierekeningen niet meer 
betalen”, zegt Carla van der Vlist van Kerk in Actie, de organisatie die het 
armoedeonderzoek uitvoerde onder vijftien kerkgenootschappen in Nederland. 
 
Bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is de vraag om financiële hulp in 
twee jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2007 vroegen nog bijna 7300 mensen in 10 
geldnood om hulp. In 2009 was dat aantal gestegen naar bijna 16.000. 
 
naar: www.refdag.nl van 15 december 2010 
 
 
tekst 3 
 
Kabinet maakt armoede erfelijk 
 
… maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van het kabinetsbeleid voor 
honderdduizenden kinderen die in Nederland opgroeien op het randje van 
armoede. De regeringspartijen en de PVV treffen in het gedoog-regeerakkoord 
maatregelen die huishoudens die balanceren op het randje van armoede, hard 
raken. Het kabinet maakt hierdoor armoede en sociale uitsluiting voor kinderen 
erfelijk. Dat maak ik, Tweede Kamerlid van …, vandaag duidelijk in een debat 
over armoedebeleid. 
 
naar: de website van een politieke partij van 13 januari 2011 
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      2010 
   Europees  Jaar 
 van de bestrijding 
      van armoede 
  en sociale uitsluiting 

tekst 4                              
 
Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting  
 

 
 
De Europese Unie is een van de rijkste gebieden ter wereld, maar toch heeft 
17% van de Europeanen zo weinig middelen dat zij niet in hun basisbehoeften 
kunnen voorzien.  
Armoede wordt vaak geassocieerd met ontwikkelingslanden waar ondervoeding, 
sterfte en gebrek aan drinkwater deel uitmaken van het dagelijkse leven. Maar 
armoede en sociale uitsluiting komen ook in Europa voor. Het probleem is 
weliswaar minder ernstig, maar toch is het onaanvaardbaar.  
Er is geen eenvoudige oplossing voor armoede en sociale uitsluiting. Maar één 
ding is zeker: alleen samen kunnen we de strijd winnen. 2010 wordt het 
Europese jaar tegen armoede en sociale uitsluiting.  
Samen gaan we onder andere werken aan de volgende punten: 
− Aandacht besteden aan de zorgen en behoeften van mensen die worden 

geconfronteerd met armoede en sociale uitsluiting; 
− Stereotypering en stigmatisering van armoede en sociale uitsluiting 

tegengaan. 
 
naar: ec.europa.eu  
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tekst 5              
 
Ook in 2008 was er al aandacht voor armoede in Nederland. In de achtdelige 
tv-serie De Frogers: Effe Geen Cent Te Makken leefden zanger René Froger, 
zijn vrouw Natasja en hun twee kinderen een maand lang van de bijstand. In het 
programma wilde de familie aandacht vragen voor de voedselbank. Naar 
aanleiding van het programma is er een speciale tv-actie gehouden om geld in 
te zamelen voor de voedselbank. Op de website bij het tv-programma stond 
onder andere informatie over de voedselbank en tips van Natasja Froger om 
geld te besparen. 
 
 
De Frogers gegrepen door armoe! 
 
René en Natasja Froger zijn veranderd door hun armoedige vijf weken. “Wat je 
vroeger vanzelfsprekend vond”, zegt de zanger, die ster is in kijkcijferhit Effe 
Geen Cent Te Makken, “dat wordt nu bijzonder. Een pilsje aan de keukentafel. 
Ik noem maar wat.” Natasja lacht: “Ik ben heel kwaad geweest om een 
verkeersbon die je normaal gewoon op de stapel ‘betalen’ legt.” Natasja en 
René kregen heel bekend Nederland zover om actie te voeren voor de 
voedselbank. Van Linda de Mol tot Herman den Blijker, van Edwin Evers tot 
Bettina Koeman. 
Natasja Froger: “Ik kom niet op tv om 
op tv te komen. Het moet wel ergens 
over gaan. Daarom heb ik ook ’ja’ 
gezegd tegen Effe Geen Cent Te 
Makken. We konden aandacht geven 
aan iets wat ik belangrijk vind: de 
Voedselbank. Een instituut waar je als 
je echt het minimum verdient gewoon 
gratis boodschappen kunt doen. 
Vijftienduizend mensen maken er nu in 
Nederland gebruik van. Ze komen met 
boodschappentassen van de Lidl, AH of 
de Aldi, zodat het in hun straat maar 
niet opvalt. Omdat ze zich schamen. En 
ik ben ervan overtuigd geraakt dat 
armoede iedereen kan gebeuren.” 

 
 
 
naar: www.telegraaf.nl van 1 december 2008 
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tekst 6 
 
Verschillende meningen 
 
Er bestaan verschillende meningen over hoe armoede in Nederland het beste 
bestreden kan worden. Hieronder staan de meningen van twee personen. 
Persoon A is een aanhanger van het socialisme/de sociaal-democratie en 
persoon B is een aanhanger van het liberalisme. 
 
persoon A: 
“De huidige bijstandsuitkering is te laag. Om de armoede te bestrijden moet de 
bijstandsuitkering met 5% verhoogd worden. Ook het minimumloon moet met 5% 
verhoogd worden. De overheid moet mensen die nog geen werk kunnen vinden 
helpen met scholing en de mogelijkheid bieden om werkervaring op te doen.” 
 
persoon B: 
“De beste manier om uit de armoede te komen is een betaalde baan. Mensen 
met een uitkering moeten daarom zoveel mogelijk hun best doen om een baan 
te krijgen. Ook minder leuk werk of werk dat niet past bij hun opleiding moeten 
mensen accepteren. Een uitkering van de overheid is alleen bedoeld voor de 
mensen die echt niet meer kunnen werken. Het verschil tussen een uitkering en 
inkomen uit werk moet groter worden.” 
 
 
 

einde  
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 GT-0323-a-12-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2012 
 

 invullen 
 

 maatschappijleer 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

tijdvak 1
#dag # mei

#tijd - #tijd uur

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 1 
 
Vreemdgaande vips1) beschermd 
 
Meer dan dertig profvoetballers, tv-sterren, filmacteurs en bankiers die er 
minnaressen op nahielden, hebben de laatste tijd bij de Britse rechter succesvol 
een publicatieverbod geëist van hun buitenechtelijke affaires. 
Critici stellen dat door de verboden op publicatie discriminatie ontstaat: alleen 
de superrijken kunnen advocaten inhuren en zaken aanspannen. 
 

 
naar: De Telegraaf van 23 april 2011 
 

1p 1 Welk verschijnsel is in de opvatting van de critici in tekst 1 te herkennen? 
A eigenrichting 
B klassenjustitie 
C racisme 
D witteboordencriminaliteit 
 
tekst 2 
 
Tegelterreur 
 
Ouderen van een woonzorgcentrum in Delft zijn doodsbang nadat vandalen zich 
tijdens de jaarwisseling opnieuw met stoeptegels hebben uitgeleefd op een 
groot aantal ramen. In totaal werden vijftien ruiten met bruut geweld ingegooid. 
Tijdens oud en nieuw 2009 moesten 26 ramen, gemaakt van speciaal gelaagd 
glas, eraan geloven. De totale schade aan het verzorgingshuis bedroeg destijds 
25.000 euro. 
Het recent gebouwde centrum, dat aan de buitengevel is uitgerust met een 
aantal camera’s, ligt midden in een beruchte Delftse wijk met veel hangjongeren. 
“Er sneuvelen aan de lopende band ramen. Bejaarden voelen zich er al lange 
tijd niet meer veilig”, zegt raadslid Jan Peter de Wit van oppositiepartij Leefbaar 
Delft. 
 
naar: De Telegraaf van 4 januari 2011 
 

noot 1 vip = zeer belangrijk persoon (very important person)
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2p 2 Vandalisme heeft gevolgen voor burgers en samenleving. Uit tekst 2 blijkt dat 
die gevolgen er zijn op materieel en immaterieel vlak. 
 Geef voor beide gevolgen een citaat uit tekst 2 als voorbeeld. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Citaat bij de gevolgen op materieel vlak: …  
Citaat bij de gevolgen op immaterieel vlak: …  
 
tekst 3 
 
Veel mensen begrijpen de rechtsstaat niet 
 
De sympathieke broers Anker waren bijna volkshelden, met gebrek aan poeha 
en met hun liefde voor voetbalclub sc Heerenveen. Maar nu hebben ze het bij 
veel mensen verbruid: sinds december hebben de twee advocaten ongeveer 
vijfhonderd dreigmails en -brieven ontvangen. De reden: ze verdedigen de 
pedofiel R.M., ‘het monster van Riga’. 
De mensen die de gebroeders Anker bedreigen, begrijpen niet – of willen niet 
begrijpen – hoe de rechtsstaat werkt.  
 
naar: de Volkskrant van 27 augustus 2011 
 

1p 3 Tekst 3 is een opiniestuk. Volgens de schrijver begrijpen de mensen die de 
gebroeders Anker bedreigen de rechtsstaat niet. 
Welk kenmerk van de rechtsstaat begrijpen die mensen in dit geval niet? 
A dat de gebroeders Anker en R.M. zich aan de wet moeten houden 
B dat de overheid de gebroeders Anker kan verplichten R.M. te verdedigen 
C dat er een scheiding tussen de wetgevende en rechterlijke macht bestaat 
D dat R.M. recht heeft op een eerlijk proces, bijgestaan door een advocaat 
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tekst 4 
 
Frauderen 
 
Ik weet niet hoe ik verwacht had dat hij eruit zou zien, C.H., oud-
bestuursvoorzitter van het Bouwfonds en een van de belangrijkste verdachten in 
de vastgoed-fraudezaak. Een streepjespak? Streepjespakken zijn geloof ik niet 
meer in de mode bij de mannen van het grote geld. 
Het verhoor door de rechter afgelopen week klinkt als een beleefd gesprek. Zij 
begrijpen elkaar, de rechter en de verdachte. Dat is bij veel strafzaken anders. 
Je vraagt je af hoe het met zo’n keurige meneer zo ver heeft kunnen komen. Als 
de rechters bewezen achten wat hem ten laste wordt gelegd, dan is hij een 
opmerkelijk grote boef, die met honderdduizenden euro’s aan de haal is gegaan. 
Ik denk dat ook op dit niveau geldt dat …… . Daarbij gaat het om twee 
elementen: het gemak waarmee voordeel te behalen is, en de omvang daarvan. 
 
naar: column in het Financieele Dagblad van 20 april 2011 
 

1p 4 Van welke vorm van criminaliteit wordt de oud-bestuursvoorzitter volgens tekst 4 
verdacht? 
A georganiseerde misdaad 
B heling 
C veelvoorkomende criminaliteit 
D witteboordencriminaliteit 
 

1p 5 Wat moet er op de puntjes in tekst 4 worden ingevuld? 
A de gelegenheid de dief maakt 
B de samenleving steeds anoniemer wordt 
C het gebrek aan maatschappelijke bindingen een rol speelt 
D persoonlijkheidskenmerken van groot belang zijn 
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P O L I T I E  H E E F T  G E E N  V A T   O P  I N T E R N E T F R A U D E  

H A L T ,   P O L I T I E  

afbeelding 1       
 

 
bron: Paul Kusters, www.toosenhenk.nl van oktober 2010 
 
Bekijk afbeelding 1. 

1p 6 Internetfraude komt op allerlei manieren voor. Een voorbeeld is oplichting via 
internet. Er bestaan verschillende manieren om de aard en omvang van 
criminaliteit te meten.  
Welk soort statistiek of onderzoek zal het beste beeld geven van de omvang van 
internetfraude? 
A dader-enquêtes 
B politiestatistieken 
C rechtbankstatistieken 
D slachtoffer-enquêtes 
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tekst 5 
 
Britse jongen (9) dronken achter het stuur 
 
LONDEN - Een 9-jarige jongen uit Groot-Brittannië is gearresteerd voor rijden 
onder invloed. Toen agenten zijn leeftijd hoorden, moesten ze hem echter laten 
gaan omdat hij te jong is om verantwoordelijk te worden gehouden voor zijn 
daden.  
 
bron: www.destentor.nl van 15 mei 2011 
 
Lees tekst 5. 

1p 7 Ook in Nederland wordt een 9-jarige jongen niet verantwoordelijk gehouden voor 
zijn daden. Een 9-jarige kan niet strafrechtelijk vervolgd worden. 
Vanaf welke leeftijd kan in Nederland iemand strafrechtelijk vervolgd worden? 
vanaf 
A 12 jaar 
B 16 jaar 
C 18 jaar 
D 21 jaar 
 
tekst 6 
 
Fors hogere boetes voor hufterige overtredingen 
 
Asociaal gedrag en (veel) te hard rijden worden extra beboet. Dat schrijft 
minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag aan de Kamer.  
Een boete wegens 10 kilometer te hard rijden binnen een 30 kilometerzone, gaat 
van 54 naar 93 euro. De geldstraf voor ‘asociale overtredingen’ stijgt met 
ongeveer 140 euro per overtreding. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar 
gedragingen waarbij sprake is van opzet, aldus de bewindsman. 
 
bron: www.ad.nl van 5 september 2011 
 

2p 8 Leg uit dat het verhogen van de boetes voor de in tekst 6 genoemde 
verkeersovertredingen behalve een repressieve werking, ook een preventieve 
werking kan hebben. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een repressieve werking omdat … 
Een preventieve werking omdat … 
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tekst 7 
 
Taakstraf voor vrouw van rapper 
 
De politierechter in Amsterdam heeft de vrouw van een rapper maandag 
veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van 
drie maanden wegens verboden wapenbezit en bedreiging.  
 
naar: www.telegraaf.nl van 5 september 2011 
 
Lees tekst 7. 

1p 9 De rechter kan hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen opleggen aan 
een verdachte. 
Waartoe heeft de rechter de vrouw van de rapper veroordeeld? 
A een bijkomende straf en een maatregel 
B een hoofdstraf en een bijkomende straf 
C een hoofdstraf en een maatregel 
D twee bijkomende straffen 
E twee hoofdstraffen 
 

1p 10 Taakstraffen kun je verdelen in twee soorten. 
 Welke twee soorten taakstraffen zijn er te onderscheiden? 
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tekst 8 
 
‘Je bent iemand, want je hebt een vuurwapen’ 
 
Schietpartijen met dodelijke afloop die kort geleden hebben plaatsgevonden, 
onderstreepten dat Antilliaanse jongens vooral snel naar een wapen grijpen. 
Burgemeester Ahmed Aboutaleb bevestigde dit vorige week in de Rotterdamse 
gemeenteraad: “Het bezit van vuurwapens is bij Antillianen niet hoger dan bij 
andere groepen, maar Antilliaanse jongeren gebruiken het vuurwapen wel 
sneller.” 
“We moeten onze kinderen duidelijk maken dat je een loser bent als je een 
vuurwapen draagt”, vindt Ed Gumbs van het Platform van Politici van 
Antilliaanse en Arubaanse Afkomst. “Hoe kan het dat een deel van de 
Antilliaanse jongens dat hier amper drie, vier maanden is al weet hoe het aan 
een vuurwapen moet komen?” 
Dat antwoord is niet moeilijk volgens Glenn Helberg, voorzitter van het 
Overlegorgaan Caribische Nederlanders: “De eerste tien jaar van zijn leven 
vraagt zo’n jongen die later ontspoort steeds: waar is mijn vader? Tussen zijn 
10de en 12de levensjaar zie je hem verharden, want die vader komt niet meer. 
Misschien zit zijn moeder in de gevangenis en wordt hij opgevoed door een 
ander. Hij is veel op straat. Daar voelt hij liefde. Eerst krijgt hij een colaatje van 
de drugsmaffia. Dan moet hij een pakketje wegbrengen. In de drugswereld is 
een vuurwapen belangrijk. Al heb je verder niks, je bent iemand, want je hebt 
een vuurwapen.” 
 
naar: www.volkskrant.nl van 15 september 2010  
 

1p 11 Er bestaan verschillende verklaringen van crimineel gedrag.  
Welke verklaring van crimineel gedrag is uit tekst 8 af te leiden? 
A Criminaliteit is een gevolg van de steeds anoniemer wordende samenleving. 
B Crimineel gedrag is een aangeboren eigenschap. 
C Een gebrekkige opvoeding bevordert crimineel gedrag. 
D Een geringe pak- en strafkans bevordert crimineel gedrag. 
 

1p 12 Lidmaatschap van een problematische jeugdgroep kan een risicofactor zijn voor 
crimineel gedrag. 
 Geef een verklaring waarom jongeren in groepsverband eerder crimineel 

gedrag kunnen vertonen, dan als zij alleen zijn. 
Gebruik daarbij het begrip ‘verantwoordelijkheid’ in je antwoord. 

 
1p 13 Strafzaken vinden meestal plaats in de openbaarheid. 

Wat is een belangrijke reden voor deze openbaarheid? 
A het bevorderen van een eerlijk en rechtvaardig proces 
B het garanderen dat er voldoende celstraffen worden opgelegd 
C het voorkomen van eigenrichting 
D het zorgen voor genoegdoening aan de burgers in de samenleving 
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1p 14 Waarom is de jurisprudentie van de Hoge Raad belangrijk in de Nederlandse 
rechtspraak? 
A omdat de jurisprudentie van de Hoge Raad de hoogte van de straffen in 

Nederland bepaalt 
B omdat de jurisprudentie van de Hoge Raad in feite ook het karakter van 

wetgeving heeft 
C omdat in de jurisprudentie van de Hoge Raad de adviezen aan het kabinet 

staan 
 
tekst 9 
 
Verplicht toezicht 
 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat pedoseksuelen die 
hun straf hebben uitgezeten, verplicht toezicht moeten krijgen. Dit bepleitte de 
VNG gisteren naar aanleiding van de weigering van de nazorg door de 
pedoseksueel S. van der V. 
Omdat rechters veroordeelden vaak niet verplichten tot toezicht van …, zitten de 
burgemeesters met een veiligheidsrisico. Als er geen toezicht is, dan is volgens 
voorzitter Jorritsma van de VNG de kans dat zedendelinquenten opnieuw de fout 
in gaan te groot. Verplicht toezicht maakt … verantwoordelijk voor de 
pedoseksueel in plaats van de burgemeester. 
 
naar: www.nos.nl van 6 augustus 2010 
 

1p 15 Welke instantie moet tweemaal op de puntjes in tekst 9 worden ingevuld? 
A de Hoge Raad 
B de rechtbank 
C de reclassering 
D Halt 
 

1p 16 Bij een rechtbank werken verschillende soorten rechters, die verschillende 
soorten zaken behandelen. 
Welke rechter behandelt een echtscheidingszaak? En welke rechter behandelt 
in eerste instantie een verkeersovertreding? 
A de echtscheidingszaak door een civiele rechter en de verkeersovertreding 

door een bestuursrechter 
B de echtscheidingszaak door een civiele rechter en de verkeersovertreding 

door een kantonrechter 
C de echtscheidingszaak door een kantonrechter en de verkeersovertreding 

door een strafrechter 
D de echtscheidingszaak door een strafrechter en de verkeersovertreding door 

een bestuursrechter 
E de echtscheidingszaak door een strafrechter en de verkeersovertreding door 

een kantonrechter 
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1p 17 Politiestatistieken geven geen volledig beeld van de werkelijke criminaliteit. 
 Geef een reden waarom het beeld niet volledig is. 
 
tekst 10 
 
Bekrasser van auto’s opgepakt 
 
De politie heeft de mogelijke dader gepakt die in Den Haag talloze auto’s heeft 
bekrast. Het gaat om een 37-jarige Hagenaar. 
Afgelopen week was het opnieuw raak rond de Kortenhoefsestraat. Meerdere 
auto’s werden vernield. De politie startte direct een onderzoek.  
 
naar: www.hartvannederland.nl van 11 mei 2011 
 

1p 18 Met welke taak heeft de politie zich in tekst 10 beziggehouden? 
A handhaving van de openbare orde 
B opsporing 
C preventie 
D vervolging 
 

1p 19 Hieronder staan verschillende doelen van straffen. 
1 afschrikking 
2 genoegdoening aan het slachtoffer 
3 resocialisatie 
4 vergelding 
 Op welke twee doelen van straffen lag in vroegere tijden, zoals de 

zeventiende eeuw, de nadruk? 
Kies twee nummers uit bovenstaand rijtje. 

 
2p 20 Hieronder staat een aantal beweringen over de Halt-afdoening: 

1 Als je een Halt-afdoening volgt, hoef je niet voor de rechter te verschijnen. 
2 De rechter legt alleen een Halt-afdoening op voor overtredingen. 
3 Een Halt-afdoening kan bestaan uit een lichte werkstraf. 
4 Een Halt-afdoening past binnen het opsporingsbeleid van de overheid. 
5 Het doel van een Halt-afdoening is vooral repressie. 
6 Iedereen vanaf 16 jaar heeft recht op een Halt-afdoening. 
 Welke twee beweringen zijn juist? 

Kies twee nummers uit bovenstaand rijtje. 
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Politiek en beleid 

 
tekst 11 
 
PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt: “Zoals de kabinetsformatie nu verloopt, vinden 
wij een zwaktebod. De formatie is weinig doorzichtig. In ons voorstel benoemt 
de Tweede Kamer na de verkiezingen een formateur die een regering moet 
vormen. De Kamer kan de formateur steeds ter verantwoording roepen.” 
 
naar: Trouw van 27 augustus 2011 
 
Lees tekst 11. 

1p 21 Wie benoemt nu de informateur en formateur? 
A de koning(in) 
B de minister-president 
C de voorzitter van de Tweede Kamer 
D het parlement 
 

Pagina: 504Voor 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).



 GT-0323-a-12-2-o 12 lees verder ►►►

SUBSIDIES
…LAAT MAAR.. 
IK WEET HET  
ANTWOOR AL…! 

RUTTE’S
DOE-HET

ZELF-SHOP 

afbeelding 2       
 

 
 
bron: Tom Janssen, Trouw van 7 juni 2011 
 

2p 22 Afbeelding 2 is een spotprent. In de spotprent is een groot kruis door het woord 
subsidies getekend. In werkelijkheid wil Rutte (VVD) niet alle overheidssubsidies 
(geld van de overheid) afschaffen. Wel wil de VVD minder subsidies. 
Hieronder staan uitgangspunten van verschillende politieke stromingen: 
1 eigen verantwoordelijkheid 
2 grote rol van de overheid 
3 individuele vrijheid 
4 kleine rol van de overheid 
5 naastenliefde 
6 rentmeesterschap 
7 solidariteit 
8 verkleinen van verschillen in inkomen 
 Welke twee uitgangspunten van het liberalisme zijn te herkennen in 

afbeelding 2? 
Kies twee nummers uit bovenstaand rijtje. 
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tekst 12 
 
Nederland blijft Irakezen uitzetten 
 
De uitzetting van een groep asielzoekers naar Irak gaat gewoon door. De 
Tweede Kamer heeft een voorstel om de uitzetting niet door te laten gaan, 
verworpen. 
De motie, een initiatief van de ChristenUnie, kreeg steun van 70 Kamerleden; 
73 parlementariërs stemden tegen. 
 
bron: www.nu.nl van 2 november 2010 
 
Lees tekst 12. 

1p 23 Hoeveel Tweede Kamerleden waren afwezig bij het stemmen? 
A 2 
B 7 
C 27 
D 32 
 
Zie tekst 12. 

1p 24 Bij welke taak van de Tweede Kamer hoort het indienen van een motie? 
A controlerende taak 
B rechterlijke taak 
C uitvoerende taak 
D wetgevende taak 
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M O B I E L  B E L L E N  D O O R  T R U C  4 0 %  D U U R D E R  

MET 12 MILJOEN LEDEN MOET ER 
TOCH WEL EEN BELANGENCLUBJE…

…OP TE RICHTEN ZIJN ! !?  

tekst 13 
 
Eerste Kamer tegen verhoging btw theaterkaartjes 
 
De Eerste Kamer vindt dat er vanaf 1 januari geen btw-verhoging op 
theaterkaartjes moet komen. De Tweede Kamer ging eerder wél akkoord met 
het kabinetsplan om de btw te verhogen van 6 naar 19 procent. 
 
naar: www.fnv-kiem.nl van 15 december 2010 
 

1p 25 Het politieke besluitvormingsproces verloopt in een aantal fasen. 
In welke fase van het proces bevindt zich de kwestie van de btw-verhoging op 
theaterkaartjes in tekst 13? 
A fase 1: erkennen van wensen als politieke problemen 
B fase 2: vergelijken/afwegen van problemen of het bedenken van oplossingen 
C fase 3: beslissen over problemen 
D fase 4: uitvoeren van besluiten 
 
afbeelding 3       
 

 
  
bron: Paul Kusters, www.toosenhenk.nl van 19 september 2010 
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Bekijk afbeelding 3. 
2p 26 Toos en Henk hebben het in de cartoon over de mogelijkheid een belangenclub 

(belangengroep) op te richten. 
 Noem twee kenmerken van een belangengroep. 
 
Zie afbeelding 3. 

2p 27 Een belangengroep kan macht uitoefenen met behulp van machtsmiddelen of 
machtsbronnen. Stel dat Toos en Henk een belangengroep zouden oprichten. 
 Over welk machtsmiddel of welke machtsbron zou de belangengroep 

volgens Toos en Henk in de cartoon dan in ieder geval beschikken? 
Noem nog een ander machtsmiddel of andere machtsbron die een 
belangengroep kan hebben. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Machtsmiddel of -bron in de cartoon: … 
Ander machtsmiddel / andere machtsbron: … 
 
tekst 14 
 
Den Bosch-Zwolle verboden 
 
De wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Zwolle gaat maandagavond opnieuw 
niet door.  De … heeft het duel verboden, omdat er onvoldoende politie op de 
been gebracht kan worden.  
 
naar: www.trouw.nl van 4 december 2010 
 

1p 28 Wie of wat moet er op de puntjes in tekst 14 worden ingevuld? 
A burgemeester 
B gemeenteraad 
C officier van justitie 
D rechter 
 

Pagina: 508Voor 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).



 GT-0323-a-12-2-o 16 lees verder ►►►

tekst 15           
 
De Syrische Ali Farzat (60), internationaal bekend en bewonderd om zijn 
cartoons, kan voorlopig niet meer tekenen. Eind augustus werd hij ontvoerd en 
mishandeld door leden van de Syrische veiligheidsdienst. Daarbij zijn zijn beide 
handen gebroken. Argus, cartoonist van De Pers, riep uit verontwaardiging al 
zijn Nederlandse collega’s op iets op het ‘gips van Farzat’ te tekenen. Hieronder 
het resultaat. 
 

 
 
bron: www.depers.nl van 20 september 2011 
 

1p 29 Tekst 15 is met de afbeelding in september 2011 in Dagblad de Pers 
verschenen. 
 Over het ontbreken van welk grondrecht gaat tekst 15? 
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tekst 16 
 
Het bestuur van de gemeente Groningen na de verkiezingen van maart 2010 
 
De burgemeester is Peter Rehwinkel (PvdA). 
 
De onderstaande partijen maken deel uit van het Groningse college van B en W: 
D66 
GroenLinks 
PvdA 
SP 
 
De onderstaande partijen maken deel uit van de Groningse gemeenteraad: 
 

partij aantal zetels

PvdA 9

VVD 6

GroenLinks 5

Stadspartij 5

SP 4

D66 4

CDA 2

ChristenUnie 2

Student en Stad 1

Partij voor de Dieren 1

totaal 39

 
naar: gemeente.groningen.nl van 16 september 2011 
 
Lees tekst 16. 

1p 30 Net als in het parlement, zitten er in de gemeenteraad oppositiepartijen. 
Wat zijn de oppositiepartijen in de Groningse gemeenteraad? 
A PvdA, GroenLinks, SP, D66 
B Stadspartij, SP, D66, CDA, ChristenUnie, Student en Stad, Partij voor de 

Dieren 
C VVD, Stadspartij, D66, CDA, ChristenUnie  
D VVD, Stadspartij, CDA, ChristenUnie, Student en Stad, Partij voor de Dieren 
 
Zie de tabel in tekst 16. 

1p 31 In de gemeenteraad van Groningen zitten zowel landelijke partijen als lokale 
partijen. 
Welke politieke stroming is de grootste in de Groningse gemeenteraad als je 
alleen uitgaat van de landelijke politieke partijen? 
A de christendemocratische stroming 
B de ecologische stroming 
C de liberale stroming 
D de sociaaldemocratische stroming 
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tekst 17 
 
PvdA: Wel gezag en invloed, maar geen macht voor koning 
 
Een koning met presidentieel gezag, maar zonder macht en met weinig invloed. 
Zo omschrijft PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt namens zijn partij het toekomstig 
profiel van koning Willem IV (Willem-Alexander). 
Waarom toch de macht inperken? 
Recourt: “Politieke macht verkrijg je bij verkiezingen en niet bij geboorte. Wij 
vinden het niet meer van deze tijd dat de koning(in) in beginsel politieke invloed 
kan uitoefenen, ook al wordt dit afgedekt door de ministeriële 
verantwoordelijkheid.” 
 
naar: Trouw van 27 augustus 2011 
 
Lees tekst 17. 

1p 32 Wat wordt bedoeld met ministeriële verantwoordelijkheid? 
A De minister-president is verantwoordelijk voor het regelen van overleg met 

de koningin. 
B De minister-president is verantwoordelijk voor de troonopvolging. 
C De ministers zijn verantwoordelijk voor overleg met het parlement. 
D De ministers zijn verantwoordelijk voor wat de koning(in) zegt en doet in het 

openbaar. 
 
tekst 18 
 
EU-brief 
 
De Europese Commissie dreigt met juridische stappen tegen Nederland als het 
kabinet-Rutte zijn afspraken over natuurherstel ter compensatie van de 
verdieping van de vaargeul van de Westerschelde niet nakomt. In dat geval zal 
de commissie niet aarzelen een juridische procedure bij … te beginnen om 
Nederland te dwingen afspraken na te komen. Met het natuurherstel is “geen 
serieus begin gemaakt”, stelt de commissie geërgerd vast. 
Dat staat in een brief van het directoraat-generaal milieuzaken van de EU die in 
het bezit is van de Volkskrant. 
 
naar: www.volkskrant.nl van 3 augustus 2011 
 

1p 33 Welke Europese instantie is op de puntjes in tekst 18 weggelaten? 
A de Europese Unie 
B de Raad van de Europese Unie 
C het Europees Parlement 
D het Europese Hof 
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tekst 19 
 
EU-landen verdeeld over grenscontroles  
 
De EU-landen blijken sterk verdeeld over de plannen van sommige landen om 
weer grenscontroles in te voeren om de misdaad en illegale immigratie tegen te 
gaan. 
 
naar: de Volkskrant van 13 mei 2011 
 
Lees tekst 19. 

1p 34 Het weer invoeren van de grenscontroles is volgens sommigen in strijd met een 
uitgangspunt van de Europese samenwerking. 
Welk uitgangspunt is dit? 
A het beschermen van de rechten van de consument 
B het bevorderen van vrij verkeer van goederen en mensen 
C het garanderen van eerlijke concurrentie 
D het verbeteren van stabiliteit en veiligheid in Europa 
 

2p 35 De besluiten van de Europese Unie hebben veel invloed op het Nederlandse 
beleid. Op zijn beurt oefent Nederland invloed uit op het Europees beleid. 
 Op welke wijze oefent Nederland invloed uit op het Europees beleid? 

Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 
1 De Nederlandse burgers kiezen eens in de vijf jaar de leden van de 

Europese Commissie. 
2 Het Nederlandse parlement moet instemmen met de voorstellen van de 

Europese Commissie voordat een voorstel een Europese wet kan worden.  
3 Nederlandse ministers nemen samen met ministers van andere EU-landen 

besluiten over voorstellen van de Europese Commissie. 
4 Nederlandse rechters controleren of de Europese besluitvorming wel op een 

democratische manier verloopt. 
5 Nederlandse vertegenwoordigers in het Europees Parlement beslissen mee 

over Europese wetgeving. 
 

2p 36 Politieke partijen spelen een belangrijke rol in de politiek. 
Hieronder staan enkele beweringen over politieke partijen: 
1 Elke politieke partij komt op voor de belangen van één bepaalde 

bevolkingsgroep. 
2 Elke politieke partij wil mensen leveren voor politieke functies. 
3 Politieke partijen beslissen wie er op de verkiezingslijsten komen. 
4 Politieke partijen houden contact met hun eigen Kamerleden. 
 Geef van elke bewering aan of deze juist is of onjuist. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan met juist of 
onjuist. 
Bewering 1 is … 
Bewering 2 is … 
Bewering 3 is … 
Bewering 4 is … 
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1p 37 In het kabinet-Balkenende IV (2007-2010) was de CDA-er Piet Hein Donner 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Na de verkiezingen in 
2010 werd de VVD-er Henk Kamp minister van SZW. CDA-er Donner werd 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 
Wat gebeurde er na de verkiezingen met de ambtenaren van het ministerie van 
SZW? 
A Alle ambtenaren moesten met minister Donner mee naar het  ministerie van 

BZK. 
B De  ambtenaren die CDA stemmen, moesten met minister Donner mee naar 

het ministerie van BZK. 
C De ambtenaren konden blijven werken op het ministerie van SZW. 
 
tekst 20 
 
Linkse oppositie valt Rutte aan op bezuinigingen 
 
De linkse oppositiepartijen hebben donderdagavond harde kritiek geleverd op de 
bezuinigingsplannen van het kabinet Rutte. Tijdens een spoeddebat vielen … 
premier Rutte aan op zijn plannen die vooral de zwakke groepen zouden treffen. 
 
naar: www.trouw.nl van 9 juni 2011 
 

1p 38 Welke partijen moeten op de puntjes in tekst 20 worden ingevuld? 
A ChristenUnie, CDA  en GroenLinks 
B ChristenUnie, SGP en GroenLinks 
C PvdA, SGP en GroenLinks 
D PvdA, SP en GroenLinks 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: voetbalvandalisme 

 
Bij de beantwoording van de vragen 39 tot en met 49 maak je gebruik van de 
teksten 1 tot en met 4 en tabel 1 in het tekstboekje. 
 
Inleiding 
Op zaterdag 16 oktober 2010 meldt De Telegraaf dat de politie Rotterdam-
Rijnmond voorafgaand aan de voetbalwedstrijd Feyenoord-FC Twente vier 
mannen heeft aangehouden die via internet hadden opgeroepen tot geweld. Het 
is volgens de politie voor het eerst dat de voetbalwet is toegepast. De overheid 
hoopt met behulp van deze nieuwe wet het voetbalvandalisme beter aan te 
kunnen pakken. 
 
Lees tekst 1.  

4p 39 Geweld en rellen rondom voetbalwedstrijden vormen een maatschappelijk 
vraagstuk. Eén kenmerk van een maatschappelijk vraagstuk is dat het in de 
aandacht staat van de publieke opinie, mede omdat er in de media veel over 
wordt bericht. Dit kenmerk is zeker van toepassing op voetbalvandalisme. Uit 
tekst 1 kun je opmaken dat nog twee andere kenmerken van een 
maatschappelijk vraagstuk van toepassing zijn op voetbalvandalisme. 
 Welke twee andere kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk zijn van 

toepassing op voetbalvandalisme? 
Geef van beide kenmerken een voorbeeld uit tekst 1. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
1 Voetbalvandalisme voldoet aan kenmerk ... 

want uit tekst 1 blijkt dat ... 
2 Voetbalvandalisme voldoet aan kenmerk … 

want uit tekst 1 blijkt dat ... 
 
Zie tekst 1. 

2p 40 Maatschappijleer kent vier invalshoeken waarmee maatschappelijke problemen, 
zoals voetbalvandalisme, kunnen worden bekeken: 
 de politiek-juridische invalshoek 
 de sociaal-culturele invalshoek 
 de sociaal-economische invalshoek 
 de veranderings- en vergelijkende invalshoek 
 Noem twee invalshoeken die te herkennen zijn in tekst 1. 

Geef in één zin aan welke informatie uit tekst 1 voor die invalshoek van 
belang is.  

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
1 Vanuit de  …  invalshoek is de volgende informatie uit tekst 1 van belang: ... 
2 Vanuit de  …  invalshoek is de volgende informatie uit tekst 1 van belang: ... 
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Zie tekst 1. 
1p 41 In tekst 1 wordt uitgelegd wat de uitbreiding van de bevoegdheden van de 

burgemeester in de voetbalwet inhoudt. De ruimere bevoegdheden van de 
burgemeester in het kader van de voetbalwet passen binnen een bepaalde taak 
die de gemeente voor zijn burgers moet vervullen. 
Welke taak is dat? 
A het bestraffen van burgers die de wet overtreden 
B het bevorderen van de openbare veiligheid 
C het geven van opvoedingsondersteuning aan ouders van (jonge) kinderen 
D het resocialiseren van burgers die de openbare orde hebben geschonden 
 
Bekijk tabel 1. 

1p 42 Stelling bij tabel 1: In 2007-2008 zijn meer supporters opgeroepen om voor de 
rechter te verschijnen dan in 2005-2006. 
 Is deze stelling juist of onjuist? 

Verklaar je antwoord met behulp van cijfers uit tabel 1.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
De stelling is … (juist/onjuist) 
want in de tabel kun je aflezen dat … 
 
Lees tekst 2. 

1p 43 Bij de analyse van een maatschappelijk vraagstuk vanuit de sociaal-culturele 
invalshoek bekijk je onder andere welke waarden en normen een rol spelen bij 
het probleem.  
 Welke waarde van hooligans herken je in de regels 2-6 van tekst 2? 
 
Zie tekst 2. 

2p 44 Vanuit de sociaal-culturele invalshoek kun je ook nagaan wat de kenmerken zijn 
van de (sub)cultuur van betrokken groepen.  
 Citeer uit tekst 2 twee zinnen waarin kenmerken staan van een subcultuur. 
 
Lees tekst 3. 

1p 45 Van welk kenmerk van het proces van politieke besluitvorming is de reactie van 
burgemeester Aboutaleb in tekst 3 een voorbeeld? 
A beleidsvoorbereiding 
B besluitvormingsfase 
C stellen van prioriteiten 
D terugkoppeling 
 
Lees tekst 4. 

2p 46 Tekst 4 is afkomstig van de site van Supportersvereniging Ajax. De pers speelt 
volgens de schrijver een rol in het proces van stigmatisering. De reden is dat 
media selectief berichten. 
 Maak met behulp van een citaat uit de tekst duidelijk dat de schrijver vindt 

dat de pers selectief bericht. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Citaat (maximaal één zin): ... 
Dit is een voorbeeld van selectieve berichtgeving omdat ... 
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Zie tekst 4. 
1p 47 De schrijver van het artikel vindt dat het negatieve imago van de Ajaxsupporters 

door de acties van de politie wordt versterkt.  
Hoe wordt een onjuist, negatief en generaliserend beeld van een bepaalde 
groep ook wel genoemd? 
A een referentiekader 
B een stereotype 
C een subcultuur 
D een vooroordeel 
 
Zie tekst 4. 

1p 48 De ene bron is objectiever dan de andere. Tekst 4 voldoet niet aan de 
objectiviteitscriteria. 
Waarom is tekst 4 niet objectief? 
A omdat de tekst op de site van Supportersvereniging Ajax staat 
B omdat er geen feiten in staan 
C omdat er geen duidelijke scheiding van feiten en mening is 
D omdat er sprake is van teveel hoor en wederhoor 
 

3p 49 De voetbalwet geeft aan burgemeesters de bevoegdheid om voetbalfans, 
waarvan zij denken dat deze overlast zullen gaan geven, zich te laten melden op 
het politiebureau. 
 Vind je dat deze bevoegdheid van de burgemeesters past bij het kenmerk 

rechtsbescherming van de rechtsstaat? 
Beargumenteer je antwoord. Leg eerst uit wat het kenmerk 
rechtsbescherming inhoudt. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Rechtsbescherming houdt in: … 
Deze bevoegdheid van de burgemeesters past hier … (wel/niet) in, omdat … 
 
 
 
 

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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Analyse maatschappelijk vraagstuk: voetbalvandalisme 

 
tekst 1 
 
Wat wordt bedoeld met voetbalvandalisme? 
Voetbalvandalisme is het verstoren van de openbare orde of het plegen van 
strafbare feiten rondom een voetbalwedstrijd of op weg daarnaartoe.  
 
Overlast tijdens voetbalwedstrijden 
Voetbalvandalisme zorgt voor veel overlast in de buurt van het stadion of in de 5 

stad waar een wedstrijd is. In een kleine gemeente wordt bijna het hele 
plaatselijke politiekorps ingezet wanneer er risicosupporters worden verwacht bij 
een thuiswedstrijd. Daardoor kunnen er dus niet altijd agenten ter plekke zijn als 
er bij de inwoners in die plaats iets gebeurt. Ook kost het voetbalvandalisme de 
overheid veel geld. 10 

 
Kosten voetbalvandalisme 
Voetbalvandalisme kost veel geld, omdat de overheid moet meebetalen aan:  
 het inzetten van politie bij wedstrijden;  
 het aanpassen van stadions;  
 het loon van de clubstewards;  15 

 de kosten van supportersbegeleiding naar het buitenland;  
 het herstellen van leeggehaalde winkels, vernielde bushaltes en ingeslagen 

autoruiten.  
 
Wat doet de overheid aan voetbalvandalisme en ernstige overlast? 
Op 1 september 2010 is de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en 20 

ernstige overlast in werking getreden, dit wordt ook wel de voetbalwet genoemd. 
Door deze wet hebben burgemeesters en officieren van justitie extra 
bevoegdheden om preventief in te grijpen bij voetbalvandalisme en 
aanhoudende ernstige overlast van groepen of individuen. Ook kan herhaalde 
groepsoverlast van kinderen onder de 12 jaar worden bestreden.  25 

 
Bevoegdheden burgemeester 
De burgemeester kan een gebiedsverbod, meldingsplicht of groepsverbod 
opleggen aan personen die in groepsverband of individueel herhaaldelijk de 
openbare orde verstoren. Deze bevoegdheden zijn een aanvulling op de 
mogelijkheden die de burgemeester al heeft om op te treden tegen 30 

voetbalvandalisme of ernstige overlast. 
 
naar: www.rijksoverheid.nl van 2011 
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tabel 1 
 
Aangehouden supporters door politie, OM, rechter 
 

 
naar: CIV Jaaroverzicht seizoen 2009-2010, www.civ-voetbal.com 
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in 
behandeling 

174 430 112 194 164 107 109 161 99 277 253 69 272 162 54

sepot 916 52  359 61 320 29 431 67  106 26
proces 
verbaal 
(politie) 

909   605 727 861   441 

geldboete 398 173 26 254 137 21 162 209 26 307 172 33 131 84 27

taakstraf 4 12 33 6 13 63 8 19 74 20 21 80 2 8 41
dagvaarden 
(OM) 

 242   230 309 228   161

strafoplegging 
rechter 

  53  24 23  19  14

vrijspraak 
rechter 

  18  15 87  27  25
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tekst 2 
 
Een relschopper aan het woord: 
“Hooligans kan je vergelijken met een bende. Men heeft een eigen kledingstijl en 
er is sprake van een zekere mate van leiders en organisatie. Drugsgebruik 
speelt bij mij niet direct een rol bij het rellen, ook al kan ik me voorstellen dat dat 
bij bijvoorbeeld meelopers wel het geval is. Het rellen doe ik vooral vanuit het 5 

groepsgevoel; voor de kick. Ik kan daar echt van genieten.” 
 
Typen ordeverstoorders 
Er worden twee typen ordeverstoorders onderscheiden: de notoire1) 
ordeverstoorder en de gelegenheidsverstoorder. De notoire ordeverstoorder 
veroorzaakt stelselmatig overlast op verschillende plekken. De 10 

gelegenheidsverstoorder doet dit af en toe en is te zien als meeloper.  
De notoire ordeverstoorders bestaan uitsluitend uit mannen. Ze zijn al vaak 
veroordeeld voor openlijke geweldpleging, maar ook voor andere feiten 
(geweldsmisdrijven, vermogensmisdrijven, verkeersmisdrijven en misdrijven in 
het kader van de Opiumwet of de Wet Wapens en Munitie). Onder de notoire 15 

ordeverstoorders zijn vooral leden uit harde kernen van hooligans te vinden.  
Het is opmerkelijk dat geweld tegen anderen bij veel notoire ordeverstoorders 
onderdeel is geworden van hun levensstijl; zij hebben een pro-criminele 
houding. 
 

 
naar: enige fragmenten uit de publicatie ‘Ordeverstoringen en groepsgeweld bij 
evenementen en grootschalige gebeurtenissen: scherpte en alertheid.’ (2010), 
www.hetccv.nl van 30 juli 2011 
 

noot 1 notoire = beruchte 
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tekst 3 
 
Aboutaleb uit kritiek op voetbalwet 
 
De voetbalwet, die het gemakkelijker moet maken om hooligans aan te pakken, 
is te beperkt. Dat zegt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA). 
Hij wil eerder optreden tegen relschoppers dan de wet toestaat. 
De wet werd vorige maand goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het idee 
erachter is dat burgemeesters meer middelen krijgen om op te treden tegen 
relschoppers, bijvoorbeeld door het opleggen van gebiedsverboden of een 
meldplicht. 
Aboutaleb betreurt het dat burgemeesters pas mogen optreden als er sprake is 
van ‘herhaaldelijke verstoring van de openbare orde’, zo zegt hij in een vrijdag 
verschenen interview met NRC Handelsblad. “Als hooligans volgende week met 
Feyenoord meegaan naar Gent kan ik niet zeggen: komt niets van in, lever je 
paspoort maar in.” Ook het aanpakken van spreekkoren kan pas in een heel laat 
stadium, zegt Aboutaleb. 
 
naar: dossiers.nieuws.nl van 20 augustus 2010 
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tekst 4 
 
Politie opnieuw in de fout tegen supporters 
 
Steeds vaker moeten fanatieke Ajacieden via de rechter hun onschuld bewijzen 
naar aanleiding van optredens van de politie. Het meest recente voorbeeld is dat 
van vijftien Ajacieden die deze week werden vrijgesproken. Zij werden 
aangehouden op de avond van de wedstrijd Ajax-Juventus in februari 2010 op 
verdenking van samenscholing, onder meer omdat zij paraplu's bij zich hadden. 5 

Het regende die avond. 
Sinds november 2009 houdt de politie steeds vaker Ajacieden aan terwijl 
naderhand blijkt dat hier geen goede reden voor was. De ombudsman liet eerder 
al weten het optreden van de politie in Sportsbar Alcatraz op de avond voor 
Ajax-Feyenoord onbehoorlijk te vinden. Het café werd zonder reden omsingeld 10 

en de aanwezigen moesten een voor een naar buiten komen om te worden 
gefouilleerd en ter controle hun identiteitsbewijs afgeven. De ombudsman beval 
de politie om de verzamelde gegevens te verwijderen uit justitiële 
informatiesystemen. 
Daar voegde de ombudsman aan toe dat hij zorgen had over de behandeling 15 

van voetbalsupporters door de politie. Uit eigen beweging werden twee 
vervolgonderzoeken gestart. Het rapport werd door Ajaxfans met gejuich 
ontvangen. 
Concluderend is het prima dat wordt ingegrepen als Ajacieden over de schreef 
gaan, maar dan moet de politie zich zelf ook aan de wet houden. 20 

Voetbalsupporters hebben geen positief imago. Door dit soort acties wordt dat 
stigmatiserende1) beeld versterkt – de beschuldiging komt op de voorpagina van 
de krant, het bericht over vrijspraak niet – terwijl juist de acties van de politie 
vraagtekens oproepen. 
 

 
naar: www.ajaxlife.nl van 17 juni 2011 
 
 
 

noot   noot   noot 1 stigmatiseren = de leden van een bepaalde groep krijgen een negatief stempel opgedrukt. 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2011 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

 

tijdvak 2
#dag # mei

#tijd - #tijd uur

 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 24 mei

9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 1 
 
Oppositie in Kamer wil ontslag ‘blunderende rechters’ 
 
De oppositiepartijen SP, PVV en Trots op Nederland eisen dat rechters die 
grove fouten maken sneller ontslag krijgen. Zij zeiden dat, nadat het gerechtshof 
in Arnhem de gewelddadige vrouwenhandelaar Saban B. een week verlof gaf en 
deze vervolgens vluchtte. B. kreeg verlof om zijn pasgeboren kind te bezoeken, 
maar keerde niet terug. 
 “We moeten voorkomen dat blunderende rechters blijven zitten. Als je niet 
functioneert, dan vlieg je eruit”, zei Tweede Kamerlid Verdonk woensdag in een 
debat met minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA). 
De regeringspartijen CDA en PvdA wezen erop dat rechters al ontslagen kunnen 
worden, maar dat het parlement zich niet moet bemoeien met besluiten van 
individuele rechters. Volgens de partijen moet het aan de onafhankelijke 
rechtspraak zelf worden overgelaten of een rechter wel of niet kan aanblijven. 
 
naar: www.elsevier.nl van 23 september 2009  
 
Lees tekst 1.  

1p 1 Waarom zijn het CDA en de PvdA het volgens de tekst oneens met de SP, PVV 
en Trots op Nederland? 
A Er bestaat in Nederland een scheiding tussen de staatsmachten. 
B Rechters zijn ook mensen en maken daarom wel eens fouten. 
C Regeringspartijen zijn het nooit eens met oppositiepartijen. 
 
tekst 2 
 
‘Politie richt zich te veel op minderheden’ 
 
De Nederlandse politie en opsporingsdiensten kijken bij de bestrijding van 
criminaliteit te veel naar etnische en religieuze stereotypen. Dat gebeurt vooral 
bij beslissingen over wie moet worden aangehouden of gefouilleerd, aldus het 
Open Society Justice Initiative, een internationale mensenrechtenorganisatie. 
Het waarschuwingssysteem dat mogelijke terroristen moet identificeren, is ook 
te veel gericht op ‘een brede groep moslims die zich keurig aan de wet houdt’.  
 
naar: Trouw van 27 mei 2009 
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Lees tekst 2. 
1p 2 Welke term past het beste bij de kritiek van het Open Society Justice Initiative 

op de Nederlandse politie en opsporingsdiensten? 
A eigenrichting 
B klassenjustitie 
C lik-op-stukbeleid 
 
tekst 3 
 
Criminaliteit en banken 
 
Het is al eeuwenlang een gegeven: daar waar zich geld bevindt, liggen 
criminelen op de loer. Menige bank werd in het verleden dan ook overvallen. 
Maar de beveiliging werd opgevoerd en de Nederlandse banken werden 
onneembare vestingen. De crimineel ging zich richten op de klant van de bank. 
Overschrijvingskaarten werden met lijmstokjes uit de brievenbus gehengeld. Na 
het aanpassen van bedrag en rekeningnummer stroomde het geld bij de dieven 
binnen. Brievenbussen met zwanenhalzen verschenen. Weer was het de 
crimineel moeilijker gemaakt. 
“En toen kwam het elektronisch betalingsverkeer op gang”, zei Gijs Boudewijn, 
hoofd betalingsverkeer en criminaliteitsbeheersing bij de Nederlandse 
Vereniging van Banken (NVB). “Nu hebben we te maken met skimming. 
Criminelen kopiëren en misbruiken de gegevens van betaalpassen om geld op 
te nemen uit de geldautomaten.” 
 
naar: Secondant van oktober 2009 
 

2p 3 Criminaliteit heeft materiële en immateriële gevolgen.  
Materiële gevolgen van criminaliteit voor banken zijn bijvoorbeeld dat er bij 
inbraak of een overval geld gestolen wordt, of dat er zaken kapot gaan die 
gerepareerd moeten worden. 

 Noem een ander materieel gevolg van criminaliteit voor banken dat in 
tekst 3 naar voren komt. 

 Waarom is dat een materieel gevolg? 
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tabel 1 
 
Verkeersovertredingen regio Haaglanden 
 
jaar  snelheid  parkeren/

stilstaan  
roodlicht overig  totaal  

1995 67.076 70.083 59.906 34.232 231.297 
1996 260.330 174.910 132.877 109.827 677.944 
1997 135.473 72.128 52.345 48.341 308.287 
1998 145.352 71.956 49.376 55.130 321.814 
1999 154.101 75.483 60.756 42.381 332.721 
2000 133.301 71.020 40.625 40.314 285.260 
2001 245.511 73.212 43.286 43.204 405.213 
2002 268.519 80.396 42.447 48.678 440.040 
2003 379.676 90.521 48.865 66.472 585.534 
2004 506.132 91.030 47.512 111.872 756.546 
2005 380.203 83.597 39.790 126.858 630.448 
2006 420.274 60.944 30.016 110.956 622.190 
2007 347.482 59.101 28.640 113.057 548.280 
2008 275.786 44.564 23.123 90.999 434.472 
totaal 3.719.216 1.118.945 699.564 1.042.321 6.580.046 

 
bron: www.politie.nl 
 

1p 4 Welke conclusie kun je trekken naar aanleiding van de gegevens uit tabel 1? 
A Het aantal mensen dat gepakt is voor het rijden door rood licht, is sinds 

2003 gedaald. 
B Het aantal mensen dat zich aan de verkeersregels houdt, is sinds 2003 

gedaald. 
C In 2008 reden er 50% minder mensen door rood licht dan in 2006. 
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tabel 2     
 
Crimineel gedrag onder jongeren: 
percentage dat zegt een bepaalde wetsovertreding te hebben begaan in het 
voorgaande schooljaar. 
 

0

5

10

15

20

25

30

meisjes

jongens

121110987654321
Legenda:      
1 slaan zonder verwonding
2 winkeldiefstal onder 5 euro
3 graffiti
4 gestolen dingen kopen
5 vernieling
6 iemand verwonden 

  7 diefstal fiets
  8 winkeldiefstal meer dan 5 euro
  9 overige diefstal
10 iemand beroofd
11 inbraak
12 diefstal auto 

%

 
 
bron: www.kennislink.nl van 18 mei 2007 
 

2p 5 Tabel 2 is gemaakt op basis van een onderzoek onder 1500 leerlingen van 
verschillende vmbo-scholen in Zuid-Holland. In de tabel zie je dat er duidelijke 
verschillen zijn tussen de jongens en meisjes en dat de meisjes zich 
bijvoorbeeld minder schuldig maken aan geweldscriminaliteit dan de jongens. 

 Leg het begrip socialisatie uit. 
 Geef nu met behulp van dit begrip een verklaring voor de verschillen in 

geweldscriminaliteit tussen jongens en meisjes. 
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tekst 4 
 
Nijmegen verbiedt festival CityDance 
 
NIJMEGEN - Het gratis dancefeest CityDance dat komende zaterdag op de 
Goffertweide zou worden gehouden is van de baan. 
… van de gemeente Nijmegen heeft uit vrees voor verstoring van de openbare 
orde geweigerd de vergunning voor het dancefeest te verstrekken.  
 
naar: De Gelderlander van 22 september 2009 
 

1p 6 Wie of wat moet er worden ingevuld op de puntjes in tekst 4? 
A De burgemeester 
B De gemeenteraad 
C De officier van justitie 
D De politie  
 
tekst 5 
 
Antilliaanse crimineel gaat langer door  
 
Marokkaanse criminelen pieken op lagere leeftijd dan gemiddeld, Antilliaanse 
criminelen juist op hogere leeftijd.  
Antilliaanse criminelen blijven tot op hogere leeftijd dan gemiddeld doorgaan 
met misdadig gedrag, zo blijkt uit de cijfers. Roel Jennissen, onderzoeker bij het 
ministerie van Justitie, zoekt de verklaring onder andere in de Antilliaanse 
‘cultuur’ waarin het vaker voorkomt dat alleenstaande moeders de kinderen van 
meerdere vaders opvoeden. Antilliaanse mannen missen daardoor de invloed 
van een eigen gezin. Voor een huisvader met kinderen is een gevangenisstraf 
afschrikwekkender dan voor een alleenstaande, zo is de theorie. Veranderen 
van die cultuur is niet mogelijk, denkt Jennissen. Het is daarom beter om oudere 
Antilliaanse mannen te helpen aan andere contacten, bijvoorbeeld door een 
baan. 
 
naar: www.binnenlandsbestuur.nl van 28 december 2009 
 

1p 7 Er zijn verschillende algemene maatschappelijke verklaringen voor crimineel 
gedrag.  
Welke maatschappelijke verklaring voor crimineel gedrag past het beste bij de 
verklaring die in tekst 5 gegeven wordt voor het langer dan gemiddeld doorgaan 
met criminaliteit door Antilliaanse mannen? 
A Als mensen eenmaal het etiket ‘crimineel’ hebben, gaan ze zich hiernaar 

gedragen. 
B De samenleving wordt steeds anoniemer. 
C Door slechte levensomstandigheden gaan mensen zich sneller crimineel 

gedragen. 
D Gebrek aan maatschappelijke bindingen bevordert crimineel gedrag.
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tekst 6 
 
‘Camera in woning schendt privacy insluiper’ 
 
EMMEN - De politie Drenthe heeft videobeelden van een insluiper op internet 
gezet. Daarmee wordt de privacy van de insluiper geschonden, meent de Bond 
van Wetsovertreders. De bond diende vrijdag een klacht over het voorval in bij 
de Nationale Ombudsman.  
De beelden laten zien hoe de verdachte de woonkamer doorzoekt van een 
88-jarige vrouw uit Emmen. De camera’s zijn opgehangen door de familie van 
de vrouw, omdat het niet de eerste keer was dat de man binnensloop. De familie 
droeg de beelden over aan de politie.  
Volgens de bond mogen verdachten in winkels worden gefilmd. “Maar in 
woonhuizen gaat dat te ver”, aldus een woordvoerder. “De stap naar de 
Ombudsman is een soort proefproces om erachter te komen hoe ver mensen 
kunnen gaan.” 
Voor het openbaar maken van een dergelijke video is toestemming nodig van de 
officier van justitie. Dat is in dit geval ook gebeurd.  
 
naar: www.metronieuws.nl van 24 oktober 2009 
 

1p 8 Tekst 6 laat zien dat twee centrale uitgangspunten van de rechtsstaat met elkaar 
kunnen botsen. Eén van deze twee centrale uitgangspunten van de rechtsstaat 
is rechtsbescherming: de overheid moet de rechten van de burgers beschermen. 

 Wat is het andere uitgangspunt van de rechtsstaat waarmee het 
uitgangspunt van rechtsbescherming in conflict kan zijn? 

1p 9 Vindt de Bond van Wetsovertreders dat het uitgangspunt van rechtsbescherming 
in dit geval voldoende is nageleefd?  
Geef een verklaring voor je antwoord. 
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tekst 7 
 
Uitspraak in zaken overtredingen Culemborg  
 
ARNHEM - … heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaken van vijf personen die 
verdacht werden van overtredingen in de wijk Terweijde in Culemborg in januari 
2010. Op dat moment was in deze wijk een noodverordening van kracht. 
Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot een geldboete van € 200 voor het 
overtreden van de noodverordening, omdat hij niet direct wegging toen de politie 
hem daartoe een aanwijzing gaf en omdat hij zijn identiteitsbewijs niet 
overhandigde.  
Een 23-jarige man is veroordeeld tot een geldboete van € 150,- voor het in strijd 
met de noodverordening in de auto bij zich hebben van een schroevendraaier, 
stanleymessen en een wandelstok. Verdachte is vrijgesproken van het bij zich 
hebben van een honkbalknuppel. 
 
naar: www.rechtspraak.nl van 14 april 2010 
 

1p 10 Welke rechterlijke instantie of rechter moet op de puntjes in tekst 7 worden 
ingevuld? 
A Het gerechtshof 
B De Hoge Raad 
C De kantonrechter 
D De kinderrechter 
 

2p 11 De volgende overheidsorganen zijn betrokken bij het voorkómen en bestrijden 
van criminaliteit: 
1 het parlement 
2 de regering 
3 het Openbaar Ministerie 
4 de politie 
5 de rechterlijke macht 

 Geef voor elk van deze organen aan met welke taak zij zich bezig houden 
wat betreft het voorkómen en bestrijden van criminaliteit. 
Je kunt kiezen uit de volgende taken: 
A belast met opsporing van strafbaar gedrag 
B belast met rechtspraak 
C belast met het wettelijk vaststellen wat strafbaar is 

 
Doe het zo: neem onderstaande nummers over en vul het antwoord aan met 
A, B of C. 
1 … 
2 … 
3 … 
4 … 
5 … 
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tekst 8 
 
Witteboordencriminaliteit 
 
Boeiend, dat stuk op de voorpagina waarin een voormalig fraude-officier 
erkende dat tot halverwege de jaren negentig plegers van witteboorden-
criminaliteit (bijna) nooit hard werden aangepakt. “Mooi citaat van deze fraude-
officier: “Het was bijna onmogelijk om ons soort mensen achter de tralies te 
krijgen.”  
 
naar: een ingezonden brief in Noordhollands Dagblad van 6 april 2009 
 

1p 12 In tekst 8 wordt gesproken van ‘ons soort mensen’. 
Welke groep mensen wordt hier bedoeld? 
A allochtone Nederlanders 
B mensen met een lage maatschappelijke positie. 
C personen uit de middenmilieus en hogere milieus 
D rechters en advocaten 
 
tekst 9 
 
Geen dubbele straf voor geweld tegen politie 
 
AMSTERDAM - Een Amsterdamse fietsenmaker heeft beledigende uitspraken 
gedaan tegen twee agenten die hem in oktober 2007 wilden aanhouden. Hij zou 
hen hebben gestompt en een kopstoot hebben gegeven. In februari dit jaar 
probeerde hij opnieuw een agent een kopstoot te geven. Dat was toen hij werd 
aangehouden voor het molesteren van een ontevreden klant.  
De officier van justitie eist een dubbele straf tegen de fietsenmaker, omdat hij 
zich ook tegen agenten heeft gekeerd. Ze eist een taakstraf van 80 uur. De 
fietsenmaker ontkent. Zijn advocaat zegt dat hij geen bedreigingen tegen de 
agenten heeft geuit.  
De politierechter vindt een dubbele straf niet gepast. “Omgaan met soms 
angstaanjagend gedrag hoort bij de functie van politieagent.” Ze noemt het 
bedreigen van politieagenten wel ernstig, omdat het hun gezag aantast. De 
fietsenmaker krijgt een taakstraf van zestig uur. Ook moet hij nog duizend euro 
boete betalen voor een eerder delict. 
 
naar: www.nrc.nl van 27 mei 2009  
 

1p 13 Straffen worden altijd opgelegd met een doel. 
Op welk doel van straffen ligt de nadruk bij de taakstraf van zestig uur die de 
rechter in tekst 9 heeft opgelegd? 
A afschrikking 
B genoegdoening aan het slachtoffer 
C resocialisatie 
D voorkomen van eigenrichting 
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1p 14 Er zijn verschillende verklaringen voor crimineel gedrag. 
Met welk van de onderstaande verklaringen kan het uiten van bedreigingen en 
geweld tegen politie zoals in tekst 9 het beste worden verklaard? 
A anonieme samenleving 
B geringe pakkans 
C slechte levensomstandigheden 
D veranderend besef van normen en waarden 
 
tekst 10 
 
Rechter veroordeelt relschoppers strandfeest 
 
ROTTERDAM - De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag celstraffen tot tien 
maanden opgelegd tegen relschoppers die het strandfeest in Hoek van Holland 
eind augustus ernstig verstoorden. De relschoppers krijgen geen locatieverbod 
opgelegd, zoals het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden had geëist. 
De 24-jarige S. moet tien maanden de cel in, waarvan vier voorwaardelijk. 
Daarnaast kreeg S. twee jaar proeftijd opgelegd. De 22-jarige P. kreeg zes 
maanden celstraf opgelegd, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Daarmee is 
P. dinsdag al op vrije voeten. Hij moet op last van de rechter een 
agressieregulatietraining volgen. 
 
naar: TC Tubantia van 2 februari 2010 
 
Lees tekst 10. 

1p 15 De rechtbank in Rotterdam heeft straffen opgelegd aan relschoppers die een 
strandfeest in Hoek van Holland ernstig hebben verstoord. 
Hieronder volgt een aantal uitspraken over de straffen die deze jongeren hebben 
gekregen: 
1 Als een van de jongeren het niet eens is met het vonnis van de rechter, kan 

hij in hoger beroep gaan bij de Hoge Raad. 
2 De 22-jarige Joost P. is op vrije voeten gesteld, omdat hij na vier maanden 

zijn straf heeft uitgezeten. 
3 De 24-jarige Daniël S. is veroordeeld tot 10 maanden cel, maar wanneer hij 

zich goed gedraagt, kan hij na 6 maanden vrij komen. 
4 Het opleggen van een locatieverbod is een maatregel. 

 Welk van de bovenstaande uitspraken is juist? 
Kies één nummer uit bovenstaand rijtje. 

 

Pagina: 532Voor 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).



 GT-0323-a-11-1-o 11 lees verder ►►►

tekst 11 
 
Klink verheugd over rook-arrest 
 
DEN HAAG - Minister Ab Klink van Volksgezondheid is ‘verheugd’ over het 
arrest van de Hoge Raad dat het rookverbod in de horeca, dat op 1 juli 2008 is 
ingevoerd, op dit moment weer gaat gelden voor kleine zaken zonder personeel. 
De Hoge Raad oordeelde dinsdag dat er, in tegenstelling tot de vonnissen van 
de gerechtshoven in Leeuwarden en Den Bosch, wel degelijk ruimte in de wet is 
voor een rookverbod voor kleine cafés. 
Minister Klink gaat ervan uit dat de horeca haar verantwoordelijkheid neemt en 
de uitspraak van de hoogste rechter over het rookverbod naleeft, aldus een 
woordvoerder. 
De Hoge Raad wil dat het roken in de eenmanszaken De Kachel in Groningen 
en café Victoria in Breda, opnieuw wordt bekeken. Nu door het gerechtshof in 
Arnhem. 
 
naar: www.ad.nl van 23 februari 2010 
 

1p 16 Is er in tekst 11 sprake van jurisprudentie? 
A Ja, want de Hoge Raad heeft in deze zaak een wet geïnterpreteerd en 

toegepast. 
B Ja, want de Hoge Raad heeft met deze uitspraak de wettekst aangepast. 
C Nee, want de Hoge Raad is niet de laatste rechterlijke instantie die zich 

hierover uitspreekt. 
D Nee, want deze uitspraak van de Hoge Raad heeft niet het karakter van 

wetgeving. 
 

1p 17 Sommige kranten berichten vaak en veel over criminaliteit. 
Welk belang hebben deze kranten bij het plaatsen van berichten over 
criminaliteit? 
A Berichtgeving over criminaliteit is goed voor de oplagecijfers. 
B Door veel te berichten over criminaliteit is de kans groter dat criminelen 

gepakt worden. 
C Zij willen door hier veel aandacht aan te besteden criminaliteit op de 

politieke agenda zetten. 
D Zij willen het publiek zo objectief voorlichten over criminaliteit. 
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tekst 12 
 

REQUISITOIR 
 
In de strafzaak tegen: 
Verdachte A. van V. 
Geboortedatum 20 februari 1970 
Parketnummer 06/580197/08 
 
Mr. J.M. Fröberg 
… (1) … 
 
naar: de website van een instantie van 20 april 2010 
 

1p 18 Tekst 12 is het voorblad van een requisitoir. 
Welke functie moet er op de puntjes bij (1) worden ingevuld? 
A Advocaat 
B Officier van Justitie 
C Rechter 
D Reclasseringsambtenaar 
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'De problemen die ik probeer op 
te lossen, komen 's avonds bij 
de borrelpraat terug. Dat maakt 
mijn werk heel tastbaar.' 

 
Politiek en beleid 

 
afbeelding 1    
 

 
 
bron: www.werkenbijhetrijk.nl 
 
Bekijk afbeelding 1 met tekst en bronvermelding. 

1p 19 Wat voor een persoon is Guus Lamers en wat doet hij? 
Guus Lamers is 
A ambtenaar en betrokken bij het uitvoeren van besluiten van de provincie. 
B ambtenaar en betrokken bij het voorbereiden van besluiten van de regering. 
C kamerlid van een oppositiepartij en hij probeert het economisch beleid te 

beïnvloeden. 
D kamerlid van een regeringspartij en hij steunt de minister van Economische 

Zaken. 
 

Guus Lamers (26 jaar) 
econoom bij het ministerie 
van Economische Zaken 
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tekst 13     
 
Albanese verkiezingen zonder incidenten 
 
TIRANA - De parlementsverkiezingen in Albanië zijn zondag zonder 
noemenswaardige incidenten verlopen. De verkiezingsstrijd ging met veel 
geweld gepaard, maar zondag was daar weinig meer van te merken. De meer 
dan vijfhonderd buitenlandse waarnemers hebben geen grote 
onregelmatigheden geconstateerd.  
 

 
 
naar: Metro van 29 juni 2009 
 
Lees tekst 13. 

1p 20 In Albanië zijn verkiezingen voor het parlement gehouden. Buitenlandse 
waarnemers hebben gekeken of de verkiezingen volgens democratische regels 
verlopen zijn.  
Waarop hebben de waarnemers onder andere gelet?  
Ze hebben erop gelet of 
A de ambtenaren op een juiste manier de namen van de kiezers hebben 

opgeschreven. 
B de burgers in het stemhokje zonder toezicht hebben kunnen stemmen op de 

partij van hun keuze. 
C de mensen die gaan stemmen op de hoogte zijn van de standpunten van de 

politieke partijen. 
D de politieke partijen geen propaganda hebben gemaakt voor hun 

standpunten. 
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tekst 14 
 
Hieronder staan twee berichtjes van de website van RTL Nieuws: 
 
82% van colleges B en W declareert onterecht 
 
Ruim vier op de vijf colleges van Burgemeester en Wethouders overtreedt de 
declaratieregels. Soms worden duizenden euro’s onterecht in rekening gebracht. 
Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws in 300 gemeenten. 
 
Overzicht declaraties Nederlandse gemeenten 
 
RTL Nieuws maakte onlangs bekend dat veel burgemeesters en wethouders de 
declaratieregels aan hun laars lappen. Tevens publiceerden we toen de meest 
opmerkelijke declaraties. Op veler verzoek hebben we nu de declaratiegegevens 
van meer gemeenten online gezet. 
 
naar: www.rtlnieuws.nl van december 2009 
 

1p 21 In een democratie hebben de massamedia verschillende functies.  
Welke functie vervult RTL Nieuws vooral als je kijkt naar tekst 14? 
A aandragen van onderwerpen voor de politieke agenda 
B burgers informeren over het overheidsbeleid 
C burgers kennis laten maken met verschillende meningen 
D optreden als waakhond van de democratie 
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tekst 15 
 
Wit-Russische leider ‘fraudeerde voor oppositie’ 
 
De Wit-Russische leider Loekasjenko heeft toegegeven dat hij bij de laatste 
presidentsverkiezingen uitgebreid heeft gefraudeerd. Niet voor zichzelf, maar 
voor de oppositie. Die opmerkelijke onthulling deed hij tegenover de Russische 
krant Izvestia. 
Loekasjenko had bij de presidentsverkiezingen van 2006 volgens de officiële 
uitslag bijna 83 procent van de stemmen gekregen. In werkelijkheid was dat 93 
procent, beweert de autoritaire leider nu. “Ik gaf de opdracht om het rond de 80 
procent te laten zijn. Want als het boven de 90 komt, accepteren mensen het 
niet.” 
Na de overwinning van Loekasjenko, die Wit-Rusland al vijftien jaar in een 
ijzeren greep houdt, kwam de oppositie in opstand. Loekasjenko, die een 
herhaling van de Oranjerevolutie in buurland Oekraïne vreesde, liet de 
oppositieleiders opsluiten. 
 
naar: Trouw van 28 augustus 2009 
 

1p 22 Uit tekst 15 blijkt dat Wit-Rusland kenmerken van een dictatuur heeft. 
 Welke kenmerken van een dictatuur kun je in tekst 15 herkennen? 

Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 
1 De oppositie heeft het recht om te protesteren. 
2 De Wit-Russische leider heeft de absolute macht. 
3 De Wit-Russische leider heeft de meeste stemmen gekregen. 
4 Er zijn geen eerlijke verkiezingen geweest. 
 
tekst 16 
 
Gekozen burgemeester 
 
Versterk de positie van de burgemeester door hem meer macht te geven en hem 
door de bevolking te laten kiezen, betogen Linze Schaap en anderen.  
De burgemeester wordt vaak gezien als de baas van de gemeente, maar dat is 
hij niet. Dat leidt tot teleurstellingen. 
 
naar: de Volkskrant van 28 oktober 2009 
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Lees tekst 16. 
1p 23 Linze Schaap en anderen stellen voor de burgemeester te laten kiezen door de 

burgers. Voorstanders van een gekozen burgemeester noemen verschillende 
voordelen. 

 Welke voordelen zitten er volgens veel voorstanders aan een gekozen 
burgemeester? 
Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 

1 meer interesse van de burgers in de politiek 
2 meer invloed van de burgers op de politieke besluitvorming 
3 meer macht van de gemeente tegenover de landelijke politiek 
4 minder macht van de koningin op de politiek in de gemeente 
 
tekst 17 
 
Wetsvoorstel ‘Kilometerprijs’ naar Tweede Kamer 
 
Ruim 10 jaar nadat in Nederland voor het eerst over ‘rekeningrijden’ is 
gesproken, presenteerde minister Eurlings van Verkeer & Waterstaat vrijdag 13 
november het wetsvoorstel ‘Kilometerprijs’ aan de Tweede Kamer. 
Deze wet raakt grote delen van de samenleving en is van invloed op 
automobilisten, vrachtvervoer, bedrijven, de doorstroming van het verkeer en het 5 
milieu.  
De kilometerprijs, en daardoor ook de ANWB, zullen veel in de belangstelling 
staan van media en leden. 
De ANWB komt op voor de automobilisten en zal uitzoeken hoe de wet de leden 
raakt en de leden daar zo goed mogelijk over informeren. 10 
Wilt u weten wat de gevolgen van de invoering van de kilometerprijs voor u zijn? 
Kijk dan op de website van de ‘KilometerprijsCheck’. 
 
naar: www.anwb.nl van 9 november 2009 
 

2p 24 Er zijn verschillende soorten organisaties: 
1 een actiegroep 
2 een belangenorganisatie  
3 een bestuursorgaan 
4 een politieke partij 

 Wat voor een soort organisatie is de ANWB en uit welke regels van tekst 17 
blijkt dit? 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
De ANWB is een …. 
Dit blijkt uit de regels …. 
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tekst 18 
 
Brussel wil geld voor boeren aan klimaat gaan besteden 
 
… stelt dit jaar een radicale verandering van de begroting voor. Veel huidige 
uitgaven voor landbouw moeten vanaf 2013 gaan naar innovatie, klimaat en 
energie.  
Dit plan wordt de inzet voor zo’n twee jaar zware onderhandelingen tussen de 
regeringen van de 27 EU-landen. Frankrijk zal het plan naar verwachting 
fanatiek bestrijden. De Franse boeren zijn nu de grootste ontvangers van 
landbouwsubsidies, gevolgd door de Ierse en Poolse boeren. 
 
naar: Algemeen Dagblad van 27 oktober 2009 
 
Lees tekst 18. 

1p 25 Wie stelt de verandering van de begroting voor? 
A de Europese Commissie 
B de Europese minister van Financiën 
C de Europese Raad 
D het Europees Hof 
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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 

afbeelding 2      
 

 
 
bron: www.tomjanssen.net van 3 juni 2009 
 

2p 26 Afbeelding 2 laat zien dat er kritiek is op Europa. 
 Wat waren de oorspronkelijke doelen van de Europese Unie en haar 

voorlopers, waaronder de Europese Gemeenschap? 
Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 
1 bestrijden van terrorisme 
2 invoeren van eenzelfde munt 
3 verbeteren van de mensenrechten 
4 verbeteren van de veiligheid 
5 verbeteren van het asielbeleid 
6 verbeteren van het milieu 
7 verhogen van de welvaart 
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tabel 3 
 
Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2010 
 
partij zetels
CDA 21
PvdA 30
SP 15
VVD 31
PVV (Partij voor de Vrijheid) 24
GroenLinks 10
ChristenUnie 5
D66 10
PvdD (Partij voor de Dieren) 2
SGP 2

 
bron: nos.nl van 29 juni 2010 
 

3p 27 De politieke partijen zijn te verdelen in links - midden - rechts.  
Tabel 3 is de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen die gehouden zijn op  
9 juni 2010. Uitspraak naar aanleiding van tabel 3:  
“De drie meest linkse partijen hebben gezamenlijk meer zetels dan de drie 
meest rechtse partijen.” 

 Onderzoek of deze uitspraak juist is of onjuist. 
 
Doe het zo: neem de onderstaande nummers over en vul het antwoord aan. 
1 Als de drie meest linkse partijen worden beschouwd: …  …  … 
2 Samen hebben deze linkse partijen  …  zetels. 
3 Als de drie meest rechtse partijen worden beschouwd: …  …  … 
4 Samen hebben deze rechtse partijen  …  zetels. 
5 De uitspraak is  …  (juist of onjuist invullen) 
 

1p 28 Drie dagen na de verkiezingen van 9 juni 2010 is de heer Uri Rosenthal 
aangesteld als informateur. 
Wie benoemt na de Tweede Kamerverkiezingen de informateur van het nieuw te 
vormen kabinet? 
A de koningin 
B de lijsttrekker van de grootste partij na de verkiezingen 
C de lijsttrekker van de partij die met de meeste zetels is gegroeid 
D de minister-president van het vorige kabinet 
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tekst 19 
 
Rosenthal: VVD, PVV en CDA niet mogelijk 
 
Een kabinet van VVD, PVV en CDA is ‘niet mogelijk’. Dat zei informateur Uri 
Rosenthal donderdag. 
In de opdracht die Rosenthal kreeg, was hem gevraagd de mogelijkheden te 
onderzoeken voor een kabinet dat kon rekenen op een goede samenwerking 
met het parlement. Als eerste zou hij moeten kijken naar de mogelijkheden van 5 
een kabinet met daarin de winnaar van de verkiezingen (VVD) en de partij met 
de grootste winst (PVV). Na een aantal individuele gesprekken met de leiders 
van VVD, PVV en CDA heeft Rosenthal moeten vaststellen dat een combinatie 
van de drie partijen niet mogelijk is. 
Het CDA wilde dat VVD en PVV eerst zouden onderhandelen, de PVV wilde 10 
alleen met drie partijen tegelijk onderhandelen. 
Informateur Uri Rosenthal zet vrijdag de formatie voort door met vijf 
fractievoorzitters te spreken. Hij praat dan met Job Cohen (PvdA), Maxime 
Verhagen (CDA), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GroenLinks) en 
Mark Rutte (VVD). Dat heeft de informateur donderdag bekendgemaakt.  15 
 
naar: www.nd.nl van 17 juni 2010 
 
Lees tekst 19 en zie tabel 3. 

1p 29 De informateur moest als eerste onderzoeken of er een kabinet mogelijk is 
waarin de VVD en de PVV zitting hebben (zie regels 5-7). 
Waarom heeft de informateur niet onderzocht of de VVD en PVV samen een 
kabinet konden vormen, maar waarom heeft hij de mogelijkheid van een kabinet 
van VVD, PVV én CDA onderzocht? 
A omdat een kabinet bij voorkeur moet steunen op een meerderheid in de 

Tweede Kamer 
B omdat een kabinet uit drie partijen moet bestaan 
C omdat in een kabinet bij voorkeur meerdere politieke stromingen 

vertegenwoordigd moeten zijn 
D omdat in een kabinet progressieve en conservatieve partijen moeten zitten 
 

1p 30 Het parlement heeft twee taken: de medewetgevende taak en de controlerende 
taak. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren heeft het parlement de 
beschikking over verschillende rechten. 
Met behulp van welke twee rechten kan het parlement haar controlerende taak 
uitoefenen?  
A het recht van amendement en het recht van initiatief 
B het recht van amendement en het recht van interpellatie 
C het recht van enquête en het recht van initiatief 
D het recht van interpellatie en het recht van enquête 
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HYPO 
THEEK 
RENTE 

AFTREK 

OK NOU JULLIE 

TOM 

AOW 65 

CDA 
PvdA 

afbeelding 3    
 

 
 
bron: www.tomjanssen.net van 26 oktober 2009 
 

1p 31 Op afbeelding 3 zie je twee personen van de regeringspartijen CDA en PvdA 
tegenover elkaar staan. De tekening is gemaakt in de tijd dat het kabinet-
Balkenende IV (CDA, PvdA, ChristenUnie) met plannen kwam om de gevolgen 
van de economische crisis in 2009 en 2010 op te vangen. 
Waar zijn de regeringspartijen CDA en PvdA mee bezig? 
A het indienen van wetsvoorstellen 
B het sluiten van compromissen 
C het stellen van prioriteiten 
D het uitvoeren van beleid 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: Overlast door coffeeshops 
 
Inleiding 
 
In 2009 hebben de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom officieel 
besloten om te stoppen met het gedoogbeleid. Vanaf 16 september 2009 mogen 
nergens meer softdrugs verkocht worden, ook niet in de coffeeshops. De 
coffeeshops kunnen vanaf die datum dus alleen nog koffie, thee, frisdrank en 
andere versnaperingen verkopen, of moeten hun deuren sluiten. 
 
De reden om te stoppen met het gedoogbeleid is de overlast van drugstoeristen 
en drugscriminaliteit in deze gemeenten. Het gaat, zo zeggen de gemeenten, 
onder andere om het intimideren van omwonenden, straatcriminaliteit, 
witwassen van geld, bedreiging en afpersing. 
 
Het besluit om te stoppen met het gedoogbeleid werd natuurlijk niet van de een 
op de andere dag genomen. In tekst 1 van het tekstboekje kun je lezen dat 
Omroep Brabant al in 2007 over de overlast van coffeeshops en drugstoeristen 
heeft bericht. De tekst is een gedeelte van het nieuwsoverzicht van de berichten 
die bij Omroep Brabant over de overlast van coffeeshops en drugstoeristen zijn 
verschenen. 
 
Bij de beantwoording van de vragen 32 tot en met 46 maak je gebruik van de 
teksten 1 tot en met 5 en afbeelding 1 in het tekstboekje. 
 
Lees van tekst 1 paragraaf 22 augustus 2007 (regels 1-5). 

1p 32 In deze paragraaf staat dat de politie een zerotolerancebeleid zal voeren tegen 
bijvoorbeeld urineren op straat en het samenscholen van drugstoeristen. Een 
zerotolerancebeleid houdt in dat zelfs het kleinste delict niet geaccepteerd 
wordt, maar bestraft wordt. 

 Leg uit dat dit beleid ook een preventieve werking kan hebben. 
 
Lees tekst 1 verder tot en met paragraaf 16 september 2008 (regels 6-36).  

2p 33 In paragraaf 16 september 2008 wordt het burgerinitiatief genoemd. Het 
burgerinitiatief is een manier voor burgers om de politieke besluitvorming te 
beïnvloeden. 

 Noem twee andere mogelijkheden die burgers hebben om invloed uit te 
oefenen op de politieke besluitvorming. 
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Zie tekst 1 paragraaf 16 september 2008 (regels 25-36). 
1p 34 In de tekstregels wordt gesproken over de gemeenteraad en 

gemeenteraadsleden. Het bestuur van de gemeente zou je kunnen vergelijken 
met het bestuur van de provincie. 
Met welk provinciaal orgaan komt de gemeenteraad dan overeen? 
A het College van Gedeputeerde Staten 
B de Provinciale Staten 
C de Provincieraad 
D het College van B&W 
 
Lees tekst 1 uit en maak gebruik van heel tekst 1. 

4p 35 Overlast die in verband staat met drugs en coffeeshops is een maatschappelijk 
probleem. Een maatschappelijk probleem heeft vier kenmerken. Eén kenmerk is 
dat het moet gaan om een situatie die veel mensen onwenselijk vinden. Een 
ander kenmerk is dat het probleem door middel van gezamenlijke actie of door 
de politiek kan worden opgelost. 
In tekst 1 kun je behalve deze twee kenmerken ook de twee andere kenmerken 
van een maatschappelijk probleem herkennen. 

 Welke twee andere kenmerken van een maatschappelijk probleem kun je 
herkennen in tekst 1? 
Verklaar je antwoord met behulp van de tekst. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … 
Dit kenmerk komt naar voren in tekst 1, omdat … 
Kenmerk 2: … 
Dit kenmerk komt naar voren in tekst 1, omdat … 
 
Zie tekst 1. 

2p 36 Niet iedereen in Roosendaal en Bergen op Zoom vond het besluit om het 
gedoogbeleid af te schaffen en de coffeeshops (vanaf 16 september 2009) te 
verbieden softdrugs te verkopen een goed besluit. Er waren voor- en 
tegenstanders. 

 Noem uit tekst 1 een groep mensen / groepering die het verbieden van de 
verkoop van drugs door coffeeshops een goed besluit zal vinden, en noem 
uit tekst 1 een groep mensen/groepering die het verbieden van de verkoop 
van drugs door coffeeshops geen goed besluit zal vinden. 
Geef van beide ook aan wat hun belang daarbij is. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Verbieden is wel goed volgens … 
Het belang daarbij is … 
Verbieden is niet goed volgens … 
Het belang daarbij is … 
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Lees tekst 2. 
4p 37 Kranten kunnen niet alle nieuwsberichten plaatsen of uitzenden. Daarvoor is te 

weinig ruimte. Bij de keuze om een bericht wel of niet te plaatsen, gebruiken 
kranten een aantal criteria. Een bericht moet bijvoorbeeld uitzonderlijk zijn.  

 Noem twee andere selectiecriteria die een rol hebben gespeeld bij het 
plaatsen van tekst 2 in het Noordhollands Dagblad. 
Geef per selectiecriterium een reden waarom de redactie van de krant van 
dat criterium is uitgegaan. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Selectiecriterium 1: … , want … 
Selectiecriterium 2: … , want … 
 
Lees tekst 3.  

1p 38 Welke Europese instelling moet op de puntjes in tekst 3 worden ingevuld? 
A de Europese Commissie 
B de Raad van de Europese Unie 
C het Europees Hof van Justitie 
D het Europees parlement 
 
Zie tekst 3. 

1p 39 De rechter oordeelde dat het weigeren van buitenlandse bezoekers niet mag. 
 Welk kenmerk van de parlementaire democratie en rechtsstaat wordt 

geschonden als coffeeshops buitenlandse drugstoeristen de toegang 
weigeren? 

 
Lees tekst 4. 

1p 40 Tekst 4 is verschenen op een weblog met de naam van een politieke stroming. 
Dit weblog wil de ideeën van deze stroming verkondigen. 
Op welke weblog zal dit artikel gestaan hebben? 
A op ecologie.web-log.nl 
B op liberalisme.web-log.nl 
C op sociaal-democratie.web-log.nl 
 

1p 41 De media hebben verschillende functies voor mensen. 
Wat is de belangrijkste functie van tekst 4? 
A de amuserende functie 
B de informatieve functie 
C de opiniërende functie 
D de socialiserende functie 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 42 In tekst 4 staat in de laatste alinea dat de meerderheid van de Tweede Kamer af 
wil van de bestaande situatie, maar dat de regeringspartijen hebben 
afgesproken om tijdens deze kabinetsperiode niets te veranderen aan het 
drugsbeleid. Je zou kunnen zeggen dat hier een knelpunt in het functioneren 
van de politieke besluitvorming naar voren komt. 
Welk knelpunt is dit? 
Het knelpunt 
A dat de besluitvorming te ingewikkeld wordt doordat er zoveel regels zijn. 
B dat de regeringspartijen gebonden zijn aan een regeerakkoord. 
C dat een meerderheid in het parlement iets anders wil dan de Nederlandse 

bevolking. 
D dat er niet genoeg financiële mogelijkheden zijn om het beleid uit te voeren. 
 
Zie tekst 2 tot en met tekst 4. 

1p 43 Teksten kunnen in meer of mindere mate subjectief of objectief zijn. 
 Welke tekst is het meest subjectief? 

Geef een verklaring voor je antwoord. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Tekst … is het meest subjectief, omdat … 
 
Lees tekst 5. 

1p 44 Een maatschappelijk probleem kun je vanuit verschillende invalshoeken 
belichten. In tekst 5 kun je onder andere de sociaal-economische en de politiek-
juridische invalshoek herkennen. 

 Welke andere invalshoek komt in tekst 5 veelvuldig naar voren? 
 

1p 45 Schrijf een zin op uit tekst 5 waarin de politiek-juridische invalshoek naar voren 
komt. 
 

2p 46 Stel je voor dat je in een gemeente woont waar binnenkort een besluit zal 
worden genomen over het wel of niet doorgaan met het gedoogbeleid. Als de 
gemeente besluit te stoppen met het gedoogbeleid betekent dit dus dat ook de 
coffeeshops geen softdrugs meer mogen verkopen. 

 Wat vind jij: moet jouw gemeente stoppen met het gedoogbeleid of niet? 
Geef twee argumenten voor je mening en onderbouw allebei je argumenten 
met een citaat of gegeven uit tekst 4 en/of 5, of afbeelding 1. 

Doe het zo: neem onderstaande regels over en vul het antwoord aan. 
Ik ben …(voor of tegen invullen) het stoppen met het gedoogbeleid, want 
Argument 1: … 
Zie regel(s) … uit tekst … / zie het gegeven … in afbeelding 1 
Argument 2: … 
Zie regel(s) … uit tekst … / zie het gegeven … in afbeelding 1 
 
Let op: je krijgt alleen een punt voor een argument als je daarbij verwijst naar 
een citaat of gegeven uit een tekst of afbeelding 1.  
 

einde  GT-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. 

GT-0323-a-11-1-o* 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: Overlast door coffeeshops 
 
tekst 1  
 
Nieuwsoverzicht coffeeshops     
 
 

 

Op het bord staat: LET OP! Vanwege overlast 
wordt hier gecontroleerd en niets getolereerd! 
- niet urineren op straat 
- niet dubbel en fout parkeren 
- geen rommel op straat gooien 
- niet op straat rondhangen 
 

 
 
22 augustus 2007 
Franse drugstoeristen worden sinds woensdag in Roosendaal op 
verkeersborden in hun eigen taal aangesproken. In de stad staan grote borden 
met een rode rand, waarop staat dat ze zich moeten gedragen. De politie gaat 
een zero tolerancebeleid voeren tegen bijvoorbeeld urineren op straat en het 
samenscholen van drugstoeristen. 5 
 
16 oktober 2007 
Veel inwoners van de Roosendaalse binnenstad willen dat alle coffeeshops de 
deuren sluiten en verhuizen naar een plek buiten de stad. Ze zijn de overlast 
van drugstoeristen en koeriers meer dan beu. De drugsproblemen zijn door 
burgemeester Marijnen van Roosendaal pas nog omschreven als de grootste 
bedreiging voor de stad. 10 
Ondanks de massale roep om een verhuizing van de coffeeshops is de kans 
klein dat het gaat gebeuren. De politiek in Roosendaal is verdeeld, net als de 
regering want die wil geen wietboulevards1) in de grensstreek. In Roosendaal 
proberen de drugsbestrijders probleempanden te sluiten en drugspanden op te 
kopen. 15 
 

 
3 maart 2008 
Zo’n 1,3 miljoen drugstoeristen uit voornamelijk België bezochten afgelopen jaar 
Bergen op Zoom en Roosendaal. Dat blijkt uit cijfers van het regionale 
drugsbestrijdingproject Courage, die in Roosendaal zijn gepresenteerd. Ook is 
er het afgelopen jaar in de twee steden voor bijna 21 miljoen euro aan drugs in 
beslag genomen. Daarnaast is er voor een miljoen euro illegaal stroom afgetakt 20 
en zijn er 500 aanhoudingen verricht. 
Volgens het drugsbestrijdingproject Courage bezoeken wekelijks 25.000 Belgen 
beide steden om aan hun drugs te komen. Het is voor het eerst dat Bergen op 
Zoom en Roosendaal betrouwbare bezoekerscijfers presenteren. 

noot 1 wiet = marihuana (softdrug) 
 wietboulevard = een weg of gebied met allemaal coffeeshops bij elkaar. 
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16 september 2008     
De Molenstraat in Roosendaal kampt met ernstige overlast van drugstoerisme. 25 
Acht gemeenteraadsleden kregen daarom maandagavond van enkele bewoners 
een rondleiding langs verloederde en leegstaande panden. 
 

 
 
De straatbewoners hebben een burgerinitiatief ingediend. Via een burgerinitiatief 
kunnen burgers onderwerpen, plannen of voorstellen rechtstreeks op de agenda 
van de gemeenteraad plaatsen. Met dit burgerinitiatief hebben de 30 
straatbewoners de problemen in de Molenstraat hoog op de politieke agenda 
gekregen. Begin oktober mogen ze hun oplossingen en ideeën aan de 
gemeenteraad toelichten.  
De overlast van drugstoerisme in Roosendaal loopt de spuigaten uit. Vorige 
week verklaarde burgemeester Michel Marijnen op de landelijke televisie hulp uit 35 
Den Haag nodig te hebben. 
 
6 december 2008 
Het besluit van Roosendaal en Bergen op Zoom om met het gedoogbeleid te 
stoppen, heeft veel stof doen opwaaien. Voor- en tegenstanders bespraken dit 
onderwerp zondag tijdens een discussiemiddag in coffeeshop Azul in 
Roosendaal. Inwoners van Roosendaal en Bergen op Zoom hebben nog even 40 
de tijd om te protesteren. Op 15 december moeten de bezwaarschriften uiterlijk 
binnen zijn in de gemeentelijke brievenbus.  
 
5 maart 2009 
De burgemeesters van Roosendaal en Bergen op Zoom hebben besloten dat 
alle acht coffeeshops in Bergen op Zoom en Roosendaal vanaf 16 september 
geen softdrugs meer mogen verkopen.  45 
 
naar: www.omroepbrabant.nl van 6 oktober 2009 
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tekst 2 
 
Strengere aanpak overlast coffeeshops verlangd 
 
BEVERWIJK - Burgemeester Han van Leeuwen en de politie gaan binnenkort 
voorstellen uitwerken om de overlast rond coffeeshops in Beverwijk terug te 
dringen. Dit wil een raadsmeerderheid graag. 
Het zijn met name Vincent Kellenaar (CDA) en Co Backer (Democraten 
Beverwijk) die aandringen op scherpere handhaving. Backer, die er vanuit zijn 5 
flat aan de Alkmaarseweg een strategisch zicht op zegt te hebben, vindt dat 
nodig. Het (soft)druggebruik in Beverwijk zou namelijk weer toenemen. 
Zo zegt hij: “Het was een tijdje rustiger, maar nu zien we dat er weer meer 
gedeald en gebruikt wordt op straat, op scholen en in woonwijken. Het is een 
komen en gaan van klanten die in de coffeeshops wat halen en het dan buiten, 10 
al dan niet vanuit een auto, doorverkopen aan jongeren onder de 16 jaar. En 
niemand die er wat aan doet, ook de politie niet.” 
 
naar: www.noordhollandsdagblad.nl van 15 oktober 2009 
 
 
tekst 3 
 
… buigt zich over coffeeshops 
 
… moet duidelijkheid geven over de vraag of Nederlandse coffeeshops 
buitenlandse drugstoeristen mogen weigeren binnen te laten. De Raad van 
State heeft … gevraagd om te beoordelen of die handelwijze ingaat tegen de 
Europese verdragen voor een vrij handelsverkeer en het discriminatieverbod. 
Dat bleek woensdag uit een uitspraak die de Raad van State deed over een 
zaak tussen de gemeente Maastricht en een coffeeshop. 
Maastricht had in 2006 de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast en 
coffeeshops verboden buitenlandse klanten toe te laten. Dat gebeurde in een 
poging de overlast van het drugstoerisme in te dammen. Om een proefproces uit 
te lokken, werd een coffeeshop bekeurd omdat die wiet had verkocht aan een 
buitenlandse klant. 
De coffeeshop stapte naar de rechter in Maastricht en kreeg gelijk.  
 
naar: de Volkskrant van 8 april 2009 
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tekst 4 
 
Stoppen met gedoogbeleid is enige mogelijkheid 
 
Gerlof Leistra, Elsevier Online van 27 oktober 2008 
 
 
Kabinet moet de werkelijkheid onder ogen zien en alle coffeeshops sluiten 
 
Hoogste tijd om het bizarre Nederlandse gedoogbeleid voor softdrugs af te 
schaffen. Het besluit van Bergen op Zoom en Roosendaal om de coffeeshops 
binnen hun grenzen te sluiten, is een belangrijke stap.  
Het is begrijpelijk dat die gemeenten af willen van de dagelijkse overlast van 
duizenden, vooral Belgische en Franse, drugstoeristen. Jaarlijks gaat het om 1,2 5 
miljoen bezoekers. 
 
Naast de overlast op lokaal niveau zijn er overduidelijke gevaren voor de 
volksgezondheid. Door verbeterde kweekmethoden zijn softdrugs allesbehalve 
soft: de werkzame stof is al snel vier tot vijf keer zo sterk als vroeger. In de 
praktijk is vaak sprake van regelrechte harddrugs. 10 
Zoals het tijdschrift Elsevier al jaren benadrukt, zijn er daarnaast veel andere 
redenen om het oogluikend toestaan van de handel in softdrugs te staken. De 
grootschalige teelt van Nederwiet is, net als vaak de verkoop, in handen van de 
georganiseerde misdaad. Het merendeel van de oogst is bovendien bestemd 
voor het buitenland. 15 
 
Een logische volgende stap is het sluiten van alle coffeeshops. Anders 
verplaatst de ellende zich naar andere gemeenten. Ook moet de grootschalige 
handel hard worden aangepakt.  
 
De afspraak van de regeringspartijen CDA en PvdA om tijdens deze 
kabinetsperiode niets te doen aan het drugsbeleid, is onhoudbaar. Een 20 
meerderheid van de Tweede Kamer wil terecht af van de bestaande situatie.  
Gedogen en daarmee de andere kant opkijken, is schadelijk. Het wordt tijd dat 
ook het kabinet die werkelijkheid onder ogen ziet. 
 
naar: … web-log.nl van 19 januari 2010 
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tekst 5 
 
Nederlanders blowen niet massaal 
 
In binnen- en buitenland is er veel kritiek op het Nederlandse gedoogbeleid. De 
overlast van coffeeshops is veel te groot, zeggen de critici. Het gaat dan vooral 
om massaal drugstoerisme rond de grens en zwaar gecriminaliseerde wietteelt. 
Maar over de effecten op de volksgezondheid valt in vergelijking met veel 
andere landen weinig te klagen. 5 
En de volksgezondheid was een van de redenen voor het invoeren van het 
gedoogbeleid. In 1976 maakte CDA-minister Dries van Agt een onderscheid 
tussen soft- en harddrugs. Het bezit en de verkoop van een kleine hoeveelheid 
wiet en hasj werd vanaf toen gedoogd. Het idee was: een onschuldig jointje 
roken kon geen kwaad en de blower bleef zo veilig weg van de illegale 10 
handelaren die ook gevaarlijke harddrugs aanboden. Vanuit dat oogpunt – de 
volksgezondheid – kan het Nederlandse drugsbeleid zeker niet als mislukt 
worden beschouwd.  
 
Hoewel Nederland het enige land is waar wiet en hasj vrij in coffeeshops te koop 
zijn, behoren Nederlanders niet tot de grootste softdrugsgebruikers in de wereld. 15 
In internationale statistieken staat Nederland altijd in de middenmoot of zelfs iets 
onder het gemiddelde. Van ‘repressieve’ landen als Frankrijk en de Verenigde 
Staten steken in verhouding veel meer inwoners een joint op. Dat blijkt uit het 
jaarverslag 2008 van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en 
Drugsverslaving (EWDD), dat onlangs is gepubliceerd.  20 
 
Vergeleken met andere landen scoort Nederland in het gebruik van softdrugs 
niet heel hoog. En ook het gebruik van harddrugs is matig vergeleken met 
andere landen.  
Het EWDD signaleert bezorgd dat er aanwijzingen zijn voor een groeiend 
heroïneprobleem in Europa. In bijna de helft van de Europese landen neemt het 25 
aantal nieuwe drugsverslaafden toe. Maar niet in Nederland.  
 
Grens 
Bij coffeeshops in de buurt van de Nederlandse grens komen aan de voordeur 
drugstoeristen, en komen aan de achterdeur criminele wiettelers die de drugs 
aan de coffeeshops verkopen. Volgens de Stichting Drugsbeleid is dat probleem 
op te lossen. Plaats coffeeshops aan de rand van de stad, bij de grens, om de 30 
overlast te beperken. Secretaris Rob Steinbuch vergelijkt het met automobilisten 
die massaal over de grens goedkope benzine tanken; die tankstations zitten ook 
niet in de stad. 
 
naar: www.volkskrant.nl van 17 november 2008 
 
 
 
Opmerking bij afbeelding 1 op de volgende pagina 
Wiet (marihuana) en cannabis (plant waarvan marihuana wordt gemaakt) zijn 
softdrugs. Cocaïne is een harddrug. 

Pagina: 554Voor 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).



 GT-0323-a-11-1-b_HV 7 lees verder ►►►

afbeelding 1   
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bron: de Volkskrant van 11 november 2008 
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Examen VMBO-GL en TL 

2011 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

 

tijdvak 2
#dag # mei

#tijd - #tijd uur

 
 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 1 
 
Werkstraf voor officier van justitie wegens corruptie 
 
De rechtbank in Den Bosch heeft een officier van justitie wegens ambtsmisbruik 
veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een 
werkstraf van tweehonderd uur. 
De rechtbank vindt bewezen dat deze officier van justitie, tegen betaling en 
vanuit zijn functie bij het Openbaar Ministerie in Arnhem, andere mensen 
informatie heeft gegeven. Ook heeft hij, gedreven door privé-schulden, valsheid 
in geschrifte gepleegd en een valse claim ingediend bij een verzekeraar. 
 
naar: Trouw van 25 maart 2009 
 

1p 1 Welk verschijnsel is te herkennen in tekst 1?  
A jurisprudentie 
B klassenjustitie 
C requisitoir 
D witteboordencriminaliteit 
 
tekst 2 
 
‘Geen cel voor invalide’ 
 
ENSCHEDE - Er zijn ‘grote tot onoverkomelijke bezwaren’ tegen het hard 
straffen van de 84-jarige invalide K. die van seksueel misbruik van een meisje 
wordt verdacht. Dat staat in het rapport van de … dat de krant kon inzien. De … 
adviseert daarom een voorwaardelijke straf op te leggen.  
 
naar: TC Tubantia van 13 januari 2010 
 

1p 2 Welke instantie moet tweemaal op de puntjes in tekst 2 worden ingevuld? 
A reclassering 
B politie 
C rechtbank 
D Hoge Raad 
 

Pagina: 557Voor 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).



 GT-0323-a-11-2-o 3 lees verder ►►►

tekst 3 
 
Politie betrapt 43 drankrijders  
 
AMSTERDAM - De politie heeft het afgelopen weekend bij controles in de regio 
Gooi en Vechtstreek 43 bestuurders aangehouden op verdenking van rijden 
onder invloed van alcohol. Zes mensen moesten direct hun rijbewijs inleveren. 
 
naar: www.nu.nl van 4 april 2010 
 
Lees tekst 3. 

1p 3 In welke wet staat dat rijden onder invloed niet mag? 
 
tekst 4 
 
Het alcoholonderzoek is nauwkeurig geregeld in onder meer het Besluit 
Alcoholonderzoeken. Dit besluit bevat een grote hoeveelheid gedetailleerde 
voorschriften waaraan de politie moet voldoen bij een alcoholonderzoek.  
 
naar: www.verkeersstrafrecht.nl 
 
Lees tekst 4. 

1p 4 Op grond van welk kenmerk van de rechtsstaat is het alcoholonderzoek dat de 
politie verricht nauwkeurig vastgelegd in regels? 
A De burgers moeten beschermd zijn tegen willekeur van de overheid. 
B De rechter is onafhankelijk van de uitvoerende en wetgevende macht. 
C De overheid heeft de taak om te zorgen voor een veilige en leefbare 

samenleving. 
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tekst 5 
 
‘Uw truc is niet gelukt’ 
 
De verdachte, een 28-jarige forse kerel, heeft een eigen klusbedrijf. Hij wordt 
verdacht van oplichting: in september had hij voor zijn werk een speciale tang 
nodig. In de dichtstbijzijnde bouwmarkt bleek die tang behoorlijk duur: maar 
liefst 69 euro. De klusjesman peuterde het prijsje van de tang en plakte er een 
stickertje op van een ander, veel goedkoper product. Nu kostte de tang nog 
maar 4,20 euro.  
“U probeerde zes tientjes te besparen en daar krijgt u nu een strafblad voor. Ik 
vind dit zo dom”, verzuchtte de rechter. “Van iemand met een vrouw en een kind 
zou je meer verantwoordelijkheidsgevoel verwachten.” 
 
naar: Trouw van 22 maart 2010 
 

1p 5 Er zijn verschillende verklaringen voor crimineel gedrag.  
Welke verklaring voor het gedrag van de verdachte is te herkennen in tekst 5? 
A de gelegenheid maakt de dief 
B een slechte opvoeding 
C gebrek aan binding met de samenleving 
D psychische problemen 
 
tekst 6 
 
Steeds minder fietsen gestolen  
 
Vorig jaar (2009) zijn er ruim een half miljoen fietsen gestolen. Dat zijn er ruim 
200.000 minder dan in 2006 toen ongeveer 750.000 fietsen ‘van eigenaar 
wisselden’. 
In de strijd tegen de fietsendiefstal hebben onder meer de overheid, de 
fietsenbranche en de politie verschillende maatregelen genomen.  
De laatste jaren zijn nieuwe fietsen voorzien van een chip in het slot of in het 
frame als uniek kenmerk. Er is een keurmerk gekomen voor fietsenstallingen en 
fietssloten. Bovendien komen er steeds meer bewaakte en onbewaakte 
fietsenstallingen in de stad en bij stations. 
 
naar: www.nu.nl van 15 april 2010 
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1p 6 Welk overheidsbeleid om criminaliteit te bestrijden is te herkennen in tekst 6? 
A opsporingsbeleid 
B preventief beleid 
C repressief beleid 
D vervolgingsbeleid 
 

2p 7 Leg uit dat volgens tekst 6 fietsendiefstal zowel een sociaal als een politiek 
probleem is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Het is een sociaal probleem, omdat … 
Het is een politiek probleem, omdat … 
 

1p 8 In tekst 6 staan cijfers over het aantal gestolen fietsen. 
Welk soort cijfers geeft het meest volledige beeld van het aantal 
fietsendiefstallen? 
cijfers op basis van 
A een daderenquête 
B een slachtofferenquête 
C het aantal bij de politie gedane aangiften 
D het aantal bij verzekeraars geclaimde fietsen 
 

Pagina: 560Voor 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).



 GT-0323-a-11-2-o 6 lees verder ►►►

BEKERFINALE 2010

afbeelding 1      
 

 
 
bron: www.tomjanssen.net van 15 april 2010 
 

1p 9 De politie heeft verschillende taken.  
Met welke taak houdt de politie zich op afbeelding 1 bezig? 
A handhaving van de openbare orde 
B opsporing van strafbare feiten 
C preventie van criminaliteit  
D verlenen van hulp 
 
Zie afbeelding 1. 

1p 10 Wie bepaalt in een dergelijke situatie dat de politie moet optreden? 
A de burgemeester 
B de hoofdcommissaris van politie 
C de minister van Binnenlandse Zaken 
D de officier van justitie 
 
tekst 7 
 
Criminaliteit is gedaald 
 
In drie jaar tijd is de criminaliteit flink gedaald, evenals het gevoel van 
onveiligheid. Zo blijkt uit de gisteren gepresenteerde Integrale 
Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
Maar volgens onderzoek denkt echter een ruime meerderheid van de bevolking 
dat de misdaad toeneemt.  
 
naar: TC Tubantia van 24 april 2010 
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Lees tekst 7. 
1p 11 Waardoor ontstaat bij een ruime meerderheid van de bevolking het beeld dat de 

misdaad toeneemt, terwijl de criminaliteit in feite is gedaald? 
Dit komt doordat  
A de burgers zelden politie op straat zien of worden aangehouden. 
B de meerderheid van de burgers slachtoffer is van een misdrijf.  
C veel nieuwsberichten en andere programma’s in de media gaan over 

misdaad. 
 
tekst 8 
 
Driemaal zoveel strafzaken tegen meisjes sinds 1995 
 
Het aantal strafzaken tegen meisjes dat het Openbaar Ministerie (OM) en de 
rechter jaarlijks samen afhandelt, is in de periode 1995-2008 meer dan 
verdrievoudigd: van ruim 2.200 in 1995 naar meer dan 6.800 in 2008. 
Ook het aantal strafzaken tegen jongens nam toe, maar naar verhouding minder 
sterk: van circa 21.000 in 1995 naar 31.000 in 2008.  
Het Openbaar Ministerie handelt twee van de drie strafzaken tegen 
minderjarigen zelf af. 
 
naar: webmagazine van het CBS van 2 november 2009 
 
Lees tekst 8. 

1p 12 Ondanks de toename in de strafzaken tegen meisjes, maken meisjes zich nog 
steeds minder schuldig aan criminaliteit dan jongens.  
Waarom maken meisjes zich minder schuldig aan criminaliteit dan jongens? 
A Er zijn verschillen in socialisatie tussen jongens en meisjes. 
B Jongens hebben meer last van armoede dan meisjes. 
C Meisjes krijgen meer vrijheid dan jongens.  
D Van nature zijn meisjes aardiger dan jongens. 
 

1p 13 Het Openbaar Ministerie handelt volgens tekst 8 veel strafzaken tegen 
minderjarigen zelf af.  
Hoe handelt het OM deze zaken af? 
Het OM  
A biedt de verdachte een transactie aan, bijvoorbeeld een taakstraf. 
B veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf. 
C verzoekt de politie de verdachte te verhoren en een schikking te treffen met 

de verdachte. 
D vraagt de rechter de zaak te seponeren omdat er onvoldoende bewijs is. 
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tekst 9 
 
OM: hoger beroep in eerwraakzaak 
 
AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam gaat in hoger 
beroep in de eerwraakzaak waarbij de 36-jarige A.K. in augustus 2007 werd 
doodgeslagen. Het OM vindt de negen jaar cel die de rechtbank haar 
echtgenoot, de 39-jarige Y.K., heeft opgelegd, te laag. Het OM had veertien jaar 
cel geëist. 
Y.K. zou zijn vrouw hebben vermoord, omdat zij van hem wilde scheiden en met 
een andere man wilde gaan samenwonen. Hij vond dat zij de eer van zijn 
Pakistaanse familie aantastte. 
Ook Y.K. gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Hij vindt de veroordeling niet 
terecht.  
 
naar: www.parool.nl van 23 december 2009  
 

1p 14 Welke instantie zal de rechtszaak over eerwraak van tekst 9 in hoger beroep 
behandelen? 
A de Hoge Raad 
B de sector kanton van de rechtbank 
C de strafsector van de rechtbank  
D het gerechtshof 
 

1p 15 De rechtszaak in tekst 9 speelt zich in het openbaar af. Zowel het OM als de 
verdachte hebben het recht om in hoger beroep te gaan. Dit zijn kenmerken van 
een strafproces in een rechtsstaat. 
Waarom zijn beide kenmerken van belang in een rechtsstaat? 
A Beide bevorderen een eerlijk en rechtvaardig proces. 
B Beide hebben een preventieve werking. 
C Beide voorkomen dat er stereotype beelden over daders ontstaan. 
D Beide voorkomen dat functionarissen in de rechtbank zich schuldig maken 

aan klassenjustitie. 
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tekst 10 
 
Minder schoolverlaters zonder diploma 
 
Het aantal jongeren tussen 15 en 25 jaar dat zonder diploma van school gaat, is 
de afgelopen tien jaar afgenomen.  
 
naar: de Volkskrant van 8 april 2010 
 

1p 16 De ontwikkeling die genoemd wordt in tekst 10 is gunstig voor het verminderen 
van de jeugdcriminaliteit. 
Bij welke verklaring over het ontstaan van criminaliteit past deze ontwikkeling? 
A Criminaliteit is een gevolg van het gebrek aan maatschappelijke bindingen. 
B Crimineel gedrag wordt aangeleerd in jeugdgroepen. 
C Criminaliteit neemt toe als de pak- en strafkans gering is. 
D Crimineel gedrag is een aangeboren eigenschap. 
 
tekst 11 
 
Tbs-handtekeningen naar Tweede Kamer 
 
DEN HAAG - De initiatiefnemers van de handtekeningenactie die tbs op de 
politieke agenda moet krijgen, hebben hun verzamelde handtekeningen in Den 
Haag overhandigd aan leden van de Tweede Kamer. 
De actie werd gestart door de ouders van een ontvoerd en seksueel misbruikt 
meisje uit Ede. Twee mannen namen het 7-jarige meisje in april vorig jaar mee.  
De rechter veroordeelde de daders eerder dit jaar tot gevangenisstraffen. Een 
van hen ontliep tbs door niet mee te werken aan psychologisch onderzoek. De 
ouders van het meisje stellen dat medewerking aan onderzoek moet worden 
verplicht. 
 
naar: www.leeuwardercourant.nl van 18 mei 2010 
 
Lees tekst 11. 

1p 17 Waarom probeert één van de daders tbs te ontlopen? 
A De regels in een tbs-kliniek zijn strenger dan in een gewone gevangenis. 
B In een tbs-kliniek wordt niet aan je toekomst gewerkt. 
C In een tbs-kliniek zit je met meer mensen in een cel. 
D Je weet van te voren niet hoe lang de tbs-maatregel zal duren. 
 

2p 18 De rechter in tekst 11 veroordeelde de daders tot straffen en maatregelen om 
bepaalde doelen te bereiken. 
 Noem twee doelen van tbs.  
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Politiek en beleid 

 
2p 19 Hieronder volgen enkele uitspraken over het Europees Parlement. 

1 Alleen het Europees Parlement kan beslissen over nieuwe EU-wetten. 
2 De leden van het Europees Parlement worden elke vijf jaar gekozen. 
3 Het Europees Parlement controleert het werk van de Europese Commissie. 
4 In het Europees Parlement zitten vertegenwoordigers uit alle Europese 

landen. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist is of onjuist. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Uitspraak 1 is … 
Uitspraak 2 is … 
Uitspraak 3 is … 
Uitspraak 4 is … 
 

2p 20 De Anne Frankstichting inventariseert jaarlijks de stand van zaken op het gebied 
van rechts-extremisme in Nederland.  
 Noem twee kenmerken van rechts-extremistische partijen. 
 
tekst 12 
 
Albayrak: niet meer asielzoekers na Europese uitspraak 
 
DEN HAAG - Het Europese Hof van Justitie oordeelde deze week dat het voor 
vluchtelingen uit oorlogsgebieden “niet noodzakelijk” is om aan te tonen dat zij 
persoonlijk gevaar lopen als zij worden teruggestuurd.  
Het aantal asielzoekers dat een Nederlandse verblijfsvergunning krijgt, zal niet 
aanzienlijk toenemen door deze uitspraak, verwacht staatssecretaris Albayrak 
(Vreemdelingenzaken, PvdA).  
De VVD en PVV zeiden gisteravond tijdens een spoeddebat in de Tweede 
Kamer te vrezen dat migranten nu massaal zullen toestromen. 
 
naar: www.nrc.nl van 20 februari 2009 
 
Lees tekst 12. 

1p 21 Welke taak heeft het Europese Hof van Justitie? 
Het Europese Hof van Justitie 
A beslist mede over de wetten en richtlijnen van de EU. 
B controleert het werk van de Europese Commissie en Europese Raad. 
C ziet er op toe dat lidstaten van de EU zich houden aan de wetten van de EU. 
 

1p 22 Welke taak van de Tweede Kamer herken je in tekst 12? 
A controlerende taak 
B taak om verantwoording af te leggen 
C taak om wetsvoorstellen te wijzigen  
D uitvoerende taak 
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tabel 1 
 
Uitslag Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 
 

 Tweede Kamer 2010 Tweede Kamer 2006 

  zetels percentages zetels percentages

CDA 21 13.6 % 41 26.5 %

PvdA 30 19.6 % 33 21.2 %

SP 15 9.8 % 25 16.6 %

VVD 31 20.5 % 22 14.7 %

Partij voor de Vrijheid 24 15.5 % 9 5.9 %

GroenLinks 10 6.7 % 7 4.6 %

ChristenUnie 5 3.3 % 6 4.0 %

D66 10 6.9 % 3 2.0 %

Partij voor de Dieren 2 1.3 % 2 1.8 %

SGP 2 1.7 % 2 1.5 %

Trots op Nederland 0 0.6 % - -

 
bron: nos.nl van juni 2010 
 
Maak gebruik van tabel 1. 

1p 23 Is het mogelijk om op grond van de verkiezingsuitslag van 9 juni 2010 een 
meerderheidscoalitie te vormen tussen CDA, VVD en PVV? 
Leg je antwoord uit aan de hand van een berekening. 
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tekst 13 
 
Meerderheid ziet coalitie VVD-PVV-CDA niet zitten 
 
DEN HAAG - Nederland lijkt nog niet warm te lopen voor een regering waaraan 
VVD, PVV en CDA deelnemen. Ruim de helft van de kiezers (52 procent) ziet 
deze coalitie niet zitten; ruim een derde (36 procent) staat er wel positief 
tegenover. Dat blijkt uit een peiling die Maurice de Hond zondag publiceerde.  
Overigens is er in de peiling van De Hond ook geen meerderheid te vinden voor 
een regering met VVD, PvdA, GroenLinks en D66 (Paars-plus). Van de kiezers 
vindt 42 procent dat een goed idee, maar 43 procent ziet er juist weer niets in. 
Slechts één op de tien kiest voor een combinatie van VVD, PvdA en CDA.  
 
naar: www.tubantia.nl van 13 juni 2010 
 

1p 24 In tekst 13 worden verschillende coalities genoemd. 
Welke coalitie wordt als ‘rechts’ beschouwd? 
A een coalitie van VVD, PvdA en CDA 
B een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks 
C een coalitie van VVD, PVV en CDA 
 

1p 25 Waarom zal het nieuwe kabinet uit meerdere partijen bestaan? 
A Dan hebben politieke partijen veel invloed op het beleid van het kabinet.  
B Dan heeft het kabinet meer macht dan een kabinet dat uit één partij bestaat. 
C Een kabinet moet steunen op een meerderheid in de Tweede Kamer. 
D Het is democratischer als verschillende partijen een kabinet vormen. 
 

1p 26 Direct na de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 is een informateur 
benoemd. 
Wat is de taak van een informateur?  
A advies uitbrengen aan de koningin over welke partijen het best met elkaar 

kunnen regeren 
B gesprekken voeren met voorzitters van de Kamerfracties om te kijken wie er 

het meest geschikt is als minister-president 
C opstellen van een regeerakkoord waaraan de nog te vormen coalitie zich 

heeft te houden 
D vaststellen welke partijen welke ministers- en staatssecretarisposten krijgen  
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tekst 14 
 
Lijsttrekkersdebat op een school 
 
“Er moet een nieuwe sporthal komen! Ga staan als je het eens bent met deze 
stelling!” Het is de eerste oproep, die de gespreksleidster geeft aan het 
lijsttrekkersdebat woensdagmiddag in de aula van een school. Dat debat is het 
vervolg van een presentatie van de diverse partijen in de klassen. ‘Het 
verkiezingsprogramma op school’ is een initiatief van een docent 
maatschappijleer, om zijn leerlingen te betrekken bij  
de lokale verkiezingen. 
 
 

1p 27 Politieke partijen hebben bepaalde taken. 
Welke taak van politieke partijen herken je in tekst 14? 
Politieke partijen  
A beslissen wie er op de verkiezingslijsten komen. 
B brengen hun ideeën onder de aandacht van de mensen. 
C houden zich bezig met de inrichting van de samenleving. 
D oefenen invloed uit op mensen in politieke functies. 
 

1p 28 Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 vormden in Utrecht 
GroenLinks, D66 en de PvdA samen het college van burgemeester en 
wethouders. 
 Welke twee beweringen zijn juist? 

Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 
1 De gemeenteraadsleden van deze partijen hebben een college-akkoord 

gesloten. 
2 De gemeenteraadsleden van deze partijen werden lid van het college van 

burgemeester en wethouders. 
3 Deze partijen kozen een nieuwe burgemeester en nieuwe wethouders. 
4 Deze partijen leverden wethouders voor het dagelijks bestuur. 
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tekst 15 
 
Wat wil de Partij voor de Dieren? 
 
 een diervriendelijke, duurzame en regionale landbouw 
 stimulering van alternatieven voor dierproeven 
 het einde van het antibiotica misbruik in de veehouderij 
 een verbod op megastallen 
 dat Nederland stopt met overbevissing en vervuiling van zeeën 
 snelle realisatie van een groot, Europees natuurnetwerk 
 zon, wind en waterkracht in plaats van kernenergie, kolencentrales en CO2 

opslag 
 
naar: www.partijvoordedieren.nl van mei 2010 
 

1p 29 Welke politieke stroming is te herkennen in tekst 15? 
A de christendemocratische stroming 
B de ecologische stroming 
C de liberale stroming 
D de sociaaldemocratische stroming 
 
tekst 16 
 
Proef de stemming van Nederland bij de publieke omroep 
 
Aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni proberen de 
lijsttrekkers van de kleine en grote partijen de laatste zwevende kiezers over de 
streep te trekken. 
De publieke omroep biedt de diverse politieke partijen met haar radio- en 
televisieprogramma’s een breed podium om visies te delen en met elkaar in 
debat te gaan. Hierbij een chronologisch overzicht van de belangrijkste 
uitzendingen voordat de stemhokjes opengaan. 
18.15 uur - Ned.1: EenVandaag 
19.00 uur - Ned.1: Verkiezingsdebat 
19.30 uur - Ned.3: De Wereld Draait Door 
20.25 uur - Ned.2: Netwerk 
22.15 uur - Ned.2: NOVA politiek 
23.15 uur - Ned.1: Knevel & Van den Brink 
 
naar: www.omroep.nl van 8 juni 2009 
 

1p 30 Welke twee functies voor de politieke besluitvorming vervullen de programma’s 
van de publieke omroep vooral volgens tekst 16? 
Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 
1 de agendafunctie 
2 de informatiefunctie 
3 de meningsvormende functie  
4 de waakhondfunctie 
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tekst 17 
 
Democratische vernieuwing  
 
De Raad voor het Openbaar Bestuur wil de kabinetsformatie democratischer 
maken. De raad zou het liefst zien dat de nieuwe Tweede Kamer de informateur 
van een mogelijke nieuwe coalitie aanwijst. 
 
naar: Trouw van 20 april 2010 
 
Lees tekst 17. 

1p 31 Wat gebeurt er tot nu toe bij een kabinetsformatie? 
A De informateur overlegt regelmatig met de Tweede Kamer over de coalitie-

onderhandelingen. 
B De koningin beslist wie de minister-president wordt op basis van adviezen 

van het parlement. 
C De koningin stelt de informateur aan nadat ze advies heeft ontvangen van 

de fractievoorzitters. 
D De Tweede Kamer wijst de formateur aan na een debat in de Tweede Kamer 

over de uitslag van de verkiezingen. 
 
afbeelding 2       
 

X

X

X

X

X

X

Mijn probleem gaat over de overheid

Mijn probleem speelde minder dan een jaar geleden

Ik heb al geklaagd bij de overheidsinstantie zelf

Een klacht indienen  Doe de check!

Mijn klacht gaat NIET over de inhoud van wettelijke regels

Mijn klacht gaat NIET over de uitspraak van een rechter

Ik heb geen bezwaar gemaakt of beroep aangetekend bij de desbetreffende instantie

 
 
bron: website van een overheidsinstantie 
 

1p 32 Van welke overheidsinstantie is afbeelding 2 afkomstig? 
A Bureau voor Rechtshulp 
B de Eerste Kamer 
C het college van burgemeester en wethouders 
D Nationale Ombudsman  
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tekst 18 
 
Het jongste raadslid ooit? Achttien jaar en nul dagen 
 
“Het is puur toeval”, zegt Pieter Oskam. Volgende week woensdag 3 maart 
wordt hij 18 jaar, en dit is ook de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. 
Oskam hoopt op zijn verjaardag gekozen te worden tot Nederlands jongste 
raadslid ooit.  
Hij zit sinds zijn vijftiende bij de jongerenafdeling van het CDA in de gemeente 
Zeist. In navolging van zijn partijleider zegt hij: “Ik wil iets doen voor de 
samenleving.” 
 
naar: NRC Handelsblad van 22 februari 2010 
 

1p 33 Welke mogelijkheid die burgers hebben om de politieke besluitvorming te 
beïnvloeden herken je in tekst 18? 
A inschakelen van de media 
B lidmaatschap van een belangengroep 
C lobbyen bij gemeenteraadsleden 
D meedoen in een politieke partij 
 

1p 34 Pieter Oskam uit tekst 18 hoopt raadslid te worden. Een raadslid heeft 
verschillende taken. 
Welke beschrijving klopt niet?  
A Een raadslid beslist mee over bijvoorbeeld de bouw van een sporthal. 
B Een raadslid controleert het werk van het college van B & W. 
C Een raadslid helpt mee de plannen van het college van B & W uit te voeren. 
D Een raadslid vertegenwoordigt inwoners van een gemeente. 
 
 

Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid 

 
Bij de beantwoording van de vragen 35 tot en met 48 maak je gebruik van de 
teksten 1 tot en met 7 en afbeelding 1 in het tekstboekje. 
 
Maak gebruik van tekst 1. 

1p 35 Het vraagstuk jeugdwerkloosheid kun je bestuderen vanuit elk van de vier 
invalshoeken van maatschappijleer. Deze zijn: de politiek-juridische invalshoek, 
de sociaal-economische, de sociaal-culturele en de veranderings- en 
vergelijkende invalshoek. 
 Formuleer een politiek-juridische vraag die van toepassing is op tekst 1. 
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Maak gebruik van tekst 2. 
4p 36 Jeugdwerkloosheid is een maatschappelijk vraagstuk.  

We spreken van een maatschappelijk vraagstuk als dit voldoet aan een aantal 
kenmerken. 
 Geef twee kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk en laat aan de 

hand van tekst 2 zien dat jeugdwerkloosheid een maatschappelijk vraagstuk 
is. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … 
want uit de tekst blijkt … 
Kenmerk 2: … 
want uit de tekst blijkt … 
 

2p 37 Een voorbeeld van een vraag vanuit de sociaal-economische invalshoek is: “Wat 
is de relatie tussen jeugdwerkloosheid en maatschappelijke ongelijkheid?” 
 Noem een citaat uit tekst 2 dat hoort bij deze vraag. 

Leg uit waarom het citaat bij deze vraag hoort. 
 
Maak gebruik van tekst 1 en 2. 

2p 38 Het proces van politieke besluitvorming verloopt in vier verschillende fasen: 
fase 1: uiten van wensen en erkennen van wensen als politieke problemen 
fase 2: vergelijken/afwegen van problemen; het bedenken van oplossingen voor 
politieke problemen 
fase 3: beslissen over problemen 
fase 4: uitvoeren van besluiten 
 In welke fase van de politieke besluitvorming zit het beleid rondom 

jeugdwerkloosheid volgens tekst 1 en in welke fase volgens tekst 2? 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Volgens tekst 1 in fase … 
Volgens tekst 2 in fase … 
 

1p 39 Uit tekst 3 blijkt dat de Europese Commissie zich ook zorgen maakt over de 
werkloosheid. 
Vanuit welk doel van de Europese Unie houdt de Europese Commissie zich 
bezig met de werkloosheid in de lidstaten? 
A het beschermen van de stabiliteit van de euro 
B het garanderen van politieke rechten van de EU-burgers 
C het verbeteren van stabiliteit en veiligheid 
D het verhogen van de welvaart in de lidstaten 
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1p 40 Welke twee uitspraken over de Europese Commissie zijn juist? 
Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 
1 De Commissie bestaat uit ministers van alle afzonderlijke lidstaten. 
2 De Commissie is het hoogste besluitvormende orgaan in de Europese Unie. 
3 De Commissie komt met voorstellen voor nieuwe wetten, bijvoorbeeld om de 

jeugdwerkloosheid in de lidstaten te bestrijden. 
4 De Commissie komt op voor de belangen van de gehele Europese Unie. 
 
Maak gebruik van tekst 4 en 5. 

3p 41 Nederland is een verzorgingsstaat. De overheid heeft in een verzorgingsstaat 
verschillende taken: 
1 bevorderen van voldoende werkgelegenheid  
2 zorgen voor (collectieve) voorzieningen 
3 mensen beschermen tegen verlies van inkomen als ze geen betaald werk 

hebben 
 Leg per taak uit dat de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) te maken heeft met 

bovengenoemde taken van de verzorgingsstaat. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
WIJ heeft te maken met taak 1, omdat … 
WIJ heeft te maken met taak 2, omdat … 
WIJ heeft te maken met taak 3, omdat … 
 

1p 42 Welke taak van de gemeente herken je in tekst 4 en 5? 
A het bepalen van regels op het gebied van de openbare orde 
B het betalen van welzijnsvoorzieningen 
C het heffen van belastingen 
D uitvoeren van wetten van de landelijke overheid 
 

2p 43 Welke tekst is objectiever, tekst 4 of tekst 5?  
Geef per tekst een verklaring.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Tekst … is objectiever want 
in tekst 4 … 
en in tekst 5 … 
 

Pagina: 573Voor 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).



 GT-0323-a-11-2-o 19 lees verder ►►►

Maak gebruik van tekst 5 en 6. 
2p 44 Het hebben van werk heeft een aantal functies voor mensen: 

1 het geeft zin aan je leven 
2 het ontwikkelen van zelfrespect 
3 het verkrijgen van maatschappelijk aanzien 
4 verdienen van een inkomen 
 Welke functie van het hebben van werk herken je in tekst 5 en welke in 

tekst 6? 
Kies per tekst een nummer uit het rijtje en geef daarbij een citaat. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Functie in tekst 5: nummer … 
dat blijkt uit citaat … 
Functie in tekst 6: nummer … 
dat blijkt uit citaat … 
 
Maak gebruik van tekst 6. 

1p 45 Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken maakte deel uit van het 
kabinet-Balkenende IV, een kabinet van christendemocraten en 
sociaaldemocraten. 
De aanpak om de jeugdwerkloosheid te verminderen zoals beschreven staat in 
tekst 6 komt overeen met de visie van de christendemocraten. 
Welke visie van de christendemocraten is te herkennen in tekst 6? 
A duurzaam produceren en consumeren 
B grote rol van de overheid om positie van mensen met lage inkomens te 

verbeteren 
C veel ruimte voor het bedrijfsleven om te ondernemen 
D verantwoordelijkheid zoveel mogelijk in de handen van burgers en 

organisaties leggen 
 

1p 46 Vanuit welk uitgangspunt maken sociaaldemocratische partijen zich zorgen over 
de jeugdwerkloosheid in Nederland? 
A individuele vrijheid 
B internationale solidariteit 
C verbeteren van positie van laagste inkomensgroepen 
D vrijheid om te ondernemen 
 
Bekijk afbeelding 1. 

1p 47 ‘Liever Mark dan Mohammed?’ is een onderzoek van het Sociaal Cultureel 
Planbureau. Eén van de conclusies van dit onderzoek is dat autochtone 
Nederlandse sollicitanten gemiddeld 25 procent meer kans hebben een 
uitnodiging voor een sollicitatiegesprek te ontvangen dan vergelijkbare niet-
westerse migranten. 
Van welk verschijnsel is hier sprake? 
A het bestaan van vooroordelen 
B het hebben van een eigen identiteit 
C integratie 
D pluriformiteit 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 

Pagina: 574Voor 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).



 GT-0323-a-11-2-o 20 lees verder ►►►

2p 48 Uit tekst 7 blijkt dat sommige groepen vaker werkloos zijn dan andere. 
 Maak van de groepen die genoemd zijn in tekst 7 een staafdiagram waaruit 

de hoogte van de werkloosheid af te lezen is. 
Het gaat hierbij om de meest recente cijfers. 

Doe het zo: neem onderstaande afbeelding over en teken per groepering een 
kolom op basis van de gegevens uit tekst 7. 
 
 
%      

 
30 

     

 
25 

     

 
20 

     

 
15 

     

 
10 

     

 
5 

     

 
0 

     

  1 
totale 
werkloosheid 

2 
werkloosheid 
allochtonen 
15-24 jaar 

3 
werkloosheid
allochtone 
vrouwen 

4 
werkloosheid 
Surinaamse 
vrouwen 
15-24 jaar 

 
 
 

einde  GT-0323-a-11-2-o* 

Bronvermelding 

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

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

Pagina: 575Voor 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).



GT-0323-a-11-2-b 

Bijlage VMBO-GL en TL 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 maatschappijleer 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 

Tekstboekje 
 

 

tijdvak 2

Pagina: 576Voor 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).



 

Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid 
 
tekst 1 
 
FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren 
 
Werkloze jongeren moeten binnen een half jaar een garantie krijgen op scholing 
of werk. Als dat niet gebeurt, dreigt de werkloosheid onder deze groep 
schrikbarend op te lopen. 
Die oproep doet de vakbond FNV Jong donderdag aan de overheid en de 
sociale partners. “De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn voor jongeren zo 
slecht dat sommigen vrezen voor ‘een verloren generatie’ ”, stelt de vakbond. De 
vakbond biedt het plan ‘Help jongeren de crisis door’ aan minister André 
Rouvoet (Jeugd en Gezin) aan. 
Rouvoet beloofde dat het kabinet in de plannen om de crisis het hoofd te bieden 
jeugdwerkloosheid een aparte plek zal geven: “Jongeren zijn een extra 
kwetsbare groep. Die vangen de eerste klappen op.” 
 
naar: NRC Handelsblad van 5 maart 2009 
 
 
tekst 2 
 
De werkloosheid stijgt voorlopig, vooral onder jongeren 
 
De stijgende jeugdwerkloosheid baart politici zorgen, van Parijs en Berlijn tot in 
Den Haag. “Voorkomen moet worden dat net als in de jaren tachtig een verloren 
generatie ontstaat van langdurig werklozen, die niet meer aan de slag komt 
zodra de economie aantrekt”, zegt ondernemer Hans de Boer. Hij geldt in 
Nederland als de ‘banendokter’. Hij presenteerde vandaag in Den Haag een 5 
actieplan om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan aan staatssecretaris Jetta 
Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA). 
Deskundigen vrezen dat na de zomer de jeugdwerkloosheid sterk zal toenemen 
met zo’n 70.000 jongeren, tot een totaal van 150.000 jongeren. Dit is bijna 20 
procent van de jonge beroepsbevolking. Het zijn bijna ‘Franse toestanden’: in 10 
Frankrijk bereikte de jeugdwerkloosheid eind vorig jaar al het niveau van ruim 21 
procent. 
 
naar: NRC Handelsblad van 13 mei 2009 
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tekst 3 
 
De Europese Commissie 
 
De Europese Commissie schat de situatie in Nederland iets optimistischer in, 
blijkt uit de economische vooruitzichten die vorige week in Brussel werden 
gepubliceerd. Maar in heel Europa verwacht de Commissie een forse stijging 
van de werkloosheid tot gemiddeld 11,5 procent in 2010. In Frankrijk kan het 
oplopen tot bijna 11 procent en in Ierland zelfs tot 16 procent. 
 
naar: NRC Handelsblad van 13 mei 2009 
 
 
tekst 4 
 
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) aangenomen 
 
Op 30 juni 2009 is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) aangenomen door de 
Eerste Kamer. Als vakbond FNV Jong hebben we ons samen met een flink 
aantal organisaties verzet tegen het invoeren van deze voor jongeren nadelige 
wet. Dit verzet heeft een flink aantal verbeteringen opgeleverd. In eerste 5 
instantie wilde de overheid slechts studiefinanciering geven aan jongeren die 
een beroep zouden doen op de WIJ. Als FNV Jong hebben we het bedrag weten 
te verhogen tot het huidige bijstandsniveau.  
 
Gemeenten aan de slag, jongeren kom op voor je recht! 
Per 1 oktober 2009 gaat de WIJ in werking: vanaf dat moment hebben jongeren 10 
geen recht meer op bijstand. Jongeren tot 27 jaar moeten een werk- of een 
leeraanbod krijgen van de gemeente als zij geen werk hebben of niet naar 
school gaan. Het is een recht voor jongeren om een werk- of een leeraanbod te 
krijgen en een plicht voor gemeenten om dit te leveren. Jongeren kunnen 
gemeenten hierop aanspreken. Wij gaan jongeren oproepen om ook echt 15 
gebruik te maken van deze wet, en dan op een manier zodat ze er daadwerkelijk 
profijt van hebben! 
 
naar: www.fnvjong.nl van juni 2009 
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tekst 5 
 
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 
 
De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) verplicht gemeenten om jongeren van 18 
tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen. Dit kan een 
baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de 
situatie van de jongeren. Als jongeren werk accepteren krijgen ze een salaris 
van de werkgever. Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen ze waar nodig een 5 
inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering. Als zij het aanbod niet 
accepteren dan krijgen zij ook geen uitkering van de gemeente. 
Het kabinet wil jongeren stimuleren hun school af te maken, werken en leren te 
combineren of een baan te aanvaarden. 
De maatregelen in de Wet zijn bedoeld om te bevorderen dat jongeren 10 
duurzaam aan de slag komen en te voorkomen dat ze afhankelijk worden van de 
bijstand. 
 
naar: website Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van februari 
2010 
 
 
tekst 6 
 
Staatssecretaris zoekt duizenden stages 
 
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken maakt zich grote zorgen over 
de jeugdwerkloosheid die in 2010 mogelijk oploopt tot 18,5%. Ze roept 
werkgevers met klem op snel stageplekken te creëren. Hoe dan ook moet 
worden voorkomen dat de jeugd die in juni van school komt, ‘als een 
plumpudding op de bank belandt’, vindt ze. “Bedrijven zijn nog niet zo geweldig 5 
bezig met stages aanbieden. Als dat met wat meer intensiteit kan, zou dat heel 
goed zijn. Werkgevers hebben toch in het sociaal akkoord afgesproken stages te 
regelen voor elke jongere die drie maanden werkloos is?” 
De staatssecretaris is wel blij met de toezegging van VNO en MKB (organisaties 
van werkgevers), omdat zij als geen ander het belang zien van bestrijding van 10 
de jeugdwerkloosheid. Maar de individuele werkgever mag beter zijn best doen. 
 
naar: Het Financieel Dagblad van 28 maart 2009 
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afbeelding 1     
 

In de afbeelding staat: 
 
Liever Mark dan Mohammed? 
Onderzoek naar 
arbeidsmarktdiscriminatie van 
niet-westerse migranten 
via praktijktests 

 
bron: rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau van 21 januari 2010 
 
 
tekst 7 
 
Jonge allochtoon is vaker werkloos 
 
Een groeiend aantal niet-westerse allochtonen zit tegen zijn zin thuis op de 
bank. De werkloosheid onder deze groep nam in het tweede kwartaal van 2009 
toe van 10 naar 11 procent. Ter vergelijking: de totale werkloosheid in 
Nederland steeg in diezelfde periode van 4,4 naar 4,8 procent. 
Jonge allochtonen tussen de 15 en 24 jaar worden het hardst getroffen: de 5 
werkloosheid liep in die groep op van 19 naar 21 procent. Dit blijkt uit cijfers van 
Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling. 
De onevenredige stijging van de werkloosheid onder niet-westerse allochtone 
jongeren komt onder meer doordat veel van hen werken op een tijdelijk contract. 
Als er ontslagen vallen, vliegen zij er als eerste uit. Opvallend is dat het 10 
voornamelijk allochtone vrouwen zijn die het moeten ontgelden. De 
werkloosheid onder deze groep steeg van 10 naar 12 procent. Vooral veel 
Surinaamse vrouwen tussen de 15 en 24 jaar zitten thuis. Het 
werkloosheidspercentage onder deze groep is inmiddels gestegen tot 23 
procent. 15 
 
naar: Trouw van 10 september 2009 

einde  GT-ma2-b* GT-0323-a-11-2-b* 
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 26 mei

9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 1 
 
In steden stijgt het aantal moorden 
 
RIJSWIJK - Het aantal moorden in de grote steden is in 2007 fors toegenomen, 
zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In heel Nederland 
zijn in 2007 in totaal 164 mensen slachtoffer geworden van moord of doodslag. 
Dat zijn er vijf meer dan in 2006. In de gemeenten met minder dan 250.000 
inwoners daalde het aantal slachtoffers van levensdelicten.  
 
naar: de Stentor van 21 oktober 2008 
 
Lees tekst 1. 

1p 1 Om een beeld te krijgen van de omvang van de criminaliteit in Nederland wordt 
gebruik gemaakt van verschillende soorten onderzoeken en statistieken. 
Op welk onderzoek of op welke statistiek zullen de cijfers uit tekst 1 gebaseerd 
zijn? 
A daderonderzoek 
B politiestatistieken 
C slachtofferonderzoek 
D vervolgingsstatistieken 
 
tekst 2 
 
Jeugdcriminaliteit 
 
… wil de jeugdcriminaliteit aanpakken door te voorkomen dat jongeren het 
verkeerde pad kiezen. … wil daarom meer investeren in onderwijs, opvoedings-
ondersteuning en jeugdagenten. Succesvolle projecten die jongeren weer 
kansen geven, moeten worden uitgebreid. 
Dit kabinet heeft bezuinigd op scholings- en werkprojecten. … wil juist veel meer 
preventieve maatregelen nemen. Persoonlijke begeleiding en ondersteuning zijn 
belangrijk om schooluitval tegen te gaan. 
 
naar: website van een politieke partij van 13 januari 2009 
 

1p 2 In tekst 2 is de naam van de politieke partij weggelaten. 
Van welke politieke partij is tekst 2? 
A GroenLinks 
B PVV 
C VVD 
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tekst 3 
 
Een jeugdrechtszaak in Almelo 
 
Delict: onder andere poging tot diefstal met geweld tegen een bejaard paar in 
Haaksbergen, december 2007. 
Verdachte: jongen, 15 jaar 
Vonnis: 69 dagen cel, waarvan 30 voorwaardelijk, begeleiding van de 
reclassering, werkstraf van 28 uur vanwege een eerder strafbaar feit. 
 
De slachtoffers – een ouder echtpaar – zullen het nooit meer vergeten. Drie 
jongens in donkere kleding bellen aan, een willekeurige woning, een gewone 
straat in Haaksbergen, een koude decemberdag. Ze slaan de man die in de 
zeventig is, hard in het gezicht en kijken wat ze kunnen stelen. 
Eén van de jongens stond deze week terecht, vijftien jaar oud. Hij heeft 
39 dagen in voorlopige hechtenis gezeten en een zwaar heropvoedingstraject bij 
de jeugdreclassering gevolgd. Het is typisch voor de Almelose aanpak: 
bekennende verdachten beginnen al aan een taak- of leerstraf voordat vonnis is 
gewezen. 
 
naar: De Twentsche Courant Tubantia van 12 september 2008 
 
Lees tekst 3. 

1p 3 De rechter heeft aan het einde van de rechtszaak het vonnis uitgesproken. 
Hoelang moet de 15-jarige jongen direct na afloop van de rechtszaak nog in 
hechtenis? 
A 0 dagen, want hij heeft al 39 dagen in voorlopige hechtenis gezeten. 
B 30 dagen, maar als hij zich niet goed gedraagt, moet hij 69 dagen zitten. 
C 39 dagen, want hij heeft al 30 dagen voorwaardelijk in de cel gezeten. 
D 69 dagen, maar als hij zich goed gedraagt, mag hij na 39 dagen naar huis. 
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tekst 4 
 
Zo verliep de rechtszitting: 
 
Persoon A: “Hoe is het gegaan? Je hebt het heropvoedingstraject ‘de Twentse 
Omslag’ gevolgd, maar zelf niet echt een omslag gemaakt, lees ik. Je dacht: ‘Ik 
zit de tijd wel uit en dan ga ik gewoon weer buiten rondhangen.’ Klopt dat?” 
 
Verdachte: “Wel een beetje, maar ik ga niet rondhangen. Ik zei dat zomaar.” 
 
Medewerker reclassering: “Het ziet er somber uit, ik heb de indruk dat de 
ouders het niet zo erg vinden. Ik zie weinig in verdere begeleiding.” 
 
Persoon B: “We hebben het over een misdrijf. Bij een vorig incident was er al 
een sombere toekomstverwachting voor jou. Laat me dit zeggen: als je zelf niets 
doet, dan gaan we onderzoeken of een ondertoezichtstelling aan de orde is. 
Snap je dat?” 
 
Verdachte: “Ja.” 
 
Persoon C: “Ik ben niet heel tevreden, maar alleen kritiek uiten vind ik niet 
goed. Hij heeft zich wel degelijk ingespannen. Het gezin ook. De relatie met zijn 
vader is beter. Die eet ‘s avonds thuis in plaats van op de zaak. Ik stel voor de 
jongen een mannelijke begeleider te geven.” 
 
Persoon A: “Ik vind de feiten bewezen. Het is nogal wat. Je zei bij de politie dat 
jullie kwamen om een klap te geven en te jatten. De toekomst moet uitwijzen of 
het beeld van je raadsman uitkomt. Je hebt het in eigen hand.” 
 
naar: De Twentsche Courant Tubantia van 12 september 2008 
 

1p 4 Tekst 4 is een kort verslag van de jeugdrechtszaak in Almelo tegen de 15-jarige 
jongen uit tekst 3. In tekst 4 zijn de functies van de volgende personen 
weggelaten: de advocaat, de officier van justitie en de rechter. 

 Welke functie moet je invullen bij de verschillende letters in de tekst? 
Kies bij elke letter een andere functie. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Persoon A is … 
Persoon B is … 
Persoon C is … 
 

1p 5 In tekst 4 zegt de medewerker van de reclassering: “Ik zie weinig in verdere 
begeleiding.” 
Eén van de taken van de reclassering is het begeleiden van verdachten en 
veroordeelden. Wat is een andere taak van de reclassering? 
A bepalen of iemand ontoerekeningsvatbaar is 
B meebeslissen over de soort straf die de verdachte krijgt 
C ontwikkelen en uitvoeren van taakstraffen 
D opkomen voor de verdachte tijdens de rechtszaak 
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tekst 5 
 
“Veroordeelde moet straf ondergaan” 
 
DEN HAAG - Grofweg vijftigduizend veroordeelden die hun straf tot nu toe 
hebben ontlopen, moeten die de komende jaren alsnog ondergaan. Minister 
Hirsch Ballin (Justitie) heeft een reeks van maatregelen aangekondigd om 
veroordeelden op te sporen en achter de tralies te krijgen. 
Justitie reserveert de komende drie jaar vijfhonderd cellen voor de groep die zijn 
straf probeert te ontlopen. Na die periode moeten de achterstallige straffen zijn 
weggewerkt. Het team dat veroordeelden opspoort die nog een gevangenisstraf 
van ten minste driehonderd dagen moeten uitzitten, wordt verdubbeld tot twintig 
man. 
Veel veroordeelden ontlopen hun straf omdat ze onvindbaar zijn voor justitie. 
 
naar: www.volkskrant.nl van 18 maart 2009 
 
Lees tekst 5. 

2p 6 De officier van justitie heeft drie hoofdtaken. 
 Welke hoofdtaak van de officier van justitie is volgens tekst 5 niet goed 

uitgevoerd? 
 Noem ook een andere hoofdtaak van de officier van justitie. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
De taak die niet goed is uitgevoerd, is … 
Een andere hoofdtaak is … 
 
tekst 6 
 
Bezuiniging sociale advocatuur brengt … terug 
 
Tientallen jaren heeft de overheid ervoor gezorgd dat iedereen op basis van 
gelijkheid, recht kon halen en krijgen. Ook de mensen met een kleine 
portemonnee kwamen in aanmerking voor een gratis – of goedkope – advocaat. 
Opeenvolgende bezuinigingen hebben er sinds de jaren tachtig echter toe geleid 
dat het percentage burgers dat gebruik kon maken van gefinancierde 
rechtsbijstand daalde van 80 tot 43 procent. 
Daarmee komt het principe dat iedereen voor de wet gelijk is en gelijke toegang 
tot rechtsbijstand moet hebben in gevaar. De nu opnieuw aangekondigde 
bezuinigingen kunnen maar tot één gevolg leiden: … komt terug. 
 
naar: een ingezonden stuk in de Gelderlander van 26 november 2008 
 

1p 7 In tekst 6 lees je de mening van een Tweede Kamerlid van de SP. 
Wat moet er in tekst 6 tweemaal op de puntjes worden ingevuld? 
A fraude 
B klassenjustitie 
C verborgen criminaliteit 
D witteboordencriminaliteit 
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tekst 7 
 
Boetes voor fraude 
 
DEN BOSCH - Drie mensen die in 2005 betrokken waren bij de stichting 
Meerzicht zijn gisteren wegens fraude en verduistering veroordeeld tot boetes 
van 2500 euro. De stichting Meerzicht hield zich bezig met de ontwikkeling van 
een menukaart in braille. De stichting streek ten onrechte 60.000 euro subsidie 
op voor het weer aan het werk helpen van gehandicapten. 
 
naar: de Stentor van 21 oktober 2008 
 
Lees tekst 7. 

2p 8 Fraude en verduistering zijn vormen van criminaliteit die gevolgen hebben op 
materieel en immaterieel vlak. 

 Geef een materieel gevolg en een immaterieel gevolg van fraude en 
verduistering.  

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een materieel gevolg is … 
Een immaterieel gevolg is … 
 

2p 9 Er zijn verschillende individuele en maatschappelijke verklaringen voor crimineel 
gedrag: 
1 De geringe pakkans bevordert crimineel gedrag. 
2 Sommige mensen zijn te weinig gecorrigeerd door hun ouders. 
3 Er is sprake van een veranderend normbesef. 
4 Iemand die eenmaal een misdaad heeft begaan, krijgt het etiket ‘crimineel’ 

opgeplakt. 
5 Persoonlijkheidskenmerken: sommige mensen zijn niet zo eerlijk. 

 Met welke twee maatschappelijke verklaringen zijn het plegen van fraude 
en verduistering het best te verklaren? 
Kies twee nummers uit bovenstaand rijtje. 
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tekst 8 
 
Overtreding meldingsplicht 
Vastgoedhandelaar veroordeeld tot 75.000 euro boete 
 
De Amsterdamse rechtbank heeft vrijdagmiddag een Haagse vastgoedhandelaar 
veroordeeld tot 75.000 euro boete wegens het niet melden van aandelen-
transacties toen hij nog topman was van een vastgoedfonds. Voor handel met 
voorkennis werd hij vrijgesproken. 
 
naar: Het Financieele Dagblad van 3 april 2009 
 
Lees tekst 8. 

2p 10 Er zijn vijf doelen van straffen: 
1 beveiligen van de maatschappij 
2 genoegdoening aan het slachtoffer 
3 het voorkomen van eigenrichting 
4 preventie 
5 vergelding 

 Op welke twee doelen van straffen ligt de nadruk bij de straf van de Haagse 
vastgoedhandelaar? 
Kies twee nummers uit bovenstaand rijtje. 

 
1p 11 De overheid omschrijft strafbaar gedrag in wetten. 

In welk wetboek of in welke wet is het strafbare gedrag uit tekst 8 opgenomen? 
A Opiumwet 
B Wet Economische Delicten 
C Wetboek van Strafrecht 
D Wetboek van Strafvordering 
 
tekst 9 
 
Drugshandel rond metro te lijf 
 
SPIJKENISSE - De omgeving van het spoor achter metrostation De Akkers in 
Spijkenisse wordt beter verlicht, om het drugshandelaren die er actief zijn, 
moeilijker te maken.  
 
naar: www.ad.nl van 15 februari 2009 
 
Lees tekst 9. 

1p 12 Er zijn verschillende soorten van overheidsbeleid om crimineel gedrag te 
bestrijden. 
Onder welk overheidsbeleid valt het plaatsen van nieuwe verlichting? 
A opsporingsbeleid 
B preventief beleid 
C repressief beleid 
D vervolgingsbeleid 
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2p 13 Hieronder staat een aantal kenmerken van verschillende soorten criminaliteit: 
1 bevordert gevoelens van onveiligheid 
2 wordt berecht door de kantonrechter 
3 wordt in het algemeen licht bestraft 
4 wordt vaak moeilijk ontdekt 
5 wordt vooral door hogere milieus gepleegd 

 Welke twee kenmerken horen bij veel voorkomende criminaliteit? 
Kies twee nummers uit bovenstaand rijtje. 

 
tekst 10 
 
1800 jeugdgroepen geven overlast 
 
Nederland telt 1800 jeugdgroepen die overlast veroorzaken. Zeker honderd 
daarvan zijn echte jeugdbendes die zich bezighouden met zware criminaliteit. 
De politie maakt zich zorgen over de jeugdige leeftijd van de bendeleden. 
Steeds vaker zien agenten kinderen onder de twaalf zich aansluiten en soms al 
leider van een groep zijn. Veel van de betrokken jongeren hebben een laag IQ 
of zijn zwakbegaafd. Ze willen er graag bijhoren en worden misbruikt door 
groepsleiders. 
 
bron: de Volkskrant van 28 oktober 2008 
 
Lees tekst 10. 

1p 14 Justitie en politie willen de jeugdcriminaliteit aanpakken, maar lopen hier tegen 
een bijzonder probleem aan. Welk bijzonder probleem is dat? 
A Er zijn grote wachtlijsten in de jeugdzorg; hiertoe kunnen ze dus niet 

veroordeeld worden. 
B Je kunt pas veroordeeld worden als je 16 jaar of ouder bent. 
C Jongeren onder de 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. 
D Zwakbegaafden kunnen niet aangepakt worden. 
 

1p 15 Er zijn individuele oorzaken en maatschappelijke oorzaken van crimineel 
gedrag. 
Welke individuele oorzaak van crimineel gedrag kun je afleiden uit tekst 10? 
A Crimineel gedrag wordt aangeleerd in de jeugdbende. 
B Er is onvoldoende sociale controle in de buurten van de jeugdbendes.  
C De jongeren krijgen geen waarden en normen van thuis mee. 
D De jongeren gebruiken vast veel alcohol en drugs. 
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tekst 11 
 
Fietsers bekeurd bij verlichtingscontroles 
 
ZWOLLE - Bij verkeerscontroles zijn dinsdagochtend volop fietsers bekeurd op 
de Twistvlietweg. Er werd dertien keer bekeurd voor defecte fietsverlichting en 
twee keer voor rijden door rood licht. Daarnaast werd er een bromfietser 
bekeurd vanwege slechte remmen. 
 
naar: de Stentor van 16 oktober 2008 
 

1p 16 Op welke taak is de politie gericht in tekst 11? 
A handhaving van de openbare orde 
B opsporing van strafbare feiten 
C preventie 
D verlenen van hulp 
 

1p 17 Er zijn verschillende methodes om de omvang van de criminaliteit in Nederland 
te meten. Een slachtofferonderzoek is een van deze methoden. Behalve 
voordelen heeft deze onderzoeksmethode ook nadelen.  
Wat is een nadeel van het slachtofferonderzoek? 
A De politie registreert niet alle misdrijven even nauwkeurig. 
B Niet alle mensen durven aangifte bij de politie te doen. 
C Selectief opsporingsbeleid van de politie beïnvloedt de cijfers voor bepaalde 

vormen van criminaliteit. 
D Sommige vormen van criminaliteit, zoals vernielingen van openbaar bezit, 

worden met deze methode niet gemeten. 
 
 

Politiek en beleid 
 
tekst 12 
 
Een derde van de bevolking is politiek actief 
 
Eén op de drie kiezers heeft de laatste vijf jaar geprobeerd invloed uit te 
oefenen op politici of de overheid. In de meeste gevallen – in 18 procent – 
gebeurde dit door middel van discussie via internet, e-mail of sms. Iets meer 
dan 10 procent zocht contact met politici, nam deel aan een bijeenkomst van de 
overheid, of schakelde radio, tv, of de krant in. Van de mogelijkheden om iets 
aan de orde te stellen door te demonstreren, via een politieke partij of 
organisatie, maakte zo’n 4 tot 5 procent gebruik. 
 
naar: www.cbs.nl van 13 augustus 2008 
 

2p 18 In tekst 12 staan mogelijkheden van burgers om de politieke besluitvorming te 
beïnvloeden. 

 Noem nog twee andere mogelijkheden. 
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tabel 1   
 
Personen die over een periode van vijf jaar politiek actief zijn geweest: 
naar stemgedrag en geslacht, 2006 
 

GroenLinks

overig

SP

VVD

CDA

PvdA

ChristenUnie

PVV

niet-stemmers

Legenda:

man
vrouw

0 10 20 30 40 50 60 70
%

 
 
bron: www.cbs.nl van 13 augustus 2008 
 
Zie tabel 1. 

1p 19 Van de personen die op een of andere manier hebben geprobeerd invloed uit te 
oefenen op de politiek, is in tabel 1 aangegeven op welke partij zij hebben 
gestemd, en of zij man of vrouw zijn. 
Van welke politieke stroming zijn de vrouwen het minst politiek actief geweest? 
A de christendemocratische stroming 
B de ecologische stroming 
C de liberale stroming 
D de sociaaldemocratische stroming 
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cartoon 1   
 

 
 
Op het shirt staat “Beijing 2008”, op de brandende krant staat “vrije pers”. 
 
bron: www.tomjanssen.net 
 

1p 20 In 2008 werden de Olympische Spelen in China gehouden.  
 Vindt de tekenaar, uitgaande van cartoon 1, China een democratie of een 

dictatuur? 
Geef een verklaring voor je antwoord. 

 
tekst 13 
 
Toetsing aan de Grondwet onverwacht iets dichterbij 
 
De senaat stemde gisteren met één stem verschil voor een initiatiefwet die de 
burger het recht geeft wetten te laten toetsen aan de Grondwet. 
In een stemming heeft de senaat zich uitgesproken voor een initiatief-
wetsvoorstel van mevrouw Halsema. Uitslag: 37 voor, 36 tegen. 
Het voorstel van Halsema geeft burgers de mogelijkheid naar de rechter te 
stappen om te laten bepalen of wetten in overeenstemming zijn met de 
Grondwet.  
 
naar: NRC Handelsblad van 3 december 2008 
 
Lees tekst 13. 

1p 21 De senaat (= de Eerste Kamer) telt een bepaald aantal senaatsleden. Uit de 
stemmingsuitslag blijkt dat niet alle senaatsleden bij de stemming aanwezig 
waren. 
Hoeveel senaatsleden waren afwezig? 
A 2 leden 
B 3 leden 
C 27 leden 
D 77 leden 
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1p 22 Het parlement bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer. Uit tekst 13 kun je 
opmaken in welke Kamer mevrouw Halsema zit. 

 Zit mevrouw Halsema in de Eerste of in de Tweede Kamer? 
Geef een verklaring voor je antwoord. 

 
 
schema 1   
 

(vereniging) oud
brandweerlieden

massamedia

toekomstige
brandweerlieden

leveranciers

bedrijfsleven

brandweer

gemeente
burgers

beroeps en
vrijwilligers

opleidingsinstituten
w.o. NIBRA

andere korpsen

overkoepelende
branche verenigingen

diverse overheids-
instanties

regio brandweer

 
 
bron: documenten.werkenvoorveiligheid.nl 
 

1p 23 De brandweer is een organisatie die midden in de samenleving staat. 
 Bij welke twee groepen uit schema 1 kan de brandweer lobbyen als het gaat 

over politieke besluitvorming? 
 

1p 24 De rechtsextremistische stroming heeft enkele kenmerkende uitgangspunten. 
Welke van de hieronder genoemde uitgangspunten behoort niet bij deze 
stroming? 
A centraal leiderschap 
B groot nationalistisch besef 
C internationale solidariteit 
D ongelijkwaardigheid met betrekking tot ras 
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tekst 14 
 
Premier Leterme biedt ontslag kabinet aan 
 
De Belgische premier Yves Leterme is vrijdagavond bij koning Albert 
aangekomen om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden, meldden Belgische 
media. De bewindslieden besloten aan het eind van de middag op te stappen. 
Dit deden ze na beschuldigingen dat ze de rechtsgang rond de verkoop van 
Fortis hadden proberen te beïnvloeden. 
Vrijdagmiddag verscheen een rapport waarin staat dat de regering-Leterme 
heeft geprobeerd een rechterlijke uitspraak te beïnvloeden over de verkoop van 
Fortis, aan het Franse BNP Paribas. Volgens het rapport zijn daarvoor geen 
bewijzen, maar wel sterke aanwijzingen.  
 
naar: de Gelderlander van 19 december 2008 
 
Lees tekst 14. 

1p 25 Een parlementaire democratie heeft een aantal kenmerken. 
Aan welk kenmerk lijkt het Belgische kabinet zich niet gehouden te hebben? 
A democratische besluitvorming 
B geheime verkiezingen 
C machtenscheiding 
D naleven van de grondrechten 
 
cartoon 2   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het koffertje staat “derde dinsdag in 
september”, onder de cartoon staat 
“crisispakket”. 

 
bron: het Parool van maart 2009 
 

1p 26 Waarover gaat cartoon 2? 
A de aanpassing van de begroting 
B de coalitievorming 
C het regeerakkoord 
D problemen met de kabinetsformatie 

Pagina: 593Voor 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).



 GT-0323-a-10-1-o 14 lees verder ►►►

tekst 15 
 
Groene stroom fors duurder na Europees voorstel 
 
Een voorstel van het Europees Parlement om strengere eisen te stellen aan de 
productie van groene stroom, leidt waarschijnlijk tot een forse prijsverhoging 
voor Nederlandse groene consumenten. Zij zullen in de toekomst meer moeten 
betalen voor duurzame energie, omdat die volgens het Europarlement in eigen 
land moet worden opgewekt. 
 
bron: de Volkskrant van 24 september 2008 
 
Lees tekst 15. 

1p 27 Stel dat het voorstel van het Europees Parlement een Europese wet of regel 
wordt. 
Welke van de onderstaande stellingen is dan waar? 
A De Nederlandse rechters kunnen beslissen dat de strengere eisen niet in 

Nederland gelden. 
B De Nederlandse regering zal moeten zorgen voor de uitvoering van de 

strengere eisen. 
C De Provinciale Staten moeten eerst instemmen met de beslissing over de 

strengere eisen. 
D De Tweede Kamer kan beslissen dat de strengere eisen niet in Nederland 

gelden. 
 

1p 28 Verschillende groepen mensen en politici hebben kritiek op de Europese Unie 
(EU) of Europese samenwerking. 
Welke kritiek op de EU zouden mensen kunnen uiten op grond van tekst 15? 
A De EU bepaalt te veel wat er in elk EU-land gebeurt. 
B De EU wordt door velen gezien als te log en bureaucratisch. 
C Er is onvoldoende controle door burgers op de Europese besluitvorming. 
D Nederland moet te veel betalen aan de EU. 
 
tekst 16 
 
SP vindt referendum ‘goede zaak’  
 
DEN HAAG - Het is een goede zaak dat burgers de mogelijkheid krijgen om 
wetten te blokkeren of terug te draaien. “Als blijkt dat de volks-
vertegenwoordigers hun werk niet goed doen, dan moet het volk dat tussentijds 
kunnen corrigeren.” Dat zei SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak 
dinsdagavond.  
 
naar: www.telegraaf.nl van 3 februari 2009 
 

2p 29 In tekst 16 kun je lezen waarom de SP een referendum een goede zaak vindt. 
Aan het houden van referenda zitten ook nadelen. Zo vinden tegenstanders dat 
het te veel geld en tijd kost. 

 Noem twee andere nadelen van een referendum. 
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tekst 17 
 
Nederland wil Beatrix nog niet kwijt 
 
HILVERSUM - Van de honderd Nederlanders vinden er 83 dat prins Willem-
Alexander klaar is voor de troon. Toch wil een meerderheid koningin Beatrix nog 
niet kwijt: 54 procent vindt dat ze nog niet zou moeten aftreden. Dat blijkt uit een 
opinieonderzoek in opdracht van het KRO-programma In de Schaduw van het 
Nieuws. De ondervraagden geven de koningin een 8 voor haar werk. Eén op de 
tien Nederlanders vindt het tijd om een republiek te worden. 
 
naar: de Stentor van 26 januari 2009 
 

1p 30 Uit tekst 17 kun je verschillende conclusies trekken. 
1 83% van de Nederlanders vindt dat Willem-Alexander klaar is om koning te 

worden. 
2 54% van de Nederlanders is voorstander van de monarchie. 
3 10% van de Nederlanders vindt dat het koningshuis moet worden afgeschaft. 

 Geef van elke conclusie aan of deze juist is of onjuist. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Conclusie 1 is … 
Conclusie 2 is … 
Conclusie 3 is … 
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tekst 18 
 
Geen kind in de cel 
 
Naar schatting komen jaarlijks 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
(amv’s) in de cel terecht. Het samenwerkingsverband ‘Kinderen horen niet in 
vreemdelingenbewaring’ roept de staatssecretaris op daar onmiddellijk een 
einde aan te maken. SAMAH, de stichting die de belangen van jonge 
asielzoekers behartigt, reageert: “Amnesty International en wij zullen blijven 
opletten in hoeverre de plannen in de praktijk gebracht worden.” 
 
naar: www.human.nl van 15 oktober 2008 
 
Lees tekst 18. 

2p 31 ‘Kinderen horen niet in vreemdelingenbewaring’ is een samenwerkingsverband 
van verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder SAMAH en 
Amnesty International. 
SAMAH, Amnesty International en het samenwerkingsverband ‘Kinderen horen 
niet in vreemdelingenbewaring’ zijn belangengroepen. 
Belangen- of pressiegroepen hebben twee kenmerken. 

 Noem deze twee kenmerken en geef van beide kenmerken een voorbeeld uit 
tekst 18. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1: … 
Voorbeeld uit tekst 18: … 
Kenmerk 2: … 
Voorbeeld uit tekst 18: … 
 
tekst 19 
 
CNV wil meer belasting voor rijken 
 
Rijke mensen moeten meer belasting betalen. Dat vindt het CNV (Christelijk 
Nationaal Vakverbond). De Balkenende-norm zou daarvoor als maatstaf moeten 
dienen. 
Volgens CNV-voorzitter René Paas is een belastingverhoging voor de rijksten in 
Nederland in deze moeilijke tijden op zijn plaats. Het liefst ziet hij een 
belastingverhoging van 52 naar 60 procent voor iedereen die meer dan de 
Balkenende-norm verdient. 
Volgens de vakbondsman moeten juist nu de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen. Daarbij moeten topinkomens meer de cao-ontwikkelingen volgen. 
“Als die matig is, zou dat ook voor de topinkomens moeten gelden,” aldus Paas. 
 
naar: www.rtlnieuws.nl van 9 maart 2009 
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Lees tekst 19. 
1p 32 Het kabinet, bestaande uit ChristenUnie, CDA en PvdA, wordt door het CNV 

aangesproken om de belasting voor een bepaalde groep te verhogen. 
 Op basis van welk politiek uitgangspunt zou de PvdA veel kunnen voelen 

voor het voorstel van het CNV? 
 

1p 33 Geef een reden waarom het CDA zich verbonden zal voelen met het CNV. 
 
tekst 20 
 
VVD: later AOW bij minder dan veertig jaar werk  
 
DEN HAAG - De VVD wil de AOW later laten ingaan voor mensen die op hun 
65e jaar nog geen veertig jaar hebben gewerkt. Volgens deze liberale 
oppositiepartij is die aanpassing van de pensioengerechtigde leeftijd nodig, 
omdat de AOW door de vergrijzing straks onbetaalbaar dreigt te worden en 
toenemende personeelstekorten worden verwacht.  
Dit schrijven fractievoorzitter Mark Rutte en Stef Blok van de VVD in de Tweede 
Kamer in een ingezonden stuk in NRC Handelsblad.  
 
naar: www.telegraaf.nl van 3 februari 2009 
 
Lees tekst 20. 

1p 34 De heer Rutte is fractievoorzitter. Wat betekent dat? 
A Hij is de leider van alle Tweede Kamerleden van de VVD. 
B Hij is de voorzitter van de Provinciale Staten. 
C Hij is minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
D Hij is premier en dus voorzitter van de ministerraad. 
 
Zie tekst 20. 

1p 35 Welke functie van de media vervult NRC Handelsblad door het plaatsen van het 
stuk van de heren Rutte en Blok? 
A de amusementsfunctie: het ingezonden stuk in de krant is vooral bedoeld ter 

ontspanning 
B de informatieve functie: deze plannen zullen uitgevoerd worden en het is 

belangrijk dat iedereen daarvan af weet 
C de opiniërende functie: het lezen van het ingezonden stuk helpt bij het 

vormen van een mening over dit onderwerp 
D de waakhondfunctie: door het plaatsen van deze brief voert NRC 

Handelsblad zijn controlerende taak uit 
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tekst 21 
 
Linkse partijen winnen IJslandse verkiezingen 
 
De beide partijen van de linkse coalitieregering in IJsland hebben de zaterdag 
gehouden parlementsverkiezingen met ruim verschil gewonnen.  
Het belangrijkste onderwerp in de verkiezingscampagne was het EU-
lidmaatschap, dat door veel kiezers wordt gezien als hét redmiddel bij uitstek 
voor de financiële problemen. Toetreding tot de EU is echter een lange weg en 
het kan nog veel jaren duren voordat het zover is. 
 
bron: www.elsevier.nl van 28 april 2009  
 
Lees tekst 21. 

1p 36 Veel kiezers in IJsland willen dat hun land lid wordt van de Europese Unie. Eén 
van de voordelen op sociaal-economisch terrein voor de IJslandse burgers zal 
zijn dat zij met de euro een stabiele munt zullen krijgen. 
Lidmaatschap van de EU kan ook voordelen op sociaal-cultureel gebied hebben. 
Welk voordeel op sociaal-cultureel gebied biedt het EU-lidmaatschap voor 
IJsland en de burgers van IJsland in de toekomst? 
A De IJslandse burgers krijgen het recht om vrij te reizen en wonen binnen de 

grenzen van de EU. 
B De IJslandse burgers kunnen profiteren van de goedkopere tarieven voor 

mobiel bellen met het buitenland. 
C De IJslandse vrouwen zullen voortaan voor hetzelfde werk volgens EU-

regels evenveel loon moeten krijgen als mannen.  
D De sociale uitkeringen zullen worden verhoogd door geld van de Europese 

Unie. 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: het fileprobleem 
 
Bij de beantwoording van de vragen 37 tot en met 49 maak je gebruik van de 
teksten 1 tot en met 7 en tabel 1 in het tekstboekje. 
 
Lees tekst 1 en tekst 2 in het tekstboekje. 

2p 37 De files in Nederland zijn een maatschappelijk vraagstuk geworden. Iets is een 
maatschappelijk vraagstuk als het voldoet aan een aantal kenmerken. Eén van 
deze kenmerken is bijvoorbeeld dat er sprake moet zijn van een sociaal 
probleem, dat wil zeggen dat het moet gaan om een situatie die veel mensen 
onwenselijk vinden. 
Twee andere kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk zijn: 
1 Het vraagstuk krijgt de aandacht van de media, of wordt door een 

(invloedrijke) groep onder de aandacht van de media gebracht. 
2 Het moet gaan om een probleem dat door middel van gezamenlijke actie of 

door de politiek kan worden opgelost. 
Uit tekst 1 en 2 blijkt dat deze twee kenmerken ook voor het fileprobleem  
gelden. 

 Geef van kenmerk 1 een voorbeeld uit tekst 1 en geef van kenmerk 2 een 
voorbeeld uit tekst 2. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een voorbeeld van kenmerk 1 uit tekst 1 is … 
Een voorbeeld van kenmerk 2 uit tekst 2 is … 
 

1p 38 Waarom heeft tekst 1 een socialiserende functie? 
omdat 
A de filevrije dag een idee van de ANWB is 
B de schrijver mensen oproept ander verkeersgedrag te vertonen 
C de tekst in het maandblad Kampioen staat 
D uit tekst 1 blijkt dat het fileprobleem een groot sociaal probleem is 
 

1p 39 Het vraagstuk van het fileprobleem kun je op verschillende manieren bekijken: 
vanuit de politiek-juridische invalshoek, de sociaal-economische invalshoek, de 
sociaal-culturele invalshoek en de veranderings- en vergelijkende invalshoek. 
In tekst 1 kun je de sociaal-culturele invalshoek herkennen. 

 Geef een voorbeeld van een sociaal-culturele vraag die je bij tekst 1 zou 
kunnen stellen. 

 
1p 40 Geef uit tekst 2 een voorbeeld/citaat dat past bij de sociaal-economische 

invalshoek. 
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Lees tekst 3 en bekijk tabel 1. 
1p 41 Onderzoeksinstituut TNO heeft op de filevrije dag onderzoek gedaan naar de 

totale lengte van de files tijdens de avondspits en deze vergeleken met de totale 
filelengte op een normale donderdag. In tabel 1 zie je de uitslag van het 
onderzoek. 

 Vind jij dat de filevrije dag wat betreft de lengte van de files tijdens de 
avondspits (van 16.00 uur tot 18.30 uur) een succes genoemd kan worden? 
Geef een argument met behulp van de gegevens uit de tabel. 

 
1p 42 Voor, tijdens en vlak na de filevrije dag is er in de media veel aandacht geweest 

voor het fileprobleem. Het fileprobleem was daardoor in deze periode een 
onderwerp van gesprek onder de mensen. 
Er zijn verschillende theorieën over de beïnvloeding van mensen door de 
massamedia. 
Welke beïnvloedingstheorie verklaart dat mensen in de periode rondom de 
filevrije dag veel over het fileprobleem hebben gesproken? 
A de agendatheorie 
B de injectienaaldtheorie 
C de multi-step-flow-theorie 
D de theorie van de media als betekenisgever 
 
Lees tekst 4 en 5. 

4p 43 Eén van de mogelijke maatregelen in strijd tegen de files is de kilometerheffing. 
Via de kilometerheffing betalen automobilisten de overheid niet meer een vast 
bedrag per maand voor het bezit van een auto, maar per gereden kilometer. Ook 
de plaats waar je rijdt, het tijdstip waarop je rijdt, en hoe milieuvriendelijk je auto 
is, bepalen hoeveel je moet betalen. 
Iemand die veel auto rijdt, zal dus meer aan de overheid moeten gaan betalen 
dan iemand die weinig auto rijdt. En iemand die in de spits rijdt, zal bijvoorbeeld 
meer moeten betalen dan iemand die buiten de spits rijdt. 
 
In tekst 4 en 5 staan de meningen van twee verschillende politieke partijen over 
de kilometerheffing. 

 Van welke politieke partij is tekst 4 afkomstig en van welke politieke partij 
tekst 5? Je kunt kiezen uit de volgende politieke partijen (in alfabetische 
volgorde): het CDA, GroenLinks, de PVV, de SGP, de SP en de VVD.  
Verklaar je antwoord met een politiek uitgangspunt van de stroming waar 
deze partij toe behoort. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Tekst 4 is van … 
In tekst 4 herken ik het uitgangspunt … 
Tekst 5 is van … 
In tekst 5 herken ik het uitgangspunt … 
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Lees tekst 6. 
2p 44 De ANWB is alleen voor de kilometerheffing als de wetgeving aan een aantal 

voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden heeft de ANWB opgesteld aan de hand 
van een onderzoek naar de wensen en eisen van de ANWB-leden. De ANWB 
heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat een brief gestuurd met deze 
voorwaarden en wil daarmee invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming. 
 
Organisaties hebben verschillende machtsmiddelen om voor hun belangen op te 
komen, ze hebben bijvoorbeeld de beschikking over kennis en deskundigheid. 

 Welke twee andere machtsmiddelen van de ANWB komen naar voren in 
tekst 6? 

 
Lees tekst 7. 

1p 45 De informatie die we via de media krijgen, kan meer of minder betrouwbaar zijn. 
Waarom is de informatie in tekst 7 betrouwbaar? 
A De gegevens berusten op controleerbare feiten. 
B De tekst gaat over het kabinet. 
C Er wordt een mening gegeven over de gevolgen van rekeningrijden. 
D In de tekst is sprake van hoor en wederhoor. 
 

1p 46 De massamedia vervullen verschillende functies. 
Welke functie vervult tekst 7 vooral? 
A de agendafunctie 
B de informatieve functie 
C de opiniërende functie 
D de socialiserende functie 
 

1p 47 Het proces van politieke besluitvorming verloopt in vier verschillende fasen: 
fase 1: uiten van wensen en erkennen van wensen als politieke problemen 
fase 2: vergelijken/afwegen van problemen; het bedenken van oplossingen voor 

politieke problemen 
fase 3: beslissen over problemen 
fase 4: uitvoeren van besluiten 
In welke fase bevindt zich de besluitvorming over de kilometerheffing in tekst 7? 
A fase 1 
B fase 2 
C fase 3 
D fase 4 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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2p 48 Het bestuur van de Europese Unie bestaat uit verschillende organen. 
Stel dat er een Europees wetsvoorstel komt waarin staat dat in alle landen die 
zijn aangesloten bij de Europese Unie de kilometerheffing wordt ingevoerd. 

 Welke bestuursorganen van de EU moeten het wetsvoorstel goedkeuren, 
zodat het ook werkelijk een Europese wet wordt? 
Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 

1 de Europese commissie 
2 de parlementen van de EU-landen 
3 de minister-presidenten van de EU-landen (Europese Raad) 
4 de ministers van verkeer van de EU-landen (Raad van de Europese Unie) 
5 het Europees parlement 
 

2p 49 In april 2009 heeft CDA-minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat de 
kilometerheffing uitgesteld. “Veel te complex,” meldde hij per brief. Hij vindt het 
daarom onverantwoord de kilometerheffing al in 2011 in te voeren. 
“Zorgvuldigheid gaat voor snelheid,” vindt hij. 
Sommige mensen vragen zich af of de kilometerheffing er nu nog wel zal 
komen. Volgens minister Eurlings betekent het uitstel echter geen afstel. 
 
Sommige politieke partijen zullen het toejuichen als de kilometerheffing 
uiteindelijk toch niet zal worden ingevoerd. 

 Ben jij voor of tegen de invoering van de kilometerheffing? 
Geef twee argumenten voor je mening en gebruik per argument gegevens 
uit het tekstboekje. Vermeld hierbij uit welke tekst de gegevens afkomstig 
zijn. 

 
 
 
 

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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Analyse maatschappelijk vraagstuk: het fileprobleem 
 
tekst 1 
 
Filevrije dag 
Doe mee! 
 
Op donderdag 9 oktober 2008 staan er in Nederland geen files. Dat is het doel 
van de Nationale Filevrije Dag, een idee van de ANWB. Waarom? Files kosten 
tijd en geld en zijn slecht voor het milieu. Bovendien ziet 65 procent van alle 
Nederlanders files als een groot sociaal probleem, terwijl 33 procent de file voor 
zichzelf als een probleem ervaart. 5 
 
Nu kunnen we meer wegen aanleggen en het openbaar vervoer uitbreiden. Maar 
dat duurt minstens 6 tot 10 jaar. Dus moeten we het op korte termijn over een 
andere boeg gooien. Zoals het beïnvloeden van het verkeersgedrag van 
mensen. Als iedereen die dagelijks in de file staat onderzoekt of hij een goed 
alternatief heeft, kan deze ‘gewoonte’ misschien worden doorbroken. 10 
 
We weten dat als er 10 procent minder auto’s op de weg zitten, veel files 
verdwijnen. Als we dat nou als voorbeeld op één normale werkdag – 9 oktober – 
kunnen bereiken, zou dat een enorme steun in de rug zijn voor werkgevers en 
werknemers om hier verder mee aan de slag te gaan! 
 
Hoe willen we dat doen op 9 oktober? Door u bijvoorbeeld te stimuleren om op 15 
die dag eerder of later te vertrekken, te carpoolen, thuis te werken of het 
openbaar vervoer of de fiets te nemen naar het werk.  
 
Of een filevrije dag gaat lukken? Ik hoop het, maar dat hangt natuurlijk af van 
het aantal mensen dat meedoet. Breng ik u op een idee? Kijk op pagina 58 van 
de Kampioen of meld je aan op filevrijedag.nl.20 
 
 
Mr. Guido van Woerkom 
hoofddirecteur ANWB 
 
 
naar: Kampioen van oktober 2008 
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tekst 2 
 
Meer asfalt is niet dé oplossing 
 
Door Eduard Voorn en Wilfred Jonkhout 
 
Vanochtend verwacht de verkeersinformatiedienst een zware spits: files met een 
totale lengte tot 350 kilometer.  
Door de stakingen in het streekvervoer zijn er iets meer files dan op een 
normale donderdag, maar ook dan staat er ruim 200 kilometer file. 
 
Naast een hoop ergernis leveren al die meters stilstaand blik ook een 5 
behoorlijke schade op. In 2007 komt dat op 700 miljoen euro. De verwachting 
van de Rijksdienst voor het Wegverkeer is dat in 2010 die schade ruim 
1,1 miljard euro is. Ergernis en schade lijden tot veel geklaag. Geklaag van de 
forensen die in de file staan en van de ondernemers die de rekening 
gepresenteerd krijgen voor te late werknemers en te late levering van goederen.  10 
 
De ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en het wegtransport laten 
geregeld luidkeels weten dat ons land op de rand van een verkeersinfarct staat. 
Investeringen zijn nodig en wel zo snel mogelijk. Daarbij wijzen ze vooral 
richting de overheid. Daar moet het geld vandaan komen om het verkeer weer 
vlot te trekken. 15 
 
Volgens hoogleraar vervoerseconomie Piet Rietveld van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam kunnen de ondernemers in het MKB ook zelf bijdragen aan de 
oplossing van het fileprobleem. “Het klinkt misschien eenvoudig, maar voor het 
MKB is samenwerking de oplossing,” aldus de hoogleraar. “Ze moeten meer oog 
krijgen voor een gemeenschappelijke oplossing en niet alleen naar het eigen 20 
probleem kijken. Een goed voorbeeld is de samenwerking tussen bedrijven op 
het westelijk haventerrein in Amsterdam bij het vervoer van werknemers. Het 
gebied ligt ver van het NS-station en daardoor namen werknemers vaak de auto. 
De ondernemers bieden nu gezamenlijk een speciale busdienst aan, die 
werknemers van en naar het station brengt. Dat scheelt een hoop 25 
verkeersbewegingen.” 

Dit is deel 3 in een serie over het fileprobleem  
 
naar: www.ad.nl van 14 mei 2008 
 

Pagina: 605Voor 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).



 GT-0323-a-10-1-b 4 lees verder ►►►

tekst 3 
 
Minister Camiel Eurlings van Verkeer vindt de filevrije dag een succes, omdat 
veel mensen kennelijk bewust hebben nagedacht over hoe en hoe laat ze naar 
het werk zouden gaan.  
Eurlings is daarom blij dat de filevrije dag georganiseerd is. Dat meldde een 
woordvoerster van de minister, die donderdag voor het EU-beraad in Luxemburg 5 
is. Volgens de woordvoerster is het nog te vroeg om te zeggen of de filevrije dag 
ook een succes is wat betreft het aantal en de lengte van de files. Daarvoor 
moet de avondspits worden afgewacht. 
 
naar: www.volkskrant.nl van 9 oktober 2008 
(gepubliceerd op de website om 10.32 uur) 
 
tabel 1   
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Met ‘referentie’ wordt bedoeld: een normale donderdag 
 
bron: www.tno.nl 
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tekst 4 
 
Files 
 
… wil files en milieuvervuiling écht aanpakken. De kilometerheffing moet snel 
worden ingevoerd. De gereserveerde bedragen voor wegenaanleg moeten meer 
ten goede komen aan het openbaar vervoer. … wil dat het natuurgebied rond 
het Naardermeer behouden blijft. Om files en milieuvervuiling écht terug te 
dringen, moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. Invoering van de 5 
kilometerheffing is zo’n keuze. … is daar een groot voorstander van. De 
kilometerheffing maakt rijden op drukke wegen en in de spits duurder. 
Vervuilende auto’s betalen meer, schone auto’s minder. Zo wordt ook de 
luchtkwaliteit beschermd. 
 
naar: website van een politieke partij van februari 2009 
 
tekst 5 
 
Standpunt: Kilometerheffing 
 
… ziet niets in de kabinetsplannen voor een kilometerheffing. Het is een 
geldverslindend en technisch zeer ingewikkeld systeem, waardoor mensen op 
verschillende locaties en tijden andere bedragen gaan betalen. Dit leidt tot een 
elitespits. Alleen mensen die genoeg geld hebben of een baas die betaalt, 
kunnen dan ‘s morgens met de auto naar het werk. 
 
naar: website van een politieke partij van april 2009 
 
tekst 6 
 
De ANWB is opgericht in 1883. Inmiddels zijn ongeveer 3,9 miljoen mensen lid 
van de ANWB. Dat is bijna een vierde deel van alle mensen die in Nederland 
wonen! De ANWB helpt mensen. Denk maar aan de Wegenwacht. Bijna altijd 
lukt het de Wegenwacht om een auto met pech te repareren. Ook bij problemen 
in het buitenland helpt de ANWB.  5 
De ANWB geeft ook informatie en advies over verkeer en vervoer, brengt 
mensen op ideeën voor vakantie of een dagje uit en de ANWB praat over het 
verkeer met ministers en ambtenaren. 
 
naar: www.anwb.nl van april 2009 
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tekst 7 
 
Kilometerheffing: Anders Betalen voor Mobiliteit 
 
U heeft vast wel eens gehoord van rekeningrijden, kilometerheffing of 
kilometerprijs. Allemaal verschillende termen die worden gebruikt voor hetzelfde 
idee: u betaalt als u met uw auto rijdt, niet omdat u een auto heeft. Betalen voor 
het gebruik, niet voor het bezit. In de toekomst gaan we niet meer, maar Anders 
Betalen voor Mobiliteit. 5 
 
Het kabinet heeft besloten dat de kilometerheffing er nu ook echt gaat komen en 
dat vaste autobelastingen zoals de aanschafbelasting (BPM) en de 
motorrijtuigenbelasting (MRB) worden afgeschaft. De Tweede Kamer heeft dit 
kabinetsvoorstel in juli 2008 goedgekeurd.  
 
Als ook de Eerste Kamer het voorstel goedkeurt, betekent dat, dat vanaf 2011 10 
het vrachtverkeer als eerste te maken krijgt met de kilometerheffing. Vanaf 2012 
wordt de kilometerheffing stapsgewijs ingevoerd voor al het andere verkeer. In 
2018 moet iedereen betalen per gereden kilometer en zijn er geen vaste 
autobelastingen meer. 
 
naar: www.verkeerenwaterstaat.nl van november 2008 
 
 
 

einde  GT-0323-a-10-1-b* 
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GT-0323-a-10-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2010 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

 

tijdvak 2
#dag # mei

#tijd - #tijd uur

 
 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 22 juni

9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

Politiek en beleid 
 
afbeelding 1   
 

 
 
bron: www.amsterdam.nl 
 

1p 1 Hierboven zie je een foto van Job Cohen, burgemeester van Amsterdam.  
Een burgemeester ziet er, met zijn ketting, heel belangrijk uit en is dat ook.  
Hij heeft heel wat taken en verantwoordelijkheden voor zijn stad.  

 Welke taken heeft de burgemeester van Amsterdam? 
Kies twee nummers uit het onderstaande rijtje. 

1 Hij beslist over de aanstelling van de wethouders. 
2 Hij heeft het laatste woord in Amsterdam. 
3 Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid in Amsterdam. 
4 Hij is voorzitter van de gemeenteraad en het college. 
 
tekst 1 
 
De invloed van … op het overheidsbeleid is groot. Ze worden daarom ook wel 
de vierde macht genoemd, dit als aanvulling op de scheiding tussen drie 
machten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. 
Machtsuitoefening vindt in belangrijke mate plaats achter de schermen: 
… vervullen een sleutelpositie bij de voorbereiding en de uitvoering van het 
overheidsbeleid, ook op lokaal niveau.  
 
naar: home.pi.net 
 

1p 2 Wat moet tweemaal op de puntjes in tekst 1 worden ingevuld? 
A ambtenaren 
B journalisten 
C politieke partijen 
D volksvertegenwoordigers
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tekst 2 
 
Greenpeace stort stenen 
 
HAMBURG - Onder het motto ‘Stenen dumpen, Leven schenken’ is Greenpeace 
10 augustus begonnen met het dumpen van 300 stenen van enkele tonnen per 
steen voor de kust van Zweden.  
Hoewel vissen in dit beschermde gebied is verboden, worden hier volgens 
Greenpeace regelmatig schepen met sleepnetten gesignaleerd. Het 
kabeljauwbestand in het Kattegat zou hierdoor dramatisch zijn afgenomen. 
Greenpeace beschuldigt de politiek ervan niets te ondernemen tegen het 
leegvissen van de zeeën.  
 
naar: Schuttevaer (blad voor de scheepvaart) van 29 augustus 2009  
 
Lees tekst 2. 

2p 3 Greenpeace is een pressiegroep.  
 Noem de twee algemene kenmerken van een pressiegroep en geef per 

kenmerk aan waarom Greenpeace daaraan voldoet.  
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1 van een pressiegroep: … 
Greenpeace voldoet daaraan omdat … 
Kenmerk 2 van een pressiegroep: … 
Greenpeace voldoet daaraan omdat … 
 
tekst 3 
 
Voorstel van het kabinet voor het nieuwe kiesstelsel 
 
Bij verkiezingen voor de Tweede Kamer moeten kiezers voortaan twee stemmen 
uitbrengen: 
− één stem op een kandidaat van een landelijke lijst 
− één stem op een kandidaat uit de regio 
Per regio/district komen tussen de twee en vijf kandidaten (afhankelijk van het 
aantal inwoners van die regio) in de Tweede Kamer.  
 
bron: Brabants Dagblad van 21 augustus 2004 
 

1p 4 In tekst 3 staat een voorstel van het oude kabinet-Balkenende III. Dit voorstel 
heeft het niet gehaald. 
Waarom wilde dit kabinet het kiesstelsel in Nederland op deze manier 
veranderen? 
A om de afstand tussen kiezers en politici te verkleinen 
B om de besluitvorming te versnellen 
C om het parlement meer bevoegdheden te geven 
D om kiezers directe invloed te geven op de totstandkoming van politieke 

besluiten 
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tekst 4 
 
Kamer wil af van artikel over godslastering1) 
 
DEN HAAG - Het ziet ernaar uit dat de Tweede Kamer het speciale artikel over 
godslastering uit het Wetboek van Strafrecht wil schrappen. Er zijn genoeg 
andere mogelijkheden om mensen, ook gelovigen, tegen belediging te 
beschermen. D66 dient een motie hiertoe in en die krijgt hoogstwaarschijnlijk 
steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Alleen de partijen met een 
christelijke achtergrond …, … en … (samen 49 zetels) willen het artikel 
handhaven. 
 
naar: De Telegraaf van 16 november 2004 

 
1p 5 Welke drie politieke partijen moeten op de puntjes staan in tekst 4? 

Kies uit de volgende politieke partijen: PvdA, CDA, VVD, GroenLinks, SP, 
ChristenUnie en SGP. 
 

1p 6 D66 vindt dat het artikel over godslastering uit het Wetboek van Strafrecht in 
strijd kan zijn met twee grondrechten. 

 Noem één van die grondrechten. 
 
tekst 5 
 
Vakbondscollega’s al bijna zes jaar gevangen 
 
Van alle landen waar CNV Internationaal1) onafhankelijke vakbonden steunt, 
neemt Cuba een bijzondere plaats in. Onafhankelijk vakbondswerk is in Cuba 
verboden en vrijwel onmogelijk. Sinds de arrestatie van 75 vakbondsleden, 
journalisten en andere dissidenten op 18 maart 2003 probeert het CNV hen op 
alle mogelijke manieren te steunen en vrij te krijgen. Tot op heden zitten 55 van 
hen nog steeds vast. 
Vakbondsleider Pedro Pablo Alvarez is in het voorjaar van 2008 vrijgelaten. 
Maar zes andere vakbondsleiders zitten inmiddels al zes lange jaren gevangen. 
De zes vakbondsleiders werden gearresteerd vanwege hun activiteiten voor de 
onafhankelijke vakbondsorganisatie CUTC.  
 
bron: www.cnvinternationaal.nl van 18 maart 2009 

 
1p 7 Uit tekst 5 blijkt dat Cuba een dictatuur is. 

Waaruit blijkt dit? 
A Cubanen mogen niet vrij reizen. 
B De mensenrechten worden aangetast. 
C Er zijn geen vrije verkiezingen. 

noot 1 afdeling van de christelijke vakbond voor werknemers 

noot 1 bespotten van God of godsdienstige zaken 
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tekst 6 
 
Rookverbod horeca 
 
… verwerpt het plan van de minister van Volksgezondheid (minister Klink) om 
alle cafés en restaurants in 2008 rookvrij te maken. De oppositiepartij vindt dat 
de cafébaas de vrijheid moet houden roken toe te staan.  
 
naar: de Volkskrant van 24 februari 2007 
 

1p 8 Welke politieke partij moet op de puntjes in tekst 6 worden ingevuld? 
A De ChristenUnie 
B GroenLinks 
C De PvdA 
D De VVD 
 

1p 9 In welk van de volgende politieke organen kan een oppositiepartij niet zitten? 
A de Eerste Kamer 
B de gemeenteraad 
C de regering 
D de Tweede Kamer 
 
tekst 7 
 
De heer Martina zou van de belastingdienst (een overheidsinstelling) 900 euro 
terugkrijgen. Maar het geld kwam maar niet. Hij belde de belastingdienst.  
Het geld was gestort, maar op de rekening van iemand anders.  
De belastingdienst vond dat de heer Martina verantwoordelijk was voor de fout. 
Hij had zijn rekeningnummer onduidelijk op het aangifteformulier gezet. Boos, 
omdat hij de schuld kreeg, belde de heer Martina … . Na tussenkomst van … 
erkende de belastingdienst dat het rekeningnummer beter gecontroleerd had 
moeten worden. Het geld werd daarna gestort, met rente. 
 
bron: de website van de gevraagde instantie 
 

1p 10 Wat moet er tweemaal op de puntjes in tekst 7 worden ingevuld? 
A de Nationale Ombudsman 
B de politie 
C een politieke partij  
D een vakbond 
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tekst 8 
 
Links eist opheldering operatie Kandahar 
 
… en … willen opheldering van de minister van Defensie over de grootscheepse 
NAVO-operatie die is begonnen in de Zuid-Afghaanse provincie Kandahar. 
Nederland zal daaraan niet alleen luchtsteun verlenen maar dit keer ook 
grondtroepen leveren. Beide linkse partijen zullen de minister van Defensie 
morgen daarvoor naar de Tweede Kamer roepen. 
 
naar: Metro van 18 december 2006 
 

1p 11 Welke twee partijen zijn op de puntjes in tekst 8 weggelaten? 
A CDA en PvdA 
B ChristenUnie en Partij voor de Vrijheid 
C D66 en VVD 
D SP en GroenLinks 
 

1p 12 De leden van de Tweede Kamer hebben verschillende rechten om hun taken 
goed uit te kunnen voeren. Van welk recht maken de twee partijen in tekst 8 
gebruik? 
A het recht van amendement 
B het recht van initiatief 
C het recht van interpellatie 
D het recht om een motie in te dienen 
 
tekst 9 
 
Justitie vervolgt twee mannen die discriminerende teksten op de website 
Stormfront zouden hebben gezet. De verdachten (37 en 43 jaar) moeten zich op 
donderdag 17 september voor de rechtbank in Amsterdam verantwoorden. De 
verdachten zouden in 2006 en 2007 uitlatingen hebben gedaan die beledigend 
zijn voor joden en zwarten. Ook zou een van hen een joodse vrouw hebben 
bedreigd. 
 
Bijna vijf jaar geleden heeft CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie 
Israël, het ministerie van Justitie verzocht om op te treden tegen Stormfront. 
CIDI stuurde op 17 november 2004 een ‘brandbrief’ aan de minister van Justitie 
over de activiteiten van Stormfront. In deze brief werd melding gemaakt van de 
vele discriminerende/antisemitische uitspraken en regelrechte bedreigingen met 
geweld (onder andere tegen CIDI) op het forum van de website. 
 
bron: weblog.tumba.nl van 8 september 2009 
 
Tûmba is een organisatie die wereldburgerschap en gelijke behandeling 
bevordert. Wezenlijk voor Tûmba is dat mensenrechten – hier en elders in de 
wereld – centraal staan. 
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1p 13 Tot welke politieke stroming behoren de verdachten in tekst 9? 
 
tekst 10 
 
Hoe verloopt een kabinetsformatie? 
 
Na Tweede-Kamerverkiezingen of na de val van een kabinet moet een nieuw 
kabinet worden gevormd. De Grondwet bevat nauwelijks regels voor de 
kabinetsformatie. De procedure berust voornamelijk op het ongeschreven recht 
en politieke spelregels.  
De … neemt het initiatief voor de kabinetsformatie, een fase waarin onderzocht 
wordt welke partijen willen samenwerken. De … benoemt gewoonlijk eerst een 
informateur en dan een formateur. 
 
naar: www.regering.nl van maart 2004 
 

1p 14 Welke persoon moet tweemaal op de puntjes in tekst 10 worden ingevuld? 
A fractievoorzitter van de grootste partij 
B koningin 
C minister-president 
D voorzitter van de Tweede Kamer 
 
tekst 11 
 
Geen reden om oorlog in Irak te steunen 
 
In maart 2003 zijn de Verenigde Staten en Groot-Brittannië een oorlog 
begonnen tegen Irak. Het doel van de oorlog was het ten val brengen van het 
regime van dictator Saddam Hoessein.  
De Tweede Kamer heeft op basis van gegevens van het kabinet-Balkenende I in 
2003 besloten dat Nederland ook militairen naar Irak mocht sturen.  
Uit een artikel van NRC Handelsblad van 17 januari 2009 blijkt dat de Tweede 
Kamer toen niet de beschikking had over alle informatie.  
 
 
Lees tekst 11. 

1p 15 Verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer willen precies weten om 
welke redenen het kabinet in 2003 heeft besloten om troepen te sturen naar 
Irak. 
Wat is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om dit te weten 
te komen? 
A het recht van amendement 
B het recht van enquête 
C het recht van initiatief 
D het recht van interpellatie 
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1p 16 Op 20 januari 2009 werd Barack Obama president van de Verenigde Staten. 

 Welke twee uitspraken zijn juist? 
Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 

1 Hij heeft de bevoegdheid om leden voor het parlement te benoemen. 
2 Hij heeft vooral een ceremoniële en representatieve functie. 
3 Hij is gekozen door de burgers van de VS. 
4 Hij is het staatshoofd van een republiek. 
 
tekst 12 
 
Nieuwe EU-wet behandelt mediums1) als ‘verkopers’ 
 
Mediums moeten voortaan bewijzen dat ze goedgelovige klanten niet misleiden. 
Dat is vastgelegd in nieuwe EU-wetgeving. Belgische wetenschappers 
verwelkomen de ingreep, bij de tarotleggers en glazenbollenkijkers groeit het 
protest. 
 
naar: www.skepp.be van september 2008 

 
Lees tekst 12. 

1p 17 Wie heeft deze nieuwe EU-wet moeten goedkeuren? 
A alleen de Europese Commissie  
B alleen de ministers van de EU-landen die over dit onderwerp gaan  
C alleen het Europees Parlement 
D het Europees Parlement en de ministers van de EU-landen die over dit 

onderwerp gaan 
 
tekst 13 
 
Marianne Thieme biedt koningin Beatrix gebundelde brieven van 
dierenbeschermers aan 
 
Op 24 november 2008 heeft koningin Beatrix op Paleis Noordeinde de gekozen 
fractievoorzitters uitgenodigd. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren zal 
Hare Majesteit de gebonden brieven, e-mails en faxen aanbieden die 
dierenbeschermers uit heel Nederland aan de koningin hebben gericht. 
Marianne Thieme heeft dat vanochtend bekend gemaakt in het 
televisieprogramma Goedemorgen Nederland.  
 
naar: www.partijvoordedieren.nl 
 

noot 1 mensen die in trance of bij vol bewustzijn informatie kunnen doorgeven van bijvoorbeeld 
 geesten of overledenen 
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Lees tekst 13. 
1p 18 Kan de koningin in het openbaar haar mening geven over de informatie die ze 

van Marianne Thieme zal krijgen? 
A Ja, omdat zij een ceremoniële functie vervult. 
B Ja, omdat zij staatshoofd is. 
C Nee, omdat de minister-president verantwoordelijk is voor wat de koningin 

zegt. 
D Nee, omdat de Tweede Kamer verantwoordelijk is voor wat de koningin zegt. 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 14 
 
Justitie vindt winkelen al verdacht 
 
AMSTERDAM - Justitie in Amsterdam blijkt ook foto’s van ‘verdachte’ mannen te 
plaatsen op de site www.overvallersgezocht.nl als die nog geen overval hebben 
gepleegd. Verdacht gedrag kan genoeg zijn. 
Een ‘verdachte’ die zichzelf op de website herkende, heeft klachten ingediend 
bij de hoofdcommissaris van politie en de hoofdofficier van Justitie. 
 
De man was met een vriend in de Albert Heijn in Uithoorn. In de ogen van het 
winkelpersoneel en de politie gedroegen de twee zich verdacht, hadden ze ‘erg 
veel belangstelling voor de opstelling van de beveiligingscamera’s’. Beelden van 
de twee werden op de site gezet. Een overval bleef uit. 
 
Advocaat Bart van Tuinen vindt de handelwijze ‘een gevaarlijke manier van 
opsporen’ die ‘inbreuk maakt op grondrechten’. Justitie meent echter dat ook 
‘voorbereidingshandelingen’ voor een overval rechtvaardigen dat foto’s van 
verdachten op de site worden geplaatst, ook als geen overval is gepleegd. 
 
naar: Het Parool van 8 januari 2009 
 
Lees tekst 14. 

2p 19 Het beleid van de overheid is gericht op preventie en op repressie. 
 Leg uit waarom het opzetten van de website ‘www.overvallersgezocht.nl’ 

zowel gericht is op preventie als op repressie. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Gericht op preventie omdat … 
Gericht op repressie omdat … 
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tekst 15 
 
Jos V. veroordeeld voor bedreiging 
 
TONGEREN - Jos V. is maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van 
drie maanden cel en 1650 euro boete, wegens het belagen van zijn echtgenote 
van wie hij feitelijk gescheiden leeft. 
V. (36) belaagde zijn echtgenote tussen mei 2007 en april 2008 door haar sms-
berichten met dreigende ondertoon te sturen en haar te bezoeken in haar 
huurwoning.  
 
naar: Het Algemeen Dagblad van 5 januari 2009 
 
Lees tekst 15. 

1p 20 De rechter kan hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen opleggen aan 
een verdachte. 
Wat voor soort straffen of maatregel heeft de rechter de verdachte in deze 
uitspraak opgelegd? 
A een bijkomende straf en een maatregel 
B een hoofdstraf en een bijkomende straf 
C een hoofdstraf en een maatregel 
D twee bijkomende straffen 
E twee hoofdstraffen 
 
tekst 16 
 
Vier maanden voor majesteitsschennis 
 
Arie R. (45) uit Dordrecht moet de cel in voor het beledigen van de koningin. De 
Dordtenaar werd dinsdag veroordeeld tot vier maanden onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf. 
 
naar: de Volkskrant van 26 maart 2008 
 

1p 21 Stel dat de Dordtenaar in tekst 16 in hoger beroep gaat tegen de opgelegde 
straf. 
Bij welke rechterlijke instantie wordt het hoger beroep behandeld? 
A bij de afdeling kanton van de rechtbank 
B bij de afdeling strafrecht van de rechtbank 
C bij de Hoge Raad 
D bij het Gerechtshof  
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1p 22 Doelen van straffen zijn onder andere: 
1 afschrikking 
2 beveiliging van de maatschappij 
3 genoegdoening aan het slachtoffer 
4 resocialisatie 
5 vergelding 

 Op grond van welke twee doelen van straffen is de man uit tekst 16 
veroordeeld? 
Kies twee nummers uit bovenstaand rijtje. 

 
1p 23 Personen die tijdens de jaarwisseling 2008-2009 voor vuurwerkoverlast hadden 

gezorgd en rellen hadden geschopt, stonden op 3 januari 2009 al voor de 
rechter. Bij veroordeling moesten zij de straf meteen uitzitten. De straf die het 
OM eiste, lag vanwege de jaarwisseling 2,5 keer zo hoog als normaal. 

 Welke drie begrippen zijn van toepassing op deze situatie? 
Kies drie nummers uit onderstaand rijtje. 

1 resocialisatie 
2 preventief beleid 
3 vervolgingsbeleid 
4 overtreding 
5 lik-op-stukbeleid 
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WEER AMBULANCEPERSONEEL AANGEVALLEN 

HEB JE EEN 
AMBULANCE GEBELD? 
MAAR ER IS HELEMAAL 
GEEN SLACHTOFFER! 

BRENGEN 
ZE ZELF 

MEE 

TOOS  EN  HENK.      NL 

afbeelding 2   
 

 
 
bron: Paul Kusters, www.toosenhenk.nl 
 
Zie afbeelding 2. 

1p 24 In 2008 en 2009 kwam het hinderen en zelfs aanvallen van hulpverleners zoals 
ambulance-personeel regelmatig in het nieuws. 
Wat is de verklaring voor dit criminele gedrag? 
A De gelegenheid die zich voordoet om crimineel gedrag te vertonen. 
B Door de recessie hadden meer mensen te maken met slechte 

leefomstandigheden. 
C Het vervagen van de waarden en normen in de samenleving 
D Mensen maken zich opnieuw schuldig aan strafbare feiten omdat de 

omgeving het etiket ‘crimineel’ op hen heeft geplakt. 
 
tekst 17 
 
Zeister liftkabelknipper opgepakt 
 
De bewoners van de flats aan de laan van Vollenhove in Zeist halen opgelucht 
adem: de politie heeft een 22-jarige Zeistenaar opgepakt, die daar de afgelopen 
maanden ruim veertig keer een liftkabel zou hebben doorgeknipt. 
 
naar: de Volkskrant van 19 februari 2009 
 

2p 25 De man uit tekst 17 wordt voorgeleid aan de rechter. De rechter overweegt de 
man niet te straffen, maar een maatregel op te leggen. 

 Welke maatregel is dat en om welke reden zal de rechter hiertoe besluiten? 
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tekst 18 
 
Jongen (18) krijgt twaalf jaar voor moord 
 
GRONINGEN - De 18-jarige V.M. moet twaalf jaar de cel in. Begin augustus stak 
hij zijn 28-jarige plaatsgenoot N.K. verscheidene keren met een priem. 
 
naar: de Volkskrant van 3 december 2008 
 

1p 26 Welke uitspraak naar aanleiding van tekst 18 is juist? 
A De 18-jarige heeft voor de kinderrechter terecht gestaan, maar is 

veroordeeld volgens het volwassenenstrafrecht. 
B De 18-jarige is vanwege zijn leeftijd veroordeeld volgens het 

volwassenenstrafrecht. 
C De rechter achtte het misdrijf bewezen, dus hoger beroep is niet mogelijk. 
D Familie van het slachtoffer kan in hoger beroep gaan, omdat zij de straf te 

laag vinden. 
 
tekst 19 
 
Ahold 
 
Het publiek heeft weinig medelijden met de voormalige Ahold-top. Het feit dat de 
rechtbank in Amsterdam drie van de vier topmanagers bikkelhard veroordeelde 
voor fraude, maar daar relatief lichte straffen aan koppelde heeft geleid tot veel 
verontwaardiging. De term … valt al snel, zo bleek uit een opiniepeiling van 
Maurice de Hond. 
 
naar: De Twentsche Courant Tubantia van 24 mei 2008 
 

1p 27 Welke term is weggelaten op de puntjes in tekst 19? 
A beeldvorming 
B eigenrichting 
C klassenjustitie 
D resocialisatie  
 

2p 28 Koninginnedag 2009 zal voor altijd de boeken ingaan als een gitzwarte dag. Een 
man reed in een auto met grote vaart in op de mensenmenigte die was 
afgekomen op de festiviteiten in Apeldoorn. De koningin en leden van de 
koninklijke familie waren daarbij aanwezig. De festiviteiten werden in Apeldoorn 
direct gestopt. 
 
Criminaliteit kent twee soorten gevolgen: materiële en immateriële. 

 Noem één voorbeeld van een materieel gevolg en één voorbeeld van een 
immaterieel gevolg van deze aanslag op Koninginnedag 2009. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een materieel gevolg is … 
Een immaterieel gevolg is … 
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tekst 20 
 
Stokslagen voor bierdrinkende moslima 
 
Het islamitische model Kartika Sari Dewi Shukarno heeft uitstel gekregen van 
haar lijfstraf. Eind september krijgt ze de zes stokslagen voor het drinken van 
alcohol alsnog. 
Kartika werd twee jaar geleden opgepakt, omdat ze alcohol nuttigde in een 
nachtclub. Volgens de Maleisische shariawet staat op het drinken van alcohol 
een geldboete, celstraf tot drie jaar of zes stokslagen. 
 
naar: www.elsevier.nl van 24 augustus 2009  
 

1p 29 Criminaliteit is een tijd- en plaatsgebonden begrip. 
 Herken je in tekst 20 een voorbeeld van criminaliteit als een tijdgebonden 

begrip of als een plaatsgebonden begrip? 
Geef een verklaring voor je keuze. 

 
tekst 21 
 
Criminele familie moet staat drie ton betalen 
 
Een veroordeelde familie moet de staat ruim 290.000 euro betalen. Dat heeft de 
rechtbank maandag in Den Bosch bepaald in een zogenoemde ontnemingszaak. 
De zes verdachten werden in 2005 door de rechtbank veroordeeld tot celstraffen 
voor deelname aan een criminele organisatie. 
De familie pleegde vooral diefstallen in winkels en bedrijven. De 58-jarige man 
en zijn vrouw moeten beiden ruim 135.000 euro betalen, omdat zij een hoofdrol 
speelden in de misdrijven. De overige vier jongere familieleden moeten de staat 
allen 5.000 euro betalen. 
 
naar: www.nieuws.nl van 21 april 2008 
 

1p 30 Er is een aantal verklaringen waarom iemand crimineel gedrag vertoont. 
Welke verklaring voor crimineel gedrag is af te leiden uit tekst 21? 
A De gelegenheid maakt de dief. 
B Psychische problemen in het gezin. 
C Er is gebrek aan maatschappelijke bindingen. 
D Het is aangeleerd gedrag. 
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tekst 22 
 
Rutte wil grotere vrijheid van meningsuiting 
 
Het gerechtshof in Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie opgedragen 
kamerlid Wilders te vervolgen voor het aanzetten tot haat en discriminatie.  
VVD-fractievoorzitter Rutte is daar fel op tegen en wil voorkomen dat er nog 
eens zo’n zaak komt. “Wat iemand in de Kamer zegt, moet hij ook daarbuiten 
kunnen zeggen.” 
Minister Plasterk zei in het tv-programma Buitenhof geschrokken te zijn van de 
opmerkingen van Rutte en wijst erop dat de wet al decennia bestaat en wordt 
toegepast. Volgens de bewindsman is terughoudendheid van politici nu 
noodzakelijk. 
 
naar: de Volkskrant van 26 januari 2009 
 
Lees tekst 22. 

1p 31 Minister Plasterk vindt de oproep van Rutte een verkeerd signaal. 
 Op grond van welk kenmerk van de democratische rechtsstaat is het niet 

wenselijk dat politici iets zeggen over rechtszaken? 
 
tekst 23 
 
Criminaliteit bedreigt middenstand 
 
Het ondernemingsklimaat voor winkeliers in de grote steden is erbarmelijk.  
Dat blijkt uit een onderzoek onder 600 ondernemers. In de vier grote steden 
stijgt de criminaliteit in winkels. Driekwart van de winkeliers werd dit jaar 
bestolen.  
 
bron: www.elsevier.nl van 22 november 2004 
 
Lees tekst 23. 

1p 32 Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de winkeliers werd bestolen. 
Wat voor soort onderzoek wordt hier bedoeld?  
A daderonderzoek 
B politiestatistieken 
C rechtbankverslagen 
D slachtofferonderzoek 
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tekst 24 
 
De werkloze verdachte gebruikte erg veel drugs. “Soms 14 dagen achtereen 
10 gram of meer speed per dag. ‘s Nachts kon ik dan niet meer slapen en hing 
ik wat rond. Met mijn vrienden gingen we dan maar wat rotzooi trappen.”  
Van het een kwam het ander. Het eerste feit op zijn dagvaarding betreft het in 
brand steken van het materiaalhok van een voetbalclub. Daarna stak hij een 
kledingcontainer in brand en heeft hij nog twee keer ingebroken in het gebouw 
van een tennisvereniging. 
 
naar: Brabants Dagblad van 19 november 2005 
 

2p 33 Drugsgebruik is bij de verdachte uit tekst 24 één van de redenen voor crimineel 
gedrag. 
Naast drugsgebruik zijn er andere oorzaken waarom mensen zich schuldig 
maken aan crimineel gedrag. 

 Welke andere oorzaken van crimineel gedrag kun je uit de tekst afleiden? 
Noem er twee. 

 
 

Analyse maatschappelijk vraagstuk:  
Nederlanders worden te dik 

 
Bij de beantwoording van de vragen 34 tot en met 47 maak je gebruik van de 
teksten 1 tot en met 9 en afbeeldingen 1 en 2 in de bijlage. 
 
Lees tekst 1 en 2. 

2p 34 Overgewicht en zwaarlijvigheid zijn een maatschappelijk probleem geworden. 
Kenmerken van een maatschappelijk probleem zijn onder andere: 
1 Het gaat om een situatie die in strijd is met (een) bepaalde waarde(n). 
2 Het gaat om een probleem dat door middel van gezamenlijke actie of door 

de politiek kan worden opgelost. 
 Geef per kenmerk een voorbeeld of citaat uit de teksten. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Een voorbeeld/citaat van kenmerk 1 is … 
Een voorbeeld/citaat van kenmerk 2 is … 
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Je kunt het vraagstuk ‘Nederlanders worden te dik’ bekijken met verschillende 
invalshoeken van maatschappijleer. Deze zijn: de politiek-juridische, sociaal-
economische, sociaal-culturele, veranderings- en vergelijkende invalshoeken of 
aspecten. 
De vragen 35 en 36 gaan over deze invalshoeken of aspecten. 
 

1p 35 In tekst 2 is onder andere de sociaal-culturele invalshoek te herkennen. 
Welke sociaal-culturele vraag is van toepassing op tekst 2? 
A Wat is de rol van de media bij het ontstaan van meningen? 
B Wat is de rol van de subcultuur van groeperingen? 
C Wat zijn de belangen van de maatschappelijke groepen? 
D Wat zijn de opvattingen van maatschappelijke groepen over de oorzaken 

van het maatschappelijk vraagstuk? 
 
Lees tekst 3 en 4. 

3p 36 Geef uit de teksten 3 en 4 een voorbeeld/citaat van elk van onderstaande 
aspecten: 
1 een politiek-juridisch aspect 
2 een sociaal-economisch aspect 
3 een veranderingsaspect of een vergelijkend aspect 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Aspect 1:… 
Aspect 2: … 
Aspect 3: … 
 

1p 37 Waarom moet de Europese Commissie in tekst 4 met maatregelen komen? 
De Europese Commissie 
A bestaat uit regeringsleiders van de lidstaten. 
B heeft de taak om met nieuwe wetten en maatregelen te komen. 
C is het dagelijks bestuur van het Europees Parlement. 
 

1p 38 Wie zitten in het Europees Parlement? 
A leden van de Tweede Kamer en van andere parlementen van de lidstaten 
B ministers van de regeringen van de lidstaten 
C vertegenwoordigers van politieke partijen uit alle landen van de EU 
 
Lees tekst 5. 

1p 39 De Europese Unie gaat de strijd aan tegen zwaarlijvigheid. 
Op welk gebied oefent de EU hier invloed uit? 
A op het gebied van Europees burgerschap 
B op het gebied van internationale veiligheid 
C op juridisch en cultureel gebied 
D op sociaal en economisch gebied 
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Lees tekst 6. 
4p 40 Er zijn verschillende groeperingen betrokken bij het probleem: 

voedingsfabrikanten, ouders en kinderen. Zij hebben verschillende belangen. 
 Schrijf van deze groeperingen een belang op dat zij hebben. 
 Schrijf van deze groeperingen een machtsmiddel op dat zij kunnen 

gebruiken om voor hun belangen op te komen. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Een belang van voedingsfabrikanten is: … 
Een machtsmiddel van voedingsfabrikanten is: … 
Een belang van ouders en kinderen is: … 
Een machtsmiddel van ouders en kinderen is: … 
 
Maak gebruik van de teksten 2, 3 en 6. 

4p 41 In het tot stand komen van overheidsbeleid onderscheiden we vier fasen:  
fase 1: noemen van wensen / het (h)erkennen van het probleem als politiek  
  probleem 
fase 2: vergelijken of afwegen van wensen of behoeften: de politiek komt met 
  oplossingen 
fase 3: het nemen van besluiten 
fase 4: het uitvoeren van besluiten 

 Welke twee fasen van het politieke proces zijn inmiddels doorlopen? 
Geef per fase een uitleg. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Fase … omdat … 
Fase … omdat … 
 
Bekijk afbeeldingen 1 en 2 en lees tekst 7. 

3p 42 De media vervullen voor mensen een aantal functies: 
1 de amusementsfunctie 
2 de informatieve functie 
3 de socialiserende functie 
4 de meningsvormende functie 

 Welke drie functies van de media vervullen de spotjes en advertenties van 
Sire? 
Geef per functie een uitleg. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Functie … omdat … 
Functie … omdat … 
Functie … omdat … 
 

1p 43 Welke uitspraak over tekst 8 is juist? 
A Tekst 8 geeft een stereotype beeld van mensen met overgewicht. 
B Tekst 8 geeft objectieve informatie over de oorzaken van overgewicht. 
C Tekst 8 geeft vooroordelen over mensen met een lage sociaal-economische 

status. 
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Maak gebruik van tekst 9. 
1p 44 De mening van mevrouw Schippers over de rol van de overheid past het best bij 

de visie van 
A CDA. 
B PvdA. 
C SP. 
D VVD. 
 
Vergelijk de teksten 4 tot en met 9. 

1p 45 Welke tekst is het minst objectief? 
Geef een reden waarom dat zo is. 
 
Maak gebruik van de teksten 5 tot en met 9. 

2p 46 In welke twee teksten staat informatie over de relatie tussen het 
maatschappelijk vraagstuk ‘Nederlanders worden te dik’ en maatschappelijke 
ongelijkheid? 
 

2p 47 In tekst 9 staan de meningen van mevrouw Schippers en van de heer Krosse 
over de rol van de overheid tegenover elkaar. 

 Geef een argument voor de mening van Schippers en geef een argument 
voor de mening van Krosse. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Argument Schippers: … 
Argument Krosse: … 
 
 

einde  GT-0323-a-10-2-o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk:  
Nederlanders worden te dik 

 
tekst 1 
 
‘Nederland te dik’ 
Vet en veel eten is al bijna volksvijand no.1 
 
Jaarlijks sterven twintigduizend mensen aan de gevolgen van te veel en 
verkeerde voeding, meldt het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu. Het ministerie van Volksgezondheid heeft alle cateraars en horeca-
uitbaters opgeroepen mee te strijden tegen vetzucht en, erger, obesitas 
(zwaarlijvigheid). 
 
bron: de Volkskrant van 2 september 2004 
 
tekst 2 
 
Maatschappelijk offensief tegen overgewicht 
 
WOERDEN - Een aantal maatschappelijke organisaties bindt de strijd aan met 
het toenemende overgewicht bij kinderen. Deze strijd moet voorkomen dat de 
zorgwekkende toename van vetzucht zich verder gaat ontwikkelen, aldus 
directeur J. Krosse van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en 
Ziektepreventie (NIGZ) vrijdag. 5 
Donderdag presenteert het NIGZ samen met onder meer de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten en het Voedingscentrum hun plannen. Daarin schrijven 
ze dat ze ouders willen ontmoedigen hun kinderen met de auto naar school te 
brengen. Ook moet er een boete worden opgelegd als een kind zonder gezond 
ontbijt naar school wordt gestuurd. Daarnaast zouden scholen meer tijd moeten 10 
inruimen voor sport. 
Volgens Krosse zijn er al soortgelijke initiatieven in Nederland, maar ontbreken 
de regie en de onderzoeken naar de effecten. “Er is een landelijk plan nodig.” 
Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de gemeenten omdat ze afspraken 
moeten maken met het onderwijs. 15 
Krosse vindt dat de gevaren van vetzucht in ons land nog steeds onvoldoende 
onderkend worden. Hij vreest dat vetzucht anders kanker en hart- en 
vaatziekten als volksziekte nummer 1 zal overtreffen. In Nederland heeft 46 
procent van de bevolking last van overgewicht. Tussen de 5 en 10 procent van 
kinderen in bepaalde wijken van grote steden komt zonder ontbijt op school. 20 
 
bron: Eindhovens Dagblad van 11 maart 2005 
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tekst 3 
 
Minister wil ‘vet-tax’op patat en chocola 
 
DEN HAAG - Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) wil extra belasting heffen 
op vet eten. Een ‘vet-tax’, die chips, patat, hamburgers en chocola duurder 
maakt, kan volgens hem bijdragen aan de bestrijding van overgewicht en 
daarmee de gezondheid bevorderen. Vorige week werd bekend dat vetzucht in 
Nederland zorgwekkend snel toeneemt. Zesenveertig procent van de 5 
Nederlanders is te dik en hun aantal neemt snel toe. 
De campagne van maatschappelijke organisaties tegen overgewicht is niet 
afdoende gebleken om overgewicht aan te pakken, verklaarde Hoogervorst 
gisteren in het televisieprogramma Buitenhof. “Het is daarom goed om 
ongezonde producten duurder te maken. Dat hebben we ook met alcohol en 10 
tabak gedaan.” Het prijsverschil moet ervoor zorgen dat consumenten de 
gezondere producten uit het schap pakken. De minister vreest wel dat een  
‘vet-tax’ in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is. Mensen met overgewicht drukken 
zwaar op de zorgbegroting. Zij lopen meer kans op een bezoek aan het 
ziekenhuis als gevolg van chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten, 15 
suikerziekte en astma. Ook zoeken dikke mensen vaker psychische hulp. 
 
bron: Eindhovens Dagblad van 14 maart 2005 
 
tekst 4 
 
Bestrijding van obesitas (zwaarlijvigheid) 
 
Europa moet de strijd tegen zwaarlijvigheid aangaan. Het Europees Parlement 
roept de Europese Commissie op om met maatregelen te komen. 
 
Het Parlement betreurt dat een aldoor groeiend deel van de bevolking aan 
obesitas lijdt.  
Het Europees Parlement verwacht van de Commissie dat zij spoedig in een 5 
witboek concrete maatregelen voorlegt om het aantal personen met overgewicht 
en obesitas uiterlijk vanaf 2015 te verminderen.  
 
Het aantal personen in de EU dat aan overgewicht lijdt, is de afgelopen dertig 
jaar spectaculair gestegen. Het groeitempo van het verschijnsel is hetzelfde als 
in de Verenigde Staten aan het begin van de jaren negentig. Inmiddels wordt 10 
bijna 27% van de mannen en 38% van de vrouwen in Europa beschouwd als 
lijdend aan overgewicht of obesitas. 
 
bron: www.europarl.europa.eu van maart 2007 
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tekst 5 
 
Bedrijven in actie tegen vetzucht  
 
Steeds meer producenten van voedingsmiddelen werken mee aan een Europees 
offensief tegen zwaarlijvigheid.  
Volgens eurocommissaris van volksgezondheid Markos Kyprianou hebben al 
146 grote voedingsproducenten zich officieel verbonden aan maatregelen die de 
volksgezondheid bevorderen. Dat wil zeggen dat ze, elk voor hun eigen 
branche, hebben beloofd de consumptie van gezond eten te bevorderen en die 
van ’slecht’ eten in elk geval niet aan te moedigen. 
 
bron: Trouw van 10 november 2006  
 
tekst 6 
 
Hoogervorst dreigt met maatregelen tegen vetzucht 
 
DEN HAAG - Als de voedingsfabrikanten geen serieuze plannen presenteren om 
de vetzucht in Nederland te beteugelen, neemt minister Hoogervorst van 
Volksgezondheid onmiddellijk strafmaatregelen. Dat zei hij gisteren tijdens een 
overleg in de Tweede Kamer. 
Steeds meer mensen, onder wie veel kinderen, lijden aan vetzucht. 5 
Deskundigen verwachten dat het een nieuwe volksziekte wordt, net als in de 
Verenigde Staten. Hoogervorst probeert met de voedingsfabrikanten afspraken 
te maken over bestrijding van het ernstige overgewicht bij burgers.  
De fabrikanten zouden bijvoorbeeld minder reclame kunnen maken die gericht is 
op kinderen of in frisdrankautomaten op scholen ook blikjes bronwater kunnen 10 
stoppen.  
Volgens de minister mogen de maatregelen geen ‘slappe hap’ worden. 
 
bron: Brabants Dagblad van 31 maart 2005 
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afbeelding 1         afbeelding 2 
 

    

ZEGVAKERNEE.NL

 
 
   
tekst 7 
 
Sire start campagne tegen overgewicht kinderen 
 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gewicht van hun kinderen.  
Daarom moeten vaders en moeders worden aangespoord om actie te 
ondernemen. Ouders moeten vaker ‘nee’ zeggen wanneer hun kinderen om 
snoep vragen of wanneer ze liever voor de televisie zitten in plaats van buiten te 
spelen. Dat vindt de stichting Sire, die binnenkort een campagne start.  5 
“De liefde komt vaak in de vorm van ‘ja’ zeggen en verwennen,” stelt de 
stichting. “Maar ‘ja’ zeggen betekent ook meer snoepen, snacken en stilzitten.” 
Dat leidt tot een grotere kans op overgewicht, stelt Sire. De campagne  
‘Zeg vaker nee’ gaat deze week van start. Er komen spotjes op radio, televisie, 
in de bioscoop en er worden advertenties in dag- en weekbladen geplaatst. 10 
 
bron: website Sire, 2005  
 
tekst 8 
 
Mensen met een lage sociaal-economische status hebben een ongunstiger 
voedingspatroon 
 
Mensen met een lage sociaal-economische status (dit zijn mensen met een 
gering inkomen en vaak lage opleiding) eten ongezonder dan mensen met een 
hoge sociaal-economische status. Hun voedingspatroon bestaat uit weinig 
groente en fruit en naar verhouding producten met veel vet. Hierdoor hebben 
mensen met een lage sociaal-economische status ook vaker overgewicht. 5 
Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu 
(RIVM) en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek (TNO).
 
bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid 2005 
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tekst 9 
 
De overheid gaat wel over slecht eten 
 
Volgens mevrouw Schippers moet de overheid zich beperken tot het verstrekken 
van informatie over gezond leven. Iedereen kan aan de hand van die informatie 
uitstekend zelf inschatten welke gezondheidsrisico's hij of zij loopt, zo betoogt 
ze. 
Kortom: de overheid bemoeit zich in haar ogen te veel met het individu onder 5 
het mom van gezondheidsbeleid. Schippers gaat hiermee voorbij aan een 
heleboel aspecten die met de gezondheid te maken hebben. Een voorbeeld: het 
alcoholgebruik in het verkeer. Het aantal verkeersslachtoffers ten gevolge van 
alcoholgebruik is enorm gedaald, dankzij de nieuwe regel - maximaal twee 
glazen alcohol - en andere maatregelen. De overheid heeft een normerende, 10 
sturende taak. Dit geldt ook voor meeroken. Een ander voorbeeld: overgewicht. 
In de Verenigde Staten - dé maatschappij bij uitstek die de vrijheid van het 
individu hoog in het vaandel heeft staan - wordt verwacht dat de generatie die 
nu opgroeit korter leeft dan zijn ouders.  
 
Overgewicht vormt er een van de belangrijkste gezondheidsrisico's. Ook daar wil 15 
de overheid strengere gedragsregels. Kennisoverdracht heeft een beperkte 
invloed op het doen en laten van mensen, zeker waar het hun eigen gezondheid 
aangaat. Overgewicht is niet alleen een individueel, maar ook een 
maatschappelijk probleem. Overheid, gezondheidszorg, individu en 
marktpartijen moeten samenwerken om overgewicht aan te pakken. De overheid 20 
kan normen stellen en maatregelen nemen door wetgeving en het heffen van 
accijnzen. Ook kan ze marktpartijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid.  
Al jaren is bekend dat mensen met een laag inkomen een mede door 
overgewicht slechtere gezondheid hebben dan mensen met een hoog inkomen. 
Dit kun je niet afdoen door te zeggen ‘eigen schuld, dikke bult’. Dat vind ik zelfs 25 
kwetsend.
 
Ingezonden brief van Hans Krosse, Directeur van het NIGZ (Nationaal Instituut 
voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) 
 
naar: Brabants Dagblad van 17 maart 2005 
 
 
 

einde  GT-ma-b* GT-ma2-b* GT-0323-a-10-2-b* 
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 913-0323-a-GT-1-o  

Examen VMBO-GL en TL 

2009 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 25 mei
9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

Criminaliteit en rechtsstaat  
 
tekst 1 
 
Tilburg kiest de harde aanpak 
 
Verontrustend veel criminaliteit bij allochtone jongeren 
 
Ruim een derde van alle Marokkaanse jongens onder de 18 is in aanraking 
geweest met justitie. Onder jonge Antillianen is het percentage criminelen nog 
hoger, maar dankzij eerder ingrijpen is sinds kort een daling van deze 
misdaadcijfers zichtbaar. De tijd van softe aanpak is voorbij, aldus de 
wethouder. “We moeten het beestje bij de naam noemen en gaan de jongeren 5 
hard aanpakken, maar we willen via coaching tevens hulp aanbieden.”  
Met grote groepen Marokkaanse en Antilliaanse jongens gaat het slecht.  
De schooluitval is hoog, hun opleiding laag en in het criminele circuit zijn ze 
oververtegenwoordigd. Als Marokkanen en Antillianen in aanraking komen met 
de politie, is het vrijwel altijd voor berovingen en andere vormen van harde 10 
criminaliteit. 
 
naar: Brabants Dagblad van 22 september 2007 
 
Lees tekst 1 voor de vragen 1 tot en met 3. 
 

1p 1 Welk soort beleid wil de wethouder in tekst 1? 
A alleen een repressief beleid 
B alleen een preventief beleid 
C zowel een preventief als een repressief beleid 
 

1p 2 Noem een gevolg van een dergelijk bericht voor de beeldvorming over 
Marokkaanse en Antilliaanse jongeren.  
 

2p 3 Criminaliteit heeft voor de burgers en voor de maatschappij materiële en 
immateriële gevolgen. 
In regel 10 van tekst 1 wordt gesproken over 'berovingen'. 

 Geef twee immateriële gevolgen voor de slachtoffers en/of voor de 
maatschappij van een beroving. 
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tekst 2 
 
'Valiumverkrachter' in hoger beroep 
 
DEN HAAG (ANP) - De 26-jarige Johan S. is in hoger beroep gegaan tegen de 
uitspraak van …1… die de man uit Sassenheim twee weken geleden 
veroordeelde tot tien jaar celstraf. Johan S. werd schuldig bevonden aan een 
reeks verkrachtingen en een aanranding.  
 
Voordat Johan S. zich aan zijn slachtoffers vergreep, bedwelmde hij hen 
meestal met valium. Johan S. heeft altijd verklaard onschuldig te zijn. “Mijn 
cliënt is in hoger beroep gegaan, omdat hij vindt dat hij onschuldig veroordeeld 
is”, aldus …2… Jeroen Soeteman vrijdag. 
 
In reactie op het hoger beroep van Johan S. is ook …3… in hoger beroep 
gegaan. “In principe kunnen we ons vinden in de strafmaat, maar om technische 
redenen hebben we besloten ook naar het hof te stappen.” 
 
naar: De Twentsche Courant Tubantia van 3 augustus 2007 
 

3p 4 Tekst 2 is een verslag van een rechtszaak. Op de nummers 1, 2 en 3 zijn 
personen of instanties weggelaten. 

 Welke woorden moeten op 1, 2 en 3 worden ingevuld? 
Doe het zo: neem onderstaande regels over en vul het antwoord aan.  
Nummer 1 is …  
Nummer 2 is … 
Nummer 3 is …  
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tekst 3 
 
Jaar cel voor kritiek op president 
 
Een Egyptische rechtbank heeft de hoofdredacteuren van vier kranten 
veroordeeld tot een jaar celstraf en een geldboete. De redacteuren hebben 
kritiek geleverd op president Hosni Mubarak en de regeringspartij. De rechtbank 
vond dit een belediging. In de artikelen stond onder andere dat de 
regeringspartij het land beheerst ‘met ijzer en vuur’, mensen afslacht en 5 

onderdrukt.  
De hoofdredacteuren menen dat de overheid de … weer verder heeft ingeperkt.
 
naar: Dagblad de Pers van 14 september 2007 
 
Lees tekst 3. 

1p 5 In regel 7 wijzen de hoofdredacteuren op een grondrecht. Op de puntjes in  
regel 7 is dit grondrecht weggelaten. 

 Welk grondrecht wordt volgens de hoofdredacteuren verder ingeperkt? 
 

1p 6 Criminaliteit is een tijdsgebonden en plaatsgebonden begrip. 
 Leg uit dat tekst 3 een voorbeeld is van criminaliteit als een 

plaatsgebonden begrip. 
 
tekst 4 
 
Zwolse meisjes achter overval 
 
ZWOLLE - Twee meisjes (14 en 15 jaar) uit Zwolle zijn aangehouden voor de 
beroving van een 85-jarige vrouw. 
De bejaarde vrouw werd zondagmiddag 18 februari in haar woning overvallen. 
Het tweetal heeft bekend.  
 
bron: De Stentor van 6 maart 2007 
 
Lees tekst 4. 

1p 7 Wat is opmerkelijk aan dit krantenartikel?  
A De daders zijn jong en kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. 
B In de krant staan meestal geen berichten over overvallen op ouderen. 
C In het krantenartikel staan niet de redenen waarom de meisjes de vrouw 

hebben beroofd.  
D Zware delicten als berovingen worden meestal gepleegd door jongens of 

jonge mannen. 
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tekst 5 
 
Het Openbaar Ministerie ziet af van vervolgen schietende cameraman 
 
Filmmaker Vik Franke wordt niet vervolgd voor het deelnemen aan een 
vuurgevecht in Uruzgan. Het Openbaar Ministerie heeft na acht maanden 
vooronderzoek besloten de filmer, die ondergebracht was bij commando’s in 
Uruzgan, niet strafrechtelijk te vervolgen. 
 
naar: de Volkskrant van 12 juni 2007 
 
Lees tekst 5. 

1p 8 Het Openbaar Ministerie besluit de filmmaker niet strafrechtelijk te vervolgen, 
dat wil zeggen niet voor de rechter te brengen. 

 Hoe wordt dit besluit genoemd? 
 

2p 9 Het Openbaar Ministerie (OM) kan verschillende redenen hebben om een 
verdachte van een misdrijf of overtreding niet te vervolgen. 

 Geef twee redenen waarom het OM een verdachte niet vervolgt. 
 
tekst 6 
 
Nieuw zwaar geweldsincident in deelstaat van India 
 
Tien veronderstelde inbrekers zijn gisteren in de Indiase deelstaat Bihar 
gelyncht (vermoord) door een menigte. Dat heeft de politie bekendgemaakt.  
De omgebrachte personen zouden kleding, sieraden en andere spullen uit 
huizen hebben gestolen. Bihar, in het noorden van India, geldt als een staat 
waar de wetteloosheid hoogtij viert. De afgelopen weken hebben zich meer 
incidenten voorgedaan. Maandag nog stak een menigte een man die 
motorfietsen zou hebben gestolen, de ogen uit. 
 
naar: De Pers van 14 september 2007 
 

1p 10 Van welk verschijnsel is er in tekst 6 sprake? 
A beeldvorming 
B eigenrichting 
C klassenjustitie 
D resocialisatie 
E sociale ongelijkheid 
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tekst 7 
 
Delftse jongeren worden verdacht van 36 misdrijven 
 
De politie denkt met de arrestatie van zeven jongeren in totaal 36 misdrijven in 
en om Delft te hebben opgelost. De jongeren, in de leeftijd van zeventien tot 
negentien jaar, worden verdacht van straatroof, fietsendiefstallen en inbraken in 
huizen, bedrijven en auto's. Dat heeft de politie vanmorgen bekend gemaakt. 
 
bron: NRC Handelsblad van 3 augustus 2007 
 
Lees tekst 7. 

1p 11 Tijdens de verhoren bleek dat hier sprake was van groepsgedrag.  
 Geef een verklaring waarom jongeren in groepsverband gemakkelijker 

misdrijven plegen dan jongeren in hun ééntje. 
 
tekst 8 
 
Politie Rotterdam mag weer preventief fouilleren 
 
ROTTERDAM (ANP) - De politie in Rotterdam mag in het centrum weer 
preventief fouilleren. Sinds half september had de politie deze bevoegdheid niet 
meer.  
  
Burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam heeft het gebied woensdag 
aangewezen omdat er de afgelopen tijd een reeks gewelddadige incidenten 
waren. 
Met de aanwijzing van het gebied wil de burgemeester het risico van 
(vuur)wapenbezit en -gebruik terugdringen. In het gebied kan de officier van 
justitie voor de duur van maximaal twaalf uur ieders bagage laten controleren, 
vervoermiddelen laten onderzoeken en personen fouilleren op de aanwezigheid 
van wapens of munitie. De aanwijzing geldt voor een half jaar. 
 
naar: De Twentsche Courant Tubantia van 24 oktober 2007 
 

2p 12 In de rechtsstaat heeft de overheid de volgende taken: 
1 handhaven van de rechtsorde;  
2 beschermen en respecteren van de rechten van de burgers.  
Deze twee taken van de overheid kunnen met elkaar botsen. Tekst 8 is daarvan 
een voorbeeld. 

 Leg uit dat taken 1 en 2 met elkaar kunnen botsen.  
Doe het zo: neem onderstaande regels over en vul het antwoord aan.  
Taak 1 houdt in dat … 
Taak 1 botst met taak 2 omdat/want …  
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tabel 1  
 
Onveiligheidsgevoelens in de bevolking  
van 15 jaar en ouder, 2006 (in %) 
 

geslacht  

 man  17,1 

 vrouw  30,1 

leeftijd  

 15-24 jaar  28,8 

 25-34 jaar  26,8 

 35-64 jaar  23,2 

 65 jaar en ouder  17,9 

opleidingsniveau  

 geen, lager of voortgezet  22,8 

 middelbaar  23,8 

 hoger onderwijs  25,4 

herkomst  

 autochtoon  22,4 

 Westerse allochtoon  26,7 

 niet - Westerse allochtoon  31,9 

inkomensbron  

 inkomen uit arbeid  23,3 

 inkomen uit uitkering  33,1 

 inkomen uit pensioen of anders 21,3 

 
naar: tabel B8.6 in bijlage ‘Veiligheid’ in het rapport ‘De sociale staat van 
Nederland 2007’, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 2007 
 
Maak gebruik van tabel 1. 

1p 13 Hieronder staan vier uitspraken over tabel 1: 
1 Vrouwen voelen zich onveiliger dan mannen.  
2 Ouderen voelen zich onveiliger dan jongeren.  
3 Mensen met een uitkering voelen zich onveiliger dan mensen die betaald 

werk verrichten.  
4 Autochtonen voelen zich onveiliger dan allochtonen.  

 Neem onderstaande regels over en schrijf per uitspraak op of deze juist of 
onjuist is.  

Uitspraak 1 is …  
Uitspraak 2 is … 
Uitspraak 3 is … 
Uitspraak 4 is … 
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straat-                      niveau crimi

afbeelding 1 
 

 
 
bron: Binnenlands Bestuur van 28 november 2003 
 

1p 14 In afbeelding 1 zie je een ijsberg. De ijsberg is de totale hoeveelheid criminaliteit 
in Nederland. Boven op de ijsberg staat het merkbeeld van de politie.  
De tekenaar wil duidelijk maken dat slechts een klein deel van de criminaliteit  
(‘het topje van de ijsberg’) bekend is bij de politie. 

 Geef een reden waarom slechts een klein deel van de totale criminaliteit 
bekend is bij de politie. 

 
1p 15 Volgens afbeelding 1 is ongeveer 75% van de criminaliteit niet bekend bij de 

politie. 
Op welke manier kan men het beste vaststellen hoe groot de werkelijke omvang 
is van de criminaliteit?  
Door het houden van enquêtes onder 
A gevangenen die kunnen aangeven wat ze werkelijk hebben gedaan. 
B slachtoffers van delicten die bekend zijn bij de politie en bureaus voor 

slachtofferhulp. 
C willekeurige burgers die kunnen aangeven of ze het slachtoffer geweest zijn 

van bepaalde misdrijven. 
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Politiek en beleid  
 
tekst 9 
 
Kabinet wil geen referendum EU 
 
DEN HAAG – Het kabinet ziet er niets in, maar de SP, de grootste oppositiepartij 
in de Tweede Kamer, wil een referendum organiseren over het gewijzigde 
verdrag van de Europese Unie. 
 
De SP zal een wetsvoorstel indienen om een referendum te mogen houden.  
 
naar: De Gooi- en Eemlander van 22 september 2007 
 
Lees tekst 9. 

1p 16 De Tweede Kamer beschikt over verschillende rechten.  
Van welk recht wil de SP-fractie gebruik maken? 
A recht van amendement 
B recht van enquête 
C recht van initiatief 
D recht van interpellatie 
 

1p 17 Het kabinet-Balkenende IV wilde geen referendum houden over een nieuw 
Europees Verdrag. In juni 2005 hebben de Nederlandse kiezers via een 
referendum ‘nee’ gestemd tegen de Europese grondwet. Het nieuwe Europees 
Verdrag is een gewijzigde versie van de oude Europese grondwet. 

 Welke argumenten zijn er tegen een referendum over het nieuwe Europees 
Verdrag? 

Kies de juiste twee argumenten uit onderstaand rijtje. Schrijf de nummers op. 
1 De burgers raken door het referendum onvoldoende op de hoogte van de 

voor- en nadelen van de Europese Unie.  
2 De invloed van de burgers wordt door een referendum verminderd. 
3 De macht van het Tweede - en Eerste Kamer wordt door het referendum 

verminderd en in een parlementaire democratie dient het parlement het 
laatste woord te hebben. 

4 Het Europees Verdrag is te ingewikkeld om door de kiezers beoordeeld te 
kunnen worden. 
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tekst 10 
 
Scholieren 'hokken zich op' in Artis 
 
Ongeveer 35 scholieren van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) 
hebben woensdag rond 10.30 uur een kooi in dierentuin Artis bezet.  
Ze protesteren tegen de 1040-urennorm in het voortgezet onderwijs. 
 
bron: Brabants Dagblad van 16 januari 2008 
 

2p 18 LAKS is een belangengroep voor scholieren. Niet iedere belangengroep heeft 
even veel invloed. De invloed van een belangengroep hangt af van de 
machtsmiddelen van die groep. 

 Welke machtsmiddelen heeft LAKS? Noem er twee. 
 
tekst 11 
 
Kwalificatieplicht 
 
Per 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. Alle leerlingen blijven volledig 
leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar worden.  
Na de beëindiging van de volledige leerplicht gaat de kwalificatieplicht gelden 
voor die jongeren die: 
− nog geen 18 jaar zijn; 
− nog geen startkwalificatie hebben behaald; en 
− de volledige leerplicht achter de rug hebben. 
De bedoeling is dat ze minstens een havo-, vwo- of mbo2-diploma halen. Deze 
uitbreiding van de huidige leerplicht is een middel om schooluitval van jongeren 
te voorkomen en hen een degelijke positie te geven op de arbeidsmarkt.
 
bron: www.minocw.nl van 27 februari 2008  
 

1p 19 Schooluitval van jongeren is een politiek en maatschappelijk probleem.  
Het politieke besluitvormingsproces over dit probleem verloopt in een aantal 
fasen. 
In welke fase van het politieke proces bevindt zich volgens tekst 11 de aanpak 
van de schooluitval?  
A fase 1: erkennen van wensen als politieke problemen 
B fase 2: vergelijken/afwegen van problemen of het bedenken van oplossingen 
C fase 3: beslissen over problemen 
D fase 4: uitvoeren van besluiten  
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tekst 12 
 
Eindhoven kiest voor burgemeestersreferendum 
 
EINDHOVEN (ANP) - Eindhoven kiest door middel van een referendum zijn 
nieuwe burgemeester. De gemeenteraad heeft dat dinsdagavond met een kleine 
meerderheid bepaald.  
 
naar: De Stentor van 21 augustus 2007 
 

1p 20 Door het houden van een burgemeestersreferendum probeert Eindhoven een 
knelpunt in het politieke besluitvormingsproces aan te pakken. 
Om welk knelpunt gaat het hier? 
A De burgemeester heeft te weinig invloed op het beleid van de gemeente.  
B De burgers hebben te weinig invloed op de lokale politiek en politici.  
C De oppositiepartijen in de gemeenteraad hebben te weinig invloed op het 

collegeakkoord. 
D Het college van Burgemeester en wethouders is onvoldoende op de hoogte 

van wat er leeft onder de burgers.  
 
tekst 13 
 
Fors meer klachten over overheid 
 
DEN HAAG (ANP) - … heeft vorig jaar bijna een kwart meer klachten ontvangen 
over een onbehoorlijke behandeling door de overheid. Uit die ‘ongekende' 
stijging blijkt volgens Alex Brenninkmeijer dat de overheid de burger uit het oog 
dreigt te verliezen. 
Hij heeft zijn jaarverslag over 2006 dinsdag aangeboden aan Tweede 
Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.  
 
naar: De Gelderlander van 21 maart 2007 
 

1p 21 In tekst 13 is op de puntjes de naam van een instantie weggelaten.  
Wat is de naam van deze instantie? 
A de Hoge Raad 
B de Nationale Ombudsman 
C het kabinet 
D het secretariaat van de Koningin  
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tekst 14 
  
Niemand wil nog van Beatrix af  
 
Koningin Beatrix viert morgen dat ze eerder dit jaar 68 jaar werd. Aan pensioen 
en aftreden wordt nog niet gedacht. Er zijn partijen die vinden dat een 
troonswisseling een mooi moment is om de macht van het staatshoofd te 
beperken.  
 
bron: Het Parool van 28 april 2006  
 
Lees tekst 14. 

1p 22 Hoe zou de macht van de koningin beperkt kunnen worden? 
A De koningin brengt geen bezoeken meer aan het buitenland.  
B De koningin houdt geen kersttoespraak meer. 
C De koningin is geen lid meer van de regering.  
D De koningin verschijnt niet meer op Prinsjesdag. 
 

1p 23 De koningin heeft regelmatig overleg met de minister-president. De inhoud van 
die gesprekken is vertrouwelijk en komt, als het goed is, nooit in de media. 
Hoe noemen we dit? 
A censuur 
B de ministeriële verantwoordelijkheid 
C de symbolische functie van de koningin 
D het geheim van het paleis 
 
tekst 15 
 
Beste bezoeker,  
 
Van harte welkom op mijn site. 
Ik ben Peter Rehwinkel, burgemeester van Naarden. Op deze site krijgt u een 
inkijkje in de wijze waarop ik aan het burgemeesterschap invulling geef.
 
bron: www.burgemeesternaarden.nl van maart 2008 
 
Lees tekst 15. 

1p 24 Wat zijn de taken en bevoegdheden van de burgemeester? 
Kies twee taken of bevoegdheden uit het volgende rijtje: 
1 Hij/zij is hoofdverantwoordelijk voor de uitvoering van landelijke wetten. 
2 Hij/zij is verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde en 

veiligheid in de gemeente. 
3 Hij/zij stelt de gemeentebelastingen vast. 
4 Hij/zij vervult representatieve taken.  
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tekst 16 
 
Is dit een … begroting? Nou en of! 
 
Een vliegtaks voor iedereen die vanuit Nederland vertrekt,  
een ‘jaloeziebelasting’ op de huizen van miljonairs, een hogere bijtelling  
voor de gelukkigen die een auto van de zaak hebben, en een kinderbijslag  
die wordt afgepakt van de rijken en -deels- teruggaat naar minima met kinderen.  
Is dit een … begroting? Nou en of! 
 
naar: de Volkskrant van 19 september 2007 
 

1p 25 Politieke partijen kunnen op verschillende manieren worden aangeduid, 
bijvoorbeeld als links, rechts, midden, religieus, progressief en conservatief.  
In tekst 16 is op twee plaatsen een woord weggelaten.  
Hoe heeft de schrijver van tekst 16 de begroting genoemd? 
A een conservatieve begroting 
B een linkse begroting 
C een rechtse begroting 
D een religieuze begroting 
 
tekst 17 
  
Kamerlid wil meer weten over twijfel bij abortus  
 
Kamerlid Esmé Wiegman (ChristenUnie) - zij is tegen abortus - wil van 
staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) weten of abortusartsen wel 
voldoende oog hebben voor twijfel bij meisjes in nood.  
 
Het Kamerlid trekt bij de bewindsvrouw aan de bel naar aanleiding van een 
reportage in het dagblad Metro.  
Het kostte het blad Metro weinig moeite om na een rondgang op internet 
verschillende jonge vrouwen te vinden die achteraf spijt hebben van de abortus 
die ze lieten plegen.  
  
naar: Nederlands Dagblad van 30 januari 2008 
 
Lees tekst 17. 

1p 26 Kamerlid Esmé Wiegman komt in actie naar aanleiding van een reportage in het 
dagblad Metro. Daarmee vervult het dagblad Metro een speciale functie van de 
massamedia voor de politieke besluitvorming.  
Welke functie van de massamedia is dat? 
A aandragen van onderwerpen voor de politieke agenda 
B bijdrage leveren aan de meningsvorming van de burgers 
C burgers informeren over het overheidsbeleid 
D politici controleren of zij de waarheid spreken 
 

Pagina: 646Voor 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-GT-1-o 14 lees verder ►►►

tekst 18 
 
Waardering 
 
ARNHEM - Partijleider Jan Peter Balkenende van het CDA heeft zaterdag zijn 
waardering uitgesproken voor partijleiders Wouter Bos (PvdA) en André Rouvoet 
(ChristenUnie) over hun ‘positieve bijdrage’ aan de formatiebesprekingen.  
Hij deed dat op de nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA.  
 
bron: www.nu.nl van 13 januari 2007 
 
Een tijdslijn: 
 

1 2 3 4 5 

Verkiezings-
campagne 

Verkiezingen 
voor de 
Tweede 
Kamer 

Nieuw 
kabinet wordt 
geïnstalleerd.

Regering heeft 
geen meerderheid 

meer in de 
Tweede Kamer. 

Regering biedt 
ontslag aan bij 

de koningin. 

 
1p 27 Op welke plaats in de tijdslijn moet je tekst 18 plaatsen? 

A tussen 1 en 2 
B tussen 2 en 3 
C tussen 3 en 4 
D tussen 4 en 5 
 
tekst 19 
  
Europees plan voor zorg  
 
De Europese Commissie is met plannen gekomen om patiënten het recht te 
geven in een andere EU-lidstaat een medische behandeling te ondergaan.  
De richtlijn moet volgens de Europese Commissie patiënten zekerheid bieden 
over de vergoeding van opnames in ziekenhuizen in het buitenland. De 
Nederlandse zorgverzekeraar zou verplicht worden om ziekenhuisbehandeling in 
het buitenland te betalen.  
 
naar: NRC Handelsblad van 19 december 2007 
 

1p 28 Welk uitgangspunt van Europese samenwerking is te herkennen in de plannen 
van de Europese Commissie in tekst 19? 
A bevorderen van vrij verkeer van diensten, kapitaal en mensen 
B ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd 
C garanderen dat de nationale parlementen meer invloed krijgen op het 

Europees beleid 
D verbeteren van stabiliteit en veiligheid in Europa  
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..We zijn eruit…! 

spotprent 1 

 

bron: www.tomjanssen.net van februari 2007 

Bekijk spotprent 1. 
1p 29 Tom Janssen heeft de partijleiders van het CDA (Balkenende), de ChristenUnie 

(Rouvoet) en de PvdA (Bos) half uitgekleed getekend. Deze partijen zijn eruit 
want ze hebben na langdurige onderhandelingen samen een regeerakkoord 
gesloten. 
Wat probeert Tom Janssen duidelijk te maken met zijn spotprent? 
A De partijleiders laten zien dat ze het warm hebben gekregen van de 

onderhandelingen. 
B De partijleiders zijn blij dat al hun wensen uit de verkiezingsprogramma’s 

zijn opgenomen in het regeerakkoord.  
C Elke partijleider heeft hard moeten knokken om de andere partijleiders te 

overtuigen.  
D Elke partijleider heeft eigen programmapunten moeten inleveren om tot een 

compromis te komen.  
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tekst 20 
 
Europees klimaat- en energiebeleid 
 
De Europese Commissie wil een vermindering van broeikasgassen in 2020 van 
ten minste 20 procent.  
Nederland wil de broeikasgassen meer laten afnemen.
  
naar: de Volkskrant van 24 januari 2008 
 
Lees tekst 20. 

2p 30 Nederland wil meer doen op het gebied van klimaat- en energiebeleid dan de 
Europese Commissie. 
Op welke wijze oefent Nederland invloed uit op het Europees klimaat- en 
energiebeleid? Kies twee antwoorden uit onderstaand rijtje: 
1 De Nederlandse minister van Ruimte en Milieu beslist samen met de 

milieuministers van andere lidstaten over de voorstellen van de Europese 
Commissie. 

2 Het houden van een referendum over Europees milieubeleid. 
3 Het Nederlandse parlement moet instemmen met de voorstellen van de 

Europese Commissie. 
4 Nederlandse vertegenwoordigers in het Europese parlement stemmen mee 

over de voorstellen van de Europese Commissie. 
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tabel 2 
 
uitslag verkiezingen Tweede Kamer 22 november 2006 
 
partij 2006 2003 winst/verlies 

CDA 41 44 - 3 

PvdA 32 42 - 10 

VVD 22 28 - 6 

SP 26 9 + 17 

LPF/Fortuyn 0 8 - 8 

GroenLinks 7 8 - 1 

D66 3 6 - 3 

ChristenUnie 6 3 + 3 

SGP 2 2 0 

PVV/Wilders 9 0 + 9 

EénNL 0 0 0 

PvdD 2 0 + 2 

 
PVV: Partij voor de Vrijheid 
PvdD: Partij voor de Dieren 
 
bron: www.parlement.com 
 

1p 31 Hierboven zie je de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in november 
2006. In februari 2007 is er na intensieve onderhandelingen een kabinet 
gekomen van CDA, PvdA en ChristenUnie, het kabinet Balkende IV. 
Welke andere coalitie zou mogelijk zijn geweest op grond van de 
verkiezingsuitslag? 
A CDA, PvdA en SP  
B CDA, VVD en D66  
C GroenLinks, D66 en ChristenUnie 
D PvdA, SP en GroenLinks 
 

1p 32 Twee kenmerken van een parlementaire democratie zijn: 
1 er zijn vrije (en geheime) verkiezingen;  
2 er is algemeen kiesrecht. 

 Wat betekent vrije verkiezingen? 
 

1p 33 Wat betekent algemeen kiesrecht? 
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1p 34 De politieke partijen in de Tweede Kamer kun je indelen van links naar rechts. 
Welke indeling van links naar rechts is het meest correct? 
A CDA, VVD, Partij voor de Vrijheid, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA, 

D66, Partij voor de Dieren, SGP.  
B D66, ChristenUnie, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, CDA, Partij 

voor de Vrijheid, VVD, SGP. 
C PvdA, SP, CDA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, Partij voor de 

Vrijheid, Partij voor de Dieren. 
D SP, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA, VVD, 

SGP, Partij voor de Vrijheid. 
 
tekst 21 
 
Vrouwen en homo’s discrimineren in politieke functies mag niet 
 
BRUSSEL (ANP) - Vrouwen en homo's mogen niet uitgesloten worden van 
politieke functies als Kamerlid of minister. Europees Commissaris Vladimir 
Spidla (Sociale Zaken) heeft dat geantwoord op vragen van Europarlementslid 
Sophie in 't Veld (D66).  
De Europees Commissaris baseert zich op een Europese richtlijn tegen 
discriminatie op het werk.  
Europarlementslid In 't Veld reageerde donderdag zeer tevreden: “Politieke 
ambten zijn gewoon werk. De Europese Commissie kan dus een procedure 
tegen Nederland beginnen als de Nederlandse staat zelf onvoldoende optreedt.” 
 
naar: Brabants Dagblad van 3 januari 2008 
 
Lees tekst 21 en zie de laatste zin. 

1p 35 Welke bevoegdheid heeft de Europese Commissie als Nederland onvoldoende 
optreedt tegen discriminatie van vrouwen en homo’s in de politiek? 
A De Nederlandse ministers verantwoording laten afleggen in het Europees 

Parlement. 
B De zaak voor laten komen bij de Europese Raad. 
C Een boete geven aan Nederlandse vertegenwoordigers in het Europees 

Parlement.  
D Een klacht indienen bij het Europese Hof van Justitie. 
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tekst 22 
  
Marianne Thieme is ‘Engel van het jaar’ 
 
Fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de  
Dieren (PvdD) is volgens PerspectieF  
(de jongerenorganisatie van de ChristenUnie) Engel van 
het jaar. Vanavond krijgt zij de prijs overhandigd tijdens 
de nieuwjaarsborrel in Utrecht. 
De titel ‘Engel van het jaar’ wordt door PerspectieF jaarlijks uitgereikt aan ‘een 
politicus die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor christelijke idealen en niet 
zelf een christelijke partij vertegenwoordigt’. Volgens voorzitter Rogier Havelaar 
van PerspectieF komt Thieme in aanmerking voor de trofee omdat ze “opkomt 
voor alles wat geschapen is”.  
  
bron: Nederlands Dagblad van 10 januari 2008 
 
Lees tekst 22. 

1p 36 Welk kenmerk van christelijke politiek past het best bij de reden waarom 
Marianne Thieme een prijs heeft gekregen? 
A naastenliefde 
B rentmeesterschap  
C verantwoordelijke samenleving 
 
tekst 23 
 
Scholierenverkiezingen 
 
Aan de verkiezingen, georganiseerd door het Instituut voor Publiek en Politiek, 
namen ruim 153.000 scholieren deel.  
 
In de scholierenverkiezingen zou de PvdA 32 zetels in de Tweede Kamer krijgen 
en daarmee de SP een zetel voorblijven. CDA en VVD werden derde en vierde, 
met respectievelijk 20 en 19 zetels.  
Opvallend goed scoorde de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, die 16 
zetels haalde. GroenLinks kwam op 13 zetels, de Partij voor de Dieren op 6,  
de ChristenUnie op 5, D66 op 4, de Lijst Vijf Fortuyn op 2, de SGP op 1 en  
EénNL ook op 1. 
 
naar: www.planet.nl van november 2006 
 
Lees tekst 23. 

1p 37 Een politieke stroming bestaat uit meerdere politieke partijen. 
Welke politieke stroming is het populairst onder de scholieren die meededen 
aan de scholierenverkiezingen? 
A de christendemocratische stroming 
B de liberale stroming  
C de rechtsextremistische stroming 
D de sociaaldemocratische stroming 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk:  
seksualisering van de maatschappij 

 
Bij de beantwoording van de vragen 38 tot en met 49 maak je gebruik van de 
teksten 1 tot en met 4 en cartoon 1 in het tekstboekje. 
 
Lees tekst 1 in het tekstboekje. 

3p 38 Seksualisering van de maatschappij is een maatschappelijk vraagstuk.  
We spreken van een maatschappelijk vraagstuk als dit voldoet aan onder 
andere de volgende kenmerken: 
1 Het gaat om een sociaal probleem dat wil zeggen: het gaat om een situatie 

die veel mensen onwenselijk vinden. 
2 Het gaat om een probleem dat door middel van gezamenlijke actie of door 

de politiek kan worden opgelost. 
3 Het krijgt de aandacht van de publieke opinie.  

 Geef van elk kenmerk van een maatschappelijk vraagstuk een voorbeeld uit 
tekst 1. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en schrijf het voorbeeld erachter. 
kenmerk 1: …  
kenmerk 2: …  
kenmerk 3: …  
 

1p 39 Het politieke besluitvormingsproces is te verdelen in vier verschillende fasen.  
In welke fase bevindt zich het politieke proces over het vraagstuk van de 
toenemende seksualisering van de samenleving in tekst 1? 
A fase 1: erkennen van wensen als politieke problemen 
B fase 2: vergelijken/afwegen van politieke problemen of het bedenken van 

oplossingen voor problemen 
C fase 3: beslissen over politieke problemen 
D fase 4: uitvoeren van besluiten 
 

3p 40 Een maatschappelijk vraagstuk als seksualisering van de maatschappij kun je 
bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Deze zijn:  
1 de politiek-juridische  
2 de sociaal-culturele  
3 de sociaal-economische 
4 de veranderende en de vergelijkende invalshoek 

 Welke drie invalshoeken zijn te herkennen in tekst 1? Geef bij elke 
invalshoek een passend citaat. 

 
1p 41 In regels 7 - 8 van tekst 1 staat de nota ‘Meer kansen voor vrouwen. 

Emancipatiebeleid 2008-2011’. Minister Plasterk (minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen) heeft deze nota op 28 september 2007 in de 
Tweede Kamer gepresenteerd. 

 Wie hebben de emancipatienota namens de minister geschreven? 
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Lees tekst 2. 
2p 42 Het APS is een onderwijsadviesbureau dat zich bezighoudt met het begeleiden 

en adviseren van docenten en management van scholen en onderwijs-
instellingen. Het APS maakt zich zorgen over de toenemende seksualisering 
binnen de schoolmuren, en vindt dat de scholen grenzen moeten stellen. 

 Vanuit welke waarden komt het APS tot deze oproep aan de scholen? Noem 
twee waarden en geef per waarde een citaat uit de tekst.  

 
Maak gebruik van tekst 2. 

2p 43 Dit artikel verscheen in De Telegraaf. Een krant plaatst niet zo maar een artikel, 
daar moet een reden voor zijn. De redactie bekijkt of het nieuws geschikt is om 
geplaatst te worden. Zij heeft daar een aantal selectiecriteria voor. 

 Geef twee redenen (selectiecriteria) waarom De Telegraaf dit artikel heeft 
geplaatst.  

 
Ga uit van de teksten 1 en 2. 

1p 44 Berichten over seksualisering van de maatschappij kunnen leiden tot bepaalde 
beeldvorming over jongeren. Tot die beeldvorming horen ook vooroordelen en 
stereotypen. 

 Welk stereotype over jongeren kan door deze berichtgeving ontstaan? 
 
Lees tekst 3. 

2p 45 De massamedia vervullen voor personen verschillende functies: 
1 de informatiefunctie  
2 de meningsvormende functie  
3 de socialiserende functie 

 Welke functie vervullen de media volgens de schrijver van tekst 3? Kies één 
functie uit bovenstaand rijtje en licht je antwoord toe.  

 
Lees de regels 1 tot en met 5 van tekst 4. 

1p 46 “Het kijken van sexy clips heeft dus weinig invloed op de seksuele moraal.” 
(regel 5). 
Met welke theorie/visie op de invloed van de media op het denken en gedrag 
van mensen, kan men verklaren dat sexy clips weinig invloed hebben op de 
waarden en normen van jongeren? 
A de agendatheorie 
B de injectienaaldtheorie 
C de theorie van de selectieve perceptie 
D de visie van de media als betekenisverlener 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Maak gebruik van tekst 4. 
1p 47 De informatie die we via de media zien of horen, kan meer of minder 

betrouwbaar zijn. 
Waarom is de informatie in tekst 4 betrouwbaar? 
A De gegevens berusten op controleerbare feiten. 
B Er is sprake van hoor en wederhoor. 
C Er wordt een mening gegeven over de invloed van sexy tv clips. 
 
Zie cartoon 1 van Fokke & Sukke. 

1p 48 De massamedia vervullen verschillende functies:  
Welke functie vervult cartoon 1 vooral? 
A de amusementsfunctie 
B de informatiefunctie  
C de reclamefunctie  
D de socialiserende functie 
 

3p 49 Minister Plasterk en minister Rouvoet willen met beleid komen om jongeren 
weerbaarder te maken (dat wil zeggen eigen grenzen te leren stellen) tegen 
seksueel geweld en vrouwonvriendelijke beelden in de media. 
De ministers willen het media-aanbod voor jongeren veiliger maken door 
bijvoorbeeld negatieve seksuele beelden van meisjes en vrouwen in 
televisieprogramma’s en videoclips tegen te gaan. 
 
Stel dat de ministers met voorstellen komen in de Tweede Kamer. Eén van die 
voorstellen is dat televisieprogramma’s en videoclips eerst getoetst moeten 
worden door een commissie. Deze commissie bekijkt of de programma’s en clips 
geen negatieve seksuele beelden van meisjes en vrouwen bevatten. Deze 
programma’s en clips mogen dan niet worden uitgezonden. 
 
Je mag kiezen: je bent een Kamerlid van een liberale partij of van een 
christendemocratische partij. Als Kamerlid van een liberale partij ben je tegen 
het voorstel van de ministers en als Kamerlid van een christendemocratische 
partij ben je voor het voorstel. 
 

 Als Kamerlid schrijf je een reactie op het voorstel van de ministers. Gebruik 
minstens twee argumenten en gebruik tussen de 55 en 65 woorden. 

Doe het zo:  
Als liberaal Kamerlid ben ik tegen het voorstel, want/omdat …  
 
of 
 
Als christendemocratisch Kamerlid ben ik voor het voorstel, want/omdat …  
 
 
 

einde  913-0323-a-GT-1-o* 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk:  
seksualisering van de maatschappij 

 
tekst 1  
 
Tienermeisjes die seksuele handelingen verrichten in ruil voor een drankje, een 
prepaid telefoonkaart of een dure spijkerbroek. Uitdagend ondergoed voor jonge 
meisjes in de schappen van het warenhuis. Meisjes die chirurgische ingrepen 
aan hun geslachtsorgaan ondergaan. De media berichten bijna dagelijks over dit 
soort verschijnselen. Deze ontwikkeling wordt ook wel de ‘seksualisering van de 5 
samenleving’ genoemd. 
Minister Plasterk (PvdA) heeft vorige week de nota uitgebracht Meer kansen 
voor vrouwen. Emancipatiebeleid 2008-2011. Hij toont zich daarin bezorgd over 
de gevaren van te veel vrijheid voor jongeren die samengaat met de seksuele 
zelfstandigheid van de jeugd. Samen met minister Rouvoet (ChristenUnie), 10 
minister voor Jeugd en Gezin, kondigt hij onderzoek aan naar de toenemende 
seksualisering. Ook kondigt hij beleid aan om jongeren weerbaarder te maken 
tegen seksueel geweld en het voorkomen van tienerzwangerschappen. 
De reacties in de media waren voorspelbaar. Linkse feministen1) en rechts-
religieuze mensen vinden het beleid van minister Plasterk niet ver genoeg gaan. 15 
Daartegenover vinden liberale mensen de plannen als een soort nieuwe 
preutsheid2) die doet denken aan het leven in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw. 
In het publieke debat lijken er, zoals Plasterk zelf in zijn nota opmerkt, twee 
verschillende kampen te zijn: men is preuts en conservatief, of vrijgevochten en 20 
liberaal.
 
naar: de Volkskrant van 5 oktober 2007  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 2 preuts: verlegen wat betreft dingen die met seks te maken hebben; iemand wordt preuts 
genoemd als men vindt dat hij/zij zich overdreven netjes gedraagt wat betreft seksuele dingen. 

  (naar: de uitleg in het basiswoordenboek Nederlands van Van Dale; 2e herziene druk.) 
 

noot 1 feministen: vrouwen die streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 
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tekst 2 
 
‘Stel paal en perk aan openlijke vrijpartijen’ 
 
School moet sekscultuur aanpakken 
 
door Arianne Mantel 
 
AMSTERDAM - Het onderwijs moet grenzen stellen aan de toenemende 
seksualisering binnen de schoolmuren. Het moet over en uit zijn met leerlingen 
die als French Maid of in Bunnykostuum op een schoolfeest komen. 
 
Daartoe roept het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) donderdag op 
tijdens de scholenconferentie 'Bimbo's, bro's en coole collega's'. "Scholen 5 
moeten zich tegen de seksualisering te weer stellen. Leerlingen etaleren borsten 
en billen alsof het niks is. Niet alleen op schoolfeestjes hoor, ze lopen tijdens de 
lessen gewoon met T-shirts waarop bijvoorbeeld 'pornstar' staat. Het gaat om 
cultuuruitwassen in kleding en gedrag waar de schoolbevolking zelf last van 
heeft. De grenzeloze seksualiteit maakt scholen er niet veiliger op", aldus Anke 10 
Visser van de projectgroep preventie seksuele intimidatie.  
 
Vooral de ‘schuurdictatuur’, waarbij jongens tegen de billen aanschuren van de 
meisjes, is het APS een doorn in het oog. Visser: "Er zijn scholen die dat 
gewoon openlijk toestaan op feestjes: leraren staan erbij en kijken ernaar. 
Gelukkig zijn er nu twee praktijkscholen die het schuren officieel hebben 15 
afgeschaft. Wie het wel doet, wordt verwijderd van een feestje."  
 
Kledingregels 
Het is tijd voor regels tijdens feestjes, vindt het APS. "Stel paal en perk aan 
openlijke vrijpartijen. Er zijn nu een paar scholen die straffen hebben ingesteld 
hiervoor. Ook vinden wij dat er best kledingregels mogen komen voor feestjes 20 
en lesuren. De invloed van muziekclips is ongekend: het is zichtbaar in sexy 
kleding, uitdagend gedrag van schoolmeisjes en machogedrag van jongens." 
 
Eind vorige maand keerde minister Plasterk zich in zijn emancipatienota al tegen 
de ‘huidige seksualisering van de samenleving waarbij meisjes en vrouwen als 
lustobject worden geportretteerd’.25 
 
bron: www.telegraaf.nl van 11 oktober 2007 
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foto 1 
 

 
 
bron: www.dreamsgarden.net 
 
tekst 3 
 
 
De preutsheid van Beyoncé 
 
Wat voor namen zouden tienermoeders hun baby’s geven? Ik vroeg het iemand 
die ze helpt bevallen. Is het een meisje? Dan blijken de namen van zangeressen 
‘Shakira’ en ‘Beyoncé’ bijvoorbeeld populair. Is het een jongetje? Dan krijgt die 
vaak de naam van een mannelijke rapper mee. 
Kinderen die een kind krijgen, vernoemen hun kinderen kennelijk naar 5 
onderdanige, billenschuddende zangeresjes en bitch-zeggende hiphoppers, 
gezien op tv-zender TMF. 
Minister Ronald Plasterk (Emancipatie) heeft de indruk dat er een verband 
bestaat tussen dat vrouwonvriendelijke beeld in de media en meisjesproblemen 
als tienerzwangerschap. In het emancipatieplan dat hij vorige week 10 
presenteerde, stelt hij het beeld aan de kaak van de vrouw als lustobject (lekker 
ding). Het scheve beeld van de vrouw in videoclips, maar ook op internet en in 
reclames, kan leiden tot anorexia, slachtoffer van loverboys en 
tienermoederschap. 
De minister wil de ‘slachtoffers van deze beeldcultuur’ op verschillende 15 
manieren helpen.
 
naar: NRC Handelsblad van 5 oktober 2007 
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…en dan krijg je 
overal haar en 

je wordt opgewonden
van meisjes 

…en dat komt dus 
door de seksualisering 

van de samenleving 

Fokke en Sukke 
geven voorlichting 

tekst 4 
 
Seks zonder liefde is niet ‘hot’ 
 
Samenvatting 
Met de vermeende seksualisering van de Nederlandse ‘MTV-generatie’ loopt het 
niet zo’n vaart. Slechts 13 % van de jongeren tussen de 13 en 16 jaar vindt seks 
zonder liefde geen probleem. Het kijken van sexy clips heeft dus weinig invloed 
op de seksuele moraal. 5 
 
Uit onderzoek bleek wel dat het zelfbeeld van vooral tienermeisjes aangetast 
raakt. Na het zien van een sexy clip vonden de meiden een sexy uiterlijk extra 
belangrijk voor vrouwen. En zo’n zelfbeeld kan problemen opleveren. Meiden 
krijgen er bijvoorbeeld minder zelfvertrouwen of zelfs een gestoord 10 
lichaamsbeeld van.
 
 
bron: www.kennislink.nl van maart 2008 
 
cartoon 1 
 

 
 
bron: magazine Jongens en meisjes, maart 2008 
 
 

einde  913-0323-a-GT-1-b* 
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Examen VMBO-GL en TL 
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 maatschappijleer 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
vrijdag 23 mei

9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 

 
Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 1 
 
De … verbiedt kranslegging neonazi’s 
  
De … van Venray heeft de kranslegging zaterdag op het Duits oorlogskerkhof in 
Ysselsteyn, door leden van de extreem-rechtse organisatie Blood & Honour, 
verboden. Een woordvoerster van de gemeente wees erop dat de … 
verantwoordelijk is voor het handhaven van de openbare orde. Leden van de 
linkse groepering Anti Fascistische Aktie hadden via hun website opgeroepen de 
kranslegging te verstoren.  
  
bron: de Volkskrant van 4 maart 2006 
  
Lees tekst 1. 

1p 1 Wie of wat moet op de puntjes (drie maal) in tekst 1 worden ingevuld? 
A burgemeester  
B gemeenteraad  
C officier van justitie  
D politie  
 
tekst 2 
 
Jong, kwaad en gewapend  
 
Vorige week donderdag schoor de 18-jarige scholier Hans van T. zich kaal. Hij 
kocht in Antwerpen een jachtgeweer. Vervolgens schoot hij een Turkse vrouw 
op een bankje neer, daarna een zwangere oppas uit Mali en een tweejarige 
peuter. De laatste twee overleefden het niet. Van T. komt uit een familie van 
Vlaamse rechtsextremisten. Hans, de moordenaar dus, verklaarde na zijn daad 
dat hij vijf jaar geleden is gepest door een allochtoon. 
  
naar: de Volkskrant van 20 mei 2006 
 
Lees tekst 2. 

1p 2 Wat kan volgens tekst 2 een oorzaak zijn van het criminele gedrag van Hans 
van T.? 
A armoede en werkloosheid in de samenleving 
B criminaliteit als aangeboren eigenschap 
C crimineel gedrag wordt aangeleerd in het gezin 
D het groepsverband van jongeren 
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tekst 3 
 
Aantal moorden neemt spectaculair af 
 
Vlak voor het einde van het jaar stevent 2006 af op een nieuw record: het aantal 
moorden is spectaculair afgenomen en bevestigt de dalende trend. 
  
In 2005 werden er 201 moorden gepleegd. Dat was ook al een laagterecord. 
Maar met nog drie weken te gaan, zijn dit jaar tot nu toe 140 moorden gepleegd. 
Afgaand op het gemiddelde van voorgaande jaren in de decembermaanden zal 
het eindcijfer hooguit rond de 160 à 170 moorden liggen. 
 
bron: Elsevier van 5 december 2006 
 
tekst 4 
 
“Zucht, waar zijn we toch mee bezig in dit land! Het wordt tijd dat de straffen 
weer eens worden aangescherpt en dat dit soort gedrag (moord) heel zwaar 
wordt gestraft, met strafblad en dat de dader bekend wordt gemaakt met foto in 
alle kranten. Het aantal moorden blijft maar toenemen! Het kan zo niet verder!” 
 
bron: website van De Telegraaf; reactie van een lezer op een bericht over moord  
 
Lees de teksten 3 en 4. 

1p 3 De persoon die tekst 4 heeft geschreven, denkt dat het aantal moorden blijft 
toenemen. In werkelijkheid is dat niet het geval. Zie tekst 3.  
Dat mensen denken dat moord in de samenleving steeds meer voorkomt, komt 
onder andere door de berichtgeving in de media. 

 Geef een argument voor deze bewering.  
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tekst 5 
 
Een 21-jarige man uit Harreveld is gisteren door de rechtbank vrijgesproken, 
onder andere van bedreiging en mishandeling. Hij werd wel veroordeeld voor 
een verkeersovertreding. 
De Harrevelder was op 30 augustus vorig jaar in Lichtenvoorde rakelings langs 
een moeder met kinderen gereden. De moeder schreeuwde 'gek', waarop de 5 
man even later omdraaide en verhaal kwam halen. Opnieuw was de man met 
grote snelheid op de moeder afgereden.  
 
A … zei gisteren ronduit wat zij dacht: “Met pijn in het hart spreek ik u op vier 
punten vrij. De overtuiging is er in een aantal gevallen wel, maar de 
bewijsmiddelen zijn onvoldoende om tot een veroordeling te komen”.  10 
Zij vond het rijgedrag van de man 'absoluut niet kunnen' en 'te laag voor 
woorden'. Voor de verkeersovertreding veroordeelde ze de Harrevelder tot een 
geldboete van vijfhonderd euro, twee weken cel voorwaardelijk met een proeftijd 
van een jaar met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht. De geëiste 
rijontzegging nam ze over. 15 
 
B … vond dat, mede op grond van getuigenverklaringen, er voldoende bewijs 
lag voor alle vijf tenlastegelegde feiten. Hij vorderde een werkstraf van honderd 
uur waarvan veertig voorwaardelijk plus reclasseringstoezicht. Verder twaalf 
maanden ontzegging van de rijbevoegdheid waarvan de helft voorwaardelijk met 
twee jaar proeftijd. 20 
 
C … vond dat alleen het te hard rijden in Lichtenvoorde bewezen kon worden. 
Een feit dat door de verdachte ook werd erkend. Voor de andere feiten bepleitte 
hij vrijspraak. En met succes.
 
naar: De Twentse Courant Tubantia van 5 september 2006 
 
De vragen 4 tot en met 7 gaan over tekst 5. 
 
Lees tekst 5. 

2p 4 In een rechtszaak treden verschillende personen op. In tekst 5 zijn de namen 
van die personen weggelaten.  

 Welke personen moet je invullen bij de letters A, B en C uit tekst 5? 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.  
Bij A … 
Bij B … 
Bij C … 
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3p 5 In de Nederlandse wetgeving kunnen verschillende soorten sancties worden 
opgelegd. De verschillende soorten sancties zijn hoofdstraffen, bijkomende 
straffen en maatregelen. 

 Noem van hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen een voorbeeld 
uit tekst 5. 
Doe het zo: neem onderstaande nummers over en vul het antwoord aan.  
1 voorbeeld van een hoofdstraf uit tekst 5: … 
2 voorbeeld van een bijkomende straf uit tekst 5: … 
3 voorbeeld van een maatregel uit tekst 5: … 
 

1p 6 Wat wordt bedoeld met “twee weken cel voorwaardelijk met een proeftijd van 
een jaar” in de regels 13-14 uit tekst 5? 
A De veroordeelde gaat twee weken de gevangenis in en mag daarna een jaar 

geen strafbaar feit plegen. 
B De veroordeelde krijgt een celstraf van een jaar, maar krijgt 

strafvermindering van steeds twee weken als hij zich goed gedraagt.  
C De veroordeelde mag binnen een jaar geen vergelijkbaar strafbaar feit 

plegen anders moet hij alsnog twee weken de gevangenis in. 
 

1p 7 Welk uitgangspunt van het strafrecht en strafproces herken je in tekst 5? 
A Bij gebrek aan bewijs moet iemand worden vrijgesproken. 
B De maximale straf moet altijd geëist worden. 
C Er wordt rekening gehouden met de achtergrond van de verdachte,  

namelijk ontoerekenbaarheid. 
D Er wordt rekening gehouden met de situatie waarin het delict plaatsvond, 

namelijk overmacht.  
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tabel 1 
 
Aantal ambtenaren en bestuurders dat zich schuldig heeft gemaakt aan fraude 
en corruptie in Nederlandse gemeenten in 2004 
 
 ambtenaren bestuurders totaal 

werkelijke corruptie 

- intern afgehandeld 

- politie/justitie ingeschakeld

 

17 

18 

 

2 

3 

 

19 

21 

werkelijke fraude 

- intern afgehandeld 

- politie/justitie ingeschakeld

 

24 

21 

 

21 

1 

 

45 

22 

 
naar: www.kennislink.nl van 26 januari 2005 
 
Bekijk tabel 1. 

2p 8 Welke twee van onderstaande begrippen (a tot en met f) hebben te maken met 
de gegevens in tabel 1? 
Begrippen: 
a discriminatie  
b midden en hogere milieus 
c socialisatie 
d sociale ongelijkheid 
e veelvoorkomende criminaliteit 
f witteboordencriminaliteit  
 
tekst 6 
 
Buitenlanders in Amsterdam opgepakt 
 
De politie heeft vorige week in Amsterdam drie personen uit Italië opgepakt. Het 
gaat om drie mannen van 50, 53 en 56 jaar oud. De recherche hield verder een 
45-jarige Italiaanse vrouw aan.  
Alle vier ……………. handel in verdovende middelen en lidmaatschap van een 
criminele organisatie. 
 
naar: NRC Handelsblad van 30 november 2006 
 
Lees tekst 6. 

1p 9 Wat moet op de puntjes in tekst 6 worden ingevuld? 
A staan terecht voor 
B worden verdacht van 
C worden veroordeeld voor 
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tekst 7 
 

DJI in cijfers
Plaats voor gevangenen 

Totaal aantal plaatsen in 2005:
22.382
Groei tussen 2002 en 2005:
van 16.612 naar 22.382
Groei plaatsen voor illegalen 
in dezelfde periode: van 1.340
(2002) naar 2.698 (2005)

Personeel gevangenissen 
Ambtelijk personeel in 
voltijdsbanen: van 11.731 
(2002) naar 11.945 (2005)

Bron: Jaarverslag DJI 2005

Nederland heeft sterkste 
groei aantal gevangenen
Gevangenen per 100.000 inw.

NRC H 201006 / JF/ Bron: Jaarv. DJI 2005

2001 2004
Ver. Staten 686 724
Ver. Koninkrijk 127 141
Nederland 93 123
Australie 116 120
Duitsland 98 97
Frankrijk 77 91
Belgie 85 88
Zweden 68 81

 
 

DJI betekent Dienst Justitiële Inrichtingen. 
 
bron: NRC Handelsblad van 20 oktober 2006 
 

1p 10 In tekst 7 staan gegevens van de Dienst Justitiële Inrichtingen. 
Van welk overheidsbeleid zijn deze gegevens een gevolg? 
Van beleid dat gericht is op 
A het bevorderen van het aantal Halt-afdoeningen 
B het bestrijden van terreur en terrorisme 
C preventie 
D repressie 
 

1p 11 Volgens tekst 7 komen er in Nederland steeds meer mensen in de gevangenis. 
Uit een rapport van de Dienst Justitiële Inrichtingen blijkt dat een kleine 20% van 
de ex-gedetineerden binnen een jaar na ontslag uit de gevangenis in herhaling 
valt en opnieuw wordt ingesloten. (rapport Recidive, Opnieuw achter de tralies, 
website Ministerie van Justitie). 

 Welke van de onderstaande doelen van straffen worden kennelijk niet 
helemaal bereikt door het opleggen van gevangenisstraffen? Noem twee 
doelen.  
Straffen worden opgelegd met als doelen: 
1 afschrikking van de dader 
2 genoegdoening van het slachtoffer 
3 resocialisatie 
4 voorkomen van eigenrichting 
5 wens van slachtoffers om wraak 
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tekst 8  
 
Terrorismeproces / Samir A. minacht het recht  
 
door Hélène Butijn 
 
Maandag begint de inhoudelijke behandeling van het nieuwste 
terrorismeproces tegen Samir A. Tot nog toe werd hij steeds 
vrijgesproken. Maar niet eerder gold de nieuwe, strengere, wetgeving.  
 
Zijn naam dook op in het Hofstadproces, omdat hij contacten had met de 
hoofdverdachten, maar ook in een aantal andere terreurzaken waarin hijzelf één 
van de hoofdrolspelers was. Veroordeeld werd hij niet, deels doordat bij zijn 
eerste arrestatie de oude wetgeving nog van kracht was. Maar sinds augustus 
2004 gelden nieuwe anti-terrorismeregels. 
 
naar: Trouw van 14 oktober 2006 
  
Lees tekst 8. 

1p 12 Criminaliteit is een tijd- en plaatsgebonden begrip. 
 Geef een reden waarom tekst 8 een voorbeeld is van criminaliteit als een 

tijdgebonden begrip. 
 
tekst 9 
 
Een columnist van de Volkskrant heeft kritiek op het criminaliteitsbeleid van het 
kabinet-Balkenende III: 
“Keihard, het woord van de regering komt telkens terug, als het gaat om de 
bestrijding van overlast en criminaliteit van jongeren. Iedereen die een misdrijf 
pleegt, moet zo mogelijk worden vervolgd en gestraft. Maar het is altijd mijn 
uitgangspunt geweest dat omstandigheden die niet deugen, mensen baren die 
niet deugen. Niet de mensen, maar de omstandigheden moeten dus keihard 
worden aangepakt.”  
 
bron: de Volkskrant van 23 november 2006 
 
Lees tekst 9. 

1p 13 Bij welke politieke stroming past het citaat in tekst 9 het best?  
A christendemocratie  
B liberalisme  
C rechts-extremisme  
D sociaal-democratie 
 

Pagina: 668Voor 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).



 800013-1-610o 9 lees verder ►►►

tekst 10 
 
In oktober 2002 presenteerde het eerste kabinet-Balkenende onder de titel  
‘Naar een veiliger samenleving’ een veiligheidsprogramma voor de periode 
2002–2006. Dit programma is door het kabinet-Balkenende II overgenomen. 
Centraal beleidsdoel van het veiligheidsprogramma is: terugdringen van 
criminaliteit en overlast in de publieke ruimte met 20 tot 25% in het jaar 2010.  
 
bron: www.rekenkamer.nl 
 
Lees tekst 10. 

1p 14 Hoe kan het best worden vastgesteld of het beleidsdoel ‘terugdringen van 
criminaliteit en overlast’ is behaald in 2010?  
door middel van 
A enquêtes onder burgers die strafbare feiten hebben gepleegd. 
B enquêtes onder willekeurige burgers. 
C politiestatistieken  
D rechtbankstatistieken 
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tekst 11 
 
Straf top Ahold* wekt ongeloof  
 
De geldboetes en voorwaardelijke celstraffen voor de ex-Aholdbestuurders 
hebben buiten de rechtszaal ongeloof en verontwaardiging gewekt. Beleggers 
die geld verloren door de schandalen bij Ahold, zijn teleurgesteld over de 
strafmaat. Op internet uitten in de uren na de uitspraak van de rechter 
duizenden mensen hun woede over wat velen ‘klassenjustitie’ noemden. 5 
 
De Amsterdamse rechter veroordeelde de oud-Aholdtopman Cees van der 
Hoeven gisteren tot negen maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een 
geldboete van 225.000 euro. Zijn toenmalige financiële rechterhand Michiel 
Meurs kreeg dezelfde straf opgelegd. 
 
De voormalige Ahold-kopstukken stonden terecht wegens geknoei met de 10 
boekhouding en valsheid in geschrifte.  
 
Het OM had 20 maanden celstraf geëist, waarvan zes voorwaardelijk. De 
Vereniging van Effectenbezitters sprak van een ’ongelooflijk lage straf’. 
 
In vele publieke reacties op de veroordeling werd gesteld dat de verdachten het 
juist aan hun hoge positie bij Ahold te danken hebben dat ze een relatief lage 15 
straf kregen. 
 
naar: Brabants Dagblad van 23 mei 2006 

 
Lees tekst 11. 

2p 15 In tekst 11 wordt gesproken over ‘klassenjustitie’ (regel 5).  
 Wat is klassenjustitie?  
 Citeer een zin uit tekst 11 waaruit blijkt dat er sprake is van klassenjustitie. 

 

noot  *Ahold is een grote detailhandelsonderneming waar bijvoorbeeld Albert Heijn bij hoort. 

Pagina: 670Voor 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).



 800013-1-610o 11 lees verder ►►►

tekst 12 
 
Ook politie moet verantwoording afleggen bij gebruik van geweld 
 
Geweld en geweldsuitoefening zijn zo bedreigend dat we het recht om geweld 
uit te oefenen alleen hebben opgedragen aan de overheid. Die mag met geweld 
optreden als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld om iemand te arresteren. 
Keerzijde is dat dit geweld naar verhouding moet zijn en de overheid te allen 
tijde volledige verantwoording aflegt voor haar geweldsdaden.  5 
Over dit laatste punt maakt de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer zich 
zorgen. Hij constateerde dezer dagen weer eens dat de politie zich soms 
onprofessioneel gedraagt en zich dan schuldig maakt aan ’zinloos geweld’. 
Burgers die daarover willen klagen, staan vaak met lege handen omdat 
individuele agenten niet herkenbaar zijn.10 
 
naar: www.trouw.nl van 12 september 2006  
 
Lees tekst 12. 

2p 16 Het optreden van de politie in tekst 12 wordt gezien als een aantasting van de 
rechtsstaat. 

 Welk twee kenmerken van de rechtsstaat worden aangetast in dit geval? 
Kies twee antwoorden uit het onderstaande rijtje: 
1 Bescherming van burgers tegen willekeur van de overheid. 
2 Burgers hebben vrijheid van meningsuiting. 
3 De overheid dient de rechtsorde te handhaven met wettelijke middelen. 
4 Er is sprake van machtenscheiding. 
 
tekst 13 
 
Leed krijgt een gezicht 
 
In het najaar van 2004 werd de 59-jarige pompbediende Gijs Klaver het 
slachtoffer van een gewapende roofoverval. 
Sinds 1 januari 2005 hebben alle slachtoffers van ernstige geweldsdelicten en 
verkeersongevallen het recht ... te vertellen over de gevolgen van het delict.  
 
bron: de Volkskrant van 21 juni 2005 
 
Lees tekst 13. 

1p 17 De positie van slachtoffers is in het strafrecht de laatste jaren verbeterd. 
Wat moet er op de puntjes in tekst 13 worden ingevuld? 
A bij het politieverhoor 
B in de media 
C tegen de officier van justitie 
D tijdens de rechtszaak 
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tekst 14 
 
Gezichtsscan tegen overlast jongeren 
 
De gemeente Tilburg gaat een gezichtsscan invoeren voor de drie Tilburgse 
zwembaden. De gemeente wil hiermee de overlast van jongens terugdringen en 
hoopt dat er minder meisjes worden lastig gevallen in de zwembaden. Van 
iedere jongen die één van de zwembaden binnenkomt, wordt een scan gemaakt, 
zodat hij gemakkelijk herkend kan worden.  
 
naar: Brabants Dagblad van 5 juli 2006 
 
Lees tekst 14. 

2p 18 Er zijn verschillende soorten van overheidsbeleid om crimineel gedrag aan te 
pakken.  

 Welke twee soorten van overheidsbeleid zijn van toepassing op tekst 14?  
Kies twee antwoorden uit het onderstaande rijtje. 
1 gevangenisbeleid 
2 opsporingsbeleid 
3 preventief beleid 
4 repressief beleid 
5 vervolgingsbeleid 
 
 

Politiek en beleid  
 
tekst 15 
 
Petitie 
 
Vaak wordt een petitie aangeboden na een landelijke actie namens een groep 
mensen. 
In uw petitie dient u uit te leggen met welk beleid of met welke regel u het 
oneens bent. U meldt wat u met de petitie wilt bereiken en wie de organisatoren 
zijn.  
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 op de lijst van ingekomen stukken.  
 
naar: www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/ 
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Lees tekst 15. 
1p 19 Wat is een petitie?  

A Het is een middel van burgers om invloed uit te oefenen op de politieke 
besluitvorming.  

B Het is een middel van leden van het parlement om de regering te 
controleren.  

C Het is een taak van politieke partijen. 
D Het is een voorbeeld van buitenparlementaire actie door pressiegroepen. 
 
tekst 16 
 
Uitleg Noord/Zuidlijn 
 
AMSTERDAM - Wethouder Mark van der Horst (Verkeer) moet zich volgende 
week in de gemeenteraad verantwoorden voor de aanlegkosten van de nieuwe 
metrolijn, de  Noord/Zuidlijn. De SP-fractie, die een spoeddebat heeft 
aangevraagd, denkt dat de VVD-wethouder een eventuele kostenstijging 
geheimhoudt tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart.  
 
bron: De Telegraaf van 21 februari 2006 
 
Lees tekst 16. 

1p 20 Welke taak van de gemeenteraad herken je in tekst 16? 
A beslissen over plannen voor de gemeente  
B controleren van het college van Burgemeester en Wethouders 
C uitvoeren van beleid van het college van Burgemeester en Wethouders 
D voorbereiden van beleid voor de gemeente 
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tekst 17  
 
Beatrix breekt lans voor EU  
 
Door onze correspondent 
 
Antwerpen/Brussel, 21 juni. “De burgers van Europa zullen zich er weer bewust 
van moeten worden hoe belangrijk de Europese Unie is voor ons aller bestaan, 
voor onze vrede, veiligheid en welvaart.” Dat zei koningin Beatrix gisteravond 
tijdens het officiële diner op de eerste dag van haar staatsbezoek aan België.  
 
bron: www.nrc.nl van 23 juni 2006 
 
Bij tekst 17 horen de vragen 21 tot en met 23. 
 
Lees tekst 17. 

1p 21 Wat is een voorbeeld van het belang van de Europese Unie (EU) voor ‘onze 
vrede’? 
A De Europese samenwerking heeft er toe geleid dat Nederland geen 

meningsverschillen heeft met andere EU-landen.  
B Door de introductie van de euro kunnen we makkelijker wonen in andere 

landen van de EU. 
C Nederland heeft als exportland flink geprofiteerd van de Europese vrije 

markt met haar open grenzen. 
D Sinds de Europese landen samenwerken is er geen oorlog geweest tussen 

lidstaten van de EU. 
 
Zie tekst 17. 

1p 22 Welke taak oefende de koningin uit tijdens haar staatsbezoek aan België? 
A Ze behartigde de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. 
B Ze oefende invloed uit op de Europese besluitvorming. 
C Ze vertegenwoordigde de Nederlandse regering. 
D Ze vervulde een symbolische functie. 
 
Zie tekst 17. 

1p 23 Koningin Beatrix heeft een toespraak gehouden tijdens haar staatsbezoek aan 
België. 
Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van deze toespraak? 
A de ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
B de koningin zelf 
C de minister-president 
D het Nederlandse parlement 
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tekst 18 
 
Chinese politie schiet honderd mensen dood 
 
In de zuidoostelijke Chinese provincie Hunan zijn vorige week zeker honderd 
mensen om het leven gekomen toen de politie het vuur opende op een menigte 
betogers. Dat meldde het Japanse persbureau Kyodo gisteren op basis van 
berichten uit onder meer Hongkong. Uit China komen vaker berichten over 
gewelddadige demonstraties, vaak tegen onteigening van grond. Door censuur 
blijft echter ook veel sociale onrust verborgen.  
 
bron: Trouw van 8 augustus 2006 
 
Lees tekst 18.  

1p 24 China heeft een dictatoriaal politiek systeem. 
Welk kenmerk van zo’n systeem is af te leiden uit tekst 18? 
A Burgers hebben geen politieke grondrechten. 
B Burgers houden uit onvrede regelmatig demonstraties. 
C De politie moet zorgen voor handhaving van de openbare orde. 
 
tekst 19 
 
Beledigd door supermarktketen Dirk van den Broek 
 
Met beledigende opmerkingen over de zondagsrust heeft supermarktketen  
Dirk van den Broek zich de woede van klanten in het Twentse Rijssen op de 
hals gehaald. De ..X..-fractie in de Tweede Kamer roept de overwegend 
christelijke bevolking op voortaan boodschappen te doen bij Albert Heijn. In het 
eigen reclameblad Lekker Doen! noemt Dirk van den Broek de zondagsrust een 
ouderwets ritueel. Die opmerkingen zijn trouwe klanten in het verkeerde keelgat 
geschoten. Dirk van den Broek betreurt de gang van zaken, rept van een 
‘oerstomme’ tekst en zegt toe alle klagers een persoonlijke reactie met excuses 
te sturen. 
 
naar: Algemeen Dagblad van 11 september 2006 
 
Lees tekst 19. 

1p 25 In tekst 19 is de naam van de politieke partij in de Tweede Kamer weggelaten. 
Welke politieke partij moet op de puntjes bij X worden ingevuld? 
A GroenLinks  
B SGP  
C SP  
D VVD  
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tekst 20 
 
Het LAKS, voor scholieren, door scholieren 
 
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren is een organisatie van, voor en door 
scholieren. Het LAKS organiseert diverse activiteiten voor scholieren en komt 
voor hen op. Doel van het LAKS is de leerling centraal te stellen en een stem te 
geven.  
 
naar: www.laks.nl 
 
tekst 21 
 
ROEP OM BETER ONDERWIJS 
Jongeren bepleiten hogere beurs en willen hoger salaris voor goede 
leraar 
 
Door Sander Wageman 
DEN HAAG - De vier belangrijkste scholieren- en studentenorganisaties 
waaronder het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hebben gisteren 
gepleit voor onder andere meer studiefinanciering, een betere begeleiding van 
schoolverlaters en voor een hoger salaris voor goede docenten in het voortgezet 
onderwijs. Ze deden dat in een negenpuntig manifest, dat ze gisteren hebben 
overhandigd aan vertegenwoordigers van de zes grootste politieke partijen.  
 
naar: Spits van 8 november 2006 
 
Lees de teksten 20 en 21. 

2p 26 Geef twee redenen waarom LAKS een belangengroep is. 
 
tekst 22  
 
Op bezoek bij de krant 
 
ENSCHEDE - Alle kopstukken uit de Nederlandse politiek komen voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van 22 november naar De Twentsche Courant 
Tubantia. Op de redactie van het hoofdkantoor in Enschede gaan  
Jan Peter Balkenende, Wouter Bos, Mark Rutte en zeven andere lijsttrekkers in 
debat met lezers. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 november komt elke 
werkdag één van de politieke zwaargewichten naar de krant. Onder leiding van 
een redacteur ondervraagt een wisselend en telkens uit vijf lezers bestaand 
panel de lijsttrekker. Lezers worden daarvoor door de redactie benaderd.  
 
bron: De Twentsche Courant Tubantia van 11 oktober 2006 
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Lees tekst 22. 
1p 27 De Twentsche Courant Tubantia bericht uitvoerig over het debat met de 

lijsttrekkers en plaatst uitgebreide artikelen over de interviews met de 
lijsttrekkers. 
Welke functie voor de democratie vervult de Twentsche Courant Tubantia met 
artikelen over het debat en de gesprekken met de lijsttrekkers? 
A bijdrage leveren aan meningsvorming van de burgers 
B burgers informeren over het bestuur van Nederland 
C politici controleren 
D reclame maken voor de overheid en maatschappelijke organisaties 
 

1p 28 De lijsttrekkers zijn tijdens de verkiezingscampagne de belangrijkste personen 
van de politieke partijen.  
Welke taak van politieke partijen voeren de lijsttrekkers uit tijdens de 
verkiezingscampagne? 
A Zij beslissen wie er op de verkiezingslijsten komen. 
B Zij brengen de ideeën van hun politieke partij onder de aandacht van de 

burgers. 
C Zij keuren het verkiezingsprogramma goed. 
D Zij vertegenwoordigen de partij in het parlement. 
 
tekst 23 
 
Nederlandse wetgeving die voortvloeit uit Europese regelgeving 
 
Meer dan de helft van onze nieuwe wettelijke regels is het gevolg van Europees 
beleid. Een voorbeeld van nieuwe wetgeving die voortvloeit uit een Europese 
richtlijn is het Europees aanhoudingsbevel.  
Steeds vaker opereren criminele organisaties in meerdere landen. Personen die 
verdacht worden van terroristische activiteiten kunnen door het Europees 
aanhoudingsbevel makkelijker worden uitgeleverd door de ene aan de andere 
lidstaat van de EU.  
 
bron: www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/ 
 
Lees tekst 23. 

1p 29 De Europese Unie oefent veel invloed uit op het Nederlandse beleid. Tekst 23 is 
daarvan een voorbeeld.  
Wie heeft besloten dat deze richtlijn werd ingevoerd in alle EU-landen? 
A de Europese commissie  
B de ministers van Justitie van de lidstaten van de EU 
C de parlementen van alle lidstaten van de EU  
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tekst 24 
 
Citaat uit het verkiezingsprogramma van een politieke partij: 
“Bovendien is de aftrekbaarheid van de hypotheekrente van de belasting in de 
toekomst in zijn huidige vorm niet houdbaar. De hypotheekrenteaftrek levert 
rijkere inwoners twee keer zoveel op als mensen met gewone inkomens.  
Er moet een eerlijker verdeling komen en dat kan door voor de hoogste 
inkomens de aftrek te verlagen.”  
 
bron: site van ………… november 2006 
 
Lees tekst 24. 

1p 30 Van welke politieke partij is dit citaat in tekst 24?  
A CDA 
B Partij voor de Vrijheid 
C PvdA 
D VVD 
 
tekst 25 
 
Tijdens de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van  
22 november 2006 heeft een politieke partij folders verspreid met de kernpunten 
uit het programma. Hieronder een keuze: 
 
1 Lagere belastingen 
− 16 miljard belastingverlaging, dus koopkracht fors hoger voor iedereen 
− fors minder geld naar Brussel, ontwikkelingshulp, bureaucraten en subsidies 
2 Immigratiestop voor niet-westerse allochtonen 
− verbied de burka 
− sluit radicale moskeeën, geen nieuwe moskeeën en islamitische scholen  
3 Fatsoen moet terug 
− fors strengere straffen, invoering minimumstraffen 
− heropvoedingskampen  
4 Auto’s moeten weer rijden 
− meer wegen, bredere wegen 
− maximumsnelheid hoger  
5 Brussel  
− fors minder geld naar Brussel 
− geen nieuwe landen in de EU, zeker Turkije niet  
 
bron: site van ………… november 2006  
 
Lees tekst 25. 

2p 31 Politieke partijen kan men aanduiden met de volgende begrippen: (in 
alfabetische volgorde) christendemocratisch, conservatief, liberaal, links, 
midden, progressief, rechts, sociaaldemocratisch. 

 Welke begrippen passen het best bij de politieke partij die bovenstaande 
punten verkondigt? Noem er twee. 
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figuur 1 
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naar: de Volkskrant van 23 november 2006 
 

1p 32 Figuur 1 geeft de uitslag weer van de Tweede Kamerverkiezingen van  
22 november 2006.  
Welke politieke stroming is de grootste geworden? 
A Christendemocratische stroming  
B Liberale stroming 
C Rechts-extremistische stroming  
D Sociaaldemocratische / socialistische stroming 
 
tekst 26 
 
Bus vier jaar gratis in Brabant 
 
Bestuurder J. de Jong gaat aan de slag met het plan om in Brabant gratis 
busvervoer te regelen. Hij wil het plan voor de verkiezingen rond hebben. 
 
naar: Brabants Dagblad van 16 september 2006 
 
Lees tekst 26. 

1p 33 Voor welke verkiezingen wil J. de Jong in tekst 26 het plan rond hebben? 
A de gemeenteraadsverkiezingen 
B de Tweede Kamerverkiezingen 
C de verkiezingen voor de Provinciale Staten 
D de verkiezingen voor het Europees parlement 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: alcoholgebruik onder 
jongeren 

 
Deze opgave bevat een aantal vragen die ook gerekend kunnen worden tot de 
exameneenheid Politiek & beleid. 
 
Bij de beantwoording van de vragen 34 tot en met 48 maak je gebruik van de 
teksten 1 tot en met 8 in de bijlage. 
 
Lees tekst 1 en tekst 2 in de bijlage. 

3p 34 Het alcoholgebruik onder jongeren is een maatschappelijk vraagstuk geworden. 
Een maatschappelijk vraagstuk heeft onder andere de volgende kenmerken: 
1 Het gaat om een situatie die veel mensen in strijd vinden met bepaalde 

waarden.  
2 Er bestaan verschillende meningen over de oplossing van het probleem. 
3 Het moet gaan om een probleem dat door middel van gezamenlijke actie of 

door de politiek kan worden opgelost. 
 Waarom is alcoholgebruik onder jongeren een maatschappelijk vraagstuk? 

Beantwoord de vraag door van elk kenmerk een voorbeeld uit tekst 2 te 
halen. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en schrijf het voorbeeld erachter.  
kenmerk 1: … 
kenmerk 2: … 
kenmerk 3: … 
 

1p 35 Het politieke besluitvormingsproces verloopt in vier verschillende fasen. 
In welke fase bevindt zich het politieke besluitvormingsproces over het 
alcoholvraagstuk in tekst 2? 
A fase 1: erkennen van wensen als politieke problemen 
B fase 2: vergelijken en bedenken van oplossingen voor problemen 
C fase 3: beslissen over (oplossingen van) problemen 
D fase 4: uitvoeren van besluiten 
 

2p 36 In tekst 2 zijn verschillende belangengroepen aan het woord.  
 Noem uit de tekst twee belangengroepen waartussen er sprake is van een 

belangentegenstelling.  
 Schrijf deze belangen op.  

Doe het zo: neem onderstaande regels over en vul het antwoord aan. 
Belangengroep 1 … ; belang: …   
Belangengroep 2 … ; belang: …   
 

1p 37 De informatie die we via de media horen of lezen moet betrouwbaar zijn. 
Waarom is de informatie in tekst 2 betrouwbaar? 
A De tekst is geschreven door een journalist van een groot landelijk dagblad. 
B In de tekst komt duidelijk de eigen mening van de journalist naar voren. 
C In de tekst staat informatie waarvan je kunt controleren of deze juist is. 
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1p 38 Alcoholgebruik onder jongeren als maatschappelijk vraagstuk kun je bekijken 
vanuit verschillende benaderingswijzen of invalshoeken: de politiek-juridische, 
de sociaal-economische, de sociaal-culturele, de veranderende en de 
vergelijkende invalshoek. 
Wat is een voorbeeld van de sociaal-economische invalshoek? 
A In de wet staat dat aan jongeren beneden de 18 jaar geen sterke drank mag 

worden verkocht. 
B Drankwinkels en horeca zijn bang voor tegenvallende inkomsten als de 

leeftijdsgrens voor de verkoop van bier omhoog gaat.  
C Minister Hoogervorst wil maatregelen om alcoholmisbruik te voorkomen.  
D Zeven van de tien kinderen drinkt het eerste glas alcohol al op of voor hun 

twaalfde jaar. 
 

1p 39 De minister wil de leeftijd voor het kopen van alcoholische dranken verhogen.  
Dit voorstel voor verandering van de Drank- en Horecawet (zie tekst 1) is een 
voorbeeld van  
A beleidsvorming als een doorgaand proces. 
B het sluiten van compromissen. 
C het stellen van prioriteiten. 
D uitvoering van politieke besluiten. 
 
Lees tekst 3. 

2p 40 Welke twee benaderingswijzen of invalshoeken zijn te herkennen in tekst 3? 
Kies twee van de volgende vier invalshoeken: de politiek-juridische, de sociaal-
culturele, de veranderende en de vergelijkende invalshoek. 
 
Lees de regels 1 tot en met 18 van tekst 4 en zie tekst 1. 

1p 41 Het onderzoek van de Universiteit van Twente maakt een knelpunt in het 
functioneren van de politieke besluitvorming zichtbaar. 
Welk knelpunt is dat? 
A De besluitvorming is ondoorzichtig door uitgebreide regelgeving. 
B De resultaten van overheidsbeleid vallen tegen. 
C Er is te weinig geld om gewenst overheidsbeleid uit te voeren. 
D Het is moeilijk om beslissingen te nemen over maatschappelijke 

vraagstukken waarover verschillende meningen bestaan. 
 
Lees de regels 19 tot en met 23 van tekst 4. 

1p 42 De Brabantse gemeenten in de regio Eindhoven gaan alcoholmisbruik door 
jongeren bestrijden. 
Welke taak of bevoegdheid heeft een gemeente om dit vraagstuk aan te 
pakken? 
A Het heffen van lokale belastingen zoals onroerend zaakbelasting. 
B Het maken van verordeningen op het gebied van openbare orde en 

veiligheid. 
C Het onderhouden van schoolgebouwen. 
D Het veranderen van de Drank- en Horecawet. 
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Lees tekst 5. 
2p 43 De media vervullen voor personen verschillende functies: 

1 de informatiefunctie 
2 de opiniërende functie 
3 de socialisatiefunctie 

 Welke functie heeft de soapserie GTST verricht volgens tekst 5? Kies één 
functie uit bovenstaand rijtje en licht je antwoord toe. 

 
Lees tekst 6. 

2p 44 De bier- en alcolholproducenten hebben in Brussel met succes gelobbyd. 
Van welke machtsmiddelen kunnen de bier- en alcoholproducenten gebruik 
hebben gemaakt tijdens het lobbyen? Noem er twee. 
 
Zie tekst 6. 

1p 45 De Europese Commissie heeft een aantal taken. 
Welke taak van de Commissie is te herkennen in tekst 6? 
A Controleren of lidstaten de wetten en maatregelen uitvoeren  
B Komen met voorstellen voor nieuwe wetten en maatregelen  
C Uitvoeren van wetten en maatregelen 
 
Lees tekst 7. 

1p 46 In 2007 werd er door de politieke partijen CDA, ChristenUnie en PvdA intensief 
onderhandeld over een regeerakkoord. In het regeerakkoord zijn afspraken 
gemaakt over het alcoholbeleid, onder andere een verbod op reclame voor 
alcohol op radio en televisie tot 21.00 uur. 
Wat is de volgende stap in de politieke besluitvorming over dit onderwerp? 
A De minister van Volksgezondheid zorgt voor de uitvoering van dit voorstel. 
B Een kamerlid van een regeringspartij dient een initiatiefwetsvoorstel in. 
C Het kabinet komt met een wetsvoorstel in de Tweede Kamer. 
D Het kabinet vraagt aan de publieke en commerciële omroepen wat zij van dit 

voorstel vinden. 
 
Zie tekst 7. 

1p 47 Het coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en 
ChristenUnie - ook wel een regeerakkoord genoemd - wordt door verschillende 
personen en politieke partijen als een knelpunt in de besluitvorming ervaren. 
Welk knelpunt zit er aan een regeerakkoord? 
A De ambtenaren krijgen te veel invloed op het bepalen van beleid. 
B De besluitvorming wordt ondoorzichtig doordat het aantal regels wordt 

uitgebreid. 
C De oppositiepartijen hebben minder invloed op het tot stand komen van 

beleid. 
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Lees tekst 8 en zie tekst 2. 
3p 48 Net als voormalig minister Hoogervorst (tekst 2) wil minister Ter Horst de 

leeftijdsgrens voor zwak- alcoholische dranken verhogen van zestien naar 
achttien jaar.  

 Vind jij dat de overheid de leeftijd voor de verkoop van zwak-alcoholische 
dranken moet verhogen van zestien naar achttien jaar? 
Zet in je verhaal twee argumenten waarom je wel of niet voor de wettelijke 
verhoging bent van de leeftijdsgrens voor de verkoop van zwak-alcoholische 
drank. 
Geef je eigen mening weer in 60 tot maximaal 90 woorden. 
 
 
 

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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Analyse maatschappelijke vraagstuk: alcoholgebruik onder 
jongeren 

 
tekst 1 
 
Wat zegt de wet? 
 
Volgens de Drank- en Horecawet mogen zwak alcoholhoudende dranken 
(maximaal 15%) verkocht worden aan iedereen van 16 jaar en ouder. Voor 
sterke drank (meer dan 15%) geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.  
 
Wie in dronkenschap de openbare orde verstoort of een ander op straat lastig 
valt, is strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht.5 
 
bron: www.trimbos.nl, gedownload in februari 2007 

 
tekst 2 
 
Weinig enthousiasme voor alcoholplannen van minister 
Hoogervorst 
 
Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) noemt de ernst en 
omvang van de alcoholproblematiek onder jongeren alarmerend. Kinderen 
drinken op steeds jongere leeftijd. Zeven van de tien kinderen drinkt het eerste 
glas alcohol al op of voor hun twaalfde jaar. Daarnaast drinken jongeren te vaak 
en te veel. Een derde van de 15-jarigen is maandelijks dronken. 5 
Volgens de minister maken deze uitkomsten van recente onderzoeken duidelijk 
dat er maatregelen nodig zijn om het alcoholgebruik onder jongeren en vooral 
kinderen terug te dringen. “Gelukkig sta ik in dat standpunt niet alleen. Vrijwel 
alle betrokken partijen – naast het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport zijn dat instanties als het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering 10 
en Ziektepreventie (NIGZ) en het Trimbosinstituut, de alcoholproducenten en de 
horeca – zijn het er over eens dat we alles op alles moeten zetten om die trend 
van steeds vroeger, steeds meer en steeds vaker drinken te doorbreken.” 
 
Jongeren onder de achttien moeten een boete krijgen als ze een biertje kopen, 
zei minister Hoogervorst op het eerste Nationaal Alcoholcongres. Dit congres 15 
werd georganiseerd door het NIGZ. 
Nu mogen 16-jarigen al bier kopen en krijgen alleen drankverkopers een boete 
als ze aan te jonge klanten leveren. De minister wil ook dat breezers en andere 
mixdrankjes uit de schappen van supermarkten verdwijnen. Alleen slijters 
mogen die nog verkopen. 20 

noot  Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, 
verslavingszorg en maatschappelijke zorg. 
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In de Tweede Kamer erkennen CDA, PvdA en VVD dat steeds meer jongeren 
steeds jonger steeds meer drinken. Maar ze vragen zich af hoe de minister wil 
zorgen dat jongeren die bier of breezers kopen, ook echt bekeurd worden. 
 
Drankwinkels en horeca zien niets in het plan van minister Hoogervorst om de 
leeftijdsgrens voor de verkoop van bier te verhogen van zestien naar achttien.  25 
Drankwinkels en de horeca klagen al tijden dat nu alleen verkopers bestraft 
worden als ze zich niet houden aan de leeftijdsgrenzen. Met de boetes voor te 
jonge drinkers krijgt Hoogervorst bij hen de handen dus wel op elkaar. Minder 
enthousiast zijn de drankuitbaters over de verhoging van de leeftijdsgrens. Die 
werkt volgens hen averechts. “Dit vermindert het alcoholmisbruik door jongeren 30 
absoluut niet”, meent directeur J. Claes van brancheorganisatie Koninklijk 
Horeca Nederland. “Een verhoging van de leeftijdsgrens bevordert juist de 
illegaliteit, omdat jongeren dan niet meer in de horeca terechtkunnen. Daardoor 
neemt drankmisbruik alleen maar toe”, voorspelt de horecavoorman. Hij wil dat 
de overheid juist illegaal drinken in sportkantines en bierketen aanpakt, omdat 35 
daar twaalf- en dertienjarigen vaak al aan de drank gaan. 
 
De Stichting Alcohol Preventie (STAP) reageert precies omgekeerd. De 
drankbestrijders pleiten al jaren voor een leeftijdsgrens van achttien jaar voor 
alle drank. In principe is de stichting ook voor boetes voor te jeugdige 
drankkopers, maar in de praktijk werkt dit niet, vreest STAP. STAP gaat ervan 40 
uit dat minder alcoholgebruik zal leiden tot minder schade voor individu en 
samenleving. Vooral onder jongeren neemt het alcoholgebruik toe hetgeen grote 
gevolgen kan hebben voor hun toekomst: geringere schoolprestaties, problemen 
met hun gezondheid. 
 
naar: De Telegraaf van 20 januari 2006 
 
tekst 3 
 
Pak drankmisbruik jeugd strenger aan 
 
M.N. Verbaten 
 
In de VS worden jongeren onder de 21 jaar die alcohol gebruiken hard 
aangepakt. Nederland moet ook strenger optreden, meent M.N. Verbaten. 
 
In Nederland is de wet op alcoholverkoop onlogisch en niet goed te controleren. 
Zo heeft de wetgever in Nederland bepaald dat het verboden is aan jongeren 
beneden de 16 jaar licht alcoholische dranken (bijvoorbeeld bier en breezers) te 5 
verkopen. Aan jongeren beneden de 18 jaar mag geen gedestilleerd worden 
verkocht. In de VS mag aan jongeren beneden de 21 jaar geen alcohol worden 
verkocht, of het nu bier is of sterke drank.
 
bron: www.nrc.nl van juni 2006 
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tekst 4 
 
Larissa (15) krijgt overal alcohol  
door Joop Bouma  
 
Brabantse gemeenten slaan de handen ineen om alcoholmisbruik door jongeren 
te bestrijden. ‘Laat je niet flessen’, heet het project. “We zijn te lang te makkelijk 
met alcohol omgegaan.”  
 
Larissa, Karlijn, Teun en Bardo zijn alle vier vijftien jaar oud en afkomstig uit het 
Brabantse Deurne. Hun leraar op school selecteerde de vier kinderen voor een 5 
bijzondere proef. Ze zijn twee weken geleden, met in hun kielzog 
gedragswetenschappers van de Universiteit Twente, langs tientallen 
sportkantines, café’s, disco’s en supermarkten gegaan in het zuidoosten van 
Brabant. 
Ze moesten er echt uitzien als 15-jarigen, dus geen 16 en ook geen 14. Daarom 10 
werd de selectie aan de leraar overgelaten. En ze moesten bier of een 
mixdrankje bestellen. Wat bleek: in negen van de tien gevallen kregen ze 
alcohol. Naar hun leeftijd werd slechts zelden gevraagd. 
 
In de zestig sportkantines die ze bezochten, werd maar twee keer naar de 
leeftijd gevraagd en werd de leugen van de 15-jarigen (‘Ik ben 16’), zonder 15 
controle geaccepteerd. En opvallend: de meisjes kregen het makkelijkst alcohol. 
Larissa had zelfs een score van honderd procent, ook in supermarkten en 
café’s.  
 
De proef vormt het begin van een groot alcoholproject in de regio Eindhoven. De 
21 gemeenten die daar bestuurlijk samenwerken, willen de komende vier jaar 20 
alcoholmisbruik onder jongeren aanpakken.  
 
Het uiteindelijke doel: geen alcohol meer onder de 16. Dat is ook de slogan van 
het project, met als ondertitel ‘Laat je niet flessen’. 
 
bron: Trouw van 27 oktober 2006  
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tekst 5 
 
Meisjes drinken meer door tv-soap 
 
NIJMEGEN (ANP) - Tienermeisjes drinken meer alcohol naarmate ze vaker naar 
de televisiesoap Onderweg Naar Morgen (ONM) kijken. In het afgelopen seizoen 
van ONM dronken de acteurs ook twee keer zoveel als hun collega's in de soap 
Goede Tijden Slechte Tijden (GTST). 
GTST kreeg in 2004 kritiek omdat de acteurs zo veel dronken. Onderzoekers 5 
van de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben in opdracht van de Stichting 
Alcohol Preventie (STAP) onderzoek gedaan naar de relatie tussen het kijken 
naar soaps en drinkgedrag onder 12- tot 19-jarigen.  
STAP concludeert uit de woensdag gepresenteerde resultaten dat vooral 
tienermeisjes een verkeerd idee van de werkelijkheid krijgen doordat ze op 10 
televisie aldoor maar zien dat er alcohol gedronken wordt.
 
bron: De Twentsche Courant Tubantia van 6 juni 2006  
 
tekst 6 
 
EU zwicht voor alcohol lobby  
Geen strategie tegen alcoholmisbruik 
 
Door onze correspondent 
Hetty van Rooij 
 
Brussel.  Een krachtige lobby van bier- en alcoholproducenten heeft met succes 
een Europese strategie tegen alcoholmisbruik afgezwakt. 
 
In het vandaag in Straatsburg gepresenteerde plan doet de Europese 
Commissie geen aanbevelingen aan de lidstaten over belastingverhoging, een 
verbod op alcoholreclame of waarschuwingen op de verpakking. 5 
In plaats daarvan komt Commissaris Kyprianou (Volksgezondheid) met ideeën 
om de alcoholproducenten zélf het misbruik van hun producten tegen te laten 
gaan. 
De definitieve versie van het langverwachte plan van aanpak van Kyprianou 
wordt vandaag door de Europese Commissie goedgekeurd.  10 
In interviews heeft de commissaris steeds gepleit voor een leeftijdsgrens voor 
de aanschaf van alcohol en hogere belastingen. In het stuk dat nu op tafel ligt is 
daarvan niets meer terug te vinden. De afgelopen maanden zijn Kyprianou’s 
ideeën, onder druk van de alcohollobby en sommige lidstaten, steeds verder 
afgezwakt.15 
 
bron: de Volkskrant van 24 oktober 2006 
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tekst 7 
 
Uit het coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties 
van CDA, PvdA en ChristenUnie, 7 februari 2007 

Volksgezondheid en zorg: 
In onderzoeken komt steeds weer naar voren dat mensen hun gezondheid het 
allerbelangrijkste vinden. Niemand wil ziek of hulpbehoevend zijn. Iedereen wil 
zekerheid dat er in geval van ziekte of ouderdom zorg beschikbaar is. 
Betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit. 5 
 
Het bestaande ontmoedigingsbeleid ten aanzien van drugs, alcohol en tabak 
wordt voortgezet. Er komt een verbod op reclame voor alcohol op radio en 
televisie tot 21.00 uur. De controle op de handhaving van de leeftijdsgrens bij 
verkoop van alcohol wordt verscherpt. 
 
Uitgavenombuigingen en lastenverzwaringen:  10 
Verhoging accijns op alcohol en tabak 0,2 (200 miljoen). 
 
 
tekst 8 
 
 
Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) wil de verkoop van bier, wijn en andere 
‘zwak-alcoholische’ dranken uit de supermarkt verbannen. De leeftijdsgrens voor 
deze dranken moet omhoog van 16 naar 18 jaar.
 
bron: NRC Handelsblad van 8 mei 2007 
 
 

einde  einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2007 
 
 
 

 maatschappijleer 2 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 1
woensdag 23 mei

9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 1 
 
Drie jaar cel voor belager Harmen Roeland 
 
De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag een 49-jarige man veroordeeld tot 
drie jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk voor het toetakelen van 
voormalig NOS-verslaggever Harmen Roeland. De man duwde Roeland 
afgelopen zomer in het Amsterdamse IJ (breed vaarwater tussen Amsterdam- 
Noord en Amsterdam-Centrum) en stak hem even later met de achterkant van 5 
zijn zaklantaarn in zijn linkeroog. Roeland raakte daardoor blind aan zijn 
linkeroog.  
 
Het Openbaar Ministerie eiste vier jaar cel voor de zware mishandeling en de 
poging tot doodslag. De rechtbank wees ook een vordering toe van 15.882 euro. 
Roeland had deze schadevergoeding geëist als voorschot op de immateriële 10 
schade die hij had ondervonden.  
 
Roeland gaf tijdens de zitting op de rechtbank zijn visie op het gebeurde.
 
naar: ANP van 19 januari 2005 
 
De vragen 1 tot en met 3 gaan over tekst 1. 
 
Lees tekst 1. 

1p 1 In bovenstaande rechtszaak kan de belager geen taakstraf krijgen. Waarom 
niet? 
A Een veroordeelde krijgt alleen een taakstraf als hij is veroordeeld voor een 

misdrijf waarop maximaal zes maanden gevangenisstraf staat. 
B Een veroordeelde krijgt alleen een taakstraf als hij een overtreding heeft 

begaan. 
C De belager moet aan het slachtoffer al een geldbedrag betalen. 
D De belager is veroordeeld volgens het volwassenstrafrecht. Daarin past de 

taakstraf niet als hoofdstraf. 
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1p 2 In de regels 10 - 11 van tekst 1 staat dat Harmen Roeland immateriële schade 
heeft geleden.  
Welke immateriële schade heeft Harmen Roeland geleden? 
A aantasting van het rechtsgevoel 
B emotionele en geestelijke schade 
C financiële kosten 
D verandering van opvatting over goed en kwaad 
 

2p 3 Niet alleen verdachten hebben rechten, maar tegenwoordig ook slachtoffers. 
 Van welke twee rechten heeft Harmen Roeland als slachtoffer gebruik 
gemaakt? 

 
1p 4 De politie van een bepaalde regio stuurt regelmatig een enquête naar burgers. 

Daarin vraagt de politie hoe de burgers denken over veiligheid in de buurt, het 
functioneren van de politie en over slachtofferschap. 
Wat schiet de politie ermee op om mensen in een enquête te vragen of ze 
slachtoffer zijn geweest van misdrijven? 
De politie  
A kan dan beter haar hulpverlenende taak vervullen. 
B kan dan beter verdachten van fraudezaken opsporen.  
C krijgt dan een beter beeld van bepaalde misdrijven zoals fietsendiefstal. 
D krijgt dan een beter beeld van vandalisme in de openbare ruimte. 
 
tekst 2 
 
Advocaat Plasman over foto Mohammed B. 
 
Het programma ‘Opsporing Verzocht’ toonde gisteren een foto - zonder balkje 
voor de ogen - van de verdachte van de moord op Theo van Gogh,  
Mohammed B. 
B.'s advocaat, Peter Plasman, verloor voorafgaand aan de uitzending een kort 
geding waarmee hij wilde voorkomen dat zijn cliënt herkenbaar zou worden 
getoond. Het Openbaar Ministerie vond dat het opsporingsbelang in deze zaak 
boven het belang van de verdachte ging. 
 
bron: NOVA van 30 november 2004 
 

1p 5 Mohammed B. heeft tegenover het Openbaar Ministerie toegegeven dat hij Theo 
van Gogh heeft vermoord. 
Waarom wordt Mohammed B. in de media toch verdachte genoemd in plaats 
van dader? 
A De media willen geen oordeel geven over de daden van Mohammed B. 
B Het Openbaar Ministerie wil eerst controleren of Mohammed B. de waarheid 

spreekt. 
C Iemand is verdachte totdat hij door de rechter schuldig is bevonden. 
D Mohammed B. kan proberen de schuld van anderen op zich te nemen. 
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tabel 1 
 

Geslacht gedetineerden  
(31 januari 2004) 

vrouwen   7,3 % 
mannen 92,7 % 

 
naar: de Volkskrant van 12 februari 2005 
 
Bekijk de tabel. 

2p 6 Uit de tabel kun je afleiden dat het plegen van misdrijven vooral door mannen 
gebeurt. 

 Welke verklaringen zijn te geven voor het feit dat vooral mannen zich 
schuldig maken aan crimineel gedrag? 

Kies twee verklaringen uit onderstaande reeks: 
1 De invloed van de godsdienst neemt af. 
2 Er is meer gelegenheid tot crimineel gedrag bij mannen.  
3 Er zijn aangeboren verschillen tussen mannen en vrouwen. 
4 Het socialisatieproces is bij jongens en meisjes verschillend. 
5 Mannen komen moeilijker aan werk dan vrouwen. 
Schrijf de twee juiste nummers op. 
 
tekst 3 
 
Hoge Raad krijgt teveel kansloze zaken 
 
De Hoge Raad moet teveel zaken behandelen die op onterechte gronden zijn 
aangebracht en geen kans van slagen hebben. Dit schrijft de Hoge Raad in het 
verslag over 2003 en 2004. 
 
naar: de Volkskrant van 25 juni 2005 
 

1p 7 Wat is de taak van de Hoge Raad? 
A Advies uitbrengen over strafzaken aan de minister van Justitie. 
B Behandelen van strafzaken die een lagere rechtbank te zwaar en te 

ingewikkeld vindt.  
C Beoordelen of het gerechtshof bij zijn beslissing de rechtsregels juist heeft 

toegepast. 
D Rechtspreken als het gaat om zaken tegen de overheid. 
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tekst 4 
 
Ooit kreeg een bekende hoogleraar criminologie de volgende vraag voorgelegd 
van een student: “Wat is volgens u de beste manier om gevoelens van 
onveiligheid te kunnen bestrijden?” Hij adviseerde een ander ochtendblad te 
gaan lezen. 
 
naar: de Gelderlander van 13 mei 2005  
 

1p 8 Wat bedoelde de hoogleraar in tekst 4 met zijn advies? 
A Kranten die zakelijk schrijven over criminaliteit versterken de 

onveiligheidsgevoelens van de lezers. 
B Kranten hebben nauwelijks invloed op hoe lezers criminaliteit beleven. 
C Lezers van kranten met veel misdaadartikelen zullen eerder bij een delict 

aangifte doen bij de politie.  
D Lezers van kranten met veel sensationeel nieuws over criminaliteit zullen 

zich eerder onveilig voelen dan lezers van andere kranten. 
 
tekst 5 
 
Aantal moorden en overvallen neemt verder af 
 
Het aantal overvallen in Nederland is in het eerste kwartaal van 2005 opnieuw 
afgenomen. Ook het aantal gevallen van moord en doodslag vertoont een 
afname. Dit blijkt uit cijfers van de Dienst Nationale Recherche-informatie 
(DNRI) van het korps Landelijke Politiedienst. De DNRI heeft er geen sluitende 
verklaring voor. 
 
naar: de Volkskrant van 28 april 2005 
 
Lees tekst 5. 

2p 9 Leg uit dat de cijfers over het aantal overvallen en het aantal gevallen van 
moord en doodslag betrouwbaarder zijn dan politiecijfers over vernielingen en 
fietsendiefstal. 
Doe het zo: neem onderstaande nummers over en vul het antwoord aan.  
1 De cijfers over het aantal overvallen en gevallen van moord en doodslag zijn 

betrouwbaarder, omdat … 
2 De politiecijfers over vernielingen en fietsendiefstal zijn minder betrouwbaar, 

omdat … 
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tekst 6 
 
OM gaat zelf straf opleggen onder zes jaar 
 
Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt in met het plan om het Openbaar 
Ministerie zelf straffen te laten opleggen voor delicten waarop maximaal zes jaar 
celstraf staat. Het gaat om zaken waarin officieren van justitie nu al aan 
verdachten een schikking mogen aanbieden. Maar gewelds- en zedenmisdrijven 
moeten hiervan worden uitgesloten, bepaalde de Kamer. 
 
naar: de Volkskrant van 19 april 2005 
 

1p 10 De overheid neemt verschillende beleidsmaatregelen om criminaliteit te 
bestrijden. 
Tot welk beleid hoort het nieuwe plan in tekst 6? 
A beleid voor aanpak van jeugdcriminaliteit 
B gevangenisbeleid 
C opsporingsbeleid 
D preventiebeleid 
E vervolgingsbeleid 
 

1p 11 Wat is het gevolg voor het strafproces van het plan in tekst 6? 
A Advocaten krijgen meer werk. 
B De bevoegdheden van de politie worden uitgebreid. 
C De bevoegdheid van het OM om te seponeren verdwijnt.  
D Er komen minder strafzaken voor de rechter. 
 
tekst 7 
 
Ook hof legt Murat D. vijf jaar en tbs op 
 
Het gerechtshof in Den Haag heeft Murat D., de 17-jarige scholier die in januari 
zijn leraar Hans van Wieren van het Terra College doodschoot, donderdag tot 
vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Het hof nam hiermee de 
uitspraak van de rechtbank in Den Haag over. 
 
naar: de Volkskrant van 24 december 2004 
 

1p 12 Wat is de belangrijkste reden waarom het gerechtshof tbs heeft opgelegd? 
A om anderen af te schrikken 
B om de burgers en de samenleving te beschermen 
C om genoegdoening te geven aan de familie van het slachtoffer 
D om tegemoet te komen aan de gevoelens van wraak bij de direct 

betrokkenen 
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1p 13 Welke bepalingen van het strafrecht zijn toegepast in de rechtszaak van Murat 
D.? Kies het juiste antwoord of de juiste antwoorden uit onderstaande 
mogelijkheden: 
1 De wet biedt de mogelijkheid om rekening te houden met bijzondere 

kenmerken van de verdachte zoals leeftijd en toerekeningsvatbaarheid.  
2 Jongeren vanaf 16 jaar kunnen veroordeeld worden volgens het 

volwassenstrafrecht. 
3 In een rechtszaak heeft de verdachte het recht om in hoger beroep te gaan.  
Schrijf het juiste nummer of de juiste nummers op. 
 
tekst 8 
 
Maandag-katerdag 
 
Mag er in een bedrijf een dagje gespijbeld worden of niet?  
“In sommige organisaties is het geoorloofd dat je één dagje geen zin in werken 
hebt. Dan snapt men dat privé-problemen kunnen leiden tot verzuim van een 
dag. In andere bedrijven is een dagje spijbelen taboe. Je komt achter die norm 
door opmerkingen van het personeel over wat wel of niet mag”, zegt Sanders, 
hoogleraar personeelswetenschappen. 
 
naar: de Volkskrant van 17 mei 2002 
 

1p 14 In de samenleving gelden verschillende soorten regels of normen. 
Wat voor een soort norm is ‘spijbelen mag in een bedrijf’ of ‘spijbelen mag niet 
in een bedrijf’ in tekst 8? 
A een individuele gedragsregel 
B een ongeschreven regel 
C een rechtsregel  
D een regel in het arbeidscontract 
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tekst 9 
 
Huwelijk zorgt voor minder misdaad 
 
Vooral het huwelijk zet een rem op de criminele loopbaan: circa een halvering 
volgens een studie van Arjan Blokland van het Leidse onderzoekscentrum 
NSCR. Als een crimineel trouwt, is dat voor velen van hen het sein een andere 
bron van inkomsten te zoeken. Zodra kinderen uit dat huwelijk worden geboren, 
zakt het aantal criminelen nog verder: uiteindelijk tot bijna nul. 
 
bron: Het Financieele Dagblad van 28 januari 2006 
 

1p 15 Er zijn verschillende maatschappelijke oorzaken van crimineel gedrag. 
Welke maatschappelijke oorzaak van crimineel gedrag kun je afleiden uit  
tekst 9?  
A De gelegenheid maakt de dief. 
B De samenleving wordt steeds anomiemer. 
C Er is bij mensen gebrek aan maatschappelijke bindingen. 
D Er is sprake van sociale ongelijkheid in de samenleving. 
E Veranderd norm- en waardenbesef als gevolg van verminderde betekenis 

van de godsdienst of levensbeschouwing.  
 
tekst 10 
 
Identificatie: last of zegen? 
 
Het is nu al ruim een dikke maand verplicht om een identiteitsbewijs op zak te 
hebben. Toch zijn veel mensen tegen die maatregel. Donderdag wordt er zelfs 
tegen gedemonstreerd. 
Mehmet Ozgul is het in ieder geval niet eens met de identificatieplicht. “Ik vind 
het een slechte zaak. Het geeft de politie nog meer recht bepaalde groepen aan 
te pakken, als je begrijpt wat ik bedoel.” 
 
naar: de Brug van Nijmegen van 12 februari 2005 
 

1p 16 Waarom zijn sommige mensen, waaronder Mehmet Ozgul in tekst 10, het niet 
eens met de identificatieplicht?  
Zij vrezen dat de identificatieplicht leidt tot 
A betere opsporing van strafbare feiten. 
B klassenjustitie. 
C meer criminaliteit. 
D positieve discriminatie. 
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tekst 11 
 
Geen legitimatie: 3300 bekeuringen 
 
In de eerste maand dat in ons land de identificatieplicht geldt, heeft de politie 
3300 mensen beboet die zich niet konden legitimeren.  
Sinds 1 januari moet iedereen van 14 jaar of ouder een paspoort, rijbewijs of 
identiteitsbewijs op zak hebben. Overtreders krijgen 50 euro boete, 14- en  
15-jarigen 25 euro. 
Er is volgens Justitie niet zomaar naar legitimatiebewijzen gevraagd. Dit is 
vooral gebeurd als ergens een delict of ordeverstoring was. 
 
bron: Algemeen Dagblad van 3 februari 2005 
 
Lees tekst 11 en bekijk de laatste twee zinnen. 

1p 17 Wat is de reden dat de politie in een rechtsstaat niet zomaar naar een 
legitimatiebewijs mag vragen? 
A De burgers hebben recht op privacy. 
B De burgers moeten beschermd worden tegen willekeur van de overheid. 
C De politie moet eerst de strafbare feiten bewijzen. 
D De politie moet eerst toestemming hebben van de burgemeester. 
 
tekst 12 
 
AMSTERDAM - Marinier Eric O., die werd verdacht van het overtreden van de 
geweldsinstructies voor Nederlandse militairen in Irak, eist een 
schadevergoeding van 300.000 euro van de Staat. Zowel de rechtbank als het 
gerechtshof sprak hem vrij. Het Openbaar Ministerie had zes maanden 
voorwaardelijke militaire detentie geëist en een taakstraf. Omdat O. in december 
2003 de geweldsinstructies had overtreden, redeneerde Justitie, was er een 
Irakees om het leven gekomen. 
 
naar: Dagblad van het Noorden van 4 juli 2005 
 
Lees tekst 12. 

1p 18 Wie heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om in hoger beroep te gaan na 
de vrijspraak door de rechtbank? 
A de marinier 
B de officier van justitie 
C de rechter  
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tekst 13 
 
De veelpleger 
 
John is nog minderjarig. Des te schokkender is zijn criminele verleden: 
chantage, woninginbraak, auto-inbraak, geweld, fietsendiefstal, mishandeling, 
belediging, winkeldiefstal, zwartrijden, vernieling, bedreiging en vandalisme. 
Voor al die delicten is hij de afgelopen 2,5 jaar meerdere malen gearresteerd en 
veroordeeld. 
 
naar: Algemeen Dagblad van 10 januari 2004 
 

2p 19 John is volgens de tekst meerdere malen veroordeeld. Hij heeft straf gekregen 
volgens de regels van het jeugdstrafrecht. 

 Welke doelen van straffen werken hier kennelijk niet? Noem er twee. 
 
 
Politiek en beleid 

 
cartoon 1 
 

 
 
bron: Jos Collignon in de Volkskrant van 30 april 2005 
 

1p 20 Op de tekening zie je koningin Beatrix aan het stuur van een auto. Op de 
achterbank zit minister-president Balkenende in een kinderzitje, ook met een 
stuur in zijn handen. 

 Wat wil de tekenaar met deze cartoon uitdrukken over het bestuur van 
Nederland? 
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tekst 14 
 
Politieke partij ‘ONS Nederland’ toevlucht voor teleurgestelde 
LPF'ers 
 
Nederland heeft er sinds zaterdag een nieuwe politieke partij bij: ‘ONS 
Nederland’. De partij wordt geleid door teleurgestelde leden van de LPF (Lijst 
Pim Fortuyn) en werkt samen met Leefbaar Rotterdam. De partij doet mee aan 
de verkiezingen voor de gemeenteraden en de Tweede Kamer. 
 
bron: de Volkskrant van 25 april 2005 
 
tekst 15 
 
Uit de beginselverklaring van ONS Nederland 
 
“ONS Nederland staat voor normen en waarden, die voortvloeien uit onze joods-
christelijke en humanistische geschiedenis. Behoud van de Nederlandse 
identiteit en cultuur staat centraal. ONS Nederland staat voor een samenleving 
waarin iedereen in principe gelijke kansen heeft en burgers zelf verantwoordelijk 
zijn voor hun ontplooiing. Hierbij dient de overheid zich in hoofdzaak te richten 
op haar kerntaken, bijvoorbeeld zorgen voor orde en veiligheid.” 
 
naar: tekst beginselverklaring op website ONS Nederland 2005 
 
Lees tekst 14 en 15. 

2p 21 Bij welk soort politieke partij kun je de nieuwe partij ‘ONS Nederland’ indelen? 
Kies er twee uit: een christendemocratische partij, een conservatieve partij, een 
liberale partij, een linkse partij, een rechts-extremistische partij, een 
socialistische partij. 
 
tekst 16 
 
VVD wil de minister-president rechtstreeks laten kiezen. 
 
bron: de Volkskrant van 30 mei 2005 
 

1p 22 Bij welk streven past het VVD-voorstel? 
Bij het streven naar 
A democratisering van het politieke systeem. 
B herinvoering van de stemplicht. 
C vergroting van de macht van het parlement. 
D vermindering van de bureaucratie. 
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tekst 17 
 
Ontevreden jeugd richt vakbond op 
 
Een groep jonge ambtenaren, werknemers en freelancers heeft de nieuwe 
vakbond Alternatief Voor Vakbond (AVV) opgericht. De groep is ontevreden over 
de bestaande bonden, waar ouderen de dienst uit maken. 
Jongeren betalen straks het in stand houden van het sociaal stelsel, maar 
hebben vrijwel geen stem bij de besluitvorming en de advisering aan het 
kabinet. Dit schrijft Mei Li Vos, een van de oprichters van de AVV, vandaag in 
de Volkskrant.  
 
bron: de Volkskrant van 1 oktober 2005 
 
Lees tekst 17. 

1p 23 Nederland heeft een parlementaire democratie. 
Bij welk kenmerk van een parlementaire democratie past de oprichting van de 
nieuwe vakbond AVV? 
A Alle burgers zijn voor de wet gelijk, jong en oud. 
B Er zijn grondrechten, waaronder vrijheid van vereniging en vergadering. 
C Er zijn vrije en geheime verkiezingen voor vertegenwoordigende organen. 
D Gezag en bevoegdheden van ambtenaren liggen vast in de wet. 
 
tekst 18 
 
Kamer blokkeert wetsvoorstel over vierdaagse lesweek 
 
Ook de laatste poging van minister Van der Hoeven van Onderwijs om de 
vierdaagse schoolweek officieel mogelijk te maken, sneuvelt hoogwaarschijnlijk 
in de Tweede Kamer. Een meerderheid van PvdA, VVD, D66, SP en GroenLinks 
blokkeert het wetsvoorstel.  
 
naar: de Volkskrant van 30 juni 2005 
 

1p 24 Welke twee van onderstaande uitspraken naar aanleiding van tekst 18 zijn juist? 
Schrijf de juiste twee nummers op. 
1 De ambtenaren van de minister kunnen ter verantwoording worden geroepen 

door het parlement. 
2 De Tweede Kamer heeft gebruik gemaakt van haar wetgevende taak. 
3 Het wetsvoorstel gaat nu voor bespreking naar de Eerste Kamer. 
4 Minister Van der Hoeven heeft formeel het laatste woord. 
5 Wetsvoorstellen komen meestal van het kabinet. 
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1p 25 Politieke partijen kun je verdelen in rechts, midden en links. Ook de partijen uit 
tekst 18. 
Wat is de juiste volgorde van die partijen, van rechts naar links? 
A D66 - GroenLinks - VVD - PvdA - SP 
B PvdA - VVD - D66 - SP - GroenLinks 
C SP - GroenLinks - PvdA - D66 - VVD  
D VVD - D66 - PvdA - GroenLinks - SP 
 
afbeelding 1 
 

 
 
bron: de Volkskrant van 11 oktober 2005 
 

2p 26 Het CDA heeft tijdens de campagnes voor de Tweede-Kamerverkiezingen in het 
verleden bovenstaande verkiezingsposters laten maken. Op 22 november 2006 
zijn er verkiezingen geweest voor de Tweede Kamer. Campagne voeren zoals 
posters ophangen, folders uitdelen, mensen toespreken, is een taak van een 
politieke partij vóór de verkiezingen van de Tweede Kamer. 

 Wat doet een politieke partij nog meer in de voorbereiding op de 
verkiezingen van de Tweede Kamer? 

Schrijf de nummers van de drie juiste taken op. 
1 advies geven aan de koningin  
2 een lijsttrekker kiezen 
3 een verkiezingsprogramma schrijven 
4 het leveren van ministers 
5 onderhandelen over een regeerakkoord 
6 opstellen van een kandidatenlijst 
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tekst 19 
 
D66 pikt afwijzing CDA niet 
 
D66 zal niet accepteren dat het CDA serieuze vernieuwing van het staatsbestel 
blokkeert. “Minister Pechtold (Bestuurlijke vernieuwing) moet echt met iets 
thuiskomen”, aldus D66-leider Dittrich. Om te dreigen met een kabinetscrisis 
vindt hij het net te vroeg.  
 
naar: de Volkskrant van 30 juni 2005 
 
Lees tekst 19. 

1p 27 Kamerlid Dittrich vindt het nog te vroeg voor het dreigen met een kabinetscrisis. 
Als je dat leest, wat weet je dan zeker? 
A D66 is een van de regeringspartijen. 
B D66 overweegt een parlementair onderzoek voor te stellen. 
C De oppositie in het parlement steunt de regering. 
D Een meerderheid van de leden van de Tweede kamer zal Dittrich steunen. 
 
tekst 20 
 
GroenLinks en PvdA voor bindend referendum 
 
PvdA en GroenLinks dienen vandaag een wetsvoorstel in om een bindend 
referendum in de grondwet op te nemen. Burgers kunnen dan handtekeningen 
verzamelen voor een volksraadpleging waarmee een aangenomen wet kan 
worden teruggedraaid. 
 
Het is de derde keer in negen jaar dat een referendum wordt voorgesteld. Maar 
de indieners Duyvendak (GroenLinks) en Dubbelboer (PvdA) wijzen erop dat de 
steun voor dit instrument onder burgers en politici groter dan ooit is na het 
Europese referendum van 1 juni. 
 
Het is niet meer voldoende eens in de vier jaar een parlement te kiezen, vinden 
ze, omdat partijen niet één op één de mening van de burgers weergeven. 
 
Het CDA en de kleine christelijke partijen blijven tegen het referendum.  
 
naar: de Volkskrant van 28 juni 2005 
 
De vragen 28 tot en met 30 gaan over tekst 20. 

1p 28 Voor welk knelpunt in het proces van de politieke besluitvorming is het 
referendum volgens de indieners in tekst 20 een goede oplossing? 
A De beperkte invloed van het parlement tegenover het kabinet en het 

ambtelijk apparaat. 
B De ingewikkeldheid van de besluitvorming door te veel regels en 

bureaucratie. 
C De tegenstelling tussen wat een meerderheid in het parlement wil en wat 

sterk leeft onder burgers. 
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D De grote invloed van de Europese Unie op Nederlandse besluiten. 
1p 29 Om haar taken uit te oefenen, beschikt de Tweede Kamer over verschillende 

rechten. 
Welk recht van de Tweede Kamer herken je in tekst 20? 
A recht van amendement 
B recht van enquête 
C recht van initiatief 
D recht van interpellatie 
 
Bekijk de laatste zin van tekst 20. 

1p 30 Wat is het belangrijkste argument van tegenstanders van een referendum 
zoals het CDA en de kleine christelijke partijen? 
A De invloed van christelijke kiezers wordt kleiner. 
B De kiezers zijn niet deskundig genoeg om te kiezen. 
C De media zullen de burgers onvoldoende informeren over het onderwerp. 
D Het parlement krijgt minder macht. 
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figuur 1 
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gemeenteraad in 2002 en 2005

 
 
Toelichting: de gemeenteraad van de Ronde Venen heeft in totaal 23 zetels. Elk 
vakje in de figuur is een zetel. De buitenste cirkel is de zetelverdeling van de 
politieke partijen in 2005. 
 
bron: Algemeen Dagblad Groene Hart van 18 oktober 2005 
 
Bekijk figuur 1. 

1p 31 Waarom zijn besluiten in de gemeenteraad van De Ronde Venen vaak het 
gevolg van compromissen?  
A CDA en Ronde Venen Belang zijn in 2005 de grootste fracties. 
B De coalitiepartijen zijn in deze gemeenteraad in de minderheid. 
C Deze gemeenteraad bestaat uit landelijke en lokale partijen. 
D Geen enkele partij in de gemeenteraad heeft de meerderheid. 
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tekst 21 
 
… wil het rijden op diesel vanwege de luchtvervuiling zo duur maken dat 
automobilisten alleen nog in benzineauto’s willen rijden. 
 
bron: website van een politieke partij 
 

1p 32 Welke politieke partij moet op de puntjes van tekst 21 worden ingevuld? 
A CDA 
B LPF 
C GroenLinks 
D VVD 
 
tekst 22 
 
Straatenquête Woerden: ‘Geen nieuw bedrijventerrein aanleggen’ 
 
Een kleine meerderheid van de Woerdense bevolking is van mening dat eerst de 
capaciteit van de bestaande bedrijventerreinen gebruikt moet worden voordat er 
een nieuw terrein mag worden aangelegd. Dit is een van de resultaten van de 
straatenquête die gehouden werd door de Vereniging Milieudefensie en de 
stichting Groene Hart. 
 
naar: het Woerdens Nieuwsblad van 27 oktober 2005 
 

2p 33 De Vereniging Milieudefensie en de stichting Groene Hart hebben een enquête 
gehouden. Daarmee willen ze de lokale politiek beïnvloeden. Om de politiek te 
beïnvloeden hadden deze belangengroepen ook handtekeningen kunnen 
verzamelen of een demonstratie kunnen houden. 

 Wat kunnen deze belangengroepen nog meer doen om te zorgen dat er 
geen nieuw bedrijventerrein komt?  

Noem twee andere mogelijkheden dan een enquête houden, demonstreren of 
handtekeningen verzamelen. 
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tekst 23 
 
Aantal rijksambtenaren daalt met bijna 3 procent 
 
Het aantal rijksambtenaren is in 2004 met ruim zesduizend afgenomen.  
De ministeries van Landbouw en van Verkeer en Waterstaat leveren procentueel 
de meeste arbeidsplaatsen in. 
 
naar: de Volkskrant van 18 mei 2005 
 

1p 34 De VVD is een groot voorstander van het verminderen van het aantal 
ambtenaren. 

 Noem een uitgangspunt van de VVD dat tot dit standpunt leidt.  
 

1p 35 Wat is een taak van ambtenaren op de ministeries? 
A Zij adviseren leden van het parlement. 
B Zij maken beleidsnota’s voor belangengroepen. 
C Zij schrijven wetsvoorstellen in opdracht van de minister. 
D Zij verdedigen plannen van de minister in de Tweede Kamer. 
 
tekst 24 
 
Groeiend verzet tegen dreigende opheffing NPS  
 
Het verzet tegen het kabinetsplan om de NPS op te heffen, neemt toe. De NPS 
(Nederlandse Programma Stichting) is een televisieomroep die uitzendt op 
Nederland 3. Vier bekende leden van D66 steunen de NPS in haar strijd om te 
kunnen blijven voortbestaan. 
In een open brief aan de D66-fractie noemen deze vier bekende D66-leden, 
waaronder oud-partijleider Hans van Mierlo, de NPS succesvol. Het is daarom 
‘volstrekt onverantwoord’ die op te heffen. Ze vrezen voor de toekomst van 
NPS-programma's als het nieuws- en actualiteitenprogramma Nova, het 
discussieprogramma Buitenhof en het geschiedenisprogramma Andere Tijden.  
 
bron: Trouw van 30 juni 2005 
 

1p 36 Van welke mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming 
maken de vier bekende D66-leden uit tekst 24 gebruik? 
A buitenparlementaire actie 
B lidmaatschap van een actiegroep 
C lobbyen 
D participatie via een politieke partij 
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foto en tekst 25  
 

 
 
Peter R. de Vries lanceert website PRDV 
 
HILVERSUM - Misdaadverslaggever Peter R. de Vries zet maandag met zijn 
Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang (PRDV), een eerste 
stap naar politiek Den Haag. Hij lanceert dan een website om met aanhangers te 
communiceren, maar zal dan nog geen toelichting geven op programmapunten. 
Peter R. de Vries heeft eerder gezegd alleen daadwerkelijk in de politiek te gaan 
en deel te nemen aan de verkiezingen als hij genoeg steun krijgt van de 
bevolking.  
 
naar: De Telegraaf van 20 oktober 2005 
 

1p 37 De massamedia spelen een grote rol in de politiek. 
Welke functie in de politiek vervult De Telegraaf door dit bericht te plaatsen? 
A De burgers informeren over ontwikkelingen in de politiek. 
B Een bijdrage leveren aan de meningsvorming over een politiek onderwerp. 
C Een nieuw punt op de politieke agenda zetten. 
D Een politicus controleren of hij zich wel aan zijn woord houdt. 
 

1p 38 Waarom heeft Peter R. de Vries een politieke partij opgericht en geen 
belangengroep? 
A Een politieke partij heeft leden en een belangengroep niet.  
B Een politieke partij is vertegenwoordigd in adviesraden en belangengroepen 

niet. 
C Een politieke partij kan invloed uitoefenen op ministers en een 

belangengroep niet.  
D Een politieke partij kan meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede 

Kamer en een belangengroep niet. 
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Analyse maatschappelijk vraagstuk: Sociale dienstplicht en 
werkstages voor jongeren 

 
tekst 26 
 
Werkstage voor schoolverlaters 

DEN HAAG - Schoolverlaters moeten meer maatschappelijk bewustzijn 
ontwikkelen en beter op hun toekomst voorbereid worden met werkstages. 
Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zouden voordat zij aan het werk gaan of een 
studie oppakken eerst ervaring moeten opdoen in bijvoorbeeld verpleeg- en 
ziekenhuizen, bij de politie of brandweer en vrijwilligersorganisaties als het Rode 5 
Kruis en Natuurmonumenten. 
Gisteren presenteerden ondernemer A. Dake, kolonel K. Gijsbers van de 
Koninklijke Landmacht, socioloog P. Hofstede en voormalig raadsadviseur J. 
Kieboom van ex-premier Lubbers een plan aan politiek Den Haag. Zij kregen 
steun van voorzitter H. Wijffels van de Sociaal Economische Raad, die vindt dat 10 
jongeren zich meer als actief burger moeten gedragen. Volgens de 
initiatiefnemers kan de overheid jaarlijks 10 procent van de schoolverlaters vier 
maanden lang op (vrijwillige) werkstage sturen voor 143 miljoen euro. Dat komt 
neer op circa 14.000 jongeren. Volgens Kieboom moeten de schoolverlaters wel 
een toelage op het niveau van het minimumloon krijgen. Verder wordt de stage 15 
volgens Kieboom aantrekkelijk voor studenten als die daarmee studiepunten 
kunnen verdienen. Voor jonge migranten suggereerde hij dat de stage kan 
meewegen bij de inburgeringscursus. 
De initiatiefnemers hebben onderzoeksbureau NIPO opdracht gegeven te 
onderzoeken hoe de doelgroep zelf over de plannen denkt. Twee-derde noemde 20 
het initiatief voor de werkstage 'tamelijk leuk' of 'heel leuk'. Tien procent ziet 
niets in het plan. Bestuursvoorzitter E. Kist van ING-bank heeft toegezegd een 
aantal stageplaatsen te financieren bij het Nederlandse Rode Kruis. 
 
bron: NRC Handelsblad van 4 juni 2003 
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tekst 27 
 
Sociale dienstplicht 
 
CDA-minister Piet Hein Donner van Justitie is voor de invoering van een sociale 
dienstplicht voor jongeren. Op die manier kunnen jongeren actiever deelnemen 
aan, en meer betrokken raken bij, de samenleving. Donner sprak vandaag in 
Rotterdam op de landelijke CDA-actiedag over Waarden en Normen. De CDA'er 
refereerde aan een uitspraak van de vroegere Amerikaanse president John F. 5 
Kennedy. “Jongeren moeten zichzelf afvragen wat zij voor hun land kunnen 
doen in plaats van zich af te vragen wat hun land voor hen kan doen.” Donner 
denkt aan maatschappelijke participatie van jongeren door hen bijvoorbeeld in te 
zetten bij het geven van taallessen, het leggen van contacten en het bieden van 
steun aan mensen in de bijstand, het bijstaan van ouderen en gehandicapten of 10 
zich bezighouden met buurtbeheer dan wel toezichthoudende taken. Gemeenten 
zouden die taken kunnen coördineren. 
 
bron: http://frontpage.fok.nl/nieuws van 30 oktober 2004 
 
Maak gebruik van de teksten 26 en 27. 

4p 39 We spreken van een maatschappelijk vraagstuk als dit voldoet aan een aantal 
kenmerken:  
1 Mensen constateren een sociaal probleem. 
2 Het moet gaan om een probleem waarbij een invloedrijke groep mensen 

betrokken is. 
3 Het vraagstuk krijgt de aandacht van de publieke opinie of de politiek. 
4 Het vraagstuk is op te lossen door het nemen van gemeenschappelijke 

(collectieve) actie of door overheidsmaatregelen. 
 Waarom is een sociale dienstplicht of werkstage voor jongeren een 

maatschappelijk vraagstuk?  
Beantwoord deze vraag door per kenmerk (1 tot en met 4) een voorbeeld uit de 
teksten 26 en/of 27 te beschrijven. Verwijs per voorbeeld naar regelnummers in 
de teksten. 
 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Sociale dienstplicht of werkstage is een maatschappelijk vraagstuk, omdat  
voorbeeld op basis van kenmerk 1: … 
voorbeeld op basis van kenmerk 2: … 
voorbeeld op basis van kenmerk 3: … 
voorbeeld op basis van kenmerk 4: … 
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Bekijk tekst 26 en 27. 
2p 40 Uit welke tekst blijkt dat het vraagstuk van de werkstages of sociale dienstplicht 

op de politieke agenda staat? 
Geef een toelichting op je antwoord. 
 

2p 41 Niet iedereen heeft evenveel invloed op de politieke besluitvorming. Dit is mede 
afhankelijk van de machtsmiddelen waarover ieder beschikt. 

 Over welke machtsmiddelen beschikt de groep personen die met het plan 
komt van een werkstage voor scholieren in tekst 26 (zie de regels 7 - 11)? 

Noem er twee. 
 
Gebruik tekst 27. 

2p 42 Op de CDA-actiedag over Waarden en Normen sprak minister Donner zich uit 
voor een sociale dienstplicht. 
Het CDA heeft de volgende christendemocratische uitgangspunten: 
1 naastenliefde en verantwoordelijkheid  
2 overheidszorg voor kwetsbare groepen, maar daarnaast zoveel mogelijk 

overlaten aan particuliere organisaties  
3 rentmeesterschap 

 Welk christendemocratisch uitgangspunt herken je in tekst 27?  
Citeer een zin uit de tekst waarin dat uitgangspunt naar voren komt.  
Doe het zo: neem onderstaande regels over en vul het antwoord aan.  
uitgangspunt: … 
zin bij dit uitgangspunt: … 
 

1p 43 Je hebt twee teksten (26 en 27) over het onderwerp ‘sociale dienstplicht’ 
gelezen. Via de media krijgt iedereen informatie over dit onderwerp. Er is een 
aantal theorieën over de beïnvloeding van mensen door de massamedia. 
Stel dat de media veel aandacht schenken aan de mening van de personen in 
de teksten 26 en 27 en dat daardoor het grote publiek hun voorstellen 
overneemt.  
Welke beïnvloedingstheorie van de massamedia verklaart dit verschijnsel? 
A de agendatheorie 
B de injectienaaldtheorie 
C de multi-step-flow-theorie 
D de theorie van de media als betekenisverlener 
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Twee meningen over de sociale dienstplicht 
 
tekst 28  
 
Mening van Bas: 
Afgezien van de vraag of je mensen wel kunt dwingen tot arbeid, kleven er 
andere nadelen aan het voorstel. Deze ‘sociale dienstplicht’ zal onvermijdelijk 
gedeeltelijk ten koste gaan van de tijd die jongeren anders aan productieve, 
betaalde arbeid zouden besteden. In plaats van een ervaring op een werkplek 
waar prestatie wordt aangemoedigd, krijgen jongeren werkervaring in een 5 
omgeving waarin het niet uitmaakt of je je volledig inzet of dat je slechts een 
minimale inspanning levert.  
Voor het bedrijfsleven is het voorstel ook niet goed. Bedrijven krijgen geen 
gemotiveerde jonge werknemers. Bedrijven kunnen dan ook geen goedkope, 
legale arbeidskrachten aannemen zoals winkelpersoneel. Jongeren missen een 10 
flink deel van hun (potentiële) salaris.
 
tekst 29 
 
Mening van Loes: 
Ik ben eigenlijk best voor zo'n sociale dienstplicht. Het kan je alleen maar 
voordelen en ervaringen voor in je latere leven opleveren. Ik kwam op deze 
pagina’s op internet omdat we voor Nederlands een beschouwing over dit 
onderwerp moesten schrijven. Ik denk dat het een goed idee is omdat het de 
samenleving beter en respectvoller maakt. Wel vind ik ook dat je het moeilijk 5 
kunt gaan verplichten. Beter is, denk ik, dat er veel waardering voor komt zodat 
jongeren het een eer en leuk gaan vinden om er aan mee te doen. Waarderen 
en gewaardeerd worden is in de hedendaagse samenleving volgens mij de 
sleutel! Ik vind het onzin om te zeggen dat het je studie in de weg staat. Ik ben 
vastbesloten over wat ik na mijn school wil doen en daar past best een tijdje 10 
sociaal werk en iets bijdragen aan de maatschappij tussen!
 
bron: www.limburg.nl/framemaster van 5 mei 2005 en 28 juni 2005 
 

2p 44 Bas uit tekst 28 ziet invoering van een sociale dienstplicht niet zitten. Loes uit 
tekst 29 waardeert het idee om je als jongere vrijwillig in te zetten voor de 
samenleving. 

 Voor welke twee groepen en hun belangen komt Bas op? 
Doe het zo: neem onderstaande regels over en vul het antwoord aan.  
Groep 1 … ; belang …. 
Groep 2 … ; belang …. 
 

2p 45 Voor welke twee belangen komt Loes op? 
Doe het zo: neem onderstaande regels over en vul het antwoord aan.  
belang 1: … 
belang 2: … 
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1p 46 De massamedia vervullen de volgende functies: 
1 de amusementsfunctie 
2 de informatieve functie 
3 de opiniërende functie / de meningsvormende functie 
4 de onderwijsfunctie 
5 de reclamefunctie 
De teksten 26 tot en met 29 vervullen twee functies van de media.  

 Welke twee functies van de media vervullen de teksten? 
 
tekst 30 
 
Opvatting van de LPF over sociale dienstplicht 

De LPF spreekt nadrukkelijk van een plicht, en vindt een vrijblijvende 
‘maatschappelijke stage’ niet ver genoeg gaan. (…) 
Argumenten als “daarvoor is de samenleving niet meer te porren” en “welke 
jongere is daar enthousiast voor?” zijn voorbeelden van wat de Lijst Pim Fortuyn 
beschouwt als verwerpelijke vormen van vrijblijvendheid.(…) Geen jongere 5 
wordt er slechter van als hij zich een paar maanden of een jaar van zijn leven 
eens moet inzetten voor zijn medemens en de Nederlandse samenleving. Geen 
jongere wordt er slechter van als hij leert dat, indien hij later wil profiteren van 
de goede dingen die diezelfde Nederlandse samenleving te bieden heeft, hij er 
ook aan moet bijdragen. Jongeren en jongvolwassenen krijgen zo een stuk 10 
maatschappelijke vorming en verantwoordelijkheidsbesef mee door een steentje 
bij te dragen aan bijvoorbeeld gezondheidszorg, ouderenzorg, 
gehandicaptenzorg, onderwijs, kinderopvang, musea of ideële instellingen zoals 
natuur- en milieuorganisaties.
  
bron: www.lijstpimfortuyn.nl van 1 juli 2005 
 
Gebruik tekst 30. 

1p 47 Sociale dienstplicht als maatschappelijk vraagstuk kun je bekijken vanuit 
verschillende invalshoeken. 
Welke invalshoek staat centraal in tekst 30 en waarom? 
A De sociaal-culturele invalshoek omdat de LPF bepaalde waarden zoals 

verantwoordelijkheid en medemenselijkheid, belangrijk vindt.  
B De sociaal-culturele invalshoek omdat maatschappelijke instellingen kunnen 

profiteren van de sociale dienstplicht.  
C De sociaal-economische invalshoek omdat de LPF vindt dat jongeren een 

bijdrage moet leveren aan de samenleving.  
D De sociaal-economische invalshoek omdat de LPF vindt dat jongeren een 

slechte positie hebben op de arbeidsmarkt.  
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3p 48 De meningen over het wel of niet invoeren van een sociale dienstplicht 
verschillen, maar hoe sta jij hier tegenover?  
Stel je het volgende voor: je wordt na het verlaten van je school opgeroepen om 
de sociale dienstplicht te vervullen in een verzorgingshuis voor een half jaar.  

 Geef je mening over deze vorm van sociale dienstplicht. 
Verwerk in je antwoord twee argumenten. Geef één argument vanuit het belang 
van het verzorgingshuis (de ouderen of de leiding) en geef één ander argument. 
Gebruik voor jouw mening minimaal 60 en maximaal 95 woorden. 
 
 

einde  700013-1-610o* 
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Examen VMBO-GL en TL 

2006 
tijdvak 1 

 
 

tijdvak 1
maandag 22 mei
9.00 – 11.00 uur

 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

600013-1-581o  
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
DE MULTICULTURELE SAMENLEVING  
 

1p  1 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. 
Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland sinds 2000 gedaald? 
A De Europese Unie is uitgebreid met nieuwe landen. 
B De veiligheid in de wereld is toegenomen. 
C Het toelatingsbeleid van Nederland is strenger geworden. 
D Nederland geeft steeds meer hulp aan arme landen. 
 
tekst 1 
 

Ruim zeven van de tien ondervraagde Nederlanders vindt dat Nederland een 
specifieke cultuur heeft.

 
naar: Trouw van 31 maart 2004 
 

1p  2 Wat is een kenmerk van de dominante Nederlandse cultuur? 
A De uitgebreide familie staat centraal. 
B gastvrijheid 
C lid zijn van een kerk  
D nadruk op individuele verantwoordelijkheid 
 
tekst 2 
 

Geen enkel land is vrij van discriminatie en racisme, ook Nederland niet. Het 
Openbaar Ministerie behoort gevallen van discriminatie en racisme te vervolgen.

 
naar: NRC Handelsblad van 31 maart 2004 
 

1p  3  In welke van onderstaande wetten of verdragen staat dat discriminatie is verboden? 
Schrijf de juiste twee nummers op.  
1 het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens  
2 de Nederlandse Grondwet  
3 de Nederlandse Vreemdelingenwet 
4 het Vluchtelingenverdrag van Genève  
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tekst 3 
 

Indische studiedagen 
 
Geruisloos geïntegreerd, zo zijn de Indische Nederlanders de geschiedenis 
ingegaan. Integratie is onderwerp van de Indische Studiedagen op 14 en 15 juni 
op de Pasar Malam Besar. 
Rien Eybersen schrijft over zijn jeugd. Vanaf zijn kleutertijd ging hij met Indische 
kinderen om. “Dat mijn vriendjes en vriendinnetjes met hun familie bezig waren te 
assimileren binnen de Nederlandse normen en waarden die toen golden, wist ik 
helemaal niet.” 

 
naar: Haagsche Courant van 7 juni 2004 
 

1p  4 Waarom zijn de Indische Nederlanders zo gemakkelijk in Nederland geïntegreerd? 
A Zij hadden veel invloed op de politiek. 
B Zij kregen in Nederland een aparte behandeling. 
C Zij waren goed opgeleid.  
D Zij werden door de overheid gezien als etnische minderheid. 
 

1p  5 Van de migranten uit het voormalig Nederlands-Indië integreerden met name de groep 
Indische Nederlanders snel in de Nederlandse samenleving. Molukkers daarentegen, ook 
afkomstig uit het voormalig Nederlands-Indië, integreerden moeilijker.  
Waarom verliep de integratie van vooral Molukkers moeilijker? 
A Zij hechten veel waarde aan de eigen Molukse cultuur. 
B Zij koesterden het ideaal van een eigen staat op de Molukken. 
C Zij waren niet vertrouwd met de Nederlandse cultuur. 
D Zij zijn in Nederland gekomen als gastarbeiders. 
 
tekst 4  
 

Aantal moslims verdubbeld in vijftien jaar 
 
Begin 2004 woonden er volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) ongeveer 945.000 moslims in Nederland. Daarmee is het aantal 
moslims sinds de telling in 1990 verdubbeld tot bijna zes procent van de 
Nederlandse bevolking. Een kleine veertig procent van deze groep behoort tot de 
tweede generatie.

 
bron: Trouw van 21 september 2004 
 

2p  6 Volgens tekst 4 is het aantal moslims van 1990 tot 2004 verdubbeld.  
 Door welke factoren is het aantal moslims verdubbeld? Noem er twee. 
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Opmerking: vbo en mavo waren vroeger aparte schooltypen; deze schooltypen zijn 
samengevoegd tot het vmbo. 
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bron: Rapportage Minderheden 2003, Sociaal Cultureel Planbureau 
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2p  7 Op grond van de tabellen 1 en 2 kun je concluderen dat allochtonen steeds beter 
geïntegreerd raken in de Nederlandse samenleving.  

 Noem uit elke tabel een gegeven dat deze conclusie ondersteunt. 
Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een gegeven uit tabel 1 is …… 
Een gegeven uit tabel 2 is …… 
 

2p  8 Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek had 2% van de autochtonen eind 2002 een 
gesubsidieerde baan. Van de niet-westerse allochtonen had 5% een gesubsidieerde 
baan. Het instellen van gesubsidieerde banen is een maatregel van de overheid om de 
arbeidssituatie van allochtonen te verbeteren. 

 Wat kan de overheid nog meer doen om de arbeidssituatie van allochtonen te 
verbeteren? Noem twee maatregelen. 

 
tekst 5 
 

De feiten: werkloosheid onder allochtone vrouwen 
 
Slechts een kwart van alle Turkse en Marokkaanse vrouwen heeft een baan. 
Het betreft niet alleen vrouwen uit de eerste generatie, maar ook de veel jongere 
Turkse en Marokkaanse vrouwen die als huwelijkspartner naar Nederland zijn 
gehaald.

 
bron: Brabants Dagblad van 3 juli 2004 
 
Lees tekst 5. 

2p  9 Een meerderheid van de Turkse en Marokkaanse vrouwen heeft geen baan. Dit heeft 
zowel te maken met de Nederlandse samenleving als met de eigen cultuur. 

 Noem twee oorzaken van de grote werkloosheid onder deze vrouwen die te maken 
hebben met de Nederlandse samenleving.  

 
tekst 6 
 

Alcohol en muziekvoorkeur 
 
Het alcoholgebruik ligt onder fans van Hiphop/Rap/+R&B lager dan onder de fans 
van Pop/Rock of Dance/House/Techno. Dit hangt mogelijk samen met de voorkeur 
van Turken en Marokkanen voor deze muzieksoort. Alcoholgebruik komt minder 
vaak voor onder Turken en Marokkanen.

 
bron: www.trimbos.nl 
 
Lees tekst 6. 

1p  10 Culturen hebben een aantal kenmerken. 
Welk cultuurkenmerk geeft een verklaring voor het feit dat Turken en Marokkanen minder 
vaak alcohol gebruiken dan andere groepen? 
A de eetgewoonten 
B de muziek 
C de religie 
D de rolpatronen 
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1p  11 De integratie van allochtonen op het gebied van onderwijs en politiek laat te wensen over. 
 Noem een mogelijkheid op het gebied van politiek om de integratie van allochtonen 

te bevorderen.  
1p  12  Noem een mogelijkheid op het gebied van onderwijs om de integratie te bevorderen. 

 
2p  13 Er is een verschil tussen de manier waarop linkse en rechtse partijen integratie van 

allochtonen zien. 
 Geef van de volgende zinnen aan of die het beste passen bij ‘links’ of ‘rechts’.  

1 Allochtonen moeten worden geprikkeld tot het zoeken naar werk door het verlagen van 
uitkeringen. 
2 Allochtonen moeten zich volledig aanpassen aan de Nederlandse cultuur. 
3 Integratie moet plaatsvinden, maar met behoud van eigen cultuurkenmerken. 
Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en vul het antwoord aan met de woorden ‘links’ of ‘rechts’. 
Zin 1 past het best bij …… 
Zin 2 past het best bij …… 
Zin 3 past het best bij …… 
 

1p  14 Nederland voert een restrictief toelatingsbeleid. Dat leidt ertoe dat 
A alleen buitenlanders die trouwen met een Nederlander welkom zijn. 
B economische vluchtelingen geen verblijfsvergunning krijgen. 
C EU-burgers hier slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen wonen. 
D politieke vluchtelingen geweigerd worden. 
 
tekst 7 
 

Rapper Raymzter – songtekst over Marokkanen 
 
“Ze willen ons zwart maken als ze over ons praten. 
We hebben ze niks gedaan en toch willen ze ons haten. 
Ze willen ons zwart maken als ze over ons praten. 
Tijd dat dit verandert, heb je dat niet in de gaten (...).”  
“(...) Onterecht worden we gehaat en gevreesd. 
De krant speelt eropin en met name de TV 
maar dat jij er aan meedeed, verbaast me nog steeds. (...)”  
“(...) Dus ik kwam om jullie dames en heren te leren 
niet iedereen over één kam te scheren.” 

 
 

1p  15 Bovenstaande songtekst is geschreven door rapper Raymzter. 
Wat wil rapper Raymzter het publiek onder andere duidelijk maken? 
A Er zijn geen problemen met Marokkanen. 
B Massamedia geven objectieve informatie. 
C Mensen hebben vooroordelen over Marokkanen.  
D Nederland is een multiculturele samenleving. 
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POLITIEK EN BELEID 
 
tekst 8 
 

VVD en D66 samen voor Europese verkiezingen 
 
DEN HAAG - D66 gaat toch in zee met de VVD voor de Europese verkiezingen in 
juni. De samenwerking blijft beperkt tot een lijstverbinding. De twee …… partijen 
zullen onafhankelijk van elkaar campagne voeren en geen gezamenlijke 
kandidatenlijst presenteren.

 
naar: NRC Handelsblad van 13 maart 2004 
 

1p  16 Wat moet op de puntjes in tekst 8 worden ingevuld? 
A christen-democratische 
B liberale 
C sociaal-democratische 
 

1p  17 D66 en de VVD willen samenwerken voor de Europese verkiezingen. 
Waarvoor gaan de mensen stemmen tijdens deze verkiezingen? 
A de Europese Commissie  
B de Europese Grondwet via een referendum 
C het Europees Parlement  
 
tekst 9 
 

Actiegroep boos op gemeente  
 
AALTEN - 111 inwoners van het dorp Lichtenvoorde hebben handtekeningen 
gezet tegen het windmolenpark Hagenwind. De actiegroep 'Hagenwind Nee' 
vreest dat de handtekeningen door de gemeente Aalten zijn kwijt geraakt.  
Op koninginnedag werden de 111 handtekeningen door twee leden van de 
actiegroep afgegeven op het gemeentehuis. Bij de handtekeningen hoorde een 
petitie, die gericht was aan de gemeenteraad van Aalten. De actiegroep had de 
handtekeningen verzameld aan de rand van het dorp Lichtenvoorde. De bewoners 
vrezen hun mooie uitzicht te verliezen en krijgen te maken met lawaai van de acht 
turbines, die 140 meter hoog worden.

 
naar: de Gelderlander van 18 mei 2004 
 

2p  18  Noem twee kenmerken van een pressiegroep en geef per kenmerk aan waarom de 
actiegroep in tekst 9 daaraan voldoet. 

Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1 van een pressiegroep: …… 
De actiegroep voldoet daaraan omdat ……  
Kenmerk 2 van een pressiegroep: …… 
De actiegroep voldoet daaraan omdat ……  
 

2p  19 De actiegroep in tekst 9 heeft handtekeningen verzameld. 
 Wat kan deze actiegroep nog meer doen om te zorgen dat het windmolenpark er niet 

komt? Noem twee mogelijkheden. 
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tabel 3 
 

Uitslag Europese verkiezingen in Nederland

% in 1999

% in 2004

Legenda:

CDA PVDA VVD Gr. L Chr. U/
SGP

D66 SP EU.
Trans

Overig

opkomst 39,1%
26,9 24,5

20,1
23,6

19,7

13,1 11,8

7,4 8,7
5,9 5,8 4,2 5,0

7,0 7,3

2,0

7,0

 
naar: de Volkskrant van 11 juni 2004 
 

1p  20 In tabel 3 staat de uitslag van de Europese verkiezingen in 1999 en 2004. 
Welke politieke stroming is in Nederland het grootst geworden in 2004, als je de uitslagen 
van partijen bij elkaar optelt? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de rechts-extremistische stroming 
D de socialistische / sociaal-democratische stroming 
 
tekst 10 
 

Bas Eenhoorn, voorzitter van de VVD, zegt: 
“Ik ben er altijd vanuit gegaan dat een politieke partij in Nederland twee 
belangrijke taken heeft:  
1 zorgen voor ……  
2 het opstellen van een verkiezingsprogramma.”

 
naar: de Gelderlander van 20 november 2003 
 

1p  21  Wat kan op de puntjes in tekst 10 worden ingevuld? 
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tekst 11 
 

Spanje hels over rapport Van Boven 
 
De Spaanse regering is woedend over het rapport van Theo van Boven. Hij is 
speciaal VN-rapporteur voor marteling. In het rapport staat dat de Spaanse politie 
zich schuldig maakt aan foltering. 

 
naar: de Volkskrant van 27 maart 2004 
 
Lees tekst 11. 

1p  22 Volgens Theo van Boven houdt Spanje zich niet aan een kenmerk van de rechtsstaat. 
Welk kenmerk van de rechtsstaat staat in Spanje volgens Theo van Boven onder druk? 
A Alle burgers zijn voor de wet gelijk. 
B De overheid dient de rechten van de burgers te waarborgen. 
C De rechter is onafhankelijk. 
D De staatsmachten zijn van elkaar gescheiden. 
 
tekst 12 
 

Tijdens de openbare verhoren in september 2004 over de aanleg van grote 
projecten, zoals de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn, bleek dat verschillende  
…… de minister verkeerd hadden ingelicht. Zij hielpen de minister bij het maken 
van plannen en nieuw beleid, maar steeds werden lagere bedragen ingeschat dan 
de werkelijke kosten.

 
naar: de verhoren van de commissie Duijvestein, 2004 
 

1p  23 Welke term moet op de puntjes in tekst 12 worden ingevuld? 
A ambtenaren 
B Eerste Kamerleden 
C kabinetten 
D staatssecretarissen 
E Tweede Kamerleden 
 

1p  24 De Nederlandse koningin heeft verschillende functies. Na de Olympische Spelen 2004 in 
Athene heeft koningin Beatrix de Nederlandse medaillewinnaars ontvangen.  
Welke functie oefent de koningin hier uit? 
A de controlerende functie 
B de politieke functie 
C de symbolische functie 
D de wetgevende functie 
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tekst 13 
 

Kabinet laat Grondwet intact  
 
DEN HAAG - Een volgorde van grondrechten aanbrengen of de Grondwet wijzigen 
is niet nodig om vraagstukken als discriminatie, kledingvoorschriften of eerwraak 
op te pakken. Die conclusie trekt het kabinet in een nota die minister De Graaf 
(Bestuurlijke Vernieuwing) gisteren heeft gepresenteerd. 
De nota is een reactie op de discussie die de afgelopen tijd woedde over 
discriminerende uitlatingen door imams over homoseksuelen, hoofddoekjes, 
vrouwenbesnijdenis en eerwraak. Deze discussies lieten volgens het kabinet zien 
dat er onduidelijkheid bestaat over de onderlinge verhouding tussen grondrechten.

 
bron: Provinciale Zeeuwse Courant van 19 mei 2004 
 
Lees tekst 13. 

1p  25 Heeft het kabinet de bevoegdheid om de Grondwet te veranderen? 
A Ja, het kabinet heeft de uitvoerende macht. 
B Ja, het kabinet heeft de wetgevende macht. 
C Nee, de rechterlijke macht moet eerst toestemming geven. 
D Nee, het parlement heeft het laatste woord. 
 

1p  26 Eén van de vraagstukken die genoemd zijn in tekst 13, is het wel of niet mogen dragen 
van hoofddoekjes door moslimvrouwen. Zij vinden dat ze in Nederland het recht hebben 
om het hoofddoekje te mogen dragen. 
Naar welk grondrecht zouden deze vrouwen verwijzen? 
A godsdienstvrijheid 
B recht op privacy 
C vrijheid om te demonstreren 
D vrijheid van vergadering 
 

1p  27 Welke uitspraak over de Europese Unie (EU) of het Europees parlement is juist? 
A De EU bepaalt hoeveel belasting de burgers in Nederland moeten betalen. 
B De EU heeft grote invloed op de landbouw in Nederland. 
C Het Europees parlement controleert het beleid van de Nederlandse regering. 
D Het Europees parlement vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten van de EU. 
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tekst 14 
 

Initiatiefwet voor huursubsidie studentenkamers 
 
UTRECHT - Vandaag is er een initiatiefwet ingediend die huursubsidie voor 
studentenkamers mogelijk maakt. De studentenvakbond is verheugd met dit 
voorstel en hoopt dat de Tweede Kamer hiermee akkoord gaat.

 
naar: www.lsvb.nl van 25 augustus 2004 
 
Lees tekst 14. 

1p  28 Wat is een initiatiefwet? 
een wet ingediend door 
A ambtenaren 
B een belangenorganisatie 
C een minister 
D een Tweede Kamerlid 
 
tekst 15 
 

Linkse dromen en rechtse daden op partijdag 
 
Bas van der Vlies hield het gehoor van zo'n duizend jongeren voor dat zijn partij 
niet wil buigen voor links of rechts. Hij plaatste ‘linkse dromen en rechtse daden’ in 
het perspectief van rentmeesterschap. “We mogen de aarde benutten, maar niet 
tot elke prijs. We moeten altijd oog houden voor de effecten van projecten op het 
milieu.”

 
bron: Nederlands Dagblad van 5 april 2004 
 

1p  29 Van welke partij is iemand aan het woord in tekst 15? 
A GroenLinks 
B LPF 
C PvdA 
D SGP 
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tekst 16 
 

Het beleid van het kabinet-Balkenende II stuitte op grote weerstand bij de 
vakbonden. 
Vooral het beleid ten aanzien van de WAO en het niet eerder met pensioen 
kunnen gaan, leidde op 2 oktober 2004 tot een grote demonstratie op het 
Museumplein in Amsterdam.

 
naar: De Telegraaf van 3 oktober 2004 
 
Lees tekst 16. 

1p  30 Op welk beleidsterrein van de overheid hebben de vakbonden veel kritiek? 
op het terrein van 
A de sociale zekerheid 
B de werkgelegenheid 
C openbare orde en veiligheid 
D welzijn en volksgezondheid 
 
tekst 17 
 

Referendum over bomenkap heel dichtbij  
 
GRONINGEN - Het kapbeleid voor bomen lijkt onderwerp te worden van het 
volgende referendum in de stad Groningen. Een groep inwoners wil de bomen in 
de stad beschermen en heeft bij het stadsbestuur een verzoek ingediend voor het 
houden van een referendum. 

 
naar: Dagblad van het Noorden van 24 september 2004 
 

1p  31 In tekst 17 wordt gesproken over het stadsbestuur. 
Wie zijn de bestuurders van een stad? 
A ambtenaren en college van B & W 
B college van B & W en de gemeenteraad 
C de burgemeester en ambtenaren 
D de wethouders en de gemeenteraad 
 

1p  32 Welke politieke partij heeft als eerste gepleit voor het invoeren van een referendum in 
Nederland? 
A CDA 
B D66 
C GroenLinks 
D VVD 
 

1p  33 In 2002 was de opkomst van de kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen 58%. 
Een laag opkomstpercentage bij verkiezingen wordt gezien als een knelpunt in onze 
democratie. 
Waarom is dit een knelpunt? 
A Bij het nemen van beslissingen wordt minder rekening gehouden met standpunten van 

minderheden. 
B De gemeenteraad kan minder goed haar controlerende taak uitoefenen. 
C De gemeenteraad vertegenwoordigt niet goed de wensen van de burgers. 
D Er komen minder politieke partijen in de gemeenteraad. 
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ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: VERKEERSONVEILIGHEID 
 
tekst 18 
 

Moet de brommerleeftijd omhoog? 
 
Zijn brom- en snorfietsers te jong, te onervaren of beide? Morgen bespreekt 
minister Peijs (Verkeer) met de Tweede Kamer hoe het ‘brommen’ veiliger kan 
worden. Onder brom- en snorfietsers vallen jaarlijks ongeveer 100 doden en 3000 
zwaargewonden. 
Peijs wil de minimumleeftijd voor bromfietsers optrekken van 16 naar 17 jaar. Zo 
worden volgens haar jaarlijks 23 doden en 1000 zwaargewonden gespaard. 

5 

10 

15 

Een kamermeerderheid verzet zich tegen de leeftijdsverhoging. PvdA en VVD 
pleiten voor de invoering van een rijbewijs waar ook een praktijkexamen voor 
gedaan moet worden. Het CDA wil het eenvoudiger houden door de brommerrijder 
alleen een aantal praktijklessen te laten volgen, een examen vindt het CDA niet 
nodig. 
Volgens de Bovag (brancheorganisatie voor autohandelaren en garagehouders) 
en de Rai Vereniging (gemotoriseerde tweewielen) zou een leeftijdsverhoging te 
veel groepen benadelen. Ook zou de omzet van de branche met 28 procent dalen. 
Voor verkeersveiligheidsorganisatie 3VO en de Fietsersbond gaat het plan van 
Peijs juist niet ver genoeg. Zij willen de minimumleeftijd verhoogd zien van 16 naar 
18 jaar.

 
naar: Trouw van 9 maart 2004 
 
Lees tekst 18. 

4p  34 Verkeersonveiligheid is een maatschappelijk vraagstuk. Iets is een maatschappelijk 
vraagstuk als het aan een aantal voorwaarden voldoet. 

 Noem twee voorwaarden van een maatschappelijk vraagstuk en illustreer elk met een 
voorbeeld uit tekst 18. 

Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Verkeersonveiligheid is een maatschappelijk vraagstuk omdat het voldoet aan de 
volgende twee voorwaarden: 
1 …… 
2 …… 
De voorbeelden uit tekst 18 die hier bij passen: 
bij 1: …… 
bij 2: …… 
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Zie tekst 18. 
1p  35 Het politieke besluitvormingsproces kent een aantal fasen: 

fase 1: (h)erkennen van problemen 
fase 2: vergelijken / afwegen van problemen 
fase 3: beslissen over problemen 
fase 4: uitvoeren van besluiten 
In welke fasen bevindt zich het besluitvormingsproces over de aanpak van de 
verkeersonveiligheid onder bromfietsers?  
A fase 1 en fase 2 
B fase 2 en fase 3 
C fase 3 en fase 4 
D fase 4 en fase 1 
 
tabel 4 
 

 
 

1p  36 Naar aanleiding van tabel 4 volgen drie uitspraken: 
1 Het aantal verkeersdoden in personenauto’s is tussen 1990 en 2002 afgenomen. 
2 Het aantal verkeersdoden op brom- of snorfietsen is tussen 1990 en 2000 licht gedaald. 
3 Het is door de jaren heen onveiliger geworden om aan het verkeer deel te nemen. 

 Schrijf op of elke uitspraak juist of onjuist is. 
Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Uitspraak 1 is …… 
Uitspraak 2 is …… 
Uitspraak 3 is …… 
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tekst 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE BESTE 
VERKEERSDREMPEL

IS 
VRIENDELIJKHEID 

 
bron: www.Loesje.nl 
 
tekst 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elk jaar sterven er weer honderden jongeren tussen 16 en 25 jaar  
in het verkeer. Veelal met de auto of scooter. 

Vooral jongens in deze leeftijdsgroep zijn slachtoffer. 
 +++STOP+++ Ongevallen die in veel gevallen te  

voorkomen waren. TeamAlert is een team van 3 jongens  
en 2 meiden die de komende periode jouw aandacht  

zullen vragen voor verkeersveiligheid. 
 +++STOP+++ Ook jij kunt meedoen en meedenken.  

Door je ervaringen met verkeersveiligheid en ongevallen  
aan het team door te geven. Je kunt ook suggesties  
voor verbeteringen van verkeersveiligheid bij ons  

inleveren. +++STOP+++ Wij zullen met de minister van  
Verkeer en Waterstaat, Tineke Netelenbos, overleggen  
wat nodig is om de aandacht voor verkeersveiligheid  

bij jongeren, te verbeteren. +++ S T O P +++ 
Bezoek onze site voor meer info: 

 
w w w - t e a m a l e r t - n l  

 

bron: TeamAlert
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tekst 21 
 

Helm op 
Daar kun je mee thuis komen

 
bron: Postbus 51 
 
tekst 22 
 

NO MORE X-IDENTS 
 
In het kader van de jongerenverkeersveiligheidscampagne NO MORE X-IDENTS 
was zaterdag 9 juni precies om 16.00 uur bij knooppunt Hoevelaken een kruis van 
100 begrafenisauto’s gevormd: het Stopkruis. Het kruis staat symbool voor:  
NO MORE X-IDENTS. 
Tegelijkertijd woonden honderden jongeren in Amersfoort het STOPconcert bij. 
TeamAlert wilde met het Stopkruis aandacht van de media vragen voor het hoge 
aantal verkeersslachtoffers onder jongeren. De opzet slaagde. Het NOS-journaal 
besteedde er aandacht aan evenals vele radiozenders en landelijke en regionale 
dagbladen.

 
bron: brochure TeamAlert 
 

2p  37 Burgers en groeperingen hebben verschillende mogelijkheden om een maatschappelijk 
probleem onder de aandacht van de politiek te brengen. 

 Welke mogelijkheid herken je in tekst 20 en in tekst 22? 
Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
in tekst 20: …… 
in tekst 22: …… 
 

2p  38 In de teksten 18, 20 en 22 staan verschillende belangen- of pressiegroepen. 
 Noem twee pressiegroepen die elk een ander belang hebben.  

Doe het zo: 
Neem onderstaand schema over en vul in. 
pressiegroep      belang 
1 ……       …… 
2 ……       …… 
 
Lees tekst 21. 

2p  39 De overheid gebruikt spotjes van Postbus 51 om de burgers voor te lichten.  
De overheid gaat er van uit dat deze campagnes effect hebben. 

 Wat zegt de selectieve perceptietheorie over het effect van Postbus 51-spotjes? 
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1p  40 De spotjes die de overheid uitzendt via de campagnes van Postbus 51 (zie tekst 21) 
hebben de bedoeling een bepaalde doelgroep te beïnvloeden. 
Op welk terrein spelen de massamedia een rol in tekst 21?  
op het terrein van: 
A de democratische besluitvorming 
B de socialiserende functie  
C de vrijetijdsbesteding 
D de waakhondfunctie 
 

1p  41 Bij welke omroep en/of zender(s) kan Postbus 51 het beste een spotje uitzenden om de 
doelgroep van het spotje in tekst 21 te bereiken?  
Bij  
A BNN op Nederland 2 en Veronica 
B KRO op Nederland 1 en SBS 6 
C RTL 5 en RTL 7 
D VPRO op Nederland 3 en TALPA 
 

1p  42 Welke teksten hebben een subjectief karakter? 
A alleen tekst 18 en 20 
B alleen tekst 18 en 22 
C alleen tekst 19, 20 en 21 
D alleen tekst 19, 21 en 22 
 

3p  43 Verkeersonveiligheid van bromfietsers als maatschappelijk vraagstuk kun je van 
verschillende kanten bekijken. Dit noemen we benaderingswijzen of invalshoeken.  
Er zijn er drie: de politiek-juridische, de sociaal-economische en de sociaal-culturele 
invalshoek. 

 Geef van elke invalshoek een voorbeeld uit of naar aanleiding van de teksten. 
Neem de invalshoeken over en schrijf het voorbeeld erachter. 
 

3p  44 Minister Peijs van Verkeer wil de minimumleeftijd voor bromfietsers optrekken van 16 
naar 17 jaar (zie regel 5 in tekst 18). 

 Vind jij dat de leeftijd om brommer te mogen rijden omhoog moet? 
Geef in 60 tot 90 woorden je eigen mening. Betrek in je betoog twee argumenten: feiten 
over de omvang van het probleem verkeersonveiligheid en opvattingen van groeperingen 
of politieke partijen. 
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Examen VMBO-GL en TL 

2005 
tijdbak 1 

 
 

 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 26 mei

9.00 – 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 
 
tekst 1 

 
Abou Jahjah: Nederland weer multicultureel 
 
AMSTERDAM - De Arabisch-Europese Liga (AEL) heeft tot taak Nederland "terug 
te duwen naar een multicultureel land". Dat zei AEL-voorzitter Abou Jahjah 
zondag in het tv-programma Buitenhof. Hij wijst af dat migranten zich volledig 
aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Abou Jahjah, die in België met zijn 
beweging omstreden is, wil dat moslims integreren met behoud van eigen 
identiteit.

 
bron: De Telegraaf van 2 maart 2003 
 

1p  1 Welk vraagstuk over het multiculturele karakter van de samenleving is te herkennen in 
tekst 1? 
A een politiek-juridisch vraagstuk 
B een sociaal-cultureel vraagstuk 
C een sociaal-economisch vraagstuk 
 

1p  2 Wat betekent het als moslims geïntegreerd zijn in Nederland? 
Dit betekent dat moslims 
A een gelijkwaardige positie in de Nederlandse samenleving hebben. 
B een inburgeringscursus hebben gevolgd. 
C het recht hebben om hun godsdienst te belijden. 
 

1p  3 In de jaren zestig en begin zeventig van de vorige eeuw kwamen de eerste groepen 
moslims naar Nederland.  
Wat was toen het beleid van de Nederlandse overheid? 
A Deze groepen werden geweerd en moesten zo snel mogelijk Nederland uit. 
B Er was nauwelijks beleid. Er werd gedacht dat het verblijf van tijdelijke aard zou zijn.  
C Integreren met behoud van eigen identiteit. 
D Zo snel mogelijk volledig aanpassen aan de Nederlandse cultuur. 
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2p  4 Hoewel de werkloosheid onder allochtonen vanaf 1995 sterk is gedaald, is in 2002  
10,5% van de allochtonen werkloos tegenover 3,3% van de autochtonen (bron: 
Rapportage Minderheden van het Sociaal Cultureel Planbureau, oktober 2003).  
Hieronder staan vier mogelijke verklaringen voor het feit dat de werkloosheid onder 
allochtonen hoger is dan onder autochtonen: 
1 Er bestaat bij werkgevers weerstand om allochtonen aan te nemen. 
2 Allochtonen zijn gemiddeld lager opgeleid dan autochtonen. 
3 Niet alle allochtonen zijn bekend met sollicitatieprocedures. 
4 Bedrijven stellen steeds hogere scholingseisen. 

 Welke twee van deze verklaringen voor de achterstand van allochtonen hebben te 
maken met allochtone groepen zelf en welke twee met de samenleving als geheel?  

Doe het zo:  
Neem de onderstaande regels over en vul de juiste nummers in. 
allochtone groepen zelf: de nummers … en …  
samenleving: de nummers … en …  
 
tekst 2 
 

Leuke Indische oma's in Zonnehof 
 
Tilburg raakt weer in de ban van het muziekfestival Festival Mundial. Gisteren 
bezocht de muziekgroep Anak Wayang uit Indonesië de ouderen in zorgcentrum 
Zonnehof. 
De 74-jarige Prully Pfeiffer schuifelt naar de tafel met de jonge artiesten toe. Ze 
maakt een praatje met de 13-jarige Dhika Mayasara Fitrina. In het Javaans. Dhika 
lacht verlegen. "Echt leuk dat deze groep hier langskomt", vindt Prully. Ze woont in 
een van de aanleunwoningen van zorgcentrum Zonnehof en komt elke woensdag 
naar het Kumpalan Orang Tua, de inloopdag voor Indische en Molukse ouderen in 
Zonnehof.

 
naar: Brabants Dagblad van 12 april 2002 
 

1p  5 Waarom zijn Indische mensen naar Nederland gekomen? 
A Ze kwamen hier studeren en de meesten zijn toen gebleven. 
B Ze werden als ‘gastarbeiders’ door Nederlandse bedrijven naar Nederland gehaald. 
C Ze zagen geen toekomst in de nieuwe republiek Indonesië.

Pagina: 734Voor 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).



 

500010-1-580o 4 ga naar de volgende pagina 

tekst 3 
 

Ambon 
 
Atus Kappuw werd op 3 december 1924 geboren in het dorpje Hutumuri op 
Ambon. Aan de muur van zijn huis in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel 
hangt een grote foto van zijn dorp. Rieten daken steken uit boven een groene golf 
van palmbomen.

 
bron: Rotterdams Dagblad van februari 2003 
 

1p  6 Uit tekst 3 blijkt een gevoel van heimwee naar Ambon. De integratie van de Molukse 
groep in de Nederlandse samenleving is moeizaam verlopen. 
Wat is de belangrijkste reden waarom de integratie van de Molukse groep moeizaam is 
verlopen? 
A De Molukkers hadden geen verblijfsvergunning. Die is pas veel later gekomen.  
B De Molukkers leefden in kampen in afwachting van de terugkeer naar de Molukken. 
C De Molukkers verstonden in de eerste periode geen Nederlands. 

 
tekst 4 
 

Taaltoets voor alle kleuters 
 
DEN HAAG - Kleuters die voor het eerst naar de basisschool gaan, moeten een 
verplicht taalexamen afleggen. Als blijkt dat de kinderen de Nederlandse taal niet 
of nauwelijks beheersen en een taalachterstand hebben, dan volgt verplicht bijles.

 
bron: De Telegraaf van 27 juni 2002 
 

2p  7 De taaltoets uit tekst 4 is een voorstel van het kabinet. Het goed beheersen van de 
Nederlandse taal is belangrijk om geen achterstand in het onderwijs op te lopen. Dit geldt 
met name voor allochtone groepen. 

 Noem twee andere overheidsmaatregelen om achterstanden van allochtone 
leerlingen in het onderwijs te bestrijden. 
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tekst 5 
 

 
1 Van Surinamers wordt gezegd dat zij veel respect hebben voor de ouderen. 
2 De nuchtere Nederlanders zoeken hun geluk in individuele vrijheid. 
3 Bij veel 'nieuwe' Nederlanders staat de traditionele familieband hoog in het 

vaandel.
 
bron: Hallo Holland, Teleac april 2003 
 

1p  8  Welk cultuurtype (ik-cultuur of wij-cultuur) hoort bij 1, 2 en 3 uit tekst 5? 
Doe het zo:  
Neem onderstaande nummers over en schrijf achter de nummers ik-cultuur of  
wij-cultuur. 
1 … 
2 … 
3 … 
 
tekst 6 

 
Als we niets doen, neemt het antisemitisme toe … 
 
Joden worden weer rijk en machtig genoemd. Op straat worden ze regelmatig 
uitgescholden en op school soms weggetreiterd. 
 
Het Meldpunt voor Discriminatie Amsterdam noteerde het laatste jaar een  
verdubbeling (105 in totaal) van het aantal klachten over antisemitisme. Ook het 
meldpunt Discriminatie Internet spreekt met 600 klachten van een verdubbeling. 
Daarmee is het aantal antisemitische uitlatingen bijna net zo groot als de 
hoeveelheid discriminerende opmerkingen tegenover moslims, terwijl er maar 
40.000 joden in Nederland zijn. 

 
naar: Nederlands Dagblad van 14 juni 2003 
 

2p  9 De overheid en organisaties hebben mogelijkheden om discriminatie te bestrijden. 
Een mogelijkheid is het Meldpunt voor Discriminatie Amsterdam in tekst 6. 

 Noem twee andere mogelijkheden van de overheid en van organisaties om 
discriminatie aan te pakken. 

 
1p  10 In de tekst staat dat het aantal klachten over antisemitisme is verdubbeld. 

Wat is een oorzaak van de toename van discriminerende en antisemitische 
opmerkingen? 
A Mensen maken steeds meer kennis met de cultuur van minderheidsgroepen. 
B Steeds meer mensen uit allochtone groepen voelen zich bedreigd door autochtone 

Nederlanders.  
C Steeds meer mensen vinden dat de integratie van veel allochtonen geheel of 

gedeelteliijk geslaagd is. 
D Wanneer het economisch slecht gaat, krijgen leden van minderheidsgroepen de 

schuld van deze verslechtering. 
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tekst 7 
 

Slavernijmonument in Amsterdam onthuld 
 
AMSTERDAM - In aanwezigheid van koningin Beatrix is in het Oosterpark het 
Nationaal Monument Slavernij-verleden onthuld. Bij de onthulling waren tal van 
genodigden aanwezig, maar de afstammelingen van de slaven stonden 
voornamelijk op grote afstand achter de hekken.

 
naar: De Telegraaf van 1 juli 2002 
 

1p  11 Onder welke groepen allochtonen in Nederland komen vooral afstammelingen voor van 
de slaven? 
A Antillianen en Surinamers 
B Chinezen en Japanners 
C Marokkanen en Turken 
 
Opvattingen van twee politieke partijen: 
 
tekst 8 
 

Nieuwe Nederlanders en zij die al geruime tijd in ons land wonen, moeten 
Nederlands leren en de overheid biedt daarvoor de mogelijkheden. Nieuwkomers 
moeten zich vertrouwd maken met de normen die in onze wetten staan. Niet-
Nederlanders krijgen kiesrecht.

 
 
tekst 9 
 

Vreemdelingen wordt zo snel mogelijk geleerd zich als zelfstandige burger 
staande te houden. Daarom wordt een verplichte inburgeringscursus aangeboden. 
Wie deze verplichting niet nakomt, krijgt een straf. Ook iedereen die al in 
Nederland is, moet onze taal beheersen en zich naar de Nederlandse waarden en 
normen, die in de Grondwet staan, gedragen.

 
bron: Inburgeren De perfecte allochtoon, Trouw dossier nr. 27, 2003 
 

1p  12 Alle partijen zijn voor maatschappelijke integratie van allochtone groepen met 
uitzondering van rechts-extremistische partijen. Wel leggen de verschillende politieke 
partijen verschillende accenten. 
Van welke politieke partij komt tekst 8 en van welke tekst 9? 
 
tekst 8  tekst 9 
A GroenLinks  PvdA 
B PvdA  VVD 
C VVD  GroenLinks 
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tekst 10 
 

De bruiden blijven komen 
 
Wie aan immigranten denkt, denkt aan asielzoekers. Dat is merkwaardig, want 
asielzoekers vormen een kleine minderheid. Over de grootste groep is veel minder 
discussie: dat zijn de mensen die naar Nederland komen om er te trouwen of zich 
bij een gezin te voegen. De VVD en het CDA stellen strengere regels voor: laat 
een bruid in Marokko eerst de taal leren, voordat ze naar Nederland mag reizen. 
Of stel hogere eisen aan het inkomen van de bruidegom.

 
bron: Allochtonië, Migranten in Nederland, samenstelling Toine Heijmans, de Volkskrant 
en J.M. Meulenhof bv, Amsterdam 2003 
 
Zie tekst 10. 

1p  13 Nederland voert een restrictief toelatingsbeleid, maar mag migranten die hier komen door 
gezinshereniging en gezinsvorming niet weigeren. 
Op grond van welke overeenkomst mag de overheid deze migranten geen 
verblijfsvergunning weigeren? 
A artikel 1 van de Grondwet 
B de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens 
C het akkoord van Schengen 
D het vluchtelingenverdrag van Genève 
 

2p  14 In tekst 10 staat een voorbeeld van het restrictief toelatingsbeleid voor immigranten. 
 Noem twee argumenten waarmee de overheid een restrictief toelatingsbeleid 

verdedigt.  
 
tekst 11 

 
‘Klem tussen twee werelden’

 
naar: NRC Handelsblad van 27 mei 2003 
 

1p  15 Deze uitspraak stond boven een krantenartikel over de problemen die Marokkaanse 
jongeren hebben in Nederland. 
Wat wordt met deze uitspraak ‘Klem tussen twee werelden’ bedoeld?  
A Marokkaanse jongeren leven met hun ouders in wijken van grote steden met veel 

allochtonen. Deze manier van wonen wijkt sterk af van de manier waarop de meeste 
autochtone Nederlanders wonen en leven. 

B Marokkaanse jongeren moeten rekening houden met de cultuur van hun ouders. Deze 
cultuur is vaak anders dan de Nederlandse normen en waarden die deze jongeren ook 
leren via school en de media.  

C Marokkaanse jongeren vormen een jongerensubcultuur. Deze cultuur is anders dan 
de waarden en normen die op school gelden. Gevolg is dat deze jongeren minder 
goed leren.  
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1p  16 De regering komt met een nieuwe wet om het voor burgers moeilijker te maken een bruid 
of bruidegom uit het buitenland te halen. Als Eddie de Boer uit Zwolle dit op de tv hoort, 
besluit hij zijn Italiaanse vriendin Maria zo snel mogelijk naar Nederland te halen. Hij wil 
met haar gaan trouwen, voordat de wet er is. 
Waarom hoeft Eddy zich eigenlijk geen zorgen te maken? 
A De nieuwe wet geldt voor allochtonen en niet voor autochtone Nederlanders. 
B Maria is afkomstig uit een land van de Europese Unie en dan heb je geen 

toestemming nodig. 
C Volgens het Verdrag van Genève kan de regering het over laten komen van een 

huwelijkspartner naar Nederland niet moeilijker maken. 
 
 
POLITIEK EN BELEID 
 
tekst 12 

 
Bepaalt de minister-president de satire? 
 
DEN HAAG - Premier Balkenende roept op tot een debat over de grenzen aan 
satire over het koninklijk huis. Een slimme zet of juist een reden tot meer 
spotzucht? Vijf betrokkenen zullen aangeven hoe zij hierover denken, onder wie 
Maartje van Weegen, journaliste van het NOS-Journaal. In een interview maakt zij 
duidelijk wat haar standpunt is.

 
naar: de Volkskrant van 11 november 2003 
 

 
 
Kopspijkers: Jack Spijkerman 
 

1p  17 Minister-president Balkenende vond dat bepaalde satirische programma’s op de televisie 
zoals Kopspijkers en Egoland te ver gingen bij het bespottelijk maken van het koninklijk 
huis. De regering kan deze satireprogramma’s niet verbieden. 

 Door welk grondrecht in een democratische samenleving kan de regering deze 
programma’s niet verbieden?  
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Zie tekst 12. 
1p  18 Welke functie van de media vervult het interview van Maartje van Weegen in de 

Volkskrant? 
A het aandragen van onderwerpen voor de politieke agenda 
B het aanzetten tot meningsvorming 
C het controleren van politici 
 
tabel 1 
 
De verkiezingsuitslag voor de Tweede Kamer van 22 januari 2003 
 
                                    zetels 
CDA 44 
PvdA 42 
VVD 28 
SP 9 
GroenLinks 8 
LPF 8 
D66 6 
ChristenUnie 3 
SGP 2 

 
bron: www.detweedekamer.nl 
 

1p  19 Welke conclusie naar aanleiding van tabel 1 is juist? 
A De christen-democratische partijen hebben de meerderheid in de Tweede Kamer. 
B De liberale partijen zijn groter dan de christen-democratische partijen. 
C De rechts-extremistische stroming is vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. 
D De sociaal-democratische partijen hebben meer zetels dan de liberale partijen. 
 
Zie tabel 1. 

1p  20 Na een langdurige kabinetsformatie ontstond in april 2003 het kabinet-Balkenende II 
betaande uit CDA, VVD en D66. 
Welk ander kabinet met een meerderheid in de Tweede Kamer was ook mogelijk geweest 
na de Tweede-Kamerverkiezing van 22 januari 2003? 
een kabinet bestaande uit 
A CDA, ChristenUnie en SGP 
B CDA, ChristenUnie en D66 
C PvdA, VVD en SGP  
D PvdA, VVD en D66 
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tekst 13 
 

Vraaggesprek 
 
Vraag: “We horen u zo weinig spreken over de Tien Geboden als bron van alles.” 
Antwoord: “Dat verwijt krijg ik vaak van sommige kleinere partijen. Er hoeft geen 
enkel misverstand te bestaan over de uitgangspunten van onze partij: 
gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap.”

 
naar: RMU-contact van maart 2003 
 
In tekst 13 staat een aantal uitgangspunten van een bepaalde partij. 

1p  21 Welke partij herken je in tekst 13? 
A CDA 
B ChristenUnie 
C SGP 
D VVD 
 
tekst 14 
 

Wat is besturen? 
 
In de gemeente heeft …... 1 …… het laatste woord. Die beslist waaraan de 
gemeente geld uitgeeft. 
…… 2 …… maakt een voorstel voor …… 1 …… .

 
 
bron: Wie bestuurt de gemeente, Instituut en Politiek 
 

2p  22  Wat moet er op de stippellijntjes bij nummer 1 en 2 in tekst 14 komen te staan?  
Kies uit de volgende begrippen: de burgemeester, het college van B & W, de 
gemeenteraad, de minister van Binnenlandse Zaken, de politie. 
Doe het zo: 
Neem de nummers 1 en 2 over en schrijf achter elk nummer het juiste begrip. 
1 is … 
2 is … 
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cartoon 1 
 

 
bron: Joep Bertrams in Het Parool van 13 oktober 2003 
 

1p  23 Volgens de tekenaar is de koningin duidelijk ergens boos over. 
Wat kan de koningin doen als zij het ergens niet mee eens is? 
Zij kan 
A de betreffende minister op het matje roepen. 
B de Tweede Kamer toespreken. 
C een Koninklijk Besluit uitvaardigen. 
D het probleem bespreken met de minister-president. 
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tekst 15 
 

Staatssecretaris Nijs: studenten moeten meer gaan 
lenen 
 
DEN HAAG (ANP) - Studenten moeten meer gaan lenen om hun studie te 
bekostigen. Bovendien blijven ze een beurs houden. Dat zei staatssecretaris Nijs 
(Onderwijs) in een reactie op het rapport van de commissie-Vermeend. 
Hoeveel studenten in een nieuw stelsel meer moeten gaan lenen, wilde Nijs nog 
niet zeggen. Ze gaat eerst de komende tijd nog met groepen individuele studenten 
in gesprek om haar gedachten hierover te bepalen.

 
naar: Utrechts Nieuwsblad van 30 oktober 2003 
 

1p  24 Heeft staatssecretaris Nijs (zie tekst 15) toestemming nodig om deze plannen uit te 
voeren? 
A Ja, van de meerderheid van de studenten.  
B Ja, van de meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer. 
C Nee, want zij is als staatssecretaris verantwoordelijk voor het onderwijs aan 

studenten.  
D Nee, want zij is de baas van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 
 
tekst 16 
 

Milieuplatform teleurgesteld in Leiderdorpse raad 
 
LEIDERDORP - Het Milieuplatform Leiderdorp voelt zich niet serieus genomen 
door de gemeenteraad. De leden van het platform, dat vijf jaar geleden is 
opgericht om de raad en het college te adviseren over kwesties die te maken 
hebben met natuur en milieu, beraden zich op hun positie. Dat meldt bestuurslid 
Joop van Huut. Volgens hem beschouwen de meeste partijen de leden als een 
stelletje extreme actievoerders.

 
bron: Leidsch Dagblad van 28 oktober 2003 
 

1p  25 Welke uitspraak naar aanleiding van tekst 16 is juist? 
A De gemeenteraad moet de adviezen van het Milieuplatform opvolgen. 
B Het college moet de adviezen van het Milieuplatform opvolgen. 
C Het Milieuplatform heeft geen stemrecht in de gemeenteraad. 
D Het Milieuplatform is een extreem-rechtse beweging. 
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tekst 17 
 

“Natuurlijk zijn er regels nodig, maar Nederland heeft er veel te veel. Daarom moet 
worden vastgehouden aan de doelstelling om de administratieve lasten met 
minstens 25% terug te dringen.”

 
naar: het partijprogramma van … 
 

1p  26 Bij welke partij hoort tekst 17? 
A PvdA 
B ChristenUnie 
C SP 
D VVD 
 
tekst 18 

 
VVD-leden staan achter referendum 
 
Ondanks de vurige pleidooien van de ereleden Vonhoff en Korthals Altes hebben 
de VVD-leden zich zaterdag achter een referendum over de Europese grondwet 
geschaard.

 
naar: Trouw van 29 september 2003 
 

1p  27 De VVD-leden stemmen in met een referendum. Toch kleven er volgens tegenstanders 
veel nadelen aan het invoeren van een referendum.  

 Noem één nadeel. 
 
tekst 19 
 

Burgemeester moet de boer op 
 
DEN HAAG – Alle burgemeesters in Nederland worden in maart 2006 opnieuw 
gekozen. De zittende burgemeesters worden ontslagen. Willen ze hun functie 
terug, dan zullen ze aan de verkiezingen moeten meedoen. Dit staat te lezen in 
het voorstel van minister De Graaf van politieke vernieuwing. 

 
bron: Het Parool van 26 september 2003 
 

1p  28 Minister De Graaf wil dat vanaf 2006 de inwoners van een gemeente zelf hun 
burgemeester kunnen kiezen. 
Hoe is dat op dit moment (vóór 2006) geregeld? 
A De gemeenteraad kiest de burgemeester uit de fractievoorzitters. 
B De koningin benoemt de burgemeester op voordracht van het kabinet. 
C De Tweede Kamer kiest de burgemeester op voorstel van het kabinet. 
D De voorzitter van de grootste partij in die gemeente wordt burgemeester.

Pagina: 744Voor 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).



 

500010-1-580o 14 ga naar de volgende pagina 

tekst 20 
 

In 1980 werd Zimbabwe onafhankelijk van Groot-Brittannië. Dat was mede te 
danken aan de verzetsbeweging ZANU (Zimbabwe African National Union) onder 
leiding van Robert Mugabe. Maar na de onafhankelijkheid begonnen de 
problemen. President Mugabe wilde de macht niet delen. Al in 1983 kregen deze 
leider en zijn aanhangers het aan de stok met een bevolkingsgroep die van 
mening was dat Mugabe zijn eigen etnische groep voortrok. Een terreurcampagne 
waarbij veel doden vielen volgde op het verzet. En hierbij bleef het niet. 
Veel mensen hadden in de gaten dat Mugabe een machtsspel speelde. De kritiek 
op de oude president groeide met de dag. Mugabe probeert zijn tegenstanders de 
mond te snoeren. Aanhangers van Mugabe plaatsten bommen bij de kantoren van 
kranten die negatief over de president schreven. En als journalisten hardleers 
bleken, werden ze gewoon gearresteerd.

 
bron: Frontaal van maart 2003 
 

2p  29 Zimbabwe is géén democratische rechtsstaat. 
 Aan welke kenmerken van een democratische rechtsstaat voldoet Zimbabwe niet? 

Noem twee kenmerken en geef per kenmerk een voorbeeld uit tekst 20. 
Doe het zo: 
Neem onderstaande regels over en vul de kenmerken en voorbeelden in. 
kenmerk 1: … voorbeeld: … 
kenmerk 2: … voorbeeld: … 
 
tekst 21 
 

Actie bedrijfsleven en overheid tegen criminaliteit 
 
DEN HAAG (ANP) - Bedrijfsleven en overheid slaan de handen ineen om de 
criminaliteit in ondernemingen terug te dringen. “Dat lukt alleen gezamenlijk”, 
aldus voorzitter J. Schraven van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. 
In een actieplan, dat zij dinsdag hebben ondertekend, staat als doelstelling dat de 
criminaliteit in bedrijven in 2006 met 10 procent en in 2008 met 20 procent 
verminderd moet zijn.

 
bron: Brabants Dagblad van 21 januari 2004 
 

1p  30 Is volgens de tekst criminaliteit een politiek probleem? 
A Ja, want de overheid is betrokken bij de oplossing van het probleem. 
B Ja, want de werkgeversorganisatie VNO-NCW is een belangenorganisatie. 
C Nee, want het gaat alleen over criminaliteit in bedrijven. Burgers hebben er geen last 

van. 
D Nee, want het probleem wordt niet alleen door de politiek maar ook door het 

bedrijfsleven aangepakt. 
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tekst 22 
 
DEN HAAG - “Spreek ik écht met meneer Marijnissen? O, wat ben ik blij uw stem 
te horen. Ik vind het zo verschrikkelijk wat er nu allemaal gebeurt.” Het liep storm 
gisteren bij de telefonische protestactie van ouderenorganisaties tegen de 
bezuinigingen van het kabinet-Balkenende II (CDA, VVD, D66). Ruim 2000 
ouderen stortten hun hart uit. 
 
Vijftien politici en bestuurders van ouderenbonden zitten ervoor klaar.  
Een zeventigjarige vrouw uit Nijverdal heeft SP-leider Marijnissen aan de telefoon: 
“Ik heb verschillende soorten reuma. Maar ze hebben me nog nooit klein 
gekregen. Alleen dreigen de kosten nu door de kabinetsplannen de pan uit te 
rijzen. Dat kan ik niet betalen, meneer Marijnissen. (…). Wij hebben dit land toch 
opgebouwd?” De SP-leider belooft de klacht te noteren. Ik hoop dat u toch nog 
een prettige dag heeft.”

 
bron: Nederlands Dagblad van 30 oktober 2003 
 

1p  31 Welke mogelijkheid van individuele burgers om invloed uit te oefenen op het politieke 
besluitvormingsproces herken je in tekst 22? 
A deelnemen aan een actie van een belangengroep 
B gebruikmaken van een officiële inspraakmogelijkheid 
C inschakelen van de media 
 
tekst 23 

Terneuzen in actie tegen diefstal van fietsen  
 
De gemeente Terneuzen heeft zich bij de Fietsersbond aangemeld om mee te doen 
aan de speciale fietsdiefstalscan.  
 
Een aantal deskundigen zal in samenwerking met de plaatselijke afdeling van de 
Fietsersbond een rapport opstellen. Daarin komen aanbevelingen voor een beleid  
dat moet leiden tot minder fietsdiefstal in de gemeente. 
 
De Fietsersbond vindt dat de overheid meer moet doen om fietsdiefstal terug te 
dringen. Op lokaal gebied betekent dit dat gemeenten goede fietsrekken moeten 
plaatsen en dat bij de politie de aanpak van fietsdiefstal een hogere prioriteit krijgt. 

 
naar: de Gelderlander van 6 januari 2004 
 

2p  32 De Fietsersbond is een belangengroep. 
 Waaruit blijkt, in de tekst, dat de Fietsersbond een belangengroep is? 

Noem twee argumenten. 
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tekst 24 
 

Na 90 jaar een nieuw kiesstelsel 
 
Minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) wil de kiezer in 2007 twee stemmen 
geven. Hij valt terug op een oud D66-ideaal, maar handhaaft tegelijkertijd het 
onaantastbare uitgangspunt van de evenredige vertegenwoordiging: ook een partij 
met twee zetels zoals de SGP blijft in de Tweede Kamer. Het gaat als volgt. De 
kiezer mag twee stemmen uitbrengen: één op een partijlijst en één op een 
kandidaat uit zijn eigen regio. In het plan van De Graaf krijgt Nederland 20 regio’s. 
Per regio worden twee tot zes Kamerleden afgevaardigd.

 
bron: Algemeen Dagblad van 21 november 2003 
 

1p  33 Wat wil de minister met zijn voorstel uit tekst 24 bereiken? 
A de afstand tussen kiezers en politici kleiner maken 
B de kiezers een directe invloed geven op de vorming van een kabinet 
C de regering meer macht geven 
D de Tweede Kamer meer macht geven  
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tekst 25 
 

Beginselprogramma ververst 
 
Onder leiding van de partijleider en partijvoorzitter gaat de partij een nieuw 
beginselprogramma opstellen. Het zal een sterk verouderd, uit 1977 daterend 
document vervangen. Daarin staan bijvoorbeeld nog doelstellingen als 
nationalisering van banken en verzekeringsmaatschappijen, maar ook het streven 
naar betere betrekkingen met Oost-Duitsland. De bedoeling is om de linkse 
politiek weer herkenbaar te maken voor de kiezer.

 
bron: de Volkskrant van 24 november 2003 
 

1p  34 Over welke politieke partij gaat tekst 25? 
A over de ChristenUnie 
B over de PvdA 
C over de VVD 
D over het CDA 
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ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: ZINLOOS GEWELD 
 
tekst 26 
 
NOS-nieuws van 16 januari 2004: 
 

Scholen herdenken vermoorde leraar  
 

Scholen in het hele land hebben om 11.00 uur één minuut stilte in acht 
genomen voor de vermoorde leraar Hans van Wieren. Een aantal scholen paste 
het tijdstip van de minuut stilte aan, omdat het herdenkingsmoment precies in 
de pauze viel.  
Ook op 3FM was het één minuut stil. Daarna werd het nummer Mad World van 5 

Gary Jules gedraaid. 
 

Op het Terra College in Den Haag, de school waar Van Wieren werkzaam was, 
vond van 10.00 uur tot 11.30 uur een herdenkingsbijeenkomst voor hem plaats. 
Leerlingen en docenten konden tijdens de dienst uiting geven aan hun verdriet 
en verontwaardiging. Van Wieren werd dinsdag in een volle aula in het hoofd 10 

geschoten. Enkele uren later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn 
verwondingen.

 
bron: http://www.omroep.nl/nos/nieuws van 27 januari 2004  
 
tekst 27 
 

Persbericht / Open brief  
 
Oproep aan iedereen 
In de afgelopen jaren is onze omgeving harder en agressiever geworden. 
Televisiebeelden en verhalen in de media zetten ons aan tot angst. Fysiek 
geweld wordt vaker toegepast en bij een meningsverschil gaan alcohol, drugs 
en wapens steeds vaker een rol spelen.  
Een leraar, Hans van Wieren, is op zijn school vermoord. Nederland is 5 

geschokt. Nederland is 1 minuut stil. Uiteenlopende reacties volgen hierop in de 
media. We worden geconfronteerd met aangeslagen betrokkenen. Maar ook 
ongepaste uitlatingen en sympathie voor de dader. Onacceptabel. Vraagtekens 
worden geplaatst.  
Er wordt gesproken over mogelijke oplossingen. Politici durven nu de kern te 10 

bespreken. De minister-president geeft eindelijk aan dat men niet meer kan 
spreken over een incident.  
Overal in onze samenleving komen agressie en geweld voor. Zoals er niet één 
aanwijsbare oorzaak is, zo is er ook niet één enkele simpele oplossing. De 
ingezette repressiemaatregelen vanuit de overheid zijn een begin, maar ze zijn 15 

niet toereikend. Investeer ook in voorlichting en preventie, onderbouwd met 
acties vanuit het hart van de samenleving. 
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vervolg van tekst 27 
 

(…) Niet alleen de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld, maar ook vele 
andere betrokken organisaties geven al jaren gehoor aan de recente wens van 
het kabinet om zelf initiatieven te ontwikkelen. Zoals projecten gericht op 20 

voorlichting of preventie, samenwerkingsverbanden en acties in het land. Maar 
het nodige geld om het bestaan van deze organisaties te continueren ontbreekt. 
 
Samen tegen agressie en geweld. Als wij met elkaar een verandering teweeg 
willen brengen, laten we dan beginnen bij onszelf. Wachten op elkaar heeft 
geen zin. Begin. Laat zien waar je voor staat. Waar je grenzen liggen. Waar je 25 

grenzen kunt verleggen. Laten we nu met z’n allen opstaan om de oprukkende 
verharding een halt toe te roepen. Ondersteun actief de doelstellingen van 
organisaties die zich hiermee bezighouden. Samen staan we sterk. Samen 
zorgen wij voor een verandering! 
 
Bart Wisbrun (oprichter Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld)

 
bron: Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld van 20 januari 2004 
 

4p  35 Zinloos geweld is een maatschappelijk vraagstuk. Om vast te stellen of een kwestie of 
probleem een maatschappelijk vraagstuk is, moet het vraagstuk voldoen aan een aantal 
kenmerken. 

 Waarom is zinloos geweld een maatschappelijk vraagstuk?  
Noem in je antwoord twee kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk en noem per 
kenmerk een reden uit tekst 26 of 27. 
Doe het zo:  
Zinloos geweld is een maatschappelijk vraagstuk, omdat  
kenmerk 1: … 
reden uit de tekst: …  
kenmerk 2: … 
reden uit de tekst: … 
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tekst 28 
 

‘Scholen verzwijgen geweld’  
  
Gepubliceerd op vrijdag 16 januari 2004 
Veel scholen zwijgen over gewelddadige incidenten, stelt minister Van der 
Hoeven van Onderwijs. 
De minister vindt dat te veel scholen niet genoeg werk maken van de 
geweldsbestrijding. “Daarom kan de moord op leraar Hans van Wieren niet als 
een incident worden beschouwd”, zei Van der Hoeven. 5 

 
Uit een recent onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb) blijkt dat veel 
docenten zich niet door de leiding gesteund voelen bij de aanpak van 
agressieve leerlingen. 

 
Directeur P. Geelkerken van VOS/ABB, de vereniging van openbare 
schoolbesturen en management, vindt de reactie van de minister te kort door de 10 

bocht. Juist het Terra College was heel open over geweld op school en 
uitgerekend daar valt een dode. Volgens Geelkerken laat dat zien dat agressie 
geen probleem van de scholen alleen is, maar van de hele maatschappij. 

 
Ook premier Balkenende vindt het geweld op scholen een maatschappelijk 
probleem. “Er zijn groepjes jongeren die geen begrip hebben voor waarden als 15 

respect en het afzien van geweld. De samenleving mag daar niet voor buigen.” 
 

Maar de premier vindt dat scholen en ouders er in de eerste plaats 
verantwoordelijk voor zijn om het geweld te voorkomen en niet het kabinet.

 
bron: 2004 Neos.nl / Planet Internet op basis van nieuws van NOS en De Telegraaf 
 
Het vraagstuk van zinloos geweld kun je op verschillende manieren bekijken: vanuit de 
politiek-juridische invalshoek, de sociaal-economische invalshoek en de sociaal-culturele 
invalshoek.  

1p  36  Welke vraag zou je zelf bij tekst 28 kunnen bedenken vanuit de politiek-juridische 
invalshoek? 

 
1p  37  Geef uit tekst 28 een voorbeeld dat past bij de sociaal-culturele invalshoek. 

 
Ga uit van de teksten 27 en 28. 

2p  38  Welke belangenorganisaties zijn betrokken bij het vraagstuk zinloos geweld of geweld 
op school? Noem er twee en vermeld van elke organisatie het belang dat elk heeft bij 
het vraagstuk geweld op school.  
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Zie tekst 28. 
2p  39 Het politieke besluitvormingsproces verloopt in een aantal fasen: 

fase 1: (h)erkennen van problemen of wensen 
fase 2: vergelijken of afwegen van wensen 
fase 3: beslissen over problemen 
fase 4: besluiten uitvoeren en terugkoppeling  

 Welke fase van het politieke besluitvormingsproces over geweld op school is volgens 
tekst 28 achter de rug? Geef een reden voor je antwoord. 
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tekst 29 
 

Stop het Geweld op TV 
 

Woedend ben ik. Woedend over al het geweld. Maar ik gebruik mijn woede niet 
om iemand neer te knallen. Ik ga er iets creatiefs mee doen. Ik ga ervoor zorgen 
dat het geweld van de tv verdwijnt. Ik ga actie voeren: Stop het Geweld op TV. 
(…). 

 
Waarom beginnen bij het geweld op tv? Omdat iedereen weet dat onze 5 

omgeving ons beïnvloedt. Zeker als je zelf niet weet hoe je met woede en 
frustratie om moet gaan, kijk je naar je omgeving. En die omgeving bestaat uit 
ouders en leerlingen die het ook niet weten - die het ook nooit geleerd hebben. 
Maar ook uit tv, krant, film en videospelletjes. En daar zie je niets anders dan 
geweld. Geweld is daar hèt middel om je eigen belangen na te streven. Daar 10 

wen je aan. Dat ga je nadoen.  
Leren omgaan met je frustraties is moeilijk en kost tijd. Dus laten we snel 
beginnen met iets makkelijks en effectiefs. Laten we zorgen dat onze omgeving 
het goede voorbeeld geeft: Stop het Geweld op TV. 

 
Dus doe mee om iets aan de omgeving te veranderen en zet hierna je 15 

‘handtekening’. De handtekeningen worden aangeboden aan Balkenende en de 
omroepen. 

 
Annet Polman, annetpolman@wanadoo.nl  

 
Ik vind ook dat het geweld op tv moet stoppen. 
Daarom steun ik de actie Stop het Geweld op TV. 20 

Handtekening: ………………………….. 
 

 
bron: website van de Werkgroep TV-geweld 
 

2p  40 Individuen en groeperingen hebben verschillende mogelijkheden om invloed uit te 
oefenen op het politieke besluitvormingsproces. Annet Polman in tekst 29 heeft actie 
gevoerd door het verzamelen van handtekeningen via e-mail en door deze aan te bieden 
aan premier Balkenende. 

 Van welke andere mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het beleid van de 
overheid kan Annet gebruikmaken om geweld op tv te stoppen? Noem er twee. 
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Lees in tekst 29 de opvatting van Annet over geweld op tv.  
Er zijn verschillende theorieën of visies over de beïnvloeding van mensen door de media. 
In tekst 29 is de visie van de media als betekenisverleners te herkennen. 

1p  41 Waarom is deze visie van toepassing op de opvatting van Annet in tekst 29? 
Omdat  
A alleen mensen die gevoelig zijn voor geweld, zich laten beïnvloeden door geweld in de 

media. 
B mensen van de media klakkeloos overnemen dat geweld een normaal verschijnsel is. 
C via de media de mensen leren dat geweld een middel is om je eigen belangen na te 

streven. 
 
tabel 2  
 
Percentage slachtoffers geweldsdelicten  
(seksuele mishandeling, bedreigingen, mishandeling) naar stedelijkheid gemeente 
  
Jaar Niet 

stedelijk 
Weinig 
stedelijk 

Matig 
stedelijk 

Sterk 
stedelijk 

Zeer sterk 
stedelijk 

1992 3,3 5,5 4,9 5,9 7,2 
1993 2,4 3,4 5,7 6,7 6,8 
1994 2,8 4,4 5,4 6,0 7,1 
1995 4,0 4,7 5,3 6,2 6,7 
1996 3,3 4,1 4,2 4,7 4,8 
1997 3,3 3,7 4,7 5,6 7,5 
1998 4,2 4,1 5,7 6,5 7,3 
1999 3,5 3,5 5,7 7,2 7,0 
2000 3,3 4,6 5,6 4,9 6,1 
  
bron: www.maatschappijleerwerkstuk.nl (CBS Statline) 
 

1p  42 Hieronder staan twee conclusies over tabel 2: 
1 De kans om slachtoffer te worden is in de grote steden groter dan op het platteland. 
2 De kans om als burger slachtoffer te worden van een geweldsdelict is in 2000 veel 
groter dan in 1992. 

 Geef per conclusie aan of deze juist is of onjuist. 
Doe het zo: 
Conclusie 1 is … . 
Conclusie 2 is … . 
 

4p  43 Politici, diverse organisaties en burgers hebben de afgelopen jaren verschillende 
voorstellen gedaan om zinloos geweld te bestrijden.  

 Geef in ongeveer 50 woorden je eigen mening over de vraag hoe je zinloos geweld 
het beste kunt bestrijden.  

Noem in je betoog een maatregel die de overheid kan nemen en een maatregel die 
burgers of maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld ouders, scholen, 
sportverenigingen, StichtingTegenZinloosGeweld) kunnen nemen.  
Geef een reden waarom je die maatregelen geschikt vindt. 
 
 

einde 0000-0000* 500010-1-580o* 
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Examen VMBO-GL en TL 

2005 
 
 
 

 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

9.00 – 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
DE MULTICULTURELE SAMENLEVING  
 
tekst 1 

 
Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. 
In maart en april van 1951 arriveerden ongeveer 12.500 Zuid-Molukkers in 
Nederland. Hierbij waren: 
 6 legerpredikanten 
 3 adjudanten-officieren 
 35 sergeanten-majoors 
 372 sergeanten en foeriers 
 821 korporaals 
 2341 soldaten met vrouwen en kinderen 
Ze zouden ‘tijdelijk worden overgebracht naar Nederland’. Nu (1974) wonen er 
33.000 Zuid-Molukkers in Nederland.

 
bron: Histo-speciaal, deel 1, ‘Van Nederlands Oost-Indië tot Indonesië’ 
 
Zie tekst 1. 

1p  1 Wat waren de motieven van de Zuid-Molukkers om naar Nederland te komen? 
A economische motieven 
B persoonlijke motieven 
C politieke motieven 
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tabel 1 
 
Deelname aan betaald werk volgens afkomst en volgens de verdeling mannen en 
vrouwen 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

vrouwman
Legenda:

Antillianen/
Arubanen

Surinamers

Marokkanen

Turken
waaronder

niet-westerse
allochtonen

westerse
allochtonen

autochtonen

totaal

personen van 15 - 64 jaar

 
 
bron: Staatscourant van 18 november 2003 
 

2p  2 Het beleid van de overheid is gericht op integratie van allochtonen in de Nederlandse 
samenleving.  

 Welke twee niet-westerse allochtone groeperingen uit tabel 1 zijn het meest 
geïntegreerd in de Nederlandse samenleving? 

Noem uit de tabel een gegeven waaruit blijkt dat ze het meest geïntegreerd zijn. 
Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en schrijf het antwoord erbij. 
twee allochtone groeperingen: … … 
gegeven uit de tabel: …  
 

1p  3 Volgens tabel 1 is er een verschil in het hebben van betaald werk tussen Surinamers en 
Turken. 
Welke reden is een verklaring voor dit verschil tussen Surinamers en Turken? 
A Surinamers verrichten vooral laaggeschoold werk en Turken niet. 
B Surinamers zijn meer vertrouwd met de Nederlandse taal dan Turken. 
C Turken hebben last van discriminatie en Surinamers niet. 
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tekst 2 
 
Betalen voor partner 
 
Iedereen in Nederland die een huwelijkspartner laat overkomen uit een niet-
westers land, moet zelf opdraaien voor een aanzienlijk deel van de kosten van 
inburgering van de nieuwkomer. Hiertoe heeft het kabinet besloten. 
Jaarlijks vestigen zich 40.000 nieuwkomers in Nederland. 

 
bron: Trouw van 22 januari 2002 
 
Zie tekst 2. 

1p  4 Welke bevolkingsgroepen hebben het meest met deze maatregel te maken? 
A illegalen en asielzoekers 
B Molukkers en Indische Nederlanders 
C Surinamers en Antillianen 
D Turken en Marokkanen 
 
tekst 3 

 
Proefneming mislukt: Turkse arbeiders gaan Italianen vervangen 
 
AMSTERDAM - 9 oktober 1963. - Het ziet er naar uit dat Turken de plaats van de 
Italianen gaan innemen op de Amsterdamse arbeidsmarkt. Het wordt dan ook niet 
ontkend dat het ‘Italiaanse experiment’ mislukt is. Er kwamen 1300 Italiaanse 
arbeiders naar Amsterdam, maar inmiddels zijn er alweer 800 naar huis gegaan. 
Daarom ziet het Gewestelijk Arbeidsbureau met spanning de eerste 200 Turkse 
arbeiders tegemoet. Ze zullen misschien de volgende week al komen. Maar ook zij 
zullen niet de oplossing voor alle problemen meebrengen.  
(…)

 
bron: Allochtonië, migranten in Nederland, blz. 18 Meulenhoff/de Volkskrant, 2003 
 

1p  5 Tekst 3 is een gedeelte van een krantenartikel van 9 oktober 1963. Dit artikel staat in het 
bovengenoemde boek.  

 Welk probleem moesten de buitenlandse arbeiders oplossen op de Nederlandse 
arbeidsmarkt van toen? 
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tekst 4 
 
VVD wil Nederlandse imams 
 
De VVD wil dat over een jaar of vier buitenlandse imams geen vergunning meer 
krijgen om in Nederland te preken. Vanaf 2007 moeten hier alleen nog imams 
preken die in Nederland zijn opgeleid. De VVD vindt dat nodig voor de integratie 
van allochtonen. 

 
bron: Inburgeren De perfecte allochtoon, Trouw dossier 27, 2003 
 

2p  6  Is het vraagstuk over de imams van tekst 4 een voorbeeld van een politiek-juridisch 
vraagstuk en/of een sociaal-economisch vraagstuk en/of een sociaal-cultureel 
vraagstuk? 

Kies er twee en geef bij elk een reden voor je antwoord. 
Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en schrijf het antwoord erbij. 
Het is een … vraagstuk, want … 
en  
het is een … vraagstuk, want …  
 
tekst 5 
 

Groei niet-westerse allochtonen slinkt in 2002 door beleid en 
emigratie 
 
DEN HAAG –  De groei van het aantal niet-westerse allochtonen door migratie was 
in 2002 10.000 kleiner dan in 2000 en 2001. De daling van immigratie heeft te 
maken met het strengere toelatingsbeleid en de slechte economische 
omstandigheden.

 
naar: Staatscourant van 19 november 2003 
 

2p  7 Volgens tekst 5 is het toelatingsbeleid strenger geworden. 
 Noem twee argumenten van voorstanders voor een strenger toelatingsbeleid. 

 
2p  8 Hieronder staat een viertal opvattingen om de maatschappelijke integratie van allochtone 

groepen te bevorderen: 
1 Allochtone groepen dienen zich aan te passen aan de Nederlandse waarden en 
normen.  
2 Allochtone groepen moeten eigen scholen oprichten. 
3 Bedrijven zijn verplicht om een bepaald percentage allochtonen aan te nemen. 
4 Nieuwkomers zijn verplicht Nederlands te leren en kennis te nemen van Nederland. 

 Met welke twee opvattingen is de VVD het eens? 
Schrijf de nummers van de juiste twee opvattingen op. 
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tekst 6 
 

Wetenschappers: Nederlands asielbeleid veel te streng 
 
Het Nederlands asielbeleid is doorgeschoten. Het is zo streng dat het niet langer 
rechtvaardig is. Dat zegt een grote groep deskundigen op het gebied van 
vreemdelingen- en migratierecht van de Nederlandse universiteiten. 
 
Onafhankelijk van elkaar komen de wetenschappers tot de conclusie dat het 
asielbeleid niet zorgvuldig en rechtvaardig genoeg wordt uitgevoerd en daardoor 
in strijd is met internationale verdragen.

 
bron: Utrechts Nieuwsblad van 27 december 2003  
 

1p  9 In tekst 6 staat dat wetenschappers menen dat het Nederlands asielbeleid in strijd is met 
internationale verdragen. Vluchtelingen die in hun eigen land grote kans lopen op 
vervolging hebben recht op asiel.  
In welk internationaal verdrag is dit vastgelegd? 
A de Europese grondwet  
B de Europese Verklaring van de Rechten van de mens 
C Verdrag betreffende de Europese Unie (Verdrag van Maastricht) 
D Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
 
tekst 7 

Minister wil meer studerende allochtonen 
 
MAASTRICHT – “Je wilt als ouder het beste voor je kind. Als dat kind een talent 
heeft om te studeren, dan geef je je kind die kans.”  
Met deze woorden deed minister Van der Hoeven (CDA) zaterdag in Maastricht 
een dringende oproep aan Marokkaanse en Turkse ouders om hun kinderen 
universitair en hoger beroepsonderwijs te laten volgen. 

 
bron: De Telegraaf van 15 maart 2003 
 

2p  10 Minister Van der Hoeven richt zich in tekst 7 speciaal tot Marokkaanse en Turkse ouders, 
omdat de kinderen van deze ouders minder doorstromen naar de universiteit en hoger 
beroepsonderwijs dan kinderen van autochtone Nederlanders. 
Oorzaken voor dit probleem liggen gedeeltelijk in de thuissituatie van allochtone groepen 
zelf. 

 Waarom doen deze kinderen het minder goed op school? 
Noem twee redenen die voortkomen uit hun thuissituatie. 
 

1p  11 Naast belemmeringen in de thuissituatie van Turkse en Marokkaanse jongeren zijn er ook 
maatschappelijke oorzaken voor hun zwakke positie in het onderwijs.  

 Noem één oorzaak vanuit de samenleving waarom Turkse en Marokkaanse 
jongeren minder kansen hebben om te studeren dan autochtone jongeren.  

Pagina: 760Voor 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).



 

500040-2-580o 7 ga naar de volgende pagina 

cartoon 1 
 

 
 
bron: Trouw van 18 december 2003, tekenaar: Tom Janssen 
 

1p  12 Welke conclusie naar aanleiding van cartoon 1 is juist?  
De tekenaar vindt dat 
A allochtonen de betekenis van kerst moeten weten. 
B allochtonen hun eigen cultuur beter kennen dan autochtonen. 
C meer autochtonen kerst zouden moeten vieren. 
D veel autochtonen hun eigen cultuur niet kennen. 
 
tekst 8 

 
Enquêtevraag aan Marokkaanse jongeren: 
 
“Laat je je ouders opnemen in een bejaardenhuis, als ze op leeftijd zijn?” 
 
Zeker niet: 93 procent 
Weet niet: 7 procent

 
naar: Utrechts Nieuwsblad van 25 april 2003 
 

2p  13 Een verschil tussen culturen van verschillende bevolkingsgroepen kan te maken hebben 
met de begrippen ‘ik-cultuur’ en ‘wij-cultuur’. 

 Welke cultuur herken je in tekst 8 en leg je antwoord uit. 
Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en schrijf het antwoord erbij. 
Ik herken de ‘… cultuur’, omdat …  
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tekst 9 
 
Deelname discriminatieonderzoek 
 
 

Ben je wel eens discriminerend behandeld door andere bezoekers in een 
discotheek? Of heb je dat gezien? 
Vul dan de vragenlijst dan in. Voor het onderzoek wordt de informatie anoniem 
verwerkt.

 
 
Vragenlijst 
 

 
 

man � vrouw � 

Emailadres:   
 

Naam discotheek:   
 

Datum:   
 

Korte omschrijving van het voorval:   
 
 
 
 
 
 

Waren er getuigen?  ja �  nee �  
 
Commentaar:   

 
 
 
 
 
 

verstuur wissen 
Bedankt voor het invullen. 

 
Naam:  

V
O
O
R
B
E
E
L
D

 
 
bron: www.geweigerd.nl van 3 september 2003 
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2p  14 In tekst 9 staat een vragenlijst om discriminatie te melden. Je wilt zelf een geval van 
discriminatie melden, omdat je discriminatie niet goed vindt. 

 Noem twee argumenten waarom discriminatie een slechte zaak is.  
Noem een argument vanuit de politiek-juridische invalshoek en een argument vanuit de 
sociaal-culturele invalshoek. 
Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en schrijf het antwoord erbij. 
Een argument vanuit de politiek-juridische invalshoek is … 
Een argument vanuit de sociaal-culturele invalshoek is … 
 
tekst 10 
 

Verwachtingen leraar bepalen prestaties meer dan kleur van 
school 
 
Leerkrachten hebben hogere verwachtingen van kinderen met goed geschoolde 
ouders. Deze kinderen krijgen dan ook meer lesstof aangeboden. Veel allochtone 
kinderen krijgen de lesstof die normaal gesproken in groep 8 behandeld wordt, 
niet eens aangeboden, omdat de leerkrachten denken dat ze het niet aankunnen. 
Allochtone leerlingen doen het op een witte school niet beter dan op een zwarte of 
gemengde basisschool.

 
naar: de Volkskrant van 7 mei 2003 
 
Zie tekst 10. 

1p  15 Dit zijn de resultaten van een onderzoek van de Katholieke Universiteit van Nijmegen. 
Naar aanleiding van deze resultaten kun je zeggen dat 
A allochtone kinderen dommer zijn. 
B de leraren vooroordelen hebben. 
C de onderzoeker heeft gediscrimineerd. 
D zwarte scholen niet goed zijn voor allochtone kinderen. 
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tekst 11 
 

Over twee jaar 25.000 illegalen terug met speciale charter 
 
DEN HAAG - Ons land gaat de komende twee jaar bijna tweemaal zoveel 
uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen uitzetten als nu het geval is. Zetten de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Koninklijke Marechaussee dit jaar 
ruim 13.000 mensen het land uit, volgend jaar moeten dat er 18.000 en over twee 
jaar 25.000 zijn.

 
bron: De Telegraaf van 11 oktober 2002 
 
Zie tekst 11. 

1p  16 Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten terug naar hun thuisland.  
Wat is de belangrijkste reden voor deze mensen geweest om hun eigen land te verlaten? 
De belangrijkste reden is dat deze mensen 
A de armoede in hun land willen ontvluchten. 
B familieleden hebben in Nederland die als vluchteling erkend zijn. 
C in hun eigen land niet veilig zijn vanwege hun godsdienst. 
D in hun eigen land vervolgd worden vanwege hun huidskleur. 
 
 
POLITIEK EN BELEID 
 
tekst 12 

 
Leefbaar Rotterdam wil religieuze tekens bij ambtenaren weren 
 
Leefbaar Rotterdam wil dat ambtenaren niet langer zichtbaar religieuze tekens 
dragen. “Ambtenaren horen neutraal te zijn en dat uit te stralen”, aldus 
fractieleider Ronald Sørensen. Als het aan LR ligt, dragen moslims in 
overheidsdienst niet langer hoofddoekjes en zorgen christenen er voortaan voor 
dat er geen kruisjes zichtbaar zijn.

 
bron: de Volkskrant van 3 januari 2004 
 

2p  17  Op grond van welke twee grondrechten zouden ambtenaren bezwaar kunnen maken 
tegen de maatregel uit tekst 12? 
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tekst 13 
 

Kamp: sluiting Valkenburg onafwendbaar 
 
Minister Kamp van Defensie heeft maandag in de eerste ronde van het debat over 
de bezuinigingen geen duimbreed willen toegeven aan de wensen van de Tweede 
Kamer. Als de Nederlandse krijgsmacht nog mee wil tellen in de wereld, dan moet 
de Kamer de keuzes die de minister heeft gemaakt niet gaan veranderen, was de 
boodschap. De minister wil graag de sluiting van het militaire vliegveld bij 
Valkenburg.

 
naar: de Volkskrant van 20 oktober 2003 
 
Zie tekst 13. 

1p  18 De politieke besluitvorming verloopt volgens de volgende fasen: 
fase 1: erkennen van problemen  
fase 2: vergelijken van wensen 
fase 3: beslissen over problemen 
fase 4: uitvoeren van besluiten 
In welke twee fasen van de politieke besluitvorming kan het debat over de sluiting van 
Valkenburg geplaatst worden? 
A fase 1 en 2 
B fase 2 en 3 
C fase 3 en 4 
D fase 4 en 1 
 
foto 1 
 

 
 
bron: Utrechts Nieuwsblad van 31 december 2003 
 

1p  19 Premier Balkenende was op werkbezoek bij de openbare basisschool Overvecht in 
Utrecht. Het was een ontspannen werkbezoek waar ook grapjes werden gemaakt, zoals 
het ezelsgebaar op de foto. De kinderen waren er trots op dat ‘de baas van het land’ hen 
op kwam zoeken. 
Hoe wordt iemand minister-president (baas volgens de kinderen) van Nederland? 
Hij/zij wordt  
A aangewezen door de grootste regeringspartij. 
B aangewezen door de koningin. 
C benoemd door het parlement. 
D direct gekozen door de burgers. 
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tekst 14 
 

Thijs Berman 
 
Journalist Thijs Berman (onder meer van Radio 1) staat vierde op de 
kandidatenlijst van de PvdA voor de verkiezingen van het Europees Parlement 
(EP). Jan Marinus Wiersma, die al in het EP zit, staat tweede en Edith 
Mastenbroek staat derde op de kandidatenlijst. Eerder al kozen de PvdA-leden 
Max van den Berg als hun lijsttrekker.

 
bron: de Volkskrant van 17 november 2003 
 

1p  20 Welke taak van politieke partijen herken je in tekst 14? 
A het houden van verkiezingen 
B het informeren van burgers over hun politieke standpunten 
C het leveren van mensen voor politieke functies 
D het onderhouden van contacten met de media 
 
tekst 15 
 

Comité wil referendum over parkeergarage 
 
Utrecht moet een referendum houden over de wenselijkheid van een 
ondergrondse parkeergarage in het Zocherplantsoen ter hoogte van het Lucas 
Bolwerk. Dit stellen de Stichting Singelgebied Utrecht en het Comité Behoud 
Lucas Bolwerk, die hiertoe inmiddels 373 handtekeningen hebben verzameld.

 
bron: de Volkskrant van 3 januari 2004 
 

2p  21  Geef twee redenen waarom de organisaties in tekst 15 pressiegroepen zijn. 
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tekst 16 
 

VVD streeft in peiling CDA voorbij met één zetel 
 
Voor het eerst sinds de verkiezingen van mei 2002 is de VVD het CDA 
gepasseerd in de gunst van de kiezers. Als er nu verkiezingen zouden worden 
gehouden, kwam de VVD uit op 31 zetels, één meer dan het CDA. De PvdA zou 
veruit de grootste partij worden met 48 zetels. De SP komt op 14 zetels. Dit blijkt 
uit de wekelijkse peiling van onderzoeker Maurice de Hond onder vijfduizend 
mensen. Opmerkelijk is de sprong van de ChristenUnie: van 3 huidige zetels in de 
Kamer tot 6 zetels in de peiling.

 
bron: de Volkskrant van 2 februari 2004 
 

1p  22 Rangschik de politieke stromingen van de grootste naar de kleinste aanhang in de peiling 
van tekst 16. Kijk goed naar het aantal zetels per partij. 
Welke rangorde is juist? 
A Christen-democratische of christelijke stroming; liberale stroming; sociaal-

democratische of socialistische stroming 
B Christen-democratische of christelijke stroming; sociaal-democratische of 

socialistische stroming; liberale stroming 
C Liberale stroming; sociaal-democratische of socialistische stroming; christen-

democratische of christelijke stroming 
D Sociaal-democratische of socialistische stroming; christen-democratische of 

christelijke stroming; liberale stroming 
 
tekst 17 
 

Een nieuwe wet 
 
Geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, zoals pijnstillers en 
hoestdrank, kunnen in de toekomst ook bij supermarkten of tankstations worden 
verkocht. Dat is een van de voorstellen in de nieuwe geneesmiddelenwet. 
Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de nieuwe 
geneesmiddelenwet ingediend bij de Tweede Kamer. Deze bevat regels over de 
productie, toelating en distributie van geneesmiddelen. De nieuwe wet vervangt de 
oude geneesmiddelenwet uit 1963.

 
bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, december 2003 
 

1p  23 Wie besluit of wie besluiten uiteindelijk of het wetsvoorstel uit tekst 17 doorgaat? 
A de burgers 
B de koningin 
C het kabinet 
D het parlement 
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tekst 18 
 

Minister Dekker bouwt dit land kapot 
 
“De bouwplannen van minister Dekker zijn een ramp voor het platteland en de 
steden”, meent Kamerlid W. Duyvendak. In de ‘Nota Ruimte’ van de minister wordt 
het Groene Hart een stuk kleiner en in Nationale Landschappen kan voortaan ook 
worden gebouwd. De gedachte hierachter is: de rijksoverheid moet in het ruimtelijk 
beleid slechts ‘ondersteunen’ en ‘stimuleren’. Leidraad daarbij is ‘versterking van 
de internationale concurrentiepositie’. Gemeenten en provincies moeten bedrijven 
en instellingen goede vestigingsplekken bieden.

 
bron: NRC Handelsblad van 5 januari 2004 
 

1p  24 Welke politieke partijen zijn het eens met de plannen van minister Dekker uit tekst 18?  
A CDA en PvdA 
B GroenLinks en PvdA 
C GroenLinks en VVD 
D VVD en CDA 
 
tekst 19 
 

Geen onderzoek voor alle vrouwen 
 
Staatssecretaris Ross-Van Dorp van Volksgezondheid weigert prenataal 
onderzoek (= onderzoek vóór de geboorte naar afwijkingen of ziektes) voor alle 
vrouwen toe te staan.  
Het … 1 … uitgangspunt - de mens kan niet naar believen over het leven 
beschikken - zegeviert hier over het … 2 … recht op zelfbeschikking.

 
naar: de Volkskrant van 24 november 2003 
 

1p  25 Hieronder staan drie begrippen: 
• christen-democratische  
• liberale  
• sociaal-democratische  

 Welk begrip moet bij 1 en welk begrip moet bij 2 in tekst 19 worden ingevuld? 
Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en schrijf het antwoord erbij. 
bij 1: …  
bij 2: …  
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tekst 20 
 

Franse rechters en president Chirac 
 
In Frankrijk is oud-premier Juppé wegens fraude veroordeeld. Juppé is een 
vertrouweling van president Chirac. De veroordeling van Juppé heeft geleid tot 
een conflict tussen rechtspraak en politiek. 
Hoewel oud-premier Juppé door de rechtbank is veroordeeld omdat hij ‘het 
vertrouwen van het volk heeft beschaamd’, schroomde president Chirac niet zijn 
beschermeling ‘eerlijk’ te noemen. Het was een pijnlijke aanval op Justitie van 
Chirac. Frankrijk is daarom “in democratisch opzicht een ontwikkelingsland”, was 
de mening van een links parlementslid.

 
naar: NRC Handelsblad van 7 februari 2004 
 

1p  26 In Frankrijk wordt volgens het linkse parlementslid uit tekst 20 een bepaald kenmerk van 
de democratie geschonden.  
Welk kenmerk van de democratie is dat?  
A de scheiding tussen de verschillende machten 
B de vrijheid om te kiezen 
C de vrijheid van de pers om nieuws te publiceren 
 
tekst 21 
 

“Nationaal referendum feest voor de democratie” 
 
DEN HAAG (ANP) – “Een feest voor de democratie” noemde GroenLinks 
donderdag het principebesluit van een meerderheid van de Tweede Kamer om 
akkoord te gaan met het houden van een raadplegend referendum over een 
Europese Grondwet.

 
bron: Planet.nl van 20 november 2003 
 
Zie tekst 21. 

1p  27  Geef een argument waarom het referendum ‘een feest voor de democratie’ wordt 
genoemd. 
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tekst 22 
 

Heijmans praat met kamerleden over schikking 
 
Bouwbedrijf Heijmans, dat door justitie wordt vervolgd wegens de bouwfraude-
affaire, probeert Tweede-Kamerleden achter de schermen te bewegen om de 
bouwfraude 'op te lossen' zonder juridische procedures. Dat bleek gisteren in een 
uitzending van ‘RTL-nieuws’. Daarin was te zien dat PvdA-kamerlid Depla gebeld 
werd met de mededeling dat Heijmans bereid is aan een schikking mee te werken.

 
naar: Trouw van 19 december 2003 
 

1p  28 Wat doet het bouwbedrijf (in tekst 22) om invloed uit te oefenen op de politieke 
besluitvorming? 
A gebruik maken van officiële inspraakmogelijkheden 
B lobbyen 
C voeren van een openlijke actie 
D zoeken van de openbaarheid 
 
tekst 23 
 

Grootste zonuitbarsting ooit waargenomen 
 
LONDEN (ANP) - Wetenschappers hebben dinsdag de tot nu toe grootste 
gasexplosie op de zon waargenomen. Nooit eerder registreerden ze een 
ontploffing van dergelijke omvang, zo meldde de BBC woensdag. 
 
Door de explosie werd een wolk van miljarden tonnen superheet gas de ruimte 
ingeslingerd. Grote zonuitbarstingen worden doorgaans ondergebracht in de 
zogenoemde ‘X’-schaal. Vorige week waren er al uitbarstingen die een X7 en een 
X10 meekregen. Die van dinsdag kwam ruim boven de X20, waarmee de 
ontploffing zelfs de uitbarstingen van 2 april 2001 en 16 augustus 1989 
voorbijstreefde. 
De uitbarsting was zo hevig dat de satellieten de grootte ervan niet meer konden 
meten. Onderzoekers noemen de activiteit op het oppervlakte van de zon, dat nu 
al tien dagen voortduurt, de meest dramatische en intense activiteit die ooit is 
waargenomen.

 
naar: De Twentsche Courant Tubantia van 5 november 2003 
 

1p  29  Geef een reden waarom er in tekst 23 geen sprake is van een politiek probleem.  
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tekst 24 
 

Bijeenkomst 
 
Groningen, 13 september 2003 – Partij x organiseert een openbare bijeenkomst 
over de bezuinigingen rond Prinsjesdag en als protest tegen de maatregelen van 
het kabinet-Balkenende II in buurtcentrum de Karre. Iedereen is welkom. De 
toegang is gratis. 
Onderwerpen: 
- Stop de bezuinigingen van het Kabinet-Balkenende II. 
- Stop de afbraak van het stelsel van collectieve sociale zekerheid. 
- Voor herstel van sociale rechten en verworvenheden. 
- Behoud en instandhouding van volwaardige collectieve voorzieningen.

 
naar: De Waarheid Nu van 4 oktober 2003 
 

1p  30 Welke politieke stroming is te herkennen in bovenstaande onderwerpen? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de socialistische stroming 
D rechts-extremistische stroming 
 
tekst 25 

 
Drenthe
 
De provincie Drenthe heeft zo'n 550 mensen in dienst. De medewerkers van de 
provincie - de ambtenaren - kunt u overal tegenkomen. Aan de oever van een 
kanaal leggen ze nieuwe beschoeiingen aan. Bij een bedrijventerrein staat de 
meetbus van de provincie te meten of er sprake is van geluidsoverlast. In een 
dorpshuis praten ambtenaren met de bevolking over een nieuw plan voor de 5 

landinrichting. In een sloot zet een muskusrattenvanger een val. In een woonwijk 
is een ingenieur druk bezig met het schoonmaken van bodemvervuiling. (…) 
Toch zijn de meeste provinciale ambtenaren te vinden in het provinciehuis, achter 
een bureau. Zij maken plannen, adviseren en ondersteunen gedeputeerden bij hun 
werk. Het resultaat van al dat schijnbaar onzichtbare werk komt doorgaans op 10 

papier te staan in de vorm van nota's, beleidsplannen, verordeningen en 
beschikkingen (besluiten). 

 
bron: www.drenthe.nl van 10 november 2003 
 

2p  31 Ambtenaren hebben twee hoofdtaken: 
1 het voorbereiden van besluiten 
2 het uitvoeren van besluiten 

 Geef uit tekst 25 een voorbeeld van elke hoofdtaak. 
Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en schrijf het antwoord erbij. 
Een voorbeeld van hoofdtaak 1 ‘het voorbereiden van besluiten’ is … 
Een voorbeeld van hoofdtaak 2 ‘het uitvoeren van besluiten’ is … 
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ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: ROKEN 
 
tekst 26 
 

Sigaret smaakt vies, maar het gevoel is lekker 
 
Van onze verslaggever 
Maarten Hogenstijn 
Amsterdam 
 
Een jongere kan bij het roken van minder dan tien sigaretten per dag al een 
rookverslaafde worden, stelde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) deze week. Vooral 13- en 14-jarigen lopen gevaar. De aanschaf is geen 
probleem. “Bij de sigarenboer doen ze niet zo moeilijk.” 
 
De eerste sigaret kan Romi (15) uit Zwolle zich nog goed herinneren. “Ik was 5 

twaalf en zat net in de brugklas. In een groep vriendinnen ging een sigaret rond. Ik 
keek goed bij de anderen hoeveel tijd er zat tussen het nemen van een trekje en 
het uitademen. Dat probeerde ik zo goed mogelijk na te doen.” 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven 
presenteerde woensdag een rapport waaruit blijkt dat kinderen snel verslaafd 10 

raken aan roken. 
Romi en hartsvriendin Joyce (17) herkennen zich wel in dat beeld van het RIVM. 
“Iedereen doet het en dan doe je mee, want het is stoer.”

 
bron: de Volkskrant van 18 juli 2003 
 
tekst 27 
 

Tabakswet 
 
De gewijzigde Tabakswet is sinds 17 juli 2002 van kracht. De meeste bepalingen 
zijn op dat moment in werking getreden en hebben onder andere betrekking op het 
gratis verspreiden van tabaksproducten en het rookverbod in vliegtuigen. 
De volgende maatregelen treden later in werking: 
- het reclameverbod voor kranten en tijdschriften op 1 januari 2003 5 

- het verkoopverbod aan personen jonger dan 16 jaar op 1 januari 2003 
- (…) 
- het recht op rookvrij personenvervoer op 1 januari 2004 
- het recht op een rookvrije werkplek op 1 januari 2004.

 
bron: www.rokenendewet.nl 
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4p  32 Roken is een maatschappelijk vraagstuk. 
 Geef twee kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk. 
 Geef per kenmerk een voorbeeld uit de teksten 26 en 27. 

Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en schrijf het antwoord erbij. 
Kenmerk 1 van een maatschappelijk vraagstuk is …  
Voorbeeld van dit kenmerk uit de teksten is … 
Kenmerk 2 van een maatschappelijk vraagstuk is …  
Voorbeeld van dit kenmerk uit de teksten is … 
 
tekst 28 
 

Over Stivoro voor een rookvrije toekomst 
 
Stivoro werd in 1974 opgericht door KWF Kankerbestrijding, het Astma Fonds en 
de Nederlandse Hartstichting. Samen met het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport zijn zij de basisfinanciers. STIVORO is het expertisecentrum voor 
tabakspreventie. Uitgangspunt in haar beleid is het niet-roken tot norm te stellen. 
Dit wordt onder meer bereikt door:  5 

- voorlichting gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek  
- opstellen en uitvoeren van rookpreventieprogramma's  
- ondersteuning bij stoppen 
- samenwerking met andere organisaties (o.a. GGD) 
- gevraagd en ongevraagd adviseren van de overheid en andere relevante 10 

organisaties op het gebied van volksgezondheid.
 
bron: www.stivoro.nl 
 
Maak gebruik van de teksten 26 en 28.  

2p  33 Bij het vraagstuk ‘roken’ zijn verschillende instellingen betrokken. Deze instellingen 
streven bepaalde waarden of normen na. 

 Noem twee instellingen die betrokken zijn bij dit vraagstuk . 
 Welke waarde wordt door instelling 1 nagestreefd en welke norm door instelling 2? 

Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en schrijf het antwoord erbij. 
instelling 1: …  waarde … 
instelling 2: …  norm … 
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tekst 29 
 

Vanaf 1 mei 2002 staan nieuwe waarschuwingen op de pakjes rookwaar: 
Roken is dodelijk, Roken brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe. 
En daarbij is steeds één van de volgende 14 teksten te vinden: 
 
- Rokers sterven jonger 
- Roken veroorzaakt verstopping van de bloedvaten, hartaanvallen en beroertes 
- Roken veroorzaakt dodelijke longkanker 
- Roken tijdens de zwangerschap is slecht voor uw baby 
- Bescherm kinderen: laat hen niet uw rook inademen 
- Uw arts of uw apotheker kan u helpen te stoppen met roken 
- Roken werkt zeer verslavend; begin er niet mee 
- Stoppen met roken vermindert het risico op dodelijke hart- en longziekten 
- Roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood 
- Zoek hulp om te stoppen met roken: DEFACTO 0900-9390 (€ 0.10/min) of 

www.stoppen-met-roken.nl of raadpleeg uw arts of apotheker 
- Roken kan de bloedsomloop verminderen en veroorzaakt impotentie 
- Roken veroudert uw huid 
- Roken kan het sperma beschadigen en vermindert de vruchtbaarheid 
- Tabaksrook bevat benzeen, nitrosaminen, formaldehyde en waterstofcyanide 
 
Deze waarschuwingen zijn tot stand gekomen op basis van een EU-maatregel. 
(…) De richtlijn gaat in op de afstemming tussen de lidstaten over productie, 
presentatie en verkoop van tabaksproducten. 
 
bron: www.Stivoro.nl 
 

1p  34 Er zijn vier verschillende fasen in het proces van politieke besluitvorming. 
Welke fase van politieke besluitvorming herken je in tekst 29? 
A fase 1: erkennen van problemen  
B fase 2: vergelijken van wensen 
C fase 3: beslissen over problemen 
D fase 4: uitvoeren van besluiten 
 

2p  35 De media vervullen een aantal functies: 
1 de amusementsfunctie  
2 de informatieve functie 
3 de educatieve functie 
4 de meningsvormende functie 
5 de reclamefunctie 

 Welke twee functies van de media komen vooral naar voren in tekst 29? 
Geef per functie een uitleg. 
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tekst 30
 
Verbod op roken treft ook coffeeshop 
 
Van onze verslaggeverAMSTERDAM - Ook de coffeeshop moet volgend jaar 
voldoen aan de eis van rookvrije werkplekken. Net als bij de ‘gewone’ horeca zal 
de maatregel neerkomen op een totaal rookverbod, verwacht het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
… 5 

De horeca heeft een jaar uitstel gekregen voor de invoering van een rookverbod. 
Volgens Horeca Nederland gaat de maatregel minimaal 50.000 banen kosten. 
Vooral cafés en discotheken krijgen het te verduren. De horeca houdt rekening 
met een omzetverlies van 1,3 miljard euro per jaar. De branche baseert die cijfers 
op gegevens uit het buitenland, afkomstig van de internetsite van Forces-10 

Nederland, een rokersorganisatie die campagne voert tegen rookverboden. De 
horeca wil het rookverbod van tafel hebben. 

 
bron: Trouw van 28 mei 2003 
 
tekst 31 
 

Rokersclubs gaan strijd aan met minister 
 
DEN BOSCH - Minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt 
het rokers moeilijk en daarom moet hij worden aangepakt. Deze weg hebben twee 
rokerbelangenclubs gekozen in hun strijd tegen ‘de discriminatie van de roker’. De 
Stichting Rokersbelangen en Forces Nederland willen gezamenlijk 
rokersonvriendelijke instanties aanpakken. Ze willen hiervoor naar de rechter 5 

stappen. 
“Wij doen dit omdat het beleid met de invoering van de nieuwe Tabakswet steeds 
verder wordt aangescherpt”, zegt voorzitter T. Wurtz van de Stichting Rokers 
Belangen (SRB). “Daarom dachten wij, we gaan eens aan de andere kant van de 
streep staan.” De niet-rokersvereniging Clean Air Now (CAN) liet gisteren weten 10 

fel gekant te zijn tegen deze ontwikkeling.
 
naar: Brabants Dagblad van 9 juli 2003 
 
Maak gebruik van de teksten 30 en 31. 

2p  36 Bij het vraagstuk ‘roken’ zijn verschillende belangengroepen betrokken. 
 Noem uit de teksten twee belangengroepen waarbij er sprake is van een

 belangentegenstelling. Vermeld wat die achterliggende belangen zijn. 
 

2p  37 Roken als maatschappelijk vraagstuk kun je bekijken vanuit verschillende invalshoeken.  
 Geef uit tekst 30 een voorbeeld van de politiek-juridische en van de sociaal-

economische invalshoek. 
Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en schrijf het antwoord erbij. 
Een voorbeeld van de politiek-juridische invalshoek is … 
Een voorbeeld van de sociaal-economische is …  
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2p  38 De kwestie wel of niet roken in de horeca kun je ook benaderen vanuit de sociaal-
culturele invalshoek. 

 Geef daarvan een voorbeeld. 
 
cartoon 2 
 

 
 
bron: Trouw van 17 november 2003, tekenaar: Len Munnik 
 

1p  39 Informatie die je krijgt, kan meer of minder objectief zijn. 
Zie tekst 27, 31 en cartoon 2. 

 Welke van de drie genoemde bronnen is het meest objectief? Geef daarbij een 
argument. 

 
tekst 32 
 

Aanname Tabakswet 
 
De linkse partijen PvdA, Groen Links en SP spraken zich uit vóór de Tabakswet, 
waarbij vooral de SP opviel met een krachtig anti-tabaksindustrieverhaal. De 
vertegenwoordigers van de tabaksindustrie konden dat niet aanhoren en 
vertrokken van de publieke tribune.  
Bij de uiteindelijke stemming op 16 april 2002 stemde de hele CDA-fractie voor de 
wet. En bij de VVD bleken er uiteindelijk slechts 11 van de 19 leden tellende 
fractie tegen te stemmen. 

 
bron: /www.nietrokers.nl 
 

1p  40 In tekst 32 staat dat de meerderheid van de VVD-fractie tegen de nieuwe Tabakswet 
stemde. 
Om welke reden hadden de 11 leden van de VVD-fractie moeite met de nieuwe 
Tabakswet? 
A De wet beperkt de economische vrijheid. 
B De wet beperkt de rol van de overheid. 
C De wet is een versterking van de rechtsstaat. 
D De wet versterkt de verantwoordelijkheid van de burger. 
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tekst 33 
 

DEN HAAG, 26 november 2002 – Sinds 1 mei van dit jaar staan op de 
verpakkingen van tabaksproducten waarschuwingen (zie tekst 29). Bijna eenderde 
(28%) van de rokende jongeren van 13 tot en met 18 jaar die de nieuwe 
waarschuwingen kent, zegt minder te roken door de nieuwe waarschuwende 
teksten. (…) Dit blijkt uit onderzoek van het NIPO dat is uitgevoerd in opdracht van 
Stivoro voor een rookvrije toekomst.

 
bron: www.Stivoro.nl 
 
Zie tekst 33. 

1p  41 De waarschuwingen op de pakjes rookwaar (zie tekst 29) hebben slechts effect op 28% 
van de rokende jongeren. 
Er is een aantal beïnvloedingstheorieën van de media. 
Welke theorie geeft de beste verklaring voor bovengenoemd effect van de 
waarschuwingen op het gedrag van rokende jongeren? 
A de agendatheorie 
B de injectienaaldtheorie 
C de multi-stepflowtheorie 
D de selectieve-perceptie theorie 
 
tabel 2  
 
het percentage mannen dat rookt 
 

0

10

20

30

40

50

60

hbo/vwombo/havo/vwolbo/mavolo

70-7960-6950-5940-4930-3920-29

percentage
mannen

leeftijd
Legenda:

 
 

1p  42 Welke conclusie naar aanleiding van tabel 2 is juist? 
A De meeste mannen roken. 
B Er is een samenhang tussen opleiding en roken. 
C Hoe hoger de opleiding hoe meer er gerookt wordt. 
D Mannen in de leeftijdsgroep 30-39 zijn steeds meer gaan roken. 
 

3p  43 Stelling: Roken in cafés, discotheken en restaurants moet worden toegestaan. 
Over deze stelling wordt in Nederland verschillend gedacht.  

 Wat is jouw mening over deze stelling? 
Verwerk in je antwoord twee argumenten. Betrek daarbij verschillende 
belangen/belangengroepen, waarden of normen. Geef jouw mening weer in minimaal 60 
en maximaal 95 woorden. 

einde 500040-2-580o* 
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Examenopgaven VMBO-GL en TL 

2004 
 
 
 

 MAATSCHAPPIJLEER CSE 2 GL EN TL 
 

 MAATSCHAPPIJLEER VBO-MAVO-D 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 26 mei

9.00 - 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
POLITIEK EN BELEID 
 
cartoon 1 
 

 
 
Plaatje 2:  Als eerste minister kan ik mij deze grove kreten niet laten welgevallen. 
Plaatje 3:  Het parlement kan ook wel op een andere manier van zijn misgenoegen blijk  
   geven. 
 
bron: Excellentie door Carsten Graabaek 
 

1p  1 Het parlement kan op verschillende manieren zijn controlerende taak ten opzichte van de 
regering uitvoeren. In cartoon 1 gebeurt echter iets dat in werkelijkheid niet gauw 
voorkomt.  
Welk middel heeft het parlement wel om zijn controlerende taak goed uit te voeren? 
A demonstreren 
B vragen stellen 
C wetten veranderen 
D zelf wetten indienen 
 
tekst 1 
 

Iraaks verzet: plan voor democratie  
(Van onze redactie buitenland) 
  
AMSTERDAM - De Iraakse oppositie is het eens geworden over een plan dat 
Irak binnen enkele jaren moet omvormen van een dictatuur tot een democratie. 
De auteurs van het 98 pagina's tellende stuk, getiteld 'De Overgang naar 
Democratie in Irak', bespreken de plannen vandaag met de Amerikaanse 
veiligheidsadviseur Condoleezza Rice.

 
bron: Het Parool van 26 november 2002 
 

2p  2 In maart 2003 is het regime van dictator Saddam Hoessein in Irak gevallen door de 
overwinning van de Amerikanen. Na de val van Saddam Hoessein wil men dat Irak een 
parlementaire democratie wordt. 

 Noem twee kenmerken van een parlementaire democratie.  
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tekst 2 
 

D66 wil eind blokkade enquêtes 
 
D66 wil dat ook een Kamerminderheid een parlementair onderzoek 
(parlementaire enquête) kan instellen over belangrijke zaken. Nu kan alleen 
een Kamermeerderheid dit zware politieke middel inzetten. 

 
naar: Algemeen Dagblad van 10 december 2001 
 

1p  3 Waarom heeft D66 het voorstel uit tekst 2 gedaan? 
A Om andere politieke partijen beter te kunnen controleren. 
B Om de controlemogelijkheden van de Tweede Kamer te vergroten. 
C Om de regering eerder ten val te kunnen brengen. 
D Om regeringspartijen in de Tweede Kamer meer invloed te geven. 
 
tekst 3 
 

'Mensen belangrijker dan bloembakken' 
 
Den Haag - Voor ons zijn mensen belangrijker dan bloembakken. Met deze 
opmerking gaven de oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad gisteren hun 
ergernis weer over het feit dat zij geen invloed hadden op de besteding van 
extra geld voor de stad. De 10 miljoen euro aan meevallers voor volgend jaar 
vallen volledig toe aan doelen die de collegepartijen VVD, PvdA en CDA in een 
besloten onderonsje zondag reeds hadden aangewezen, waaronder het 
opfleuren van de binnenstad.

 
naar: Haagsche Courant van 5 november 2000 
 

1p  4 Tekst 3 is een voorbeeld van de geringe invloed van oppositiepartijen op het beleid. 
 Noem een reden waarom oppositiepartijen in gemeenteraad en parlement minder 

invloed hebben op het beleid dan collegepartijen of regeringspartijen. 
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tekst 4 
 

Coalitievorming 
 
De fractieleiders van CDA, VVD en LPF praten onder leiding van informateur 
Donner voor het eerst inhoudelijk over de coalitievorming. Aan het eind van de 
informatie moet er een regeerakkoord op hoofdlijnen op tafel liggen, waarover 
in de Tweede Kamer kan worden gedebatteerd. Dat document moet de 
belangrijkste afspraken tussen de drie partijen bevatten. Hoofdthema's zullen 
onderwerpen zijn als zorg, onderwijs, veiligheid en integratie. Ook de financiële 
kant van het nieuwe regeerakkoord komt aan bod.

 
naar: de Volkskrant van 27 mei 2002 
 

1p  5 Wat is een voordeel van ‘een regeerakkoord op hoofdlijnen’? 
A De kiezers hebben direct invloed op het politieke proces. 
B De partijen die de oppositie gaan vormen, krijgen meer steun van deskundigen. 
C Het parlement krijgt meer invloed op het nieuwe beleid. 
 

1p  6 Door wie is informateur Donner uit tekst 4 aangesteld? 
A de fractievoorzitters van het parlement 
B de koningin 
C de Tweede Kamer 
D het demissionair kabinet 
 

1p  7 Waaruit zal het regeerakkoord tussen de partijen uit tekst 4 bestaan? 
A uit belangentegenstellingen van die politieke partijen 
B uit compromissen tussen die politieke partijen 
C uit de ideeën van de informateur 
D uit de ideeën van Tweede Kamerleden 
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tekst 5 
 

Nieuws – 11 juni 2003 
 
Meerderheid in parlement voor referendum over EU-grondwet in zicht 
 
Na de VVD zegt ook de ChristenUnie in de Tweede Kamer onder voorbehoud 
‘ja’ tegen een referendum over de EU-Grondwet. Dit zei fractievoorzitter 
Rouvoet gisteren in het gezamenlijke Eerste- en Tweede-Kamerdebat. 
 
Eerste referendum in Nederland ooit 
 
Dit referendum zou de eerste nationale volksraadpleging in de Nederlandse 
geschiedenis zijn. Nederland is het enige Europese land dat nog nooit een 
nationaal referendum hield. Andere landen houden regelmatig nationale 
referenda over ‘Europa’.

 
naar: www.referendumplatform.nl 
 

2p  8 Over het houden van een referendum in Nederland zijn de meningen verdeeld.  
Hieronder staat in willekeurige volgorde een aantal argumenten voor en tegen het 
invoeren van het referendum in Nederland: 
1 De burgers krijgen meer belangstelling voor het politieke besluitvormingsproces. 
2 De positie van de volksvertegenwoordiging wordt aangetast.  
3 De politieke besluitvorming duurt langer.  
4 De burgers hebben de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de 
besluitvorming.  

 Welke twee uitspraken worden als argumenten tegen een referendum beschouwd?  
Doe het zo: 
Vul het juiste nummer in. 
Uitspraak … en uitspraak … zijn argumenten tegen het houden van een referendum. 
 
tekst 6 
 

VVD: geen tv-debat meer voor Dijkstal 
 
De VVD overweegt lijsttrekker Hans Dijkstal niet meer mee te laten doen aan 
televisiedebatten met veel deelnemers. Dat zegt VVD-voorzitter Bas Eenhoorn 
in reactie op het slechte optreden van zijn lijsttrekker afgelopen donderdag, 
toen hij met vijf collega's in debat ging. “Hans houdt van het inhoudelijk debat. 
Hij komt in dergelijke chaotische bijeenkomsten niet tot zijn recht. We 
overwegen hem niet meer in dit soort situaties te brengen, want hij komt beter 
tot zijn recht in discussies met minder mensen,” meent de VVD-voorzitter.

 
naar: de Volkskrant van 23 maart 2002 
 

1p  9 Welke taak van politieke partijen vervult Dijkstal in tekst 6? 
A Het aanwijzen van mensen voor politieke functies. 
B Het onder de aandacht brengen van de ideeën van een politieke partij. 
C Het vertegenwoordigen van belangen van maatschappelijke organisaties. 
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tekst 7 
 

Organisaties woedend over huurvoorstel 
 
Huurdersorganisaties uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn 
woedend over de voorstellen van de commissie-Vermeulen voor veranderingen 
in het huurbeleid tot 2005. Volgens de organisaties zullen die leiden tot een 
huurexplosie.

 
bron: de Volkskrant van 12 september 2001 
 

2p  10 De huurdersorganisaties zijn het niet eens met de voorstellen van een door de overheid 
geïnstalleerde commissie. Maatschappelijke groepen kunnen op verschillende manieren 
de politieke besluitvorming beïnvloeden. 

 Noem twee manieren waarop de huurdersorganisaties uit tekst 7 de politieke 
besluitvorming kunnen beïnvloeden. 

 
tekst 8 
 

Duivesteijn: links moet blok vormen 
 
De progressieve partijen in de Tweede Kamer moeten een akkoord sluiten als 
tegenhanger van het regeerakkoord van centrumrechts. Ze moeten zelfs 
gezamenlijke woordvoerders op belangrijke terreinen aanwijzen. Die oproep 
doet vice-fractievoorzitter Adri Duivesteijn vandaag in een interview in de 
Volkskrant. De oppositie zou daarmee een alternatief kunnen laten zien voor 
het beleid van een nieuw kabinet dat naar zijn idee een proces van 
maatschappelijke verharding zal inzetten. “Als we nu geen vuist maken, laten 
we Nederland over aan de conservatieven,” aldus Duivesteijn.

 
naar: de Volkskrant van 27 mei 2002 
 

2p  11  Welke drie partijen in de Tweede Kamer horen in het linkse (sociaal-democratische) 
blok? 

Kies uit de volgende partijen: CDA, ChristenUnie, GroenLinks, LPF, PvdA, SGP, SP en 
VVD.  
Doe het zo: 
Drie linkse of progressieve partijen zijn: … 
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tekst 9 
 

Demonstranten van GroenFront! blokkeren snelweg 
 
Demonstranten van GroenFront! hebben vrijdagavond de snelweg A28 
geblokkeerd tussen de Waterlinieweg en knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht. De 
demonstranten stonden met ongeveer honderd man op de snelweg. De 
demonstratie van GroenFront! begon gistermiddag om twee uur in het centrum 
van de stad als protest tegen de EU-top die vrijdag in het Spaanse Sevilla 
begon. Daarna vertrok de groep naar het noordoosten van de stad. Volgens 
GroenFront! zijn enkele actievoerders aangehouden. 

 
naar: Reformatorisch Dagblad van 21 juni 2002 
 

1p  12 Wat voor soort groep is GroenFront!? 
A een politieke partij 
B een pressiegroep 
C een vakbond 
D een vereniging 
 
tekst 10 
 

Wijffels hekelt milieubeleid eigen partij 
 
“De auto is de 'heilige koe' van onze fractie. De fractie heeft te weinig aandacht 
voor het milieu en daarmee voor het rentmeesterschap, één van de vier 
centrale waarden in het eigen beginselprogramma.” Deze kritiek is afkomstig 
van Harry Wijffels, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Wijffels richt 
zijn kritiek vooral op de wensen van de Tweede-Kamerfractie om meer wegen 
aan te leggen en af te zien van de invoering van de kilometerheffing.

 
naar: Trouw van 1 juni 2002 
 

1p  13 Op welke partij heeft Wijffels kritiek? 
A CDA 
B GroenLinks 
C PvdA 
D VVD 
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tekst 11 
 

'Haider di Rotterdam' poetst imago op 
 
Buitenlandse media brengen het fenomeen ‘Fortuyn’ in verband met een 
Europa-wijde 'ruk naar rechts'. Daarbij valt steeds de naam van de Oostenrijkse 
politicus Jörg Haider. Fortuyn onderhield de internationale pers vandaag over 
het verschil. “Ik breek in op de bestaande politieke structuur en ik word 
uitgemaakt voor racist. Maar ik heb niets met De Winter, niets met Haider. Als 
je een parallel zou willen trekken, dan voel ik het meeste voor de Italiaanse 
premier Berlusconi.”

 
naar: NRC Handelsblad van 8 april 2002 
 

1p  14 Fortuyn verzet zich in tekst 11 tegen het beeld dat van hem wordt gemaakt.  
Tegen welk beeld verzet hij zich? 
Hij verzet zich tegen het beeld dat hij als 
A christen-democraat wordt beschouwd. 
B liberaal wordt bestempeld. 
C links wordt beschouwd. 
D rechts-extremistisch wordt gezien. 
 
tekst 12 
 

Gouwenaren kiezen 10 Gouden stadsregels 
 
Hoe zou u Gouda veiliger, schoner en aangenamer maken? Dat staat te lezen 
op de voorkant van de folder die de gemeente van Gouda per 18 juni huis-aan-
huis in de stad heeft verspreid. In de folder staan 35 stadsregels over normen, 
waarden en gedrag. Uit deze 35 regels mag elke Gouwenaar 10 regels kiezen 
die hij of zij het meest belangrijk vindt. De meest gekozen stadsregels worden 
de 10 Gouden Regels van Gouda.

 
bron: www.gouda.nl/homeinformatie.html 
 

1p  15 De gemeente Gouda wil de burgers betrekken bij het opstellen van 10 Gouden 
stadsregels.  
Hoe komen in gemeenten gewoonlijk regels tot stand? 
A Na discussie met B en W wordt een voorstel in de gemeenteraad aangenomen of 

verworpen. 
B Na een referendum nemen B en W een voorstel van de gemeenteraad aan.  
C Na overleg met de commissaris van politie nemen B en W een voorstel aan.  
D Na overleg met de minister van Binnenlandse Zaken neemt de gemeente een voorstel 

aan. 
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MASSAMEDIA 
 
tekst 13 
 

Uitspraken 
 
In juni 2002 liet Nova stukjes uit de preken van vier imams (islamitische 
geestelijke leiders) horen. Zij riepen tijdens hun preken op alle vijanden van de 
islam te vernietigen. Tevens gaven zij aan dat vrouwen, indien zij niet 
gehoorzaamden, geslagen mochten worden, mits dit niet al te hard zou 
gebeuren. De uitzending met deze uitspraken zorgde voor nogal wat 
opschudding. Minister Van Boxtel liet weten dat dit soort uitspraken de 
integratie zeer zou belemmeren. Verschillende burgemeesters spraken met de 
imams om de bezorgdheid van de Nederlandse overheid over te brengen.

 
naar: Nova van juni 2002 
 

1p  16 Welke rol van de media heeft Nova vervuld? 
A Het bieden van amusement. 
B Het informeren van burgers over het overheidsbeleid. 
C Het op de politieke agenda plaatsen van onderwerpen. 
 
tekst 14 
 

Beïnvloeding 
 
Als reactie op de Nova-uitzending en de uitspraken van minister Van Boxtel 
besloot een aantal islamitische organisaties naar de rechter te stappen. Deze 
organisaties vonden dat de vier imams ‘gedemoniseerd’ waren (als duivels 
gepresenteerd werden). Zij eisten een meer objectieve berichtgeving van de 
media. Zij waren bang dat de Nederlandse bevolking verkeerd beïnvloed zou 
worden.

 
naar: NOS-teletekstpagina 105 van 10 juni 2002 
 

2p  17 Er is een aantal beïnvloedingstheorieën van de massamedia. Onder andere zijn er de 
injectienaaldtheorie en de theorie van selectieve perceptie (selectieve waarneming).  
Elk van deze theorieën kan een verklaring geven voor de angst van de islamitische 
organisaties voor een verkeerde beïnvloeding van de Nederlandse bevolking. 

 Welke verklaring geeft de injectienaaldtheorie voor die angst? 
 Welke verklaring geeft de theorie van de selectieve perceptie voor die angst? 
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cartoon 2 
 

 
bron: Trouw van 22 december 2001 
 

1p  18 Tom Janssen tekent vaak een cartoon voor het dagblad Trouw. In cartoon 2 laat hij zijn 
visie zien op de jacht van de Amerikanen op terroristenleider Osama Bin Laden. 
Welke functies vervullen de media met het plaatsen van deze cartoon in een krant? 
A amusementsfunctie en opiniërende functie 
B amusementsfunctie en reclamefunctie 
C onderwijsfunctie en opiniërende functie 
D onderwijsfunctie en reclamefunctie 
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tekst 15 
 

Berlusconi’s macht over de televisie 
 
In een land waar eenderde van de mensen analfabeet is en tweederde geen 
kranten leest, betekent zeggenschap over de televisie zeggenschap over ‘de 
waarheid’. Een onafhankelijk instituut voor media-onderzoek heeft uitgerekend 
dat in het eerste half jaar van de regering Berlusconi de drie journaals van de 
staatstelevisie RAI 333 minuten zendtijd aan Berlusconi hebben gewijd en 132 
aan oppositieleider Rutelli. Berlusconi’s eigen drie zenders gunden hem 612 
minuten en Rutelli slechts 35. Maar Berlusconi vindt dat allemaal nog niet 
genoeg.

 
naar: Algemeen Dagblad van 27 februari 2002 
 

2p  19  Waarom is het voor de democratie in Italië niet goed als de regering Berlusconi veel 
meer zendtijd krijgt dan de oppositie? Gebruik in je antwoord de taak van de 
massamedia in een democratie.  

 
tekst 16 
 

De Winter ontslagen als columnist 
 
Voor Leon de Winter is bij het Algemeen Dagblad het doek gevallen. Na zijn 
geruchtmakende publicatie over het Nederlandse koningshuis in een Duitse 
krant en de golf van verontwaardigde reacties die ook in Nederland over hem 
heen kwam, houdt hij het als columnist verder voor gezien. Een kort en bondig 
kaderberichtje van de hoofdredactie op de plek in de krant waar normaal de 
column van De Winter staat, begeleidde afgelopen zaterdag diens afwezigheid: 
“Leon de Winter is na overleg met de hoofdredactie van het Algemeen Dagblad 
gestopt met zijn wekelijkse column.” In de week daarvoor hadden de abonnees 
massaal bij de hoofdredactie van het AD het hoofd van De Winter geëist, nadat 
hij in de Berliner Morgenpost op zeer beledigende manier over prinses Juliana 
had geschreven.

 
naar: Algemeen Dagblad van 15 februari 2002 
 

1p  20 Leon de Winter schreef kritische columns over het koningshuis. Het Algemeen Dagblad 
vond dat Leon de Winter te ver ging in zijn kritiek op het koningshuis en heeft hem 
daarom ontslagen. 

 Waarom heeft de Nederlandse overheid geen mogelijkheid om Leon de Winter een 
publicatieverbod op te leggen? 

 Verwijs naar een grondrecht van iedere burger. 
 

1p  21  Een ander woord voor een publicatieverbod is … 
Vul het ontbrekende woord in. 
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tekst 17 
 

Journalisten zoeken steun bij de overheid 
 
De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) stuurt binnen twee weken 
een brief aan de Tweede Kamer met het verzoek om overheidssteun aan de 
dagbladen. Uitgever Wegener maakte woensdag bekend dat de nettowinst in 
2001 daalde van 43,5 naar 3,2 miljoen euro. NVJ-secretaris H. Verploeg vindt 
niet dat uitgeverijen moeten blijven snijden in hun personeelsbestand en 
moeten blijven fuseren. “Dat gaat ten koste van de dagbladcultuur. Dagbladen 
zijn essentieel voor de objectieve beeldvorming van de burger”, zegt hij.

 
naar: Apeldoornse Courant van 13 maart 2002 
 

1p  22 Kunnen de dagbladen steun van de overheid krijgen?  
A Ja, de kranten krijgen evenveel geld van de overheid als de publieke omroepen. 
B Ja, er is tijdelijke financiële overheidssteun voor kranten mogelijk om een moeilijke 

periode te overbruggen. 
C Nee, de kranten worden uitgegeven door bedrijven, die voor winst moeten zorgen. 
D Nee, de lezers bepalen of ze een krant blijven lezen en of een krant daardoor blijft 

bestaan. 
 

1p  23 Marie-José, een moeder van 44 jaar, surft op het internet en komt op vrouwonline.nl.  
Zij kijkt naar wat recepten en ziet dat ze via deze site ook naar de weekbladen Libelle en 
Margriet kan gaan. Haar dochter Nicole van 15 vraagt of zij achter de computer mag. Zij 
ziet de pagina waar haar moeder op gekeken heeft en gaat gelijk naar haar favoriete 
pagina: meiden.pagina.nl. Even kijken wat ze in de Fancy kan lezen. 
Waarin verschilt de informatie van de site vrouwonline.nl en de informatie van de site 
meiden.pagina.nl? 
De informatie van deze sites richt zich op verschillen in 
A doelgroepen. 
B levensbeschouwing. 
C sociale klassen. 
 

1p  24 De technologische ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de massamedia. 
Welke bewering is juist? 
Door de technologische ontwikkelingen wordt 
A de concurrentie tussen de publieke zenders groter. 
B het opzoeken van informatie steeds moeilijker. 
C het programma-aanbod op de televisie steeds minder gevarieerd. 
D steeds meer informatie beschikbaar gesteld via internetsites. 
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tekst 18 
 

Drie miljoen Nederlanders keken naar de finale van het Wereld 
Kampioenschap Voetbal

 
naar: de Volkskrant van 2 juli 2002 
 

2p  25 Het WK-voetbal is uitgezonden op de publieke zender Nederland 2 door de NOS. In de 
Mediawet staat een aantal taken omschreven die aan de NOS zijn opgedragen. 
1 Het coördineren van de programma's van verschillende omroepen. 
2 Het maken van programma's die hoge kijkcijfers scoren. 
3 Het uitzenden van programma’s voor etnische- en culturele groeperingen. 
4 Het uitzenden van programma’s zoals de verslaggeving over Koninginnedag. 

 Welke twee taken zijn van de NOS? 
Schrijf de juiste twee nummers op. 
 
tekst 19                                                                  tekst 20 
 
 

We zijn bestolen! 
 
De scheidsrechter heeft er 
persoonlijk voor gezorgd dat Spanje 
niet doorgaat op het WK-voetbal. 
Twee glaszuivere doelpunten 
werden afgekeurd. Het is een 
schande dat dit kon gebeuren. Nu 
moesten strafschoppen de 
beslissing brengen en Zuid-Korea 
was daarin de gelukkigste. Het 
toernooi is compleet verpest door 
waardeloze scheids- en 
grensrechters! 

Fantastische overwinning voor 
ons team! 
 
Ons nationale elftal heeft onze 
verwachtingen totaal overtroffen. 
Na een zeer verdiende overwinning 
op Spanje, rukken we nu op naar 
de halve finale. Na een geweldige 
wedstrijd kon het niet anders zijn 
dat Korea de strafschoppen beter 
zou nemen dan de Spanjaarden. 
Gedurende de gehele wedstrijd was 
Korea de betere ploeg geweest. 
Coach Hiddink heeft een 
ongelofelijke prestatie mogelijk 
gemaakt!

 
naar: een vertaald artikel uit Marca naar: een vertaald artikel uit Seoul Daily 
van 23 juni 2002  van 23 juni 2002 
 

1p  26 Zoals je kunt lezen gaan de teksten 19 en 20 over dezelfde wedstrijd, maar de inhoud is 
verschillend. 
Welke conclusie kun je trekken naar aanleiding van de teksten 19 en 20? 
A Alleen tekst 19 is een objectieve tekst. 
B Beide teksten verschillen omdat de journalisten rekening hielden met de actualiteit. 
C Beide teksten zijn geschreven vanuit een verschillend referentiekader. 
D Tekst 20 geeft een beter beeld van de werkelijkheid dan tekst 19. 
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tekst 21 
 

Het Parool moet stoppen 
 
PCM - Uitgeverij stopt met het uitgeven van Het Parool. Wel krijgt de leiding 
nog twee maanden de tijd om met een overlevingsplan te komen.

 
naar: Trouw van 18 september 2002 
 

1p  27 Niet alle betrokkenen bij Het Parool, zijn het eens met de beslissing van PCM-Uitgeverij. 
Als de krant niet meer mag uitkomen dan kost dat veel werkgelegenheid, maar het gaat 
ook ten koste van …. 
Wat moet er op de puntjes ingevuld worden? 
A de identiteit van de krant 
B de pluriformiteit van de media 
C de subjectiviteit van de berichtgeving 
 

1p  28 In 1995 heeft de Perscombinatie (de Volkskrant, Trouw en Het Parool) de Dagbladunie 
(NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad) overgenomen. 
Hoe noemen we deze overname?  
A marktgerichtheid 
B persconcentratie 
C verschraling 
 
tekst 22 
 

Liefde voor tv 
 
“En daar gaat het om, emoties laten zien in een programma. Emotie is scoren, 
ook bij mij. En als je werkt bij een commerciële televisiezender als RTL 4 moet 
je scoren. Vooral de kijkcijfers tellen. Laten we eerlijk zijn: Ik doe programma’s 
als: ‘Ja, ik wil een miljonair’ niet om hoogstaande televisie te maken. Helemaal 
niet zelfs. Het moest een spraakmakende show worden, waar iedereen naar 
zou kijken en het over zou hebben. Dat was de opzet.”

 
bron: Margriet, 11 januari 2002, interview met Carlo Boszhard 
 

1p  29 Waarom zijn hoge kijkcijfers voor het programma in tekst 22 belangrijk? 
Omdat 
A de maker van dit programma, Carlo Boszhard, dan nog populairder wordt. 
B RTL 4 dan veel reclame-inkomsten ontvangt. 
C veel mensen dan iets hebben om over te praten. 
D veel mensen zich dan opgeven voor deze show. 
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tabel 1 
 

De Telegraaf

Algemeen Dagblad

De Volkskrant

NRC Handelsblad

Trouw

Reformatorisch Dagblad

Nederlands Dagblad

totaal

1999

782.810

363.322

349.626

268.131

114.366

58.197

32.194

1.969.366

2000

781.550

353.378

343.064

266.429

125.352

58.023

32.006

1.959.802

1999

623.750

300.205

296.322

252.105

104.720

58.011

32.626

1.667.739

%

79,7

82,6

84,8

94,0

91,6

99,7

99,1

84,7

2000

627.250

292.724

294.339

250.272

114.220

57.830

31.595

1.667.780

%

80,3

82,7

85,8

93,9

91,1

99,7

98,7

85,1

1999

159.060

63.117

53.304

16.026

9.646

186

288

301.627

%

20,3

17,4

15,2

6,0

8,4

0,3

0,9

15,3

2000

154.300

61.104

48.725

16.157

11.132

193

411

292.022

%

19,7

17,3

14,2

6,1

8,9

0,3

1,3

14,9

totaal abonnementen losse verkoop

Landelijke dagbladen in Nederland

 
bron: De journalist van 26 januari 2001 
 
Zie tabel 1. 

2p  30 Hieronder staan twee conclusies over tabel 1. 
conclusie 1: De oplage van de populaire massakranten is in 2000 groter dan de oplage 
van kwaliteitskranten. 
conclusie 2: Dagbladen met een protestants-christelijke identiteit worden vooral los 
verkocht. 

 Geef per conclusie aan of deze juist of onjuist is en leg uit waarom.  
Doe het zo: 
Conclusie 1 is … omdat … 
Conclusie 2 is … omdat … 
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ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: WERKEN OP ZONDAG 
 
tekst 23 
 
 

In 1930 kwam in Nederland de Winkelsluitingswet tot stand. Deze wet ging uit 
van zondagssluiting maar was met name gericht tegen extreme 
openstellingsuren in de late avond. Leveranciers van verse waar als brood, 
melk, vis en fruit mochten op zondag open zijn. Door samenwerking van 
christelijke politieke partijen met de Partij van de Arbeid kwam er direct na de 5 

oorlog een strakkere Winkelsluitingswet (1951) met een verbod op openstelling 
op zondag. Er was geen eensgezindheid over hoe de zondag besteed moest 
worden. De protestants-christelijke gemeenschap vond kerkbezoek belangrijk 
en de rest van de zondag moest op een stemmige en ingehouden manier 
besteed worden. De katholieke zuil onderstreepte het belang van het zondagse 10 

gezins- en familieleven. De rode familie riep de aanhang op om van de vrije 
natuur te genieten. Als tegenhanger van de radiokerkdiensten van de 
confessionele zuilen luidde de VARA-radio de zondagmorgen jarenlang in met 
het populaire Weer of geen weer, een recreatief-toeristisch programma. 
Begin jaren negentig werd de Winkelsluitingtijdenwet getoetst aan het 15 

dereguleringsbeleid (streven naar minder wettelijke regels) van het  
kabinet-Kok I (PvdA, VVD, D66). Experimenten met opening op zondag werden 
toegestaan.

 
 
naar: Naar andere tijden? Tijdsbesteding en tijdsordening in Nederland, 1975-1995; 
rapport van Sociaal Cultureel Planbureau, Den Haag, december 1999 
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2p  31 Beleidsvorming is een doorgaand proces, waarin een aangenomen wet geen definitief 
eindpunt vormt. 

 Licht deze zin toe aan de hand van tekst 23. 
 

2p  32 Je kunt op verschillende manieren naar een vraagstuk kijken. Aan het vraagstuk ‘werken 
op zondag’ zijn politiek-juridische, sociaal-economische en sociaal-culturele aspecten 
verbonden. 

 Geef uit tekst 23 een voorbeeld van een politiek-juridisch aspect van het vraagstuk 
‘werken op zondag’ en een voorbeeld van een sociaal-cultureel aspect van dit vraagstuk. 
Doe het zo: 
Een voorbeeld van een politiek-juridisch aspect is … 
Een voorbeeld van een sociaal-cultureel aspect is … 
 
Zie regel 12 in tekst 23. 

1p  33 Welke omroepen zonden kerkdiensten uit op de radio? 
A AVRO en VPRO 
B KRO en TROS 
C NCRV en AVRO 
D NCRV en KRO 
 
Zie de regels 10 tot en met 14 in tekst 23. 

1p  34  Van welke zuil maakte de VARA deel uit? 
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tekst 24 
 

Uit een inventarisatie onder de leden van FNV Bondgenoten en het CNV blijkt 
dat de helft van de werknemers tegen hun zin op zondag werkt. Zelfs al 
gebeurt het op basis van vrijwilligheid, dan durven ze vaak niet te weigeren, 
omdat ze zich onder druk voelen gezet door de werkgever of collega’s. Ook zijn 
er veel mensen die volgens de huidige regeling op zondag moeten werken, 5 

maar daar bezwaar tegen hebben, meestal om religieuze redenen.
 
bron: www.planet.nl van 22 oktober 2002 
 
tekst 25 
 

Om individuele werknemers die niet op zondag willen werken, te steunen, 
hebben de Tweede-Kamerleden Bussemaker van de PvdA en Van Dijke van de 
ChristenUnie in 2001 een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Dit voorstel moet een 
werknemer die volgens de overlegregeling op zondag móet werken de ruimte 
bieden om op persoonlijke gronden te weigeren. De initiatiefnemers menen dat 5 

de huidige wet te onduidelijk is en te veel vrijheid geeft aan werkgevers. 
Behalve in de bijzondere cao's zou zondagsarbeid dan alleen nog plaatsvinden 
op basis van vrijwilligheid. De Tweede Kamer heeft het initiatief-wetsvoorstel al 
aangenomen, maar in de Eerste Kamer stuitte het op problemen.

 
bron: www.planet.nl van 22 oktober 2002 
 
tekst 26 
 

Initiatiefvoorstel Bussemaker / Van Dijke inzake de verruiming van 
zeggenschap van werknemers over arbeidstijden  
 
Dit initiatiefvoorstel vergroot de zeggenschap van de individuele werknemers 
over hun arbeidstijd. Tevens bepaalt het dat een werknemer slechts arbeid op 
zondag hoeft te verrichten indien hij daarmee instemt. Hiertoe worden de 
Arbeidstijdenwet (Stb. 1995, 598) en het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. 
 
Het voorstel is op 11 september 2001 aangenomen door de Tweede Kamer. De 5 

fracties van D66 en VVD stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel 
op 3 december 2002 bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en D66 stemden 
tegen.

 
bron: www.eerstekamer.nl 
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tekst 27 
 

Werknemers mogen werk op zondag weigeren 
 
DEN HAAG - Het kabinet bekrachtigde vrijdag een initiatiefwet van de Tweede-
Kamerleden Bussemaker (PvdA) en Van Dijke (ChristenUnie). 
(…) De nieuwe wet gaat over circa twee maanden in. De regeling leidt tot 
negatieve reacties van werkgevers. Die vrezen misbruik, rechtszaken en meer 
administratie. "Dit is een uitbreiding van de Arbeidstijdenwet, terwijl de overheid 5 

juist deregulering zou nastreven. Waar zijn we nu mee bezig?", aldus H. van 
Haastert, secretaris van de organisatie voor middelgrote en kleine bedrijven 
MKB-Nederland. Ze hoopt dat een nieuwe Arbeidstijdenwet de extra regels zal 
wegpoetsen. Werknemersorganisaties zijn juist positief. Voorzitter D. Terpstra 
van de vakcentrale CNV vindt dat werknemers ten principale het recht moeten 10 

hebben om zondagwerk te weigeren. "De wet komt er niet voor niks. In praktijk 
worden sommige werknemers geforceerd om op zondag te werken." Het 
verbaast Terpstra niets dat werkgevers bezwaren hebben: "Die willen geen 
beperking van hun flexibiliteit. En meer rechtszaken? Ach, dat heb je altijd met 
een nieuwe wet."15 

 
bron: www.telegraaf.nl van 7 maart 2003 
 
Zie teksten 24 tot en met 27. 

1p  35  Welke politieke stroming is tegen het voorstel om werknemers zelf te laten beslissen 
of ze op zondag willen werken? 

1p  36  Noem de regel en de tekst waarin je deze politieke stroming kunt herkennen. 
 
Zie teksten 24 tot en met 27. 

2p  37  Noem uit de teksten twee verschillende belangenorganisaties.  
2p  38  Welk belang heeft elk van deze belangenorganisaties bij het vraagstuk ‘werken op  
    zondag’? 

 
3p  39 In de teksten kun je lezen dat werken op zondag niet alleen vroeger maar ook 

tegenwoordig een maatschappelijk vraagstuk is. 
Redenen waarom werken op zondag een maatschappelijk vraagstuk is, zijn: 
1 Werken op zondag is voor veel mensen een probleem want het is in strijd met  
 bepaalde waarden. 
2 Het gaat om een grote groep mensen die de aandacht van de publieke opinie en de  
 overheid krijgen. 
3 Het probleem/vraagstuk kan door gemeenschappelijke actie (collectieve actie) of door  
 de politiek worden opgelost/aangepakt. 

 Geef voor elke reden een voorbeeld uit de teksten. 
Doe het zo: 
Een voorbeeld van reden 1 staat in tekst … want daarin staat …. 
Een voorbeeld van reden 2 staat in tekst … want daarin staat …. 
Een voorbeeld van reden 3 staat in tekst … want daarin staat …. 
 

2p  40   Bevat tekst 27 objectieve informatie? 
    Licht je antwoord toe door uit te gaan van twee criteria waaraan objectieve informatie  
    moet voldoen. 

 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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% 

grafiek 1 
 
Zondagsarbeid (5 uur of meer) naar hoofdtaak en beroepsniveau, bevolking 15-64 jaar, 1975/’80 en 1995 (in procenten) 
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Legenda:

 
naar: Naar andere tijden? Tijdsbesteding en tijdsordening in Nederland, 1975-1995; 
rapport van Sociaal Cultureel Planbureau, Den Haag, december 1999 
 

2p  41 Door het Sociaal Cultureel Planbureau is onderzoek gedaan naar werken op zondag.  
In grafiek 1 is weergegeven hoe hoog het percentage mensen is dat op zondag moet 
werken in de periode 1975-1980. In 1995 is opnieuw gemeten.  
Hieronder staan twee beweringen over de grafiek: 
1 Hoe hoger het beroep, hoe meer iemand op zondag is gaan werken. 
2 Het percentage mensen dat op zondag werkt, is in 1995 gemiddeld niet veel hoger  
 dan in de periode 1975-1980.  

 Geef van elke bewering aan of deze juist is of onjuist. 
Doe het zo: 
Bewering 1 is … 
Bewering 2 is … 
 

2p  42 Stelling: het is juist dat werknemers het wettelijke recht hebben om zelf te beslissen of ze 
wel of niet willen werken op zondag. 
Over deze stelling wordt verschillend gedacht. 

 Wat is jouw mening over deze stelling? 
 Haal uit de teksten 23 tot en met 27 twee argumenten die je mening ondersteunen. 
 

einde 400009-1-580-561* 
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Examenopgaven VMBO-GL en TL 

2004 
 
 
 

 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE GL EN TL 
 

 MAATSCHAPPIJLEER VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
9.00 – 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
MASSAMEDIA 
 
tekst 1 
 

Verdiweek bij de Avro 
 
Honderd jaar geleden, op 27 januari 1901, stierf de Italiaanse componist Verdi. 
Daarom houdt de AVRO van 20 t/m 28 januari de Week van Verdi. In die week 
herhaalt de omroep onder andere de tv-registratie van de opera ‘La Traviata’. 
Ook het NPS-programma Opera Live zendt op 27 januari en 10 februari twee 
opera’s van Verdi uit.

 
bron: http://omroep.nl 
 

2p  1  Noem twee redenen waarom bovengenoemde uitzendingen over de componist Verdi 
door publieke omroeporganisaties (AVRO en NPS) zijn uitgezonden en niet door 
commerciële zenders. 

 
1p  2 Publieke omroepen hebben een bepaalde doelgroep. De VPRO heeft een andere 

doelgroep dan de AVRO. 
Welke doelgroep heeft de VPRO? 
A een hoogopgeleid, progressief denkend publiek 
B een zo breed mogelijk publiek 
C jongeren tot 25 jaar 
D mensen met een levensbeschouwelijke achtergrond 
 

2p  3 Evenals de dagbladen moeten ook de televisie en de radio tegenwoordig flink wat 
adverteerders missen. Op radio en televisie wordt een onderscheid gemaakt tussen 
commerciële en publieke omroepen. 

 Welke soort omroep (commerciële of publieke omroep) zal het minst last hebben als 
het aantal adverteerders daalt? Leg ook uit waarom. 

 
1p  4 Niet al het nieuws krijgt even veel aandacht. Zo is er veel meer aandacht in de 

Nederlandse pers voor de verkiezingen van de nieuwe Tweede Kamer dan voor de 
parlementsverkiezingen in het Afrikaanse land Botswana. 

 Noem een selectiecriterium dat hierbij een rol speelt. 
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tekst 2 
 

Echt waar ?!??!!! 
 
Spannende fotoreportage in Privé. Om te bewijzen dat Caroline Tensen en 
haar Frank gaan scheiden, zien we ze allebei heel moeilijk kijken, gsm aan het 
oor? En?? Oh ja, er zou een geheime minnaar in het spel zijn, openbaart een 
vanzelfsprekend anonieme bron.

 
bron: BN/De Stem van 11 mei 2001 
 

2p  5 Tekst 2 gaat over het blad Privé. Dit blad wordt gezien als een roddelblad. Roddelbladen 
staan niet echt bekend om hun zorgvuldige nieuwsverstrekking. 

 Aan welke twee kenmerken van objectiviteit in de nieuwsverstrekking voldoet het 
roddelblad Privé vaak niet in haar reportages? 

 
tekst 3 
 

Het zou niet meer mogelijk moeten zijn dat de Britse premier Blair de 
bevoegdheid heeft, op een moment dat het hem uitkomt, drie journalisten van 
de BBC te ontslaan. 
De situatie in Italië, waar premier Berlusconi ongeveer alle nationale publieke 
en commerciële televisienetten kan beheren, stemt tot grote zorg. 
Het onderwerp ligt politiek erg gevoelig in Europa. Leden van het Europese 
Parlement vinden dat in de Europese grondwet het beginsel van scheiding 
tussen media en politiek moet zijn vastgelegd. Maar in die landen waar de 
overheid de nationale televisiekanalen in handen heeft, ligt het niet voor de 
hand dat regeringen akkoord gaan met Europese regelgeving, die een 
dergelijke scheiding zou garanderen.

 
naar: Nederlands Dagblad van 21 november 2002 
 
Zie tekst 3. 

1p  6 Zou de Nederlandse regering akkoord gaan met een Europese regeling die de scheiding 
tussen media en politiek garandeert? 
A Ja, want het overheidsbeleid is gericht op het garanderen van het grondwettelijke 

recht van vrijheid van meningsuiting.  
B Ja, want de Nederlandse overheid heeft geen bemoeienis met het omroepstelsel en 

de gedrukte media. 
C Nee, want Nederland heeft publieke omroepen die door de staat worden geregeld. 
D Nee, want via de Mediawet wil de overheid invloed blijven uitoefenen op de media.  
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tekst 4 
 

Bob jij of bob ik? 
 
Je zult maar echt Bob heten. Dan denkt straks het hele café dat jij iedereen wel 
even thuis brengt. Vanaf nu is Bob namelijk de officiële naam van degene die 
nuchter blijft, zodat hij de rest veilig naar huis kan rijden. 
Nu weten we het goed gemaakt met je, Bob. Wij van het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat gaan er alles aan doen om duidelijk te maken dat iedereen een 
keer de Bob kan zijn. Dus ook als je Marc, Danny, Martin, Saskia of Tineke 
heet. Daarom verschijnen er t.v. spotjes. En grote attentieborden langs de weg. 
En een site (www.bobjijofbobik.nl). En nog veel meer. Zodat iedereen je 
begrijpt als je voor het drinken vraagt: Bob jij of Bob ik? Zo, weer een beetje 
gerustgesteld, Bob?

 
bron: Metro, 14 december 2001 
 

1p  7 Tekst 4 is een advertentie van de overheid. 
De media spelen een rol op verschillende terreinen. 
Welk terrein is van toepassing op de inhoud van tekst 4 en waarom? 
A Cultuuroverdracht, omdat de overheidscampagne ‘Bob jij of bob ik’ de waarden en 

normen van mensen wil veranderen.  
B Democratische besluitvorming, omdat de overheid door middel van voorlichting het 

publiek wil informeren. 
C Vrijetijdsbesteding, omdat de t.v. spotjes en de attentieborden langs de weg vooral de 

functie hebben van verstrooiing. 
 

1p  8 Technologische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de massamedia. 
 Welk gevolg herken je in tekst 4? 
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tekst 5 
 

Bestuur PCM wil eigendomsverhoudingen wijzigen 
 
De leiding van PCM - het bedrijf dat onder meer Trouw, NRC Handelsblad, de 
Volkskrant en het Algemeen Dagblad uitgeeft - wil een einde maken aan de 
macht van de stichting Het Parool binnen het concern. Elke krant binnen het 
bedrijf is een zelfstandige organisatie. De stichting Het Parool heeft een belang 
van 57,4 procent van de aandelen en heeft daardoor de meeste macht. (...) 
De journalistenvakbond NVJ maakt zich zorgen over de verandering van het 
krantenbedrijf PCM. De voorzitter van de journalistenvakbond zegt: ‘Als de 
zelfstandigheid van elke krantenorganisatie verdwijnt, ligt de weg open voor 
aantasting van de identiteit van de kranten of zelfs voor het opheffen van 
kranten.’

 
naar: Trouw van 6 november 2001 
 

1p  9 Waar is de voorzitter van de journalistenvakbond volgens tekst 5 bang voor? 
Hij is bang dat  
A de persvrijheid wordt aangetast. 
B de pluriformiteit van dagbladen in het gedrang komt. 
C er werkloosheid onder journalisten ontstaat. 
 
tekst 6 
 

The Siege 
 
Ik wil reageren op een uitspraak in de Mikro Gids van 13 t/m 19 april bij de film 
The Siege. Boven de titel staat de uitspraak: 'Moslims vallen New York aan'. Ik 
vind dat deze uitspraak onnodig haat uitlokt naar een verkeerde doelgroep. 
Mensen die dit lezen en niet veel van moslims afweten, denken dat 
moslimmensen slecht zijn en op geweld uit zijn, terwijl het in de film gaat om 
'extremistische, fundamentalistische moslims / terroristen’, die zichzelf eigenlijk, 
naar mijn mening en die van anderen, geen moslims mogen noemen.

 
Ingezonden brief uit Mikro Gids, nr. 18, 4 t/m 10 mei 2002 
 

2p  10 De briefschrijver heeft kritiek op de uitspraak ‘Moslims vallen New York aan’ boven de titel 
van de film The Siege.  

 Wat is stereotypering? 
 Leg uit waarom deze uitspraak over moslims een voorbeeld is van stereotypering.  
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tekst 7 
 

'Prikkel kuddegedrag in anti-geweldscampagnes' 
 
Recente campagnes tegen zinloos geweld en ander onaangepast 
maatschappelijk gedrag zijn vaak grappig en leuk, maar bereiken hun doel niet  
- als ze al niet averechts werken. Dat zegt de Wageningse econome Marijke 
Kuiper. Kuiper bestudeert de wijze waarop menselijk gedrag is te sturen. De 
Bobcampagne, waarin een nuchtere chauffeur zijn dronken vrienden naar huis 
rijdt, is volgens M. Kuiper een voorbeeld van het niet bereiken van het doel van 
campagnes. De boodschap van de Bobcampagne lijkt te zijn dat je 
stomdronken moet zijn wanneer een ander de Bob is. 
Marijke Kuiper zegt: “Een campagne die succes heeft, doet een beroep op de 
neiging van mensen om zich aan te passen aan de groep waar ze deel van 
uitmaken.” In succesvolle campagnes wordt volgens haar een beroep gedaan 
op de menselijke neiging om zich aan te passen. Dit zogenoemde kuddegedrag 
werkt als volgt: er wordt extra veel informatie in de reclamespotjes gestopt. Een 
beperkt aantal mensen is gevoelig voor deze informatie en past hun gedrag 
aan. Vervolgens doen andere leden van de groep dit gedrag van het beperkt 
aantal individuen na.

 
naar: de Volkskrant van 23 oktober 2002 
 

1p  11 De opvattingen van Marijke Kuiper sluiten aan bij een theorie over het beïnvloeden van 
gedrag door de media. 
Welke beïnvloedingstheorie vertoont grote overeenkomsten met de opvattingen van 
Marijke Kuiper? 
A de agendatheorie 
B de injectienaaldtheorie 
C de multi-step-flow theorie of twee-trapsmodel 
D de theorie van selectieve perceptie 
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Naar aanleiding van ingezonden brieven in de krant schreef Aart te Veldhuis, redacteur 
van het dagblad Tubantia, het volgende artikel:  
 
tekst 8 
 

Aart te Velthuis, redacteur 
 
Twee dagen achtereen opende de krant deze week met artikelen over de 
kandidaat-premier van de PvdA. Luidde de hoofdkop maandag ‘Bos geeft geen 
naam premier prijs’, een dag later - nadat de PvdA-partijleider bij deze krant op 
bezoek was geweest - vond de redactie het meest prominente nieuws ‘Bos licht 
een tipje van de sluier op’. 
Meerdere lezers hadden zich nogal gestoord aan deze extra aandacht voor 
Wouter Bos. Ze zagen daarin naar hun zeggen een bevestiging van wat ze in 
feite al geruime tijd vermoedden: de grote voorkeur van Tubantia voor het 
linkse gedachtegoed in Nederland. Toch heeft deze krant ook ruimschoots 
aandacht besteed aan het bezoek van CDA-lijsttrekker Balkenende aan 
Enschede. 
Concrete voorbeelden van een uitgesproken politieke voorkeur heb ik de 
laatste tijd niet terug kunnen vinden. Eerlijk gezegd, denk ik dat de redactie - 
zeker na de fusie in 1995 - ook een redelijke afspiegeling is van de (Twentse) 
samenleving.

 
bron: Tubantia van 20 januari 2003 
 

1p  12 Hoe ziet de redacteur Aart te Velthuis het dagblad Tubantia? 
A Als een landelijke krant die veel aandacht besteedt aan landelijke politici. 
B Als een landelijke krant die veel concurrentie heeft met regionale kranten. 
C Als een regionale krant die een breed publiek wil bereiken. 
D Als een regionale krant met één bepaalde politieke kleur. 
 
tekst 9 
 

Lenferink brengt nieuws met een knipoog 
 
In de vroege avond is het tijd voor nieuws met een knipoog, de kleine actualiteit 
en de zin en onzin van het leven. Jan Lenferink brengt de actualiteit van 
vandaag, gisteren en morgen op zijn geheel eigen wijze. Samen met zijn 
gasten brengt Jan details uit het nieuws en het leven. De talkshow ‘Louter 
Lenferink’ is bedoeld voor iedereen die van vrolijke televisie houdt.

 
bron: Metro van 9 september 2002 
 

2p  13  Welke twee functies van massamedia vervult het programma ‘Louter Lenferink’? 
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tekst 10 
 

Onderwijsvrijheid onder vuur 
 
Het grondwettelijk artikel 23, waarin de vrijheid van onderwijs is vastgelegd, ligt 
onder vuur. Zo zou de onderwijsinspectie het karakter van het 
godsdienstonderwijs op islamitische scholen onvoldoende in kaart hebben 
gebracht. Dat was voor de fractievoorzitter van het CDA, Verhagen, aanleiding 
om te stellen dat het een taak is van de overheid om te controleren of scholen 
tot haat oproepen en zo ja, om die scholen vervolgens te sluiten. 

 
bron: ... van 12 november 2002 
 

3p  14  In welk soort kranten komen berichten zoals weergegeven in tekst 10 vaker voor, in 
kwaliteitskranten of populaire kranten? 
Geef twee redenen voor je keus. 
Doe het zo: 
Berichten als tekst 10 komen vooral voor in …, omdat  
1 … 
2 … 
 
 
POLITIEK EN BELEID 
 
tekst 11 
 

China blokkeert tien procent van alle websites 
 
AMSTERDAM - De Chinese overheid blokkeert tien procent van alle websites 
voor haar gebruikers. Dat meldt de BBC woensdag op basis van een onderzoek 
aan de Harvard University. Vooral sites met expliciet seksuele inhoud (veelal 
pornografie) en voor China gevoelige onderwerpen worden geweerd. Zo 
blokkeert China politiek getinte sites over Tibet en Taiwan.

 
naar: site Nu.nl van 4 december 2002 
 

1p  15  Welk grondrecht respecteert China niet volgens tekst 11? 
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tekst 12 
 

Burger wenst harde hand overheid 
 
Acht op de tien Nederlanders vinden dat burgers fatsoenlijker en beleefder 
moeten worden, zo blijkt uit onderzoek dat Trouw liet uitvoeren door bureau 
PanelWizard.com. Toch meent slechts zes procent dat het herstel van normen 
en waarden een zaak is van de burger zelf. 
Een meerderheid van de Nederlanders is er van overtuigd dat een strenge 
overheidshand de normen en waarden van de burger zal verbeteren, zo blijkt 
uit de representatieve steekproef onder 560 Nederlanders.

 
bron: Trouw van 24 september 2002 
 

1p  16 Wat voor soort probleem is herstel van waarden en normen voor de meeste 
Nederlanders volgens tekst 12? 
A een cultureel probleem 
B een fatsoensprobleem 
C een individueel probleem 
D een politiek probleem 
 
tekst 13 
 

'Partij moet anders worden' 
 
De partij heeft de afgelopen jaren een verkeerde koers gevaren en dat heeft 
stemmen gekost. Dat zeggen E. van de Haar en J. Livestro.  
Van de Haar, lid van de werkgroep partijvernieuwing, licht toe: ,,De overheid is 
steeds meer gaan doen. Wij moeten terug naar de nachtwakersstaat. Daarin 
beperkt de overheid zich tot de kerntaken: veiligheid, onderwijs, sociale 
zekerheid en infrastructuur. Je kunt niet alles regelen. De samenleving moet 
meer op individuele leest worden geschoeid.''

 
naar: Nederlands Dagblad van 3 september 2002 
 

1p  17 Van welke partij is Van de Haar lid? 
A CDA 
B GroenLinks 
C PvdA 
D VVD 
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tekst 14 
 

Programma 
 
Als laatste van de grote partijen heeft deze partij deze week zijn nieuwe 
verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het stuk ademt een sfeer die aansluit bij 
een warm kloppend hart voor het gezin als hoeksteen van de samenleving. 
Ook andere elementen in het programma weerspiegelen de positie van de 
partij, zoals een grotere verantwoordelijkheid voor burgers en hun 
maatschappelijke verbanden.

 
bron: Algemeen Dagblad van 1 november 2001 
 

1p  18 Welke partij wordt bedoeld in tekst 14? 
A CDA 
B D66 
C PvdA 
D VVD 
 
cartoon 1 
 

 
 
bron: de Volkskrant van 25 februari 2003 
 

2p  19 Op de pinguïn staat het woord democratie. 
 Noem twee kenmerken van een parlementaire democratie. 

 
1p  20 Wat betekent deze cartoon? 

A Arabische landen hebben kritiek op het westerse model van democratie. 
B Een pinguïn is net zo zeldzaam in de woestijn als democratie in het Midden-Oosten. 
C Landen in het Midden-Oosten willen ook de democratie invoeren. 
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tekst 15 
 

Korthals blijft overeind in debat bolletjesslikkers 
 
Minister Korthals (Justitie) heeft van vrijwel de hele Tweede Kamer, met 
uitzondering van zijn eigen partij de VVD, een forse uitbrander gekregen voor 
zijn trage optreden bij het wegzenden van bolletjesslikkers. 
De coalitiefracties PvdA en D66 verwierpen echter de motie van afkeuring die 
de hele oppositie onder leiding van CDA-voorman Balkenende indiende, zodat 
de minister niet hoefde op te stappen. Nu kan hij zijn ingrijpende maatregelen 
uitvoeren om de drugssmokkel op de luchthaven Schiphol hard aan te pakken.

 
naar: De Telegraaf van 24 januari 2002 
 

1p  21 Welke taak oefent de Tweede Kamer hier uit? 
A afkeuren van wetten 
B bestrijden van criminaliteit 
C controleren van de regering 
D uitvoeren van beleid 
 

2p  22 De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2002 is met 57,7% de laagste 
sinds het afschaffen van de opkomstplicht in 1970. Dit kan erop wijzen dat veel mensen 
geen belangstelling hebben voor de politiek in hun gemeente. 

 Noem twee voorstellen die er toe moeten leiden dat meer burgers belangstelling 
krijgen voor de gemeentepolitiek. 

 
tekst 16 
 

Ambtenaar: Ruimte voor nieuw beleid uiterst klein 
 
Het beleid van het nieuwe kabinet moet gericht zijn op lagere lasten voor het 
bedrijfsleven. Dat is de strekking van het traditionele nieuwjaarsartikel van de 
hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken.

 
naar: Reformatorisch Dagblad van 3 januari 2002 
 

1p  23 Op grond van welke taak oefent de ambtenaar uit tekst 16 invloed uit? 
A Hij geeft steun aan de fracties van het parlement. 
B Hij is adviseur van het bedrijfsleven. 
C Hij neemt besluiten over het overheidsbeleid. 
D Hij speelt een grote rol bij de voorbereiding van het kabinetsbeleid. 
 

1p  24 In tekst 16 wordt gesproken over het nieuwe kabinet. 
Wie hebben zitting in het kabinet? 
A de koningin en haar medewerkers 
B de minister-president en zijn staatssecretaris 
C de ministers en hun ambtenaren  
D de ministers en staatssecretarissen 
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tekst 17 
 

Iedereen naar christelijke school 
 
Iedereen verplicht naar het christelijk onderwijs. Dat wil … realiseren in de 
komende kabinetsperiode. De lijsttrekker van … vreest dat PvdA, VVD en D66 
het confessioneel onderwijs willen aantasten. “De Tien Geboden moeten 
uitgangspunt zijn van de Nederlandse waarden en normen”, zei hij bij het begin 
van de verkiezingscampagne.

 
bron: Algemeen Dagblad van 4 januari 2003 
 

1p  25 Welke politieke partij hoort in tekst 17 op de puntjes te staan? 
A de LPF 
B de SGP 
C de SP 
D het CDA 
 
tekst 18 
 

Voorproefje Kamerverkiezingen bij Isendoorn 
 
De schooljeugd is goed voorbereid op haar toekomstige burgerplicht. Dat bleek 
gisteren tijdens de scholierenverkiezingen in het Isendoorn College in 
Warnsveld. Drommen scholieren trokken naar het stembureau dat in één van 
de lokalen was ingericht.  
De voorbereidingen op school waren erop gericht een duidelijk inzicht te geven 
in de ideeën van de politieke partijen. De docent maatschappijleer: “We hadden 
maandag alle jongerenorganisaties van de in de Kamer vertegenwoordigde 
partijen uitgenodigd om zich hier te presenteren en dat was een groot succes.”

 
naar: Gelders Dagblad van 9 januari 2003 
 

1p  26 Politieke partijen hebben een aantal taken in de politiek. 
Welke taak hebben de politieke partijen op het Isendoorn College uitgeoefend? 
A Ze hebben de scholieren geïnformeerd over het overheidsbeleid. 
B Ze hebben de scholieren stemrecht gegeven. 
C Ze hebben hun partijprogramma’s onder de aandacht gebracht. 
D Ze hebben mensen geleverd voor politieke functies. 
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tekst 19 
 

Kamer heeft twijfels over informatie staatssecretaris 
 
PvdA, CDA en D66 betwijfelen of staatssecretaris De Vries (Verkeer en 
Waterstaat) de Tweede Kamer juiste en volledige informatie heeft gegeven 
over de verdeling van frequenties onder commerciële radiozenders. 
Vertegenwoordigers van de zendermaatschappijen Nozema en Broadcast 
Partners lieten donderdag weten dat ze binnenskamers De Vries in maart 
onomwonden hebben gewaarschuwd dat het onhaalbaar zou zijn, dat de 
zenders aan het eind van dit jaar op hun nieuwe frequenties zouden kunnen 
uitzenden. Zij hebben toen op uitstel aangedrongen.

 
bron: de Volkskrant van 2 oktober 2001 
 

1p  27 Op welke manier hebben de vertegenwoordigers van de zendermaatschappijen invloed 
uitgeoefend? 
A Zij hebben gedemonstreerd tegen de staatssecretaris. 
B Zij hebben gelobbyd bij de staatssecretaris. 
C Zij hebben informatie gevraagd bij de leden van de Tweede Kamer. 
D Zij hebben deelgenomen aan een adviesorgaan van de regering. 
 
tekst 20 
 

Diederik Samson vertelt: 
 
“Toen Wouter Bos mij in 2001 vroeg of ik voor de PvdA in het parlement wilde 
gaan zitten, aarzelde ik. Ik was campagneleider bij Greenpeace en maakte dus 
juist mijn beroep van buitenparlementaire actie. Ik was ook geen lid van een 
politieke partij, want dat zou mijn onafhankelijkheid als actievoerder kunnen 
aantasten. Toch heb ik de overstap naar de politiek gewaagd. Actiegroepen en 
politici hebben elkaar immers nodig om dingen te veranderen.”

 
bron: de Tweede Kamer een uitgave van het Instituut voor Publiek en Politiek Amsterdam 
 

2p  28  Welke twee mogelijkheden van individuele burgers om invloed uit te oefenen op de 
politieke besluitvorming herken je in tekst 20? 

 
2p  29 Zie de laatste zin van tekst 20. 

 Noem een taak van actiegroepen en een taak van politici.  
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tekst 21 
 

… wil compensatie ziekenfondspremie 
 
… wil dat het kabinet de verhoging van de premie voor het ziekenfonds 
vergoedt. De fractieleider van … wil minister De Geus (Volksgezondheid) 
dinsdag daarover tijdens het vragenuurtje van de Tweede Kamer aan de tand 
voelen. 
Volgend jaar wordt de ziekenfondspremie naar ongeveer 360 euro per 
verzekerde per jaar verhoogd. Dat is een verdubbeling van de huidige premie. 
Vooral mensen met lagere inkomens zouden daardoor worden getroffen.

 
naar: De Telegraaf van 2 januari 2003 
 

1p  30 Welke politieke partij hoort in tekst 21 op de puntjes te staan? 
A het CDA 
B de PvdA  
C de VVD 
 
tekst 22 
 

Werken op zondag 
 
Sommige CAO’s geven een verplichting aan om te werken op zondag. Ook hier 
zullen sommige christenen een beroep doen op de godsdienstvrijheid. De 
godsdienstvrijheid van de werknemer moet wel een rol spelen, maar zal niet 
doorslaggevend zijn. Een werkgever moet zijn zaak wel draaiende kunnen 
houden. De politieke partijen zijn het nog niet met elkaar eens over de 5 

zondagsrust. Van de VVD is bekend dat zij eigenlijk helemaal af wil van de 
Winkeltijdenwet. Die wet gaat uit van het principe dat winkels en bedrijven op 
zondag gesloten zijn. Het VVD-Kamerlid Blok heeft er nooit een geheim van 
gemaakt dat hij toe wil naar een situatie waarin winkels en bedrijven zelf 
kunnen beslissen wanneer ze open zijn en wanneer gesloten. De PvdA hecht 10 

aan de verplichte rustdag, die overigens ook in internationale verdragen is 
vastgelegd. De VVD ging het gesprek met de PvdA aan. Het resultaat was een 
conceptwetsvoorstel dat de verplichte vrije dag in ere laat, maar niet de 
zondag. Niet iedereen in de PvdA is blij met het voorlopige wetsvoorstel. De 
PvdA-ers uit de vakbondshoek geven niet zo graag de collectieve 15 

voorzieningen op zoals de rustmomenten en de rustdag.
 
 
naar: Handschrift uitgave 4, het politiek magazine van de ChristenUnie van 27 april 2001  
 

1p  31 Het tot standkomen van beleid is vaak het gevolg van een compromis. 
 In welke regels in tekst 22 herken je een compromis? 
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tekst 23 
 

CBP kraakt plannen voor identificatieplicht 
 
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) kraakt het plan om een 
algemene identificatieplicht voor iedereen vanaf twaalf jaar in te voeren. (..) 
De bevoegdheid van de politie om iedereen ten allen tijde zich te laten 
legitimeren is volgens het college een inbreuk op de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer.

 
naar: Reformatorisch Dagblad van 13 februari 2003 
 

1p  32 Waarom is het CBP tegen het plan voor een algemene identificatieplicht (zie tekst 23)? 
Het CBP vindt dat  
A de overheid een grondrecht schendt. 
B het besluitvormingsproces nog niet is afgerond. 
C het plan in strijd is met de parlementaire democratie.  
 

Pagina: 812Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



400030-2-580-561o 16 ga naar de volgende pagina 

 
ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: DE MONARCHIE 
 
tekst 24     tekst 25 
 

Kroonprins populairder dan 
Beatrix 
 
Van onze verslaggevers 
Amsterdam 
 
Kroonprins Willem-Alexander is 
populairder dan koningin Beatrix. 
Dat blijkt uit verschillende 
enquêtes. 
 
Het koningshuis is in zijn geheel 
nauwelijks in aanzien gedaald door 
de affaire Margaritha. 
Het onderzoeksinstituut NIPO meldt 
dat 86 procent van de Nederlanders 
hecht aan een monarchie. 
 
Overigens meldde het RTL-Nieuws 
gisterenavond op gezag van 
Bureau Intomart dat een groot deel 
van de bevolking (40 procent) vindt 
dat de macht van de koningin moet 
worden ingeperkt en juist een puur 
ceremonieel karakter moet hebben. 
 

Ons Koningshuis: een reactie 
 
Geweldig hoor, dat stukje van Theo 
van Gogh. De spreekbuis van 
antimonarchistisch Nederland heeft 
gesproken. Blijf maar lekker 
dromen van die republiek van jullie. 
Bah, dat afgeven op het Huis van 
Oranje ook altijd. Heerlijk! Wees blij 
dat er een onpartijdig staatshoofd is 
en dat we niet steeds te maken 
hebben met die vreselijke 
partijpolitiek. 
De Nederlandse koning(in) is de 
constante factor in de politiek en 
zorgt ervoor dat niet de politieke 
partijen de formateur (minister-
president) aanstellen, maar dat de 
koning(in) dat doet.  
De koningin behoudt de eenheid 
van Volk en Regering. Een zware, 
maar wel heel belangrijke taak! 
 
LEVE HET VADERLAND! 
LEVE DE KONINGIN!

 
naar: de Volkskrant van 1 mei 2003 
 

naar: Jurgen, prikbord van 
Màxima.pagina.nl Jurgen 
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tekst 26 
 

Tegenstanders 
 
...De tegenstanders van de monarchie hebben zich een tijdje stilgehouden. Op 
11 september 1996 werd het Republikeins Genootschap opgericht om de 
discussie te bevorderen over de Nederlandse staatsvorm. Thans is het 
(Republikeins Genootschap) uitgegroeid tot een club van honderd leden. Het is 
een gemengd gezelschap van kamerlid tot journalist dat wel degelijk de 
discussie over onze staatsvorm probeert aan te wakkeren. Op zichzelf is dat 
gelukt. Maar het is een moeilijke discussie, er is amper een politicus die het 
aandurft erover te beginnen. Iedere politicus is bang dat hij door de kiezer 
wordt afgestraft als hij het onderwerp aankaart.

 
naar: de Volkskrant van 2 februari 2002 
 

2p  33 Het Republikeins Genootschap wil in de toekomst in Nederland een republiek als 
staatsvorm en geen monarchie. 

 Is het bestaan van de monarchie in Nederland volgens de teksten 24 tot en 
met 26 een politiek probleem? 
Geef twee argumenten bij je antwoord. Verwijs per argument naar één van de 
teksten.  

 
foto 1 
 

 
 
Eedaflegging van Koningin Beatrix op 30 april 1980 
 

2p  34 Het vraagstuk ‘de toekomst van de monarchie’ kun je onderzoeken met behulp 
van de verschillende invalshoeken van maatschappijleer. Eén van die 
invalshoeken is de politiek-juridische invalshoek. Toepassing van deze 
invalshoek levert de volgende vraag op: Wat is het huidige beleid over dit 
vraagstuk? 

 Formuleer een andere politiek-juridische vraag die van toepassing is op tekst 
26. 
Geef ook een antwoord op deze vraag.  
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tekst 27 
 

D66 wil macht staatshoofd beperken 
 
D66-fractieleider De Graaf wil de macht van de opvolger van koningin 
Beatrix inperken. Hij stelt voor om het staatshoofd geen deel meer te 
laten uitmaken van de regering. Dat zei hij in een uitzending van het 
RTL-4-journaal.  
 
De Graaf wil een meer ceremoniële rol voor het toekomstig staatshoofd. Dat 
betekent dat de nieuwe koning geen rol meer zal spelen bij de formatie van een 
nieuw kabinet. Ook stelde hij voor om het staatshoofd geen deel meer uit te 
laten maken van de regering.

 
naar: de republiek van oranje; Trouw Dossier NL nr. 1, september 2000 

 
2p  35 D66-leider De Graaf wil dat de politieke macht van de koning(in) in Nederland moet 

worden ingeperkt. De koningin heeft macht omdat ze in ons staatsbestel een aantal taken 
heeft. 

 Noem uit de teksten 24 tot en met 27 twee taken die de koningin heeft waardoor ze 
politieke macht kan uitoefenen. 
 

2p  36 Mensen en groeperingen hebben de beschikking over verschillende machtsmiddelen om 
invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. Machtsmiddelen zijn onder andere 
positie, deskundigheid, vaardigheden, geld en aantal. 

 Over welke van bovengenoemde machtsmiddelen beschikt de koningin? Noem er 
twee en geef een reden waarom de koningin over elk machtsmiddel beschikt. 

 
1p  37 Maar in ons staatsbestel heeft de koningin officieel (volgens de Grondwet) geen politieke 

macht. 
Wat betekent deze zin? 
Deze zin betekent dat in de Grondwet staat dat 
A de koningin het hoofd is van de koninklijke familie. 
B het kabinet verantwoordelijk is voor wat de koningin zegt in het openbaar. 
C het parlement de troonrede die de koningin uitspreekt, moet goedkeuren. 
 

1p  38 Waarom is het standpunt van De Graaf in tekst 27 kenmerkend voor D66? 
A D66 vindt het koningshuis een waarborg voor de democratie. 
B D66 wil als liberale partij meer vrijheid voor het staatshoofd. 
C D66 wil de politieke besluitvorming democratischer maken. 
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tekst 28 
 

Storm over positie koningin 
 
D66-fractieleider De Graaf is verbijsterd over de storm die is losgebarsten 
omdat hij de politieke macht van het staatshoofd wil inperken. Er kwamen 
emotionele reacties: van fel afwijzend (CDA, VVD) tot razend enthousiast (SP, 
GroenLinks). Bij de PvdA zijn de reacties afwijzend, maar genuanceerder. De 
fractieleden van de PvdA zijn wel voor een debat over de bevoegdheden van 
de koningin. De GPV (nu ChristenUnie) noemde de voorstellen van De Graaf 
‘onfatsoenlijk’. “Laat D66 dan zeggen dat deze partij een republiek wil.”

 
naar: de republiek van oranje; Trouw Dossier NL nr. 1, september 2000 

 
2p  39 Naar aanleiding van tekst 28 kun je een aantal conclusies trekken. 

Hieronder staan twee conclusies: 
1 Rechtse partijen zijn meer voor handhaving van de huidige monarchie dan linkse 
partijen.  
2 Confessionele partijen zijn het eens met de voorstellen van De Graaf. 

 Welke conclusie is of welke conclusies zijn juist? 
Doe het zo: 
Conclusie 1 is … . 
Conclusie 2 is … . 
 

1p  40 Niet elke informatiebron is even objectief. 
Vergelijk de teksten 24 tot en met 28.  
Welke tekst is het minst objectief?  
A tekst 24 
B tekst 25 
C tekst 26 
D tekst 27 
E tekst 28 
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foto 2 

 
 
bron: Algemeen Dagblad van 2 februari 2002 
 
tekst 29 
 

Huwelijk 
 
Het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta zette de 
politiek voor een groot probleem. De vader van Máxima bleek een belangrijke 
functie vervuld te hebben in de regering van de Argentijnse dictator Videla. 
Tijdens het bewind van deze dictator werden de mensenrechten veelvuldig 
geschonden. Op grond hiervan eisten veel maatschappelijke groeperingen 
(onder andere Steun aan Argentijnse Moeders), maar ook individuele mensen 
dat het huwelijk geen doorgang zou vinden. Om voor troonopvolging in 
aanmerking te komen moet het parlement toestemming geven voor het 
huwelijk. Het parlement heeft toestemming voor het huwelijk gegeven, maar 
tevens werd besloten dat de vader van Máxima niet bij het huwelijk aanwezig 
mocht zijn. 

 
naar: het Jeugdjournaal van 27 januari 2002 
 

1p  41 Het politieke besluitvormingsproces kent verschillende fasen: 
1 het (h)erkennen van problemen, wensen of behoeften 
2 het vergelijken of afwegen van wensen of behoeften 
3 de besluitvormingsfase 
4 het uitvoeren van besluiten 
Welke fasen van het politieke besluitvormingsproces herken je in tekst 29? 
A fase 1 en 2 
B fase 2 en 3 
C fase 3 en 4 
 

Pagina: 817Voor 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).



400030-2-580-561o 21 ga naar de volgende pagina 

cartoon 2  
 

 
 
bron: ZAK, de Volkskrant van 2 februari 2002 
 
De man aan de bar zegt: “Wèlk huwelijk? Ik ben wel lid van het Nederlandse volk maar 
weet daarom niet alles.” 
 

2p  42 Hoewel de media enorm veel aandacht aan het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander 
en Máxima besteedden, blijkt niet iedereen er evenveel aandacht voor te hebben. 

 Leg met de begrippen ‘referentiekader’ en ‘selectieve-perceptie’ uit hoe het komt dat 
de man in cartoon 2 tot zijn uitspraak kan komen. 

 
 
cartoon 3 

 
 
bron: Jos Collignon, de Volkskrant van 2 februari 2002 
 
Máxima: “Niet gelijk kijken, we worden gestalkt.” 
 

2p  43 Zoals je in cartoon 3 kunt zien, ging het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en 
Máxima niet onopgemerkt voorbij. 

 Geef twee argumenten waarom de media zo veel aandacht aan het huwelijk 
besteedden. 

 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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2p  44 Zoals je in de verschillende teksten kunt lezen zijn er voor- en tegenstanders van 
veranderingen van de huidige monarchie (staatsvorm met koningin als staatshoofd en een 
aantal bevoegdheden). Ook zijn er tegenstanders van een monarchie als staatsvorm. Zij 
willen graag een republiek. 

 Beargumenteer je eigen mening over dit vraagstuk. Gebruik in je antwoord kenmerken 
van de democratische rechtsstaat en/of de taken van de koningin. 
Gebruik 30 tot 40 woorden om je mening te verwoorden. 

 

einde 400030-2-580-561o* 
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Examenopgaven VMBO-GL en TL 

2003 
tijdvak 1 

dinsdag 20 mei 
09.00 – 11.00 

 MAATSCHAPPIJLEER 2 GL EN TL 
 

 MAATSCHAPPIJLEER VBO-MAVO-D  
 
 
 

 

 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 20 mei

09.00-11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
POLITIEK 
 

1p  1 Welk orgaan behoort niet tot de overheid? 
A de Provinciale Staten 
B de vakcentrale FNV 
C het college van burgemeester en wethouders 
D het kabinet 
 
tekst 1 
 

Eerste Kamer akkoord met burgemeestersreferendum 
 
Den Haag(ANP)- Met alleen de fracties van het CDA, de ChristenUnie en de SGP 
tegen, is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het burgemeestersreferendum. 
Gemeenten krijgen daardoor de mogelijkheid over de voordracht van een nieuwe 
burgemeester een referendum te organiseren. De VVD, die zich lang tegen het 
voorstel verzette, stemde toch unaniem voor.

 
 
bron: Trouw van 10 juli 2001 
 

2p  2 De partijen die voor het wetsvoorstel uit tekst 1 hebben gestemd, zien voordelen in het 
houden van een referendum. Andere partijen zijn het daar niet mee eens. 

 Noem een voordeel en een nadeel van een referendum. 
Doe het zo:  
Een voordeel is… 
Een nadeel is… 
 

1p  3 Hieronder volgt een drietal uitspraken op grond van tekst 1. 
1 De partijen uit de sociaal-democratische stroming stemden voor het wetsvoorstel. 
2 De partijen uit de christen-democratische stroming stemden voor het wetsvoorstel. 
3 De partijen uit de liberale stroming stemden tegen het wetsvoorstel. 
Welke uitspraak is juist of welke uitspraken zijn juist? 
A alleen uitspraak 1 
B uitspraak 1 en 2 
C uitspraak 1 en 3 
D uitspraak 2 en 3 
 

1p  4 Het wetsvoorstel uit tekst 1 is aangenomen in de Eerste Kamer. 
Wat gebeurt er vervolgens met deze door de Eerste Kamer aangenomen wet? 
De wet gaat 
A naar de ministerraad en die bekijkt of de wet uitgevoerd kan worden. 
B naar de Tweede Kamer om in stemming gebracht te worden. 
C naar elke gemeente om te kijken of de wet uitvoerbaar is. 
D ter ondertekening naar de Koningin. 
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1p  5 De wet uit tekst 1 geeft gemeenten de gelegenheid een referendum te organiseren om 
met een voordracht te komen voor een nieuwe burgemeester. 
Wie beslist of wie beslissen uiteindelijk of er in de gemeente een referendum gehouden 
gaat worden? 
A burgemeester en wethouders 
B de burgemeester 
C de gemeenteambtenaren 
D de gemeenteraad 
 
tekst 2 
 

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. 
De dieren moeten elke vier weken door een dierenarts worden onderzocht en de 
kosten zijn voor de veehouder. 
Landbouworganisatie LTO-Nederland noemt de maatregel een "absoluut dwaze, 
belachelijke vertoning.” 
Voorzitter R. Boersma van de LTO-vakgroep schapenhouders (30.000 leden) 
zegt nog nooit zoiets geks meegemaakt te hebben. 
"Mond- en klauwzeer is bij schapen niet te zien; een dierenarts kan alleen maar 
rapporteren: ik zie niets.” Tweede-Kamerleden hebben aangekondigd vragen te 
willen stellen.

 
naar: de Amersfoortse Courant van 10 juli 2001 
 

1p  6 LTO-Nederland is een voorbeeld van een belangenvereniging. 
Wat kan LTO-Nederland (zie tekst 2) doen om het besluit van de minister te beïnvloeden? 
A De leden verplichten de maatregel niet uit te voeren. 
B Een debat met de minister in de Tweede Kamer voeren. 
C Het vertrouwen in de minister opzeggen, zodat hij moet aftreden. 
D Openlijk actie voeren, bijvoorbeeld demonstreren op het Binnenhof. 
 

1p  7 De minister uit tekst 2 maakt deel uit van één van de drie bestaande machten. Deze 
machten zouden van elkaar gescheiden moeten zijn, maar dat is niet helemaal het geval. 
Welke twee machten zijn in Nederland niet zuiver gescheiden? 
A de rechtelijke macht en de uitvoerende macht 
B de rechtelijke macht en de wetgevende macht 
C de wetgevende macht en de uitvoerende macht 
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1p  8 Volgens tekst 2 willen Tweede-Kamerleden vragen aan de minister stellen. 
Welke Tweede-Kamerleden hebben met hun vragen waarschijnlijk de meeste invloed op 
de minister? 
A Alle leden van de Tweede Kamer hebben evenveel invloed. 
B Tweede-Kamerleden hebben geen invloed op het beleid van de minister, want deze 

mag zelf het beleid bepalen. 
C Tweede-Kamerleden van de oppositiepartijen hebben de meeste invloed. 
D Tweede-Kamerleden van de regeringspartijen hebben de meeste invloed. 
 

2p  9 Niet elke belangenvereniging heeft een even grote invloed op de politiek. De ene groep 
heeft meer mogelijkheden dan de andere. Een van de verschillen is dat een groep 
gemakkelijke toegang heeft tot de media. 

 Noem twee andere redenen waarom de ene groep een grotere invloed heeft op het 
politieke besluitvormingsproces dan de andere. 

 
1p  10 Welke taak van politieke partijen herken je in tekst 2? 

A Het aansluiten bij bepaalde standpunten van maatschappelijke organisaties. 
B Het contact houden met hun eigen bewindslieden. 
C Het formuleren van een partijprogramma. 
D Het uitoefenen van invloed op mensen in politieke functies. 
 

1p  11 In tekst 2 staat dat Tweede-Kamerleden vragen aan de minister wilden stellen. De 
vakantie was net ingegaan en de Tweede Kamer zou niet meer bij elkaar komen. 
Welk recht heeft de Tweede Kamer in deze situatie? 
A De Tweede Kamer mag besluiten de maatregel uit tekst 2 op te houden, totdat overleg 

heeft plaatsgevonden. 
B De Tweede Kamer mag de minister terugroepen van vakantie voor overleg in de 

Tweede Kamer. 
C De Tweede Kamer mag nu zelfstandig wijzigingen in de maatregel aanbrengen. 
D De voorzitter van de Tweede Kamer mag overleggen met de minister over de te 

volgen koers. 
 

1p  12 De bestrijding van mond- en klauwzeer (zie tekst 2) is een politiek probleem geworden. 
Waarom is er sprake van een politiek probleem? 
Het is een politiek probleem, omdat 
A de media er aandacht aan besteden. 
B de mensen een oplossing wensen van de overheid. 
C een belangenorganisatie zich ermee bemoeit. 
D ook andere landen erbij betrokken zijn. 
 

1p  13 Alle politieke stromingen hebben uitgangspunten. Vanuit deze uitgangspunten proberen 
ze tot oplossingen te komen voor maatschappelijke problemen.  
Welke politieke stroming heeft geen herkenbare uitgangspunten als het gaat om het 
aanpakken van problemen zoals die in tekst 2? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de rechts-extremistische stroming 
D de sociaal-democratische stroming 
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tekst 3 
 

Maatregel minder streng 
 
Na overleg met LTO-Nederland heeft minister Brinkhorst besloten dat de 
maandelijkse MKZ-keuring van schapen en geiten niet doorgaat (zie tekst 2). 
Alleen bij de aankoop van nieuw vee wordt de keuring verplicht gesteld. De 
maandelijkse keuring van kalveren blijft wel van kracht.

 
naar: de Zwolse Courant van 14 juli 2001 
 

1p  14 Welk politiek verschijnsel herken je in tekst 3? 
A belangenverstrengeling bij de minister 
B de verplichting tot overleg met maatschappelijke organisaties 
C een compromis 
D het recht van amendement van LTO-Nederland 
 
tekst 4 
 

Controle op veiligheid veel strenger 
 
Naar aanleiding van verschillende rampen die Nederland hebben getroffen, heeft 
het kabinet een vijftigtal actiepunten opgesteld. Gebleken is dat de bestaande 
regelgeving over het algemeen goed is, maar dat de naleving onvoldoende is. De 
door de gemeente opgestelde rampenplannen zullen voortaan door het Rijk 
getoetst worden. Het ministerie van VROM krijgt het toezicht op de bouwregels 
van alle gebouwen. Niet alleen eigenaren van bijvoorbeeld horecagelegenheden 
moeten de regels beter naleven, maar zeker ook de gemeente, zo stelt het 
kabinet.

 
naar: de Haagsche Courant van 17 juli 2001 
 

1p  15 Wie gaat of wie gaan de rampenplannen uit tekst 4 controleren en wie is of wie zijn daar 
verantwoordelijk voor? 
 
Controle gebeurt door:    Onder verantwoordelijkheid van: 
A ambtenaren     een minister 
B een minister      ambtenaren 
C een minister      de koningin 
D Tweede-Kamerleden     een staatssecretaris 
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2p  16 Het kabinet stelt dat de regelgeving ten aanzien van veiligheid op zich wel goed is, 
zie tekst 4. 
Maatschappijleer kent een drietal invalshoeken: politiek-juridisch, sociaal-economisch en  
sociaal-cultureel. 

 Welke invalshoek heeft het kabinet in tekst 4 als uitgangspunt genomen? Geef een 
argument voor je antwoord. 

Doe het zo:  
De invalshoek is…, want… 
 
tekst 5 
 

Demonstratie voor proefdiervrije milieutesten 
 
Den Haag- Circa zeventig aanhangers van actiegroep Proefdiervrij 
demonstreerden voor het ministerie van VROM. Proefdiervrij is boos, omdat de 
milieuvriendelijkheid van wasmiddelen op vissen wordt getest.

 
bron: Provinciale Zeeuwse Courant van 17 juli 2001 
 

1p  17 Welke politieke partij zal zich het beste herkennen in de boosheid van Proefdiervrij uit 
tekst 5? 
A GroenLinks 
B LPF (Lijst Pim Fortuyn) 
C SGP 
D VVD 
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MASSAMEDIA 
 
tekst 6 
 

Reality-tv zonder zwaailicht 
 
Aart Zeeman, het NCRV-gezicht van Netwerk, presenteert ook ‘Het blauwe oog’, 
een nieuwe, elfdelige documentaireserie over de politie. 
"Waarom het zoveelste programma over de politie?" 
 
"Op televisie wordt nauwelijks serieus aandacht besteed aan het thema 
veiligheid, terwijl het toch als heel belangrijk wordt gezien in de samenleving. De 
programma’s die er zijn, zijn te eenzijdig, te sensationeel."

 
bron: de Volkskrant van 22 juni 2001 
 

1p  18 Op welke manier probeert de NCRV zich, volgens tekst 6, te onderscheiden van andere 
omroepen? Dit gebeurt door 
A de manier waarop de NCRV zich laat leiden door de publieke opinie. 
B de manier waarop de NCRV zich presenteert. 
C het accent dat de NCRV legt op amusement.  
D zich op een zo breed mogelijke doelgroep te richten. 
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tekst 7 
 

Premier Kok ‘betreurt’ citeren Beatrix 
 
Premier Kok betreurt het dat enkele gasten op de bijeenkomst van het 
Genootschap van Hoofdredacteuren rechtstreeks uit een vertrouwelijk gesprek 
met Koningin Beatrix hebben geciteerd. Enkele dagbladen publiceerden daags 
na de bijeenkomst over de kritiek die de Koningin zou hebben geuit op de rol van 
de media. Tijdens dat gesprek zou de term ‘de leugen regeert’ zijn gevallen. De 
premier adviseert hoofdredacties om zich in de toekomst te houden aan de 
gedragslijn uit gesprekken met de Koningin niet te citeren.

 
bron: De Telegraaf van 4 december 1999 
 

1p  19 Premier Kok vindt dat de kranten de inhoud van een vertrouwelijk gesprek met de 
Koningin niet moeten publiceren. 
Waarom kan premier Kok dit soort publicaties niet verbieden? 
Hij kan dat niet, omdat 
A dit probleem nog niet in de Eerste Kamer is behandeld. 
B eerst de Kamervragen beantwoord moesten worden. 
C hij geen toestemming heeft van de Tweede Kamer. 
D in de grondwet het recht op persvrijheid is opgenomen. 
 

1p  20 Hoe heet het als de overheid van tevoren verbiedt om iets te publiceren? 
A censuur 
B indoctrinatie 
C manipulatie 
D redactioneel bewerken 
 

1p  21 Op 2 februari 2002 trouwde kroonprins Willem Alexander met Máxima. Deze gebeurtenis 
werd volledig uitgezonden op de televisie. 
Waarom heeft de NOS deze gebeurtenis op televisie uitgezonden en niet, bijvoorbeeld, 
de KRO? 
A De KRO heeft onvoldoende geld geboden om de uitzendrechten te krijgen. 
B De KRO is een commerciële omroep en die mogen dit soort programma’s niet maken. 
C De NOS is een staatsomroep en heeft daarom de rechten gekregen. 
D De NOS kreeg volgens de Mediawet deze taak opgedragen. 
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tekst 8 
 

Formula to death VS-’95 
 
Arts Nicolette Sheridan onderzoekt de oorzaak van het uitbreken van het Ebola-
virus, maar wordt van hogerhand tegengewerkt. Slecht gemaakte, voorspelbare 
thriller van Armand Mastroianni.

 
bron: de Gelderlander van 16 juni 2001 
 

1p  22 Welke functie van de media herken je in tekst 8? 
De filmrubriek heeft een 
A agendafunctie. 
B amuserende functie. 
C onderwijsfunctie. 
D opiniërende functie. 
 

       tekst 9 
 

Tv–kijkers bepalen spel Eindhoven 
 
Eindhoven- Eerste divisieclub Eindhoven heeft een contract getekend met tv-
producent ID&Dtv om een programma te maken waardoor kijkers het verloop van 
een voetbalwedstrijd mede kunnen bepalen. In de programmareeks kunnen 
kijkers voor de wedstrijd hun mening geven over de opstelling. Als een wedstrijd 
van de voetbalclub op tv te zien is, kunnen kijkers via Internet meteen advies 
geven aan de trainer. De trainer, Leon Vlemmings, heeft zich akkoord verklaard 
met de bemoeizucht.

 
bron: Algemeen Dagblad van 16 juni 2001 
 

1p  23 Massacommunicatie heeft verschillende kenmerken. 
Aan welk bezwaar van de massamedia probeert men in tekst 9 tegemoet te komen? 
A Er is sprake van één zender. 
B Er is sprake van eenrichtingsverkeer. 
C Men kijkt alleen naar speciale doelgroepen. 
D Men richt zich op een groot publiek. 
 

1p  24 Sommige kranten en omroepen richten zich op een vergelijkbare doelgroep. 
Welke omroep past het beste bij welke krant? 
      omroep                krant 
A NCRV    Trouw       
B SBS 6    NRC-Handelsblad 
C VARA    Reformatorisch Dagblad 
D VPRO    De Telegraaf 
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1p  25 In Nederland zijn er veel praatprogramma’s (talkshows) op de televisie. Soms gaan die 
over hetzelfde onderwerp. 
In juni 2001 ging er een abortusboot naar Ierland en dit onderwerp werd veel op de 
televisie besproken. Niet elk programma deed dat op dezelfde manier.  
Welk uitgangspunt van de zendgemachtigden zal bij het onderwerp abortus het 
belangrijkste zijn? 
A de identiteit of levensbeschouwing van de zendgemachtigde 
B de kijkdichtheid van het programma 
C het opleidingsniveau van de kijker 
 
tekst 10                                                          tekst 11 
 

Nederlander voelt zich veiliger 
 
Nederlanders voelen zich iets 
veiliger dan de afgelopen jaren. 34 
procent van de bevolking geeft aan 
zich wel eens onveilig te voelen. In 
voorgaande jaren lag dat percentage 
vaak boven de 35 procent. 

Nederland nog steeds onveilig 
 
Nederland blijft een onveilig land.  
Een aanzienlijk aantal Nederlanders, 
zo’n 34 procent, voelt zich onveilig.

 
naar: Trouw van 21 juni 2001                         naar: De Telegraaf van 21 juni 2001 
 

1p  26 Beide kranten ontlenen hun conclusies in de kop aan hetzelfde onderzoek. Toch zijn de 
conclusies verschillend. 
Welke tekst komt het meest objectief over? 
A Geen van beide teksten, want de conclusies zijn niet op feiten gebaseerd. 
B Tekst 10, want die baseert zich op feiten. 
C Tekst 11, want mensen herkennen zich in die conclusie. 
D Beide teksten, want beide conclusies zijn juist. 
 

1p  27 Niet alle mensen nemen alles op dezelfde manier waar. 
Op grond waarvan zullen veel mensen zich herkennen in de conclusie van tekst 11? 
Op grond van 
A het feit dat mensen niet goed lezen wat er eigenlijk staat. 
B het objectief waarnemen van de werkelijkheid. 
C het waarnemen vanuit het eigen referentiekader. 
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tekst 12                                                          tekst 13 
 

Tachtig procent van de treinen 
rijdt op tijd 

Interview 
 
Vraag: "Mijnheer, u staat nu in de 
file. Waarom gaat u niet met het 
openbaar vervoer?" Antwoord: "Ik ga 
nooit met de trein, want die rijden 
toch niet."

 
 

1p  28 Welke conclusie kun je trekken uit de teksten 12 en 13? 
Bij de ondervraagde mijnheer in tekst 13 is 
A een objectief beeld van de werkelijkheid ontstaan. 
B een verborgen boodschap blijven hangen. 
C een vooroordeel ontstaan. 
 

1p  29 De Nederlandse Spoorwegen zijn veelvuldig in het nieuws geweest. Op de televisie, de 
radio en in de kranten wordt regelmatig verslag gedaan over de problemen bij de NS. 
Vertragingen, demonstraties, stakingen, computerstoringen enzovoort worden uitgebreid 
als nieuws gebracht. De media beïnvloeden de beeldvorming van de werkelijkheid. 
Op welke wijze wordt de werkelijkheid, in dit voorbeeld, tamelijk negatief beïnvloed? 
A door de eenzijdige berichtgeving 
B door de objectiviteit van de berichtgeving 
C door geen aandacht te besteden aan de selectieve perceptie 
 
tekst 14 
 

20.30 SBS 6 Death Warrant (USA 1990, Actie) 
 
Hoofdrollen: Jean-Claude van Damme, Robert Guillame, Cynthia Gibb. 
Louis Burke moet als undercoveragent infiltreren in de gevangenis om er achter 
te komen hoe een moordenaarsbende daar te werk gaat.

 
bron: Spits van 13 juli 2001 
 

1p  30 In de film uit tekst 14 komt veel geweld voor. 
Welke theorie verklaart waarom door dit soort films mensen gaan denken dat het gebruik 
van geweld normaal is?  
A de agendatheorie 
B de injectienaaldtheorie 
C de selectieve-perceptietheorie 
D de theorie van de televisie als betekenisverlener 
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tekst 15 
 

12 uur Radio Nieuwsdienst 
 
De economische groei staat op hetzelfde niveau als acht jaar geleden. De groei 
van 1,6% is duidelijk lager dan de voorspelde 2%. Bekende economen hadden al 
aangegeven dat de groei beduidend lager zou uitkomen. Producenten 
reageerden daarop met reorganisaties om hun kosten te drukken. Als reactie op 
al dit nieuws blijken consumenten het tweede kwartaal veel minder besteed te 
hebben dan oorspronkelijk gepland was. 
De beurs in Amsterdam staat naar aanleiding van het negatieve nieuws fors 
lager.

 
naar: het radionieuws van 12.00 uur van Radio 538 van 13 juli 2001 
 

1p  31 Welke beïnvloedingstheorie van de massamedia herken je in tekst 15? 
A de agendatheorie 
B de injectienaaldtheorie 
C de multi-step-flow-theorie 
D de selectieve-perceptietheorie 
 
tekst 16 
 

http://www.telecomadvies.nl/Overig/gidsen 
http://intranet.citogroep.nl/ 
http://www.expedia.co.uk/ 
http://www.startpagina.nl/ 
http://teletekst.nos.nl/cgi-bin/tt/nos/page/o/m/i/s3/201 
http://www.overheid.nl/404.htm

 
bron: ..… 
 

1p  32 Als je een maatschappijleerexamen van 10 jaar geleden zou bekijken, zou je de 
verwijzingen uit tekst 16 niet tegenkomen. 
Waar zijn de verwijzingen uit tekst 16 een goed voorbeeld van? 
A Van de beperkte mogelijkheden van informatietechnologie. 
B Van de versterkte positie van bestaande (traditionele) informatiebronnen. 
C Van het afnemen van de pluriformiteit van de informatiebronnen. 
D Van het gemak waarmee informatie opgevraagd kan worden. 
 

1p  33 Welke twee media passen het beste bij elkaar? 
 zendgemachtigde     krant 
A BNN      Eindhovens Dagblad 
B De Westlandsche Omroep Stichting  Het Algemeen Dagblad 
C Omroep Friesland     De Leeuwarder Courant 
D Sky Radio      Rotterdams Dagblad 
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tekst 17 
 

Commissariaat: fusies verbieden 
 
Het Commissariaat voor de Media moet fusies kunnen verbieden als de 
informatievoorziening te veel in de handen van één bedrijf komt. Dat voorstel 
gaat PvdA-Tweede-Kamerlid Marja Wagenaar maandag doen tijdens het 
mediadebat. "Als de pluriformiteit afneemt, is dat de dood voor een democratie."

 
bron: Algemeen Dagblad van 21 november 2001 
 

1p  34 Welk gevaar ziet het Tweede-Kamerlid in tekst 17 ontstaan als de informatievoorziening 
te veel in handen komt van één bedrijf? 
A te grote concurrentie 
B te grote persconcentratie 
C te grote versnippering van de nieuwsvoorziening 
D vermindering van lobbymogelijkheden 
 
tekst 18 
 

Friezin liet geitjes maanden onderduiken 
 
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: De Telegraaf van 13 juli 2001 
 

1p  35 Tekst 18 stond in De Telegraaf. 
Welke omroep (zender) besteedt aandacht aan onderwerpen als die in tekst 18 en 
waarom? 
A CNN, want het is nieuws voor een zeer breed publiek. 
B KRO, want die richt zich op dezelfde doelgroep als De Telegraaf. 
C NPS, want het is een onderwerp met een culturele achtergrond. 
D SBS 6, want die richt zich ook op het brengen van amusant, klein en lokaal nieuws. 
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ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK 
 
tekst 19 
 

Dakloos in een rechtsstaat: een onuitstaanbaar probleem 
 
Het is eigenlijk onuitstaanbaar, maar in alle grote steden leven daklozen. Dat zou 
toch niet hoeven in onze tijd van welvaart? Onze regering erkent al sinds begin 
vorige eeuw het recht van iedereen op onderdak. Toch is er altijd een groep 
mensen die buiten de boot valt. Kan dat nou echt niet anders? Geldt de 
verzorgingsstaat niet voor hen? 
Daklozen, bedelaars en zwervers zijn er altijd geweest. Zeker enkele eeuwen 
terug hoorden ze bij het normale straatbeeld. Een oorlog, een mislukte oogst of 
een epidemie kon mensen al snel dakloos maken. 
 
Nu we in een verzorgingsstaat leven, zou armoede niet meer hoeven voor te 
komen. Maar dat klopt niet. In 1998 werd de armoede in ons land nog eens 
onderzocht. Uit dit onderzoek kwam vast te staan dat in 22.000 huishoudens 
soms niet genoeg eten is. Daar wordt dus af en toe honger geleden. Bovendien 
leven arme mensen gemiddeld drieënhalf jaar korter dan gezonde mensen. De 
meeste armoede in ons land is onzichtbaar. We noemen dat stille armoe. Het 
gaat om mensen die in huis geen lampen aandoen of de verwarming uitzetten om 
te bezuinigen op de energierekening. Die geen verjaardagsfeestjes geven, omdat 
ze dat niet kunnen betalen. Die niet op vakantie gaan. Jaar in jaar uit. Soms 
neemt armoede meer zichtbare vormen aan. Dan hebben we het over zwervers, 
dak-en thuislozen. En daar maken de bestuurders van ons land zich zorgen over. 
 
Hopeloos 
 
Mensen reageren meestal op twee manieren op daklozen: of ze worden kwaad of 
ze hebben medelijden. Kwaad, omdat het toch niet nodig lijkt om in onze 
maatschappij met zijn beroemde systeem van ‘sociale zekerheid’ een zwervend 
bestaan te leiden. Meelevend, omdat iedereen ziet dat daklozen een triest 
bestaan leiden. Het is duidelijk dat de meesten er niet voor gekozen hebben. Als 
je het levensverhaal van daklozen hoort, wordt het meteen duidelijk: meestal is 
het een samenloop van omstandigheden waardoor iemand dakloos wordt. Een 
scheiding, huurachterstand gevolgd door huisuitzetting, psychische problemen en 
geen familie die voor opvang zorgt, schulden als gevolg van verslaving aan 
drank, gokautomaten of drugs. Ook ontslag of ziekte kan iemand ver laten 
terugvallen. Een dakloze komt in een vrij hopeloze positie terecht. Dat kun je 
lezen in het bijgaande gedicht van een dakloze, dat in de daklozenkrant van 
Amsterdam heeft gestaan.
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tekst 20 
 

Dakloos … geen adres. 
Geen adres, geen uitkering. 
Geen uitkering, geen eten. 
Geen adres, geen bankrekening. 
Geen bankrekening, geen uitkering. 
Geen uitkering, geen eten, geen eten, 
maakt ziek. 
Geen adres, geen verzekering. 
Geen verzekering, geen arts. 
Geen arts, geen hulp bij ziekte. 
Geen adres, geen inschrijving bij  
arbeidsbureau. 
Geen inschrijving bij arbeidsbureau,  
geen werk. 
Geen werk, geen geld. 
Geen geld, geen eten. 
Geen adres, geen inschrijving voor 
woning. 
Geen inschrijving voor woning, geen 
adres. 
Geen adres, dakloos. 
Snapt u het nog?

 
 
tekst 21 
 

Niet in mijn achtertuin 
 
Eigenlijk wil iedereen graag dat de opvang van daklozen goed geregeld wordt, 
maar als het erop aankomt, geldt hier heel sterk het NIMBY- verschijnsel. Dit 
letterwoord staat voor Not In My Back Yard. Opvang regelen is prima, maar niet 
in mijn ‘achtertuin’. Niemand wenst opvang van daklozen in zijn eigen buurt. 
Alleen al de aanwezigheid van zwervers of daklozen roept bij mensen een gevoel 
van onveiligheid op. Men schijnt niet te beseffen dat de dakloze zelf in een nog 
veel onveiliger wereld leeft. Gemeenten zijn ook bang om een al te goede 
opvang te regelen. Men is bang dat daar een aanzuigende werking van uitgaat. 
Als bijvoorbeeld Tilburg een prachtig project voor daklozen opzet, zou dit 
daklozen uit Rotterdam kunnen aantrekken. Wat dat betreft is er sinds de 
middeleeuwen nog niet veel veranderd.

 
naar: www.blikopener.nl 
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2p  36 In het gedicht (tekst 20) staat dat het niet hebben van een vast adres leidt tot grote 

problemen.  
Maatschappijleer kent drie invalshoeken om problemen te bekijken: politiek-juridisch, 
sociaal-economisch en sociaal-cultureel. 

 Vanuit welke invalshoek zijn de grote problemen uit het gedicht te verklaren? Geef 
daar een argument bij. 

Doe het zo: 
De invalshoek is de… 
Een argument is… 
 

4p  37 Men vindt dat iedereen een dak boven zijn hoofd zou moeten hebben, maar dat lukt niet 
iedereen. 

 Het daklozenprobleem is een politiek probleem. Geef daarvoor twee redenen en citeer 
uit tekst 19 en 21 telkens een zin die naar de redenen verwijst. 

Doe het zo: 
Het is een politiek probleem, omdat 
Reden 1: …, citaat uit tekst 19:…, citaat uit tekst 21: … 
Reden 2: …, citaat uit tekst 19:…, citaat uit tekst 21: … 
 

1p  38 Niet elke politieke stroming wil het probleem op dezelfde manier aanpakken. 
Welke uitspraak is juist als het gaat over de aanpak van het daklozenprobleem? 
A De christen-democratische stroming ziet bij de aanpak een belangrijke rol voor 

maatschappelijke organisaties weggelegd. 
B De ecologische stroming ziet bij de aanpak een belangrijke rol voor de vrije-markt- 

werking. 
C De liberale stroming ziet subsidieverstrekking als antwoord op dit probleem. 
D De sociaal-democratische stroming ziet persoonlijk initiatief van de dakloze als beste 

aanpak. 
 

4p  39 In de politiek zijn verschillende politieke stromingen te onderscheiden. 
 Welke politieke stroming zal zich het meest bij de verzorgingsstaat betrokken voelen 

en waarom?  
 Welke tekst is daar het duidelijkst in? Verklaar je antwoord. 

Doe het zo: 
1 De politieke stroming is… 
2 De reden is… 
3 Tekst … past het duidelijkst bij deze stroming, omdat… 
 

1p  40 Gebruik bij deze vraag de informatie uit tekst 19, 20 en 21. 
 In welke fase van het politieke besluitvormingsproces bevindt zich het 

daklozenprobleem volgens deze drie teksten? 
 

2p  41  Welke groep, daklozen of andere burgers, heeft meer machtsmiddelen om op te 
komen voor hun belangen? Leg je antwoord uit. 

Doe het zo: 
Daklozen hebben meer machtsmiddelen dan andere burgers, omdat… 
of 
Andere burgers hebben meer machtsmiddelen dan daklozen, omdat… 
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1p  42 In welke tekst komt het meest duidelijk naar voren dat mensen die zelf niet dakloos zijn, 

geneigd zijn hun eigen referentiekader als uitgangspunt te nemen bij de oplossing van het 
daklozenprobleem? 
A In tekst 19, want in deze tekst wordt het probleem duidelijk gesignaleerd. 
B In tekst 19, want in deze tekst staat objectieve informatie. 
C In tekst 20, want in deze tekst geeft een dakloze zelf het probleem aan. 
D In tekst 21, want in deze tekst wordt aangegeven dat hun mening door persoonlijke 

waarden wordt beïnvloed. 
 

2p  43 Niet iedereen denkt hetzelfde over het daklozenprobleem. 
 Beargumenteer op logische wijze je eigen mening over het daklozenprobleem en 

verwijs daarbij naar minstens één principe van de Nederlandse rechtsstaat.  
Gebruik minstens 40 woorden en hoogstens 95 woorden. 

 
 
 

einde 300005-580-561o* 
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