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Inzenden scores
Uiterlijk 27 mei de scores van de alfabetisch
eerste twintig kandidaten per school op de
daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar het Cito zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is,
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
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3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

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

5 Voor deze toets kunnen maximaal 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de beantwoording toegekende scorepunten;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

6 Het cijfer van het centraal examen wordt verkregen door het aantal scorepunten te
delen door het getal 10.

■■■■ 3 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Multiculturele samenleving

Maximumscore 2
1 ■ Voorbeelden van groepen, waarbij wel sprake was van een weloverwogen, individuele

keuze zijn (één van de volgende):
• arbeidsmigranten uit geïndustrialiseerde Europese landen (Duitsland, België en

Engeland): een bewuste keuze uit economische motieven.
• arbeidsmigranten uit mediterrane landen: velen kozen welbewust voor een beter bestaan,

daarbij uitgenodigd door een actieve werving vanuit het gastland.
• Surinamers: in de jaren vijftig en zestig voor studie en vanaf 1970 economische motieven.
• Indische Nederlanders: na de onafhankelijkheid stond men voor een echte keuze:

sommigen kozen voor een onzekere toekomst in Indonesië, anderen emigreerden.

Voorbeelden van immigratie, waarbij velen vonden dat ze geen keuze hadden (één van de
volgende):

• Molukkers: Molukse mannen, in dienst van het KNIL, werden door de Indonesiërs gezien
als collaborateurs. Door de Nederlandse overheid werd voor een „tijdelijke” oplossing
gekozen.

• Asielzoekers en vluchtelingen (ook uit Suriname na de staatsgreep in 1980): de situatie in
een land kan zo levensbedreigend zijn, dat men moeilijk kan spreken van een vrije keuze.

• Arbeidsmigranten: een deel voelde zich min of meer gedwongen te migreren door de
moeilijke economische situatie, sociale druk.

• Indische Nederlanders: na de onafhankelijkheid vreesden sommigen een onzekere
toekomst in Indonesië en voelden zich gedwongen te emigreren.

per voorbeeld met toelichting

Maximumscore 3
2 ■ Een voorbeeld van een goede uitleg is:

• Artikel 1 van de grondwet stelt dat allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke
gevallen gelijk moeten worden behandeld

• Het recht op gelijke behandeling impliceert de verantwoordelijkheid of plicht dat iedereen
zich ook aan die gelijke behandeling moet houden bijvoorbeeld de gelijkwaardigheid
tussen man en vrouw / leerplicht voor meisjes moet aanvaarden
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Maximumscore 4
3 ■ • voor de omschrijving van de multiculturele samenleving

• voor de beschrijving van het integratieproces volgens dit model
• voor de argumentatie van de conclusie

Een voorbeeld van een goed antwoord is:
• In het multiculturele samenlevingsmodel wordt ernaar gestreefd dat verschillende etnische

groepen gelijke kansen hebben op sociale, economische en politieke posities zonder dat ze
daarvoor hun eigen culturele identiteit hoeven op te geven 

• Dit samenlevingsmodel veronderstelt een geleidelijk integratie/emancipatieproces waarbij
de dominante cultuur de etnische subculturen respecteert en de migrant vanuit zijn
gerespecteerde etnische identiteit integreert doordat hij/zij gebruik maakt van gelijke
kansen op sociaal-economische en politieke posities (vergelijkbaar met christen-
democratisch ideaal van integratie via emancipatie in eigen kring)

• In de uitspraak van Beerenhout wordt dit proces veronachtzaamd, de migrant wordt voor
de dwingende keuze gesteld te veranderen óf de eigen cultuur te behouden. (een derde
manier, integratie met behoud van eigen culturele identiteit wordt onmogelijk geacht)

Maximumscore 2
4 ■ Twee van de volgende:

• erkende vluchtelingen
• vrouwen die in verband met gezinshereniging naar Nederland komen
• huwelijkspartners die in verband met gezinsvorming naar Nederland komen

per categorie

Maximumscore 4
5 ■ In een goed antwoord komen voor:

• de betekenisverlenende functie met een uitwerking
• de gedragsregulerende functie met een uitwerking

Een voorbeeld van een goed antwoord is:
Hierdoor zouden nieuwkomers de betekenis van Nederlandse gebruiken en verschijnselen
kunnen leren: bijvoorbeeld de begrafenisgewoonten, geboortekaartjes e.d.
Kennismaken met de Nederlandse cultuur is ook kennisnemen van een gedragsregulerend
kader: welk gedragspatroon wordt door Nederlanders verwacht in welke situatie
(bijvoorbeeld na een verhuizing als nieuwe buurtbewoner)?

Maximumscore 2
6 ■ • Bij de monoculturele benadering past het segregatiemodel het best: gescheiden scholen,

onderwijs binnen eigen cultuur
• Bij de interculturele benadering past het model van de melting pot het best: culturele

versmelting door wederzijds overnemen van elementen van verschillende culturen

Maximumscore 2
7 ■ • Niamut is te beschouwen als een (cultureel) universalist;

• voorstanders van het universalisme gaan uit van bepaalde algemene waarden die voor
iedereen gelden. Ook Niamut spreekt van gemeenschappelijke normen en waarden 
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Maximumscore 3
8 ■ • het standpunt inhoudelijk

• voor het eerste criterium 
• voor het tweede criterium 
• voor een consistente toepassing in het voorbeeld

Als criteria/uitgangspunten die een rol spelen kunnen bijvoorbeeld genoemd worden:
• de vraag of bepaalde waarden algemene universele geldigheid hebben (het grondrecht van

zelfbeschikking).
• aanpassing om te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving.
• het recht op het behoud van de eigen cultuur.

Voorbeelden van goede antwoorden zijn:
• Ik vind dat islamitische meisjes van school gehaald mogen worden door hun ouders, maar

niet dat ouders een meisje mogen uithuwelijken. Voor mij ligt de grens van tolerantie in de
waarde van de gelijkwaardigheid van de betrokkenen die bij uithuwelijking niet
gerespecteerd wordt (eerste criterium) of waar de beginselen van de rechtsstaat (geen
eigenrichting) met voeten worden getreden (tweede criterium).

• Ik vind dat de leerplichtwet juist voor meisjes met een islamitische achtergrond streng
moet worden nageleefd, de vrijheid van beleving van eigen culturele identiteit dient op
een vergelijkbare wijze benaderd te worden als bij orthodox-protestantse kerken die bij
veel wettelijke bepalingen een beroep mogen doen op een uitzondering van
gewetensbezwaarden. De grens van tolerantie ligt bij mij bij de eerbiediging van
grondrechten zoals verwoord in de universele verklaring van de rechten van de mens,
ieder heeft recht op leven, vrijheid (eerste criterium). Voorzover die rechten niet aangetast
worden zal een migrant zich moeten integreren in de samenleving waarvoor hij gekozen
heeft en onderdelen van zijn eigen culturele identiteit moeten opgeven (tweede criterium).

Maximumscore 3
9 ■ Voorbeelden van goede antwoorden (één van de volgende):

• Vele allochtonen bevinden zich in een lage sociaal-economische positie / laag op de
maatschappelijke ladder vanwege een slechte positie op de arbeidsmarkt en de
woningmarkt, een relatief slechte inkomenspositie en relatief weinig opleiding / er is
sprake van een vicieuze cirkel.

• Er blijken sterke verbanden te bestaan tussen de maatschappelijke positie van mensen en
uiteenlopende zaken als cultuurdeelname, politieke participatie, schoolprestaties enz. De
kansen op hoger onderwijs, en daarmee op sociale mobiliteit (dat wil zeggen de kans om te
stijgen op de maatschappelijke ladder) blijken kleiner te zijn voor jongeren met ouders uit
lagere maatschappelijke posities.

Maximumscore 2
10 ■ Eén van de volgende goede oorzaken wat betreft positietoewijzing:

• discriminatie op de arbeidsmarkt/woningmarkt vanwege vooroordelen
• onderwijs houdt onvoldoende rekening met de culturele achtergrond
• organisaties van autochtonen staan minder open voor etnische minderheden

Eén van de volgende goede oorzaken wat betreft positieverwerving:
• houding van allochtonen ten aanzien van het Nederlandse onderwijs (meer positieve inzet)
• negatieve opvattingen over werkende allochtone vrouwen / grote omvang van gezinnen,

waardoor minder gelegenheid tot werken buitenshuis van vrouwen
• de mate waarin allochtonen willen gaan participeren in organisaties van autochtonen
• de mate waarin de eigen allochtone organisaties ontwikkeld zijn
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Maximumscore 2
11 ■ Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• Door het aan het woord laten van „geslaagde migranten” (het boek kan een bijdrage
leveren aan een positievere beeldvorming over allochtonen).

• De geïnterviewden, die zich verdraagzaam opstellen en een wederkerig proces van rechten
en verantwoordelijkheden benadrukken, kunnen een deel van de ’angst voor het
onbekende’ bij autochtone lezers wegnemen.

Maximumscore 2
12 ■ Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• individuele vrijheid en verantwoordelijkheid; het zijn volwassen mensen die weloverwogen
hun beslissingen hebben genomen (tekst 2) / verbod op abortus als één van de normen
waarover niet te marchanderen valt (inleiding vraag 8).

• belang van particulier initiatief / vrije markteconomie; de geïnterviewden zijn geslaagde
immigranten, onder meer de heer Kabaktepe, die mede als ondernemer wordt aangeduid
(inleiding opgave en inleiding tekst 8) / het primair stellen van de sociaal-economische
factor bij de integratie (inleiding vraag 9).

• politieke grondrechten; rechten én verantwoordelijkheden (tekst 1).
• scheiding kerk-staat; het recht om islamitische scholen op te richten (inleiding op tekst 5

en tekst 5).
• rol overheid bij het onderwijs; invloed van niet in Nederland opgeleide Imams (inleiding

op tekst 5).

per uitgangspunt én verwijzing naar uitspraak

■■■■ Opgave 2 Criminaliteit en Rechtsstaat

Maximumscore 3
13 ■ Voorbeelden van goede antwoorden zijn (drie van de volgende):

• voor burgers/bedrijven/winkeliers geldt het materieel gevolg van doorberekening
politiekosten in belastingen / schade aan bedrijven/winkels en het immaterieel gevolg van
bedreiging van de rechtsorde / gevoelens van onveiligheid.

• voor voetballiefhebbers geldt het materieel gevolg dat de toegangskaart duurder wordt
door invoering clubcard / fouilleren en het immaterieel gevolg van de bedreiging betrokken
te raken bij gewelddadigheden / voetbalsport wordt geassocieerd met vandalisme.

• voor voetbalclubs geldt als materieel gevolg het treffen van ordemaatregelen /
bouwkundige aanpassingen van stadions en als immaterieel gevolg dat het imago van de
club verslechtert / de voortgang van de competitie gevaar loopt.

• voor de gemeente/regio waar de club gevestigd is, geldt het materieel gevolg dat de politie-
inzet gefinancierd moet worden en als immaterieel gevolg dat de naam van de stad negatief
geassocieerd wordt met vandalen / de gemeente onmachtig is dit probleem op te lossen.

per actor met een aannemelijke beschrijving van zowel een materieel als een immaterieel
gevolg

Maximumscore 3
14 ■ Drie van de volgende:

• De poortwachters, (in dit geval vooral) de media / de politieke partijen, zijn bereid het
probleem op de agenda te zetten.

• Het probleem komt steeds vaker voor en roept door het gewelddadige karakter nogal wat
emoties op.

• De situatie wordt als veranderbaar beschouwd / de politiek kan een oplossing voor het
probleem bieden.

• Er moet ruimte zijn op de politieke agenda.

per factor
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Maximumscore 4
15 ■ Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

Eén van de volgende instanties bij de wetgevende macht:
• Tweede Kamer: plaatst voetbalcriminaliteit op de politieke agenda en stelt de wetten vast
• Minister Sorgdrager: bereidt wetsvoorstellen voor

Eén van de volgende instanties bij de uitvoerende macht:
• Minister Sorgdrager / Minister van Justitie: geeft opdracht aan het Openbaar Ministerie / is

politiek verantwoordelijk voor het Openbaar Ministerie
• Voetbalofficier / Procureurs Generaal: doen opsporen, vervolgen en uitvoeren van straffen
• korpsbeheerder / burgemeester; geeft leiding aan de politie

Eén van de volgende instanties bij de rechterlijke macht:
• rechters: vellen vonnissen, bepalen strafmaat
• Procureurs Generaal: vervolgen van strafbare feiten

per onderdeel met een juiste instantie én taak
Indien politie: spoort strafbare feiten op / handhaaft openbare orde

Maximumscore 2
16 ■ Eén van de volgende politieke uitgangspunten van de VVD:

• De liberalen zijn overtuigd van het belang van rechtsregels ter waarborging van
individuele vrijheidsrechten, waarbij de overheid moet toezien op de naleving.

• Het toezien op naleving van de wetten is een kerntaak van de staat.
Eén van de volgende politieke uitgangspunten van het CDA:

• De christendemocraten benadrukken het belang van waarden en normen / een
verantwoordelijke samenleving waarbij mensen respect opbrengen voor elkaar. (Bij
voetbalvandalisme worden die waarden en normen geweld aangedaan.)

• De overheid vervult bij het opsporen, vervolgen en bestraffen van strafbare feiten rond
voetbalcriminaliteit een taak die niet door andere maatschappelijke instellingen vervuld
kan worden (het afdwingen van gedrag door het gezaghebbend opleggen van straffen).

Maximumscore 2
17 ■ Twee van de volgende:

• door het opleggen van een alternatieve straf
• door het overeenkomen van een transactie met de Officier van Justitie
• door voorwaardelijke gevangenisstraffen
• door geldboetes voor first offenders

per verklaring

Maximumscore 3
18 ■ In een goede uitleg komen de volgende kernen voor:

• Voetbalcriminaliteit is hoog op de politieke agenda gekomen; dit heeft tot gevolg dat aan
de opsporing en vervolging prioriteit gegeven wordt / de politiebevoegdheden uitgebreid
worden / dat de politie zich sterker inzet en dus 

• er meer overtreders gearresteerd, (voorgeleid en berecht) worden en
• in de politiestatistieken zullen verschijnen
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Maximumscore 3
19 ■ Voorbeelden van goede antwoorden:

• Ik ben voorstander van infiltratie door de politie.
De voetbalcriminelen brengen zowel in materieel als in immaterieel opzicht zoveel schade
aan de samenleving toe dat het gerechtvaardigd is dat de politie in hun kringen infiltreert.
Natuurlijk moet worden geprobeerd de rechten van iedereen te eerbiedigen, maar in dit
geval wegen de rechten van deze kleine groep niet op tegen de belangen van de samenleving.

• Ik ben tegenstander van infiltratie door de politie.
Door de voetbalcriminelen wordt veel schade aan de samenleving toegebracht en tegen
hen moet ook worden opgetreden. Alleen in hele zware gevallen mogen de rechten van de
burgers geschonden worden (bijvoorbeeld telefoon afluisteren, brieven onderscheppen en
openen). De handhaving van de rechten van de burgers is belangrijker dan het opsporen
van voetbalcriminelen.

Maximumscore 2
20 ■ Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• De overheid dient de rechtsorde te beschermen.
• De overheid dient de openbare orde te handhaven.
• Het plegen van een geweldsmisdrijf is in strijd met de strafwet.

Maximumscore 3
21 ■ Drie van de volgende:

• werkloosheid onder jongeren (die aangewezen zijn op laaggeschoolde arbeid), toelichting:
Daardoor vervelen die werkloze jongeren zich en zoeken zij een manier om status te
verwerven en iets om handen te hebben.

• toegenomen alcohol- en druggebruik, toelichting: Het toegenomen gebruik van alcohol en
drugs heeft tot gevolg dat remmingen wegvallen en mensen zich sneller gewelddadig
gedragen.

• individualisering, toelichting: De mensen gaan steeds meer hun eigen weg, zonder zich de
wet te laten voorschrijven door allerlei instellingen. Men wordt dus ook minder snel
gecorrigeerd.

• afnemende sociale cohesie/ontzuiling, toelichting: Mensen voelen zich veel minder sterk
met elkaar verbonden waardoor hun gedrag dan ook gemakkelijker kan ontsporen.

• verzwakte informele sociale controle, toelichting: De mensen letten veel minder op elkaar
en corrigeren elkaar niet meer zoals vroeger. Bij het zien van plegen van geweld kijken
veel mensen de andere kant op.

• grotere beschikbaarheid massacommunicatiemiddelen, toelichting: Voetbalsupporters
laten zich inspireren door gewelddadig gedrag zoals getoond op televisie.

per ontwikkeling met toelichting

Maximumscore 6
22 ■ Voorbeeld van een goed antwoord met een theorie die niet uitgaat van maatschappelijke

ongelijkheid is:
• De biologische theorie (waarin criminaliteit in verband wordt gebracht met genetische

eigenschappen)
• toelichting: bij één procent betreft het mensen die van nature gewelddadig zijn / die

gewoon een kortsluiting in hun hoofd hebben (Nutters)

Voorbeelden van goede antwoorden met theorieën die wel uitgaan van maatschappelijke
ongelijkheid zijn:

• De aangeleerd-gedrag-theorie / de milieutheorie 
• toelichting: in arbeidersmilieus leert men dat goed vechten een pré is
• De bindingstheorie / de anomietheorie / de gelegenheidstheorie 
• toelichting: heersende normsystemen werken remmend op criminele impulsen, het gaat bij

voetbalcriminelen vaak om jongens die lager opgeleid / hun school niet hebben afgemaakt /
die zich moeilijk kunnen aanpassen aan het heersende normsysteem / geen gelegenheid
hebben om op reguliere wijze doelen te bereiken
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■■■■ Opgave 3 Politieke besluitvorming

Maximumscore 2
23 ■ Voorbeelden van goede antwoorden:

• Volgens het systeemmodel verkeert de besluitvorming van de politieke leiders in de
conversie- of de omzettingsfase

• De politieke leiders hebben verschillende wensen op de politieke agenda geplaatst
(agendafase), politieke tegenstellingen, zoals de grotere nadruk op werkgelegenheid van
Frankrijk, de eis van Duitsland dat een werkgelegenheidsprogramma niet meer mag
kosten, Britse verlangens over de aanpak van werkgelegenheid, zijn overbrugd
(compromissen zijn gesloten), en tenslotte zijn er beslissingen genomen (beleidsbepaling)

of:

Volgens het barrièremodel zijn de volgende barrières genomen:
• (barrière 2); vergelijken of afwegen van wensen en behoeften; de Europese leiders

hebben, naast de kwestie van de begrotingsdiscipline, ook verschillende andere eisen, zoals
die van Frankrijk (werkgelegenheid), die van Duitsland (werkgelegenheidsaanpak mag
geen geld kosten) en die van Engeland (bepaalde werkgelegenheidsaanpak) met elkaar
vergeleken en ook op de politieke agenda gezet

• (barrière 3); beslissen over problemen; er is een beslissing over deze onderwerpen
genomen door een resolutie aan te nemen waarin de diverse standpunten gecombineerd
zijn in een compromis

Maximumscore 3
24 ■ In een goed antwoord komen de volgende kenmerken van een staat voor:

• een vaste groep mensen
• die op een bepaald grondgebied leven
• en geregeerd worden door een soevereine macht

Voorbeelden van goede antwoorden zijn:
• Nee, weliswaar is er sprake van een vaste groep burgers (van de lidstaten)
• op een welomschreven grondgebied 
• maar deze worden niet geregeerd door een soevereine macht: de bevoegdheden van de

instellingen van de EU gaan niet verder dan dat ze overgedragen zijn door de lidstaten

• Ja, er is sprake van een staat in wording, er is een vaste groep burgers (van de lidstaten)
• op een welomschreven grondgebied en
• er is een begin gemaakt met overdracht van bevoegdheden/soevereiniteit door de lidstaten

(monetaire unie)

Indien alleen „nee” of „ja” is geantwoord

Maximumscore 2
25 ■ Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• het legaliteitsbeginsel/„rule of law”, toelichting: de openbare ordehandhaving wordt ten
onrechte gelegitimeerd door artikel 140

• de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, toelichting: arrestanten maken een goede
kans bij een kort geding

• in een democratie zijn politieke grondrechten gewaarborgd, toelichting: de gemeente
houdt te weinig rekening met vrijheidsrechten en mensenrechten

per kenmerk en een passende toelichting
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Maximumscore 2
26 ■ • Belangenorganisaties zullen door hun professionele organisatie en continuïteit goed

kunnen lobbyen bij de EU
• Actiegroepen hebben door een losse, tijdelijke, minder professionele organisatievorm

weinig kansen op succes om invloed uit te oefenen op de ’verre’/bureaucratische Europese
instellingen

Maximumscore 4
27 ■ • De taakstelling van de Europese Commissie is het beste te vergelijken met die van

Nederlandse regering: wetsvoorstellen doen en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering
• De taakstelling van de ministerraden is het beste te vergelijken met het Nederlandse

parlement: besluitvorming over wetsvoorstellen

Maximumscore 2
28 ■ Eén van de volgende:

• het recht van initiatief
• het recht van amendement
• instemmingsrecht voor alle zaken (het EP heeft geen instemmingsrecht voor alle zaken)

Maximumscore 3
29 ■ Een voorbeeld van een goed antwoord is:

Volgens de klassieke democratietheorie wordt de macht van gekozen vertegenwoordigingen
gelegitimeerd door verkiezingen. Als gekozen politieke functionarissen van nationale staten
macht afstaan aan EU-instellingen worden de beslissingen van die EU-instellingen niet
meer of onvoldoende gelegitimeerd door directe verkiezingen.

Maximumscore 3
30 ■ • VVD: versterking vrije markteconomie / kleine rol overheid / waarborg rechtsstaat

• CDA: gespreide verantwoordelijkheid, dat wil zeggen geen machtsconcentratie waar de
verantwoordelijkheden op lager niveau gelegd kunnen worden

• PvdA: zal zo’n ontwikkeling slechts steunen wanneer ook binnen een sterkere EU de
belangen van de sociaal zwakkeren voldoende beschermd worden

Maximumscore 3
31 ■ Drie van de volgende:

• grotere onbekendheid met de politieke onderwerpen op Europees niveau, vanwege de
schaalvergroting / De EU staat verder van de mensen af dan de Tweede Kamer

• gebrek aan politiek zelfvertrouwen (wat kan een stem van een burger van een klein landje)
• de inschatting van de beperkte competentie van het EP (het EP heeft voor deel slechts

adviserende bevoegdheden)
• de niet altijd positieve beeldvorming (onterecht declareren van presentiegelden, riante

pensioenverzekeringen)
• minder koppeling aan direct nut: (de perceptie van de gevolgen van politieke besluiten is

voor de burger geringer)
• men is tevreden met de gang van zaken / men vindt het best dat Nederland opgaat in een

groter verband
• bij deelname aan verkiezingen met geringe opkomst is er ook meer ’sociale

controle’/afkeuring van directe omgeving („waar maak je je druk om”)

per reden
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Maximumscore 4
32 ■ Voorbeelden van goede in de redenering gebruikte knelpunten zijn (twee van de

volgende):
• Vanwege de verwevenheid van onze samenleving met de internationale politieke en

economische verhoudingen worden de mogelijkheden voor het oplossen van
grensoverschrijdende problemen beperkt. Een internationale aanpak van economische,
ecologische, sociale en demografische vraagstukken is veel effectiever.

• Naarmate het Europees Parlement uitgroeit tot een echt parlement, zullen de burgers via
verkiezingen meer invloed krijgen op een belangrijk machtscentrum dan in de huidige
situatie, waarbij reeds veel macht is „weggelekt” / steeds meer zaken door de Europese
Commissie en Raad van Ministers geregeld wordt, zonder dat daar een parlementaire
controle tegenover staat.

• Een grotere centrale macht leidt tot een grotere centrale bureaucratie, bijgevolg een
geringere invloed van de politiek op de ambtenarij.

• Afstaan van bevoegdheden aan supra-nationale instellingen leidt tot een toename van de
afstand kiezers-gekozenen.

per goed in de redenering gebruikt knelpunt
Indien alleen een standpunt is gegeven
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