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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

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

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

■■■■ 2 Algemene regels

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

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

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

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;

3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

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

5 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Multiculturele samenleving

Maximumscore 4
1 ■ Antillianen: Omdat vanaf de jaren zeventig de werkgelegenheid op de Antillen afnam

(push) kwam men naar Nederland om werk te zoeken / door het ontbreken van
mogelijkheden zijn veel jongeren naar Nederland gekomen om hun studie af te maken
(push), vanwege de lage studiekosten (pull) /in de jaren negentig zijn er jongeren uit de
lagere sociaal-economische klassen gekomen in de verwachting hier werk te kunnen
vinden (pull)
Marokkanen: Vooral in de jaren zestig zijn Marokkanen naar Nederland gehaald door de
werkgevers vanwege het gebrek aan arbeidskrachten (pull), of vanwege de slechte
economische omstandigheden in Marokko (push) / in de jaren zeventig zijn in het kader
van de gezinshereniging veel vrouwen en kinderen naar Nederland gekomen (pull) nadat
in de jaren zestig de Marokkanen hierheen waren gehaald door de werkgevers vanwege
tekort aan arbeidskrachten

per groep
Indien de beschrijving goed is
Indien de factor juist als push- of pullfactor is benoemd

Maximumscore 2
2 ■ Aan Marokkaanse jongeren is in het kader van gezinshereniging toelating verleend of ze

zijn de kinderen van toenmalige gastarbeiders die zich in Nederland gevestigd hebben
Antilliaanse jongeren worden toegelaten omdat ze een Nederlands paspoort bezitten
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Maximumscore 2
3 ■ Culturele integratie:

„De dwang om te integreren en de eigen roots op te geven …. “ (wordt bedoeld dat men
zich grotendeels zou moeten gedragen volgens de Nederlandse cultuur)
Sociaal-economische integratie:
Eén van de volgende citaten:

• „Deze groepen zijn laag opgeleid, verlaten de school vroeg en hebben een zwakke positie
op de arbeidsmarkt”

• „Toch krijg ik steeds problemen op de arbeidsmarkt”

Maximumscore 3
4 ■ Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Nee, ik vindt dat volgens de tekst Nederland geen open samenleving kan worden
genoemd want in een open samenleving is het ook voor mensen uit de lagere milieus
mogelijk een hogere positie te verwerven en is er dus sprake van sociale mobiliteit
Bepalend voor deze sociale mobiliteit is een met een diploma afgeronde opleiding en dat
is nu juist het probleem voor veel van de allochtone jongeren

Maximumscore 4
5 ■ gering opleidingsniveau

positieverwerving omdat men hier zelf, en/of met hulp van anderen, kan proberen
verandering in aan te brengen
discriminatie bij sollicitaties
positietoewijzing omdat de samenleving de veroorzaker hiervan is en de jongere niet de
mogelijkheid heeft dat te veranderen

Maximumscore 2
6 ■ voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• Het stimuleren/ belonen van bedrijven bij het in dienst nemen van jongeren uit etnische
minderheden.

• De overheid zou zelf meer jongeren uit de etnische minderheden in dienst kunnen nemen.
• De overheid zou meer tijd en geld kunnen besteden aan het om- en bijscholen van deze

jongeren om ze een grotere kans op de arbeidsmarkt te geven.

per maatregel

Maximumscore 3
7 ■ Een voorbeeld van een juiste verklaring is:

Men ging ervan uit dat de gastarbeiders uit Turkije en Marokko zouden terugkeren naar
hun land van herkomst. Er was daarom toen nog geen sprake van gezinshereniging of 
-vorming, en er waren daarom nog geen islamitische kinderen. Er was toen ook nog geen
sprake van een grote toestroom van islamitische asielzoekers.

Maximumscore 3
8 ■ Een voorbeeld van een juist antwoord is:

• Omdat kinderen op dezelfde school zitten raken ze via vriendschappen en kennissenkring
(op grond van eigen ervaring) bekend met elkaars culturen (gewoonten, waarden en
normen)

• Er ontstaan op deze manier niet zo snel vooroordelen omdat er genoeg feiten en
ervaringen bij de hand zijn die laten zien dat mensen toch anders zijn dan sommige
stereotyperingen ons zouden willen laten geloven

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
9 ■ Een voorbeeld van een juiste uitleg is:

Een van de gevolgen van discriminatie is dat het er tevens voor zorgt dat het beeld dat
sommige mensen van allochtonen hebben weer bevestigd wordt. Daardoor blijven voor
die mensen de redenen bestaan om te discrimineren. Als allochtonen bijvoorbeeld moeilijk
werk kunnen vinden en dus vaker/ langer werkloos zijn, bevestigt deze werkloosheid weer
het beeld van de „luie allochtoon”.

Maximumscore 4
10 ■ voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

Ik ben voor onderwijs op islamitische grondslag
argument ’voor’: doordat kinderen opgevangen worden door leerkrachten van hun eigen
cultuur en religie zullen zij zich beter begrepen voelen, de taal beter kunnen leren en zich
beter kunnen ontwikkelen

Mijn afweging is:
Ik vind het argument ’voor’ belangrijker omdat ik denk dat als deze kinderen zich beter
ontwikkelen en zich beter kunnen redden in het onderwijs, hun kansen op sociaal-
economische integratie zullen toenemen. Onze samenleving zal meer gaan lijken op een
multiculturele samenleving waarin verschillende etnische groepen gelijke kansen hebben
op sociaal-economische en culturele posities en waarin ze hun eigen culturele identiteit
niet hoeven op te geven.

voor de afweging
per correct in de afweging gebruikt samenlevingsmodel

of:

Ik ben tegen onderwijs op islamitische grondslag
argument ’tegen’: doordat deze kinderen te weinig met de Nederlandse cultuur in
aanraking komen, zullen zij zich moeilijker kunnen aanpassen en meer kans lopen
geïsoleerd te raken en het slachtoffer te worden van discriminatie

Mijn afweging is:
Ik vind het argument ’tegen’ belangrijker omdat het voor allochtonen des te belangrijker
is hun achterstand in kennis en ervaring met de dominante westerse cultuur in te halen.
Mijn voorkeur gaat uit van het samenlevingsmodel van de ’meltingpot’/ assimilatiemodel;
de ontwikkeling van een samenleving waarin verschillende etnische groepen zijn
samengesmolten / assimilatiemodel, de ontwikkeling van een samenleving waarop zowel
de autochtone als de allochtone inwoners zich oriënteren.

voor de afweging
per correct in de afweging gebruikt samenlevingsmodel

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Opgave 2 Politieke besluitvorming

Maximumscore 2
11 ■ Tweede Kamer: steun van de uitslag van de verkiezingen; die bepaalt de zetelverdeling in

de Kamer

Kabinet: één van de volgende:
• de deskundigheid en specialistische kennis van ambtenaren; zij hebben veel invloed bij de

beleidsvoorbereiding
• het regeerakkoord; geeft de regering een sleutelpositie ten opzichte van het parlement.
• de meerderheid van de regeringspartijen in de Tweede Kamer; die meerderheid bepaalt

het regeerakkoord en in grote lijnen het te voeren beleid.

per bron van de regering met toelichting

Maximumscore 2
12 ■ De kern van een juist verschil is:

Bij gezag wordt de uitoefening van macht als juist geaccepteerd, bij macht hoeft dit niet
het geval te zijn.

Maximumscore 4
13 ■ Een voorbeeld van een juist antwoord is:

In de opmerking van Righart is de elite-theorie te herkennen
toelichting: als ondernemers de politieke macht overnemen vormen zij een sociaal-
economische elite die ook op politiek terrein een sleutelpositie gaat innemen
In de opmerking van Van Kemenade is de pluralisme-theorie te herkennen
toelichting: in plaats van de belangrijkste te zijn, wordt de overheid slechts een van de
deelnemers aan het politieke spel

Maximumscore 3
14 ■ voorbeeld van een juist antwoord is:

Als er een coalitiekabinet is; toelichting: omdat het voor de ene coalitiepartij aantrekkelijk
kan zijn zaken boven tafel te krijgen die de andere coalitiepartij(en) onwelgevallig zijn /
als er één partij aan de macht is, zal er niet zo snel een parlementaire enquête gehouden
worden, omdat het voor die partij onvoordelig is de vuile was buiten te hangen / omdat
die partij door een meerderheid het parlementair onderzoek kan tegenhouden.

Maximumscore 3
15 ■ In de fase van omzetting of conversie

toelichting: het parlement probeert met behulp van de parlementaire enquête het uit te
voeren beleid van het kabinet te veranderen

ook goed:
In de fase van de terugkoppeling
toelichting: onder druk van groepen uit de samenleving vindt een parlementaire enquête
plaats over het gevoerde beleid

Maximumscore 2
16 ■ aan de controlerende taak; toelichting: de Rekenkamer onderzoekt de uitgaven waardoor

achteraf kan worden vastgesteld of een bepaald beleid succesvol was / of de uitgaven aan
de beoogde zaken zijn uitgegeven
aan de wetgevende taak; toelichting: uit de rapporten van de Rekenkamer kunnen lessen
worden getrokken die van belang kunnen zijn bij toekomstig beleid

Maximumscore 3
17 ■ Een voorbeeld van een juist antwoord is:

De representativiteit van het parlement wordt groter doordat de burgers tijdens de
hoorzitting hun mening duidelijk maken aan het parlement. De parlementariërs raken zo
beter geïnformeerd over wat er in de samenleving leeft.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
18 ■ Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende antwoorden):

• In de VS kan de regering niet worden weggestuurd door het parlement. Daarom kan het
voor het parlement van belang zijn door middel van hoorzittingen (en de media) druk uit
te oefenen op de publieke opinie en daarmee op de regering.

• De ministers zijn in eerste instantie verantwoording schuldig aan de president en niet aan
het parlement. Door middel van hoorzittingen (en het bijbehorende media-attentie) kan
het parlement proberen zaken boven water te krijgen.

Maximumscore 2
19 ■ één van de volgende:

• onwetendheid en onbekendheid
• denken dat politiek nutteloos is

Een voorbeeld van een juiste toelichting is:
Doordat de mensen via de media meer horen over de gang van allerlei zaken zullen de
onwetendheid en onbekendheid af kunnen nemen. Dit zou kunnen leiden tot een grotere
interesse / meer het idee geven dat politiek nuttig is.

Maximumscore 3
20 ■ D66

Voorbeelden van juiste toelichtingen zijn (één van de volgende):
• is voorstander van bestuurlijke vernieuwingen zoals verkiezing van burgemeester en

minister-president.
• probeert haalbare oplossingen te zoeken voor politieke problemen (pragmatisme).

Maximumscore 3
21 ■ De auteurs pleiten voor meer dualisme

Dit blijkt uit:
één van de volgende illustraties:

• alinea 2: Zij vinden het parlement machteloos / niet bij machte het kabinet goed partij te
bieden.

• alinea 6: de Tweede Kamer moet proberen deskundigheid buiten het parlement aan te
boren om zodoende het kabinet beter tegenspel te kunnen geven.

■■■■ Opgave 3 Criminaliteit en rechtsstaat

Maximumscore 2
22 ■ Uit figuur 1 blijkt dat in het meest recente leefsituatie-onderzoek dat ruim 40% van de

burgers criminaliteit spontaan noemt als probleem in hun leefsituatie, dus een sociaal
probleem vormt
Ook blijkt dat het een politiek probleem is want tijdens twee kiezersonderzoekingen
wordt criminaliteit als probleem genoemd en dat betekent dat de kiezer wil dat de
politiek zich ermee bemoeit en beleid gaat maken

Maximumscore 2
23 ■ Het percentage zal dan waarschijnlijk hoger zijn dan 40%

verklaring:
In tabel 1 is te zien dat het aantal geweldsmisdrijven in de steden hoger ligt dan het
landelijk gemiddelde. Dat kan betekenen dat mensen in de grote steden vaker met
criminaliteit geconfronteerd worden, persoonlijk of via de lokale massamedia ervan
horen, en het vaker een probleem vinden in hun eigen omgeving dan in andere gebieden.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
24 ■ Voorbeelden van juiste kanttekeningen zijn (één van de volgende):

• De gegevens zijn gebaseerd op politiestatistieken. In deze statistieken komt ook een
selectief opsporingsbeleid tot uitdrukking.

• Het kan zijn dat de Amsterdamse politie in die periode juist meer aandacht aan
geweldsdelicten is gaan besteden en het dus veiliger is geworden.

• De aangiftebereidheid kan gestegen zijn of het politieapparaat is veel efficiënter
geworden en heeft veel strafbare feiten opgespoord.

Maximumscore 2
25 ■ twee van de volgende:

• vervagend normbesef vanwege minder sociale controle
• In de laatste decennia is door ontzuiling/ontkerkelijking/individualisering de betekenis

van kerk, familie e.d. steeds verder weggevallen (en dit deed zich het sterkst voor in grote
steden).

• In de grote steden is een concentratie van risicogroepen ontstaan / wonen grote groepen
kansarme jongeren.

per factor

Maximumscore 2
26 ■ Een voorbeeld van een juiste uitleg is:

In de massamedia wordt geweldscriminaliteit breed uitgemeten en in een gedeelte van de
pers en/of bij sommige omroepen/zenders voorzien van breedvoerige achtergrondverhalen.
Hierdoor kan het publiek de indruk krijgen dat dit soort criminaliteit heel veel voorkomt
en gaat men zich een mening vormen op basis van relatief weinig voorkomende gevallen.

Maximumscore 2
27 ■ Eén van de volgende redenen voor slachtofferonderzoek:

• Bij sommige delicten zijn er geen (direct aanwijsbare) slachtoffers.
• Er kan een emotionele drempel bestaan om gegevens te vermelden.

Een reden voor self-report onderzoek is:
• Geeft in principe (mits de steekproef voldoende groot) het meest volledige beeld omdat

ook niet-aangegeven of onopgehelderde delicten gemeld worden.

Maximumscore 2
28 ■ Een voorbeeld van een juist antwoord is:

• Als het aantal jongeren dat delicten pleegt toeneemt, zou de overheid kunnen overwegen
om meer aandacht te besteden aan een preventief beleid / over te gaan op snelle berechting

• Als het dezelfde groep is die steeds in herhaling valt bij het plegen van misdrijven dan
zou de overheid eerder kunnen overwegen repressiever op te treden / speciaal-preventief
beleid te voeren door meer begeleiding aan deze probleemjongeren te geven

Maximumscore 3
29 ■ Juiste voorbeelden van maatschappelijke factoren (één van de volgende):

• hoge werkloosheid en geen vooruitzicht op werk
• slechte woonomgeving
• veel kansarme jongeren/ drop- outs geconcentreerd in bepaalde wijken van grote steden

Juiste voorbeelden van strafrechterlijke factoren (één van de volgende):
• pakkans
• de hoogte van de straffen
• de aard van de straffen
• het beleid van het OM

Juiste voorbeelden van politieke factoren (één van de volgende):
• strengheid van de gemaakte wetten (maximumstraffen)
• de hoeveelheid wetten
• welke partijen in het kabinet zitten / politieke samenstelling van het kabinet

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
30 ■ Juiste maatregelen voor het preventiescenario (één van de volgende):

• voorlichting en subsidie tegen woninginbraken
• begeleiding van risicogroepen
• wijkpreventieprojecten

Juiste maatregelen voor het politiescenario (één van de volgende):
• uitbreiding van politiepersoneel
• meer rechercheurs
• meer menskracht bij het OM
• beter materieel en toerusting van politie
• uitbreiding bevoegdheden van politie

Juiste maatregelen voor het sanctiescenario (één van de volgende):
• strengere straffen mogelijk maken
• meer cellen
• lik-op-stuk-beleid

Maximumscore 2
31 ■ voorbeelden van juiste organisaties zijn (twee van de volgende):

• de reclassering
• organisaties van slachtoffers
• bureaus Slachtofferhulp
• schadefonds geweldsmisdrijven
• Blijf-van-mijn-lijf-huizen

per organisatie

Maximumscore 4
32 ■ voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

PvdA zou kiezen voor het preventiescenario
• omdat zij ervan uitgaat dat de maatschappelijke context bij het criminaliteitsvraagstuk

een belangrijke rol speelt / (potentiële) daders moeten een alternatief hebben om in de
maatschappij te kunnen participeren. Gelijkwaardigheid ligt hieraan ten grondslag
VVD zou kiezen voor het sanctiescenario/politiescenario

• omdat een van de kerntaken van de overheid is om de door de democratie gekozen
rechtsregels te handhaven en overtreders daarvan duidelijk te straffen

Maximumscore 4
33 ■ Een voorbeeld van een goed antwoord is:

– voor het preventiescenario
– waarom: in het socialistische gedachtegoed staan maatschappelijke factoren als
oorzaken van criminaliteit centraal
twee van de volgende accenten:

• legalisering verbouw, handel en gebruik van softdrugs
• snelle berechting bij veel voorkomende criminaliteit (lik-op-stuk)
• verruiming alternatieve straffen
• actieve bestrijding vandalisme en racisme
• organisatoren van evenementen laten meebetalen aan politie-inzet
• strafwet ook toepassen op overheden en instellingen die overheidstaken uitvoeren
• verbetering positie van de sociale advocatuur
• alle opsporingsmethoden dienen een wettelijk kader te hebben zodat de rechter ze

daaraan kan toetsen
• onderzoek naar nut en noodzaak van de Binnenlandse Veiligheid Dienst

per juist accent

Antwoorden Deel-
scores
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