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Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 33 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Opgave 1 Multiculturele samenleving

De volgende tekst gaat over integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving.

tekst 1

bron: Contrast, nummer 12 - 1998

In tekst 1 wordt gesproken over Antilliaanse en Marokkaanse jongeren.
4p 1 ■ Geef voor de Antilliaanse groep en de Marokkaanse groep de reden waarom zij naar

Nederland kwamen en vermeld tevens of hier sprake was van een ’pull’- of een ’push’-
factor.

De grondslag voor toelating tot Nederland van Marokkaanse jongeren verschilt van de
grondslag voor toelating van jongeren uit de Antillen die naar Nederland komen.

2p 2 ■ Wat is het verschil in grondslag voor toelating van Marokkaanse jongeren en van
Antilliaanse jongeren?

In tekst 1 wordt zowel over problemen op het gebied van culturele als van sociaal-
economische integratie gesproken.

2p 3 ■ Geef een citaat waarin sprake is van problemen met culturele integratie en een citaat
waarin sprake is van problemen met sociaal-economische integratie.

3p 4 ■ Vind jij dat volgens tekst 1 Nederland een open samenleving genoemd kan worden?
Beargumenteer je mening en gebruik daarbij een kenmerk van de open samenleving.

In tekst 1 zijn redenen te herkennen voor de achterstandspositie op de arbeidsmarkt van
jongeren uit etnische minderheden.

4p 5 ■ Noem twee van die redenen en beredeneer per reden of het gaat om positieverwerving of
positietoewijzing.

2p 6 ■ Noem twee maatregelen die de overheid kan nemen om de achterstandspositie van deze
jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren.
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„Over-integratie”
De kernvraag van het symposium, georganiseerd door het Multicultureel Instituut Utrecht

(MIU) en het Willem Pompe Instituut, was hoe integratie en criminaliteit zich tot elkaar
verhouden. Simpel gezegd: loopt iemand die geïntegreerd is, minder kans om af te glijden naar
de criminaliteit? De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie beantwoorden deze vraag
bevestigend. In hun gezamenlijke nota Criminaliteit en Integratie van Etnische Minderheden
benadrukken zij dat vooral Antilliaanse en Marokkaanse jongeren zich schuldig maken aan
crimineel gedrag. Deze groepen zijn laag opgeleid, verlaten de school vaak voortijdig en
hebben een zeer zwakke positie op de arbeidsmarkt.

Maar niet iedereen ziet zo’n duidelijk verband tussen gebrekkige integratie en criminaliteit.
„Hoe meer integratie en assimilatie, hoe groter de kans op criminaliteit ”, betoogde S.
Harchaoui, rechterlijk ambtenaar in opleiding bij de rechtbank in Zwolle. „De veronderstelling
dat een gebrek aan integratie de essentiële verklaring is voor crimineel gedrag van
Marokkaanse jongeren is achterhaald. Deze benadering gaat ervan uit dat de Marokkaanse
cultuur per definitie gewelddadig is en achterlijk. Marokkaanse jongeren zijn calculerende
burgers die het beste uit beide culturen halen.” (…)

Volgens de rechterlijk ambtenaar schuilt er een groot gevaar in ’over-integratie’. De dwang
om te integreren en de eigen roots op te geven, werkt volgens hem averechts. „Marokkaanse
jongeren willen voor vol aangezien worden. Als ze daarin niet slagen, raken ze gefrustreerd en
vervallen ze tot crimineel gedrag”.
Harchaoui stond niet alleen in die mening. Enkele Marokkaanse jongeren vielen hem bij.
„Toch krijg ik steeds problemen op de arbeidsmarkt en met de politie. Dan maar niet
integreren. Dat is niet het ontlopen van mijn individuele verantwoordelijkheid. Op een
gegeven moment is de puf gewoon op.”
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tekst 2

naar: Contrast nummer 30, 1998

De discussie over de schoolcarrière van allochtone leerlingen en de vorming van
islamitische scholen wordt steeds vaker gehoord. In de jaren zestig, begin jaren zeventig,
werd er nauwelijks gesproken over de mogelijkheid islamitische scholen in Nederland te
stichten.

3p 7 ■ Geef een verklaring voor het feit dat er in de jaren zestig en begin jaren zeventig
helemaal niet gesproken werd over het stichten van islamitische scholen.

In tekst 2 wordt geïmpliceerd dat het samen naar school gaan, kan leiden tot
vermindering van vooroordelen.

3p 8 ■ Leg dit uit in twee denkstappen. De eerste denkstap moet te maken hebben met het
samen naar school gaan. De tweede denkstap moet te maken hebben met een proces dat
een rol kan spelen bij het ontstaan van vooroordelen.

Vooroordelen spelen een belangrijke rol bij discriminatie. Eén van de redenen van het
voortbestaan van discriminatie is self-fulfilling prophecy.

3p 9 ■ Leg – aan de hand van een voorbeeld – uit hoe door self-fulfilling prophecy discriminatie
kan blijven voortbestaan.

In tekst 2 staat een argument voor onderwijs op islamitische grondslag en een argument
tegen onderwijs op islamitische grondslag.

4p 10 ■ Waar ben jij voor en welke afweging geeft voor jou de doorslag?
Betrek in je keuze het samenlevingsmodel waar je voorkeur naar uitgaat.
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Islamitische scholen
Dat islamitische scholen volgens de Nederlandse wet gesticht kunnen worden, daarover kan
geen discussie zijn. Volgens artikel 23 van de grondwet is ’het geven van onderwijs vrij’. Over
de vraag of een school op islamitische grondslag wenselijk is, lopen de meningen echter sterk
uiteen. Zowel in allochtone als in autochtone kringen zijn voor- en tegenstanders te vinden van
dit type onderwijs. Een veel gehoord bezwaar is dat islamitische scholen integratie in de
Nederlandse samenleving zouden belemmeren. Degenen die zich tegen islamitische scholen
uitspreken, en daaronder bevinden zich ook moslims, zijn voornamelijk bang dat de scholen tot
segregatie en isolement leiden en zelfs vooroordelen versterken. Moslimkinderen zouden
daarnaast geen kennis maken met de dominante Nederlandse normen en waarden. Scholen op
islamitische grondslag zullen leiden tot isolement van de moslimgroeperingen, eerst in het
onderwijs en later in de rest van de samenleving. Volgens tegenstanders van aparte islamitische
scholen leidt assimilatie of integratie tot vermindering van vooroordelen.
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■■■■ Opgave 2 Politieke besluitvorming

De machtsverhouding tussen regering en parlement brengt steeds weer pennen in
beweging. In NRC Handelsblad van 27 februari 1998 verscheen van de Maastrichtse
hoogleraren Koedijk en Van Witteloostuijn het artikel: „Macht parlement moet groter”,
waarvan een gedeelte hieronder staat afgedrukt.

tekst 3

naar: NRC Handelsblad van 27 februari 1998

Volgens de hoogleraren is de parlementaire democratie de weg kwijt. Zij vinden dat het
gezag van de Tweede Kamer steeds verder uitgehold raakt, naarmate de overmacht van
het kabinet groeit. De wettelijk vastgelegde taken in de grondwet zijn bronnen waaraan
zowel de Tweede Kamer als het kabinet zijn macht of gezag kan ontlenen.

2p 11 ■ Noem een andere bron dan de grondwet waarop de Tweede Kamer haar macht of gezag
kan baseren en een andere bron dan de grondwet waarop het kabinet zijn macht of gezag
kan baseren.
Licht elke bron kort toe.
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Macht van het parlement moet groter

De parlementaire democratie is de weg kwijt. Het gezag van de Tweede Kamer raakt steeds verder
uitgehold, naarmate de overmacht van het regeringsapparaat groeit. Kees Koedijk en Arjen van
Witteloostuijn zijn van oordeel dat de Tweede Kamer beter moet worden toegerust zodat ze haar tanden

De Noord-Hollandse Commissaris van de Koningin
Jos van Kemenade en de Utrechtse hoogleraar Hans
Righart schetsten op 10 januari in deze krant een
somber beeld van de Nederlandse parlementaire
democratie. Righart geeft aan dat het alleen nog maar
een kwestie van tijd is totdat regering en parlement tot
louter symbolische proporties zijn gereduceerd.
Daarna nemen de ondernemers definitief de macht
over. Van Kemenade is van mening dat velen de
overheid niet meer zien als het forum waar hun
opvattingen worden gehoord en gewogen, maar als
één van de instanties waarmee een burger nu eenmaal
te maken heeft. Het feit dat de overheid sterk aan
gezag heeft ingeboet, is volgens Van Kemenade vooral
een gevolg van de terugtredende politiek.

De vraag is waardoor de democratische balans is
verstoord. De veel gehoorde verzuchting dat de
parlementaire democratie de weg kwijt is, wordt zeker
ook veroorzaakt door de toenemende machteloosheid
van de Tweede Kamer. Het parlement ontpopt zich
meer en meer als een passieve volger van het
maatschappelijk debat in plaats van een actieve
regisseur. Het parlement heeft de grootste moeite om
zijn controlerende functie naar behoren te vervullen.
De ene regeling volgt op de andere wetgeving. En wat
het nog erger maakt, veel van die wetten en regelingen
blijken in de praktijk moeilijk uitvoerbaar en
nauwelijks controleerbaar. Door de overmacht van het
ambtenarenapparaat en de bijbehorende
informatievoorsprong van de regelproducenten heeft
het kabinet of – vaker nog – de ambtelijke staf bijna
altijd de regie in handen.

Langs een andere – indirecte – weg wordt de
verstoorde balans ook zichtbaar. In arren moede grijpt
de Tweede Kamer in toenemende mate naar het wapen

van de parlementaire enquête. De parlementaire
enquête blijkt in de praktijk echter een paardenmiddel
te zijn zonder een meetbaar effect op het beleid.
Vaak leidt de publieke aandacht tot een korte termijn
fixatie op specifieke knelpunten. Na afloop van de
enquête ebt de publieke en parlementaire aandacht
echter weer snel weg. Het volgende vraagstuk wacht
immers op de beperkte parlementaire energie.
Navolging ontbreekt, terwijl juist permanente controle
op zijn plaats zou zijn.

In deze context zou het parlement bij de
uitoefening van zijn controlerende taken veel meer
gebruik moeten maken van de Rekenkamer.

De Tweede Kamer kan ook een voorbeeld nemen
aan de initiërende en controlerende rol van het
Amerikaanse Congres. De Senaat en het Huis van
Afgevaardigden organiseren met grote regelmaat
intensieve hoorzittingen die een bijzonder effectief
controle-instrument vormen, mede dankzij het
mediaspektakel dat hieruit veelal voortvloeit.

In navolging van de Amerikaanse praktijk zou het
in Nederland gebruikelijker moeten worden dat
functionarissen optreden tijdens publieke
hoorzittingen. De president van de Nederlandsche
Bank kan bijvoorbeeld worden gevraagd verklaringen
af te leggen ten overstaan van een Tweede-
Kamercommissie als een bank een fusie met een grote
verzekeraar heeft aangekondigd of om in het kader
van de discussie over de euro de positie van de
monetaire autoriteiten publiekelijk toe te lichten.
Op een dergelijke manier maakt de Tweede Kamer
effectiever gebruik van de enorme kennis die in alle
hoeken en gaten van de Nederlandse samenleving te
vinden is.
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Macht en gezag worden vaak als synoniemen gebruikt.
2p 12 ■ Wat is het onderscheidend verschil tussen macht en gezag?

Er zijn verschillende visies op de vraag hoe de politieke macht in een land verdeeld is of
hoort te zijn. In de opmerkingen van Righart en van Van Kemenade zoals die in alinea 1
door Koedijk en Van Witteloostuijn zijn weergegeven, zijn verschillende visies op de
politieke machtsverdeling te herkennen.

4p 13 ■ Welke visie op politieke machtsverdeling herken je in de opmerking van Righart en welke
visie op politieke machtsverdeling is te herkennen in die van Van Kemenade?
Licht je antwoorden toe.

In tekst 3 is sprake van het middel van de parlementaire enquête. Stel dat dit middel
aangewend wordt om het beleid van het zittende kabinet te onderzoeken.

3p 14 ■ In welk geval zal het middel van de parlementaire enquête eerder gebruikt worden: als
een kabinet bestaat uit coalitiepartijen of als één partij de meerderheid in de Tweede
Kamer heeft en als enige partij het kabinet vormt?
Licht je antwoord toe.

In het systeemmodel van politieke besluitvorming zijn diverse politieke activiteiten in
bepaalde fasen te plaatsen.

3p 15 ■ In welke fase van het systeemmodel is de parlementaire enquête te plaatsen?
Licht je antwoord toe.

De Rekenkamer kan de positie van de Tweede Kamer ten opzichte van het kabinet
versterken.

2p 16 ■ Aan welke twee taken van het parlement kan de Rekenkamer een bijdrage leveren?
Licht je antwoord per taak toe.

In alinea 6 stellen de auteurs van het artikel voor dat de Nederlandse Tweede Kamer veel
vaker hoorzittingen gaat houden. Dit zal ongetwijfeld de legitimiteit van de Tweede
Kamer doen toenemen. Immers voor de kiezers wordt zichtbaar hoe grondig de
Tweede Kamer handelt. Een andere vraag is of hiermee ook de representativiteit van het
parlement groter wordt.

3p 17 ■ Leg uit dat dergelijke hoorzittingen de representativiteit van het parlement kunnen
vergroten.

Tussen het parlementaire stelsel zoals we dat in Nederland kennen en het presidentiële
stelsel, zoals dat bijvoorbeeld in de VS bestaat, bestaan verschillen.

3p 18 ■ Leg uit waarom in tegenstelling tot Nederland de hoorzittingen in de Verenigde Staten
zo’n grote rol spelen.

Stel dat de hoorzitting naar Amerikaans voorbeeld (alinea’s 5 en 6) in Nederland wordt
ingevoerd.

2p 19 ■ Welke oorzaak van politieke desinteresse zou door het voorstel verminderd kunnen
worden?
Licht je antwoord toe.

De door de auteurs van het artikel voorgestelde hoorzitting naar Amerikaans voorbeeld,
is een vorm van bestuurlijke vernieuwing die goed past bij de visie van een in de
Tweede Kamer vertegenwoordigde partij.

3p 20 ■ Welke partij wordt bedoeld?
Licht je antwoord toe aan de hand van een belangrijke politieke wens of actiepunt van
die partij.

De gewenste verhouding tussen kabinet en volksvertegenwoordiging is vaak onderwerp
van discussie.

3p 21 ■ Welke positie nemen de auteurs van het artikel in: zijn ze voorstander van meer monisme
of meer dualisme?
Illustreer je keuze aan de hand van de alinea’s 2 en 6 uit tekst 3.
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■■■■ Opgave 3 Criminaliteit en rechtsstaat

Deze opgave over criminaliteit gaat over geweld op straat en jeugdcriminaliteit in
Nederland. Regelmatig kunnen we in de krant lezen over de reacties van mensen op het
zogenoemde ’zinloze geweld’ en ook worden er uitgebreide artikelen geschreven over de
achtergronden van mensen die zich aan geweldsdelicten schuldig maken. Bovendien
worden zowel op de TV als in de kranten en tijdschriften maatregelen voorgesteld door
deskundigen om dit soort misdrijven in te dammen.

figuur 1 problemen die mensen spontaan noemen bij leefsituatieonderzoek en kiezersonderzoek

Spontaan genoemde problemen

bron: INDEX, N0. 3 van maart 1998

In figuur 1 is een aanwijzing te vinden dat criminaliteit beschouwd wordt als een sociaal
probleem en een aanwijzing dat criminaliteit ook een politiek probleem is.

2p 22 ■ Geef met behulp van figuur 1 een verklaring dat criminaliteit een sociaal probleem is en
ook een verklaring dat criminaliteit een politiek probleem is.
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tekst 4

tabel 1 Aantal geweldsmisdrijven per 10.000 inwoners van 10 jaar en ouder in 1991 en 1996
in de vier grote steden en in het gehele land (landelijk), gebaseerd op politiestatistieken.

bron: SEC van juni 1998

Stel dat het leefsituatieonderzoek van figuur 1 uitgevoerd zou zijn in de vier grote steden
uit tabel 1.

2p 23 ■ Zou het percentage van de ondervraagden dat spontaan criminaliteit noemt dan hoger of
lager uitvallen dan 40%?
Geef een verklaring voor je antwoord en betrek in je verklaring tabel 1.

Iemand beweert dat je op grond van de gegevens uit tabel 1 kunt concluderen dat het in
Amsterdam in de periode 1991 tot 1996 onveiliger is geworden.

2p 24 ■ Welke kanttekening of vooronderstelling moet je bij deze conclusie maken?

Tabel 1 laat zien dat het aantal geweldsmisdrijven landelijk (gemiddeld) nogal wat lager
ligt dan in de grote steden.

2p 25 ■ Noem twee maatschappelijke factoren die er toe hebben bijgedragen dat het niveau van
de geweldscriminaliteit in de vier steden zoveel hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

De massamedia spelen een rol bij de beeldvorming over geweldscriminaliteit.
2p 26 ■ Leg die rol van de massamedia uit.
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Geweld in Nederlandse gemeenten
Geweldscriminaliteit is een beladen onderwerp. De berichtgeving over geweld beperkt
zich vaak tot jeugdige daders. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat geweldscriminaliteit
synoniem is met jeugdcriminaliteit. Dit wordt nog eens extra in de hand gewerkt doordat
er regelmatig wordt gewezen op de toename van geweldscriminaliteit door jongeren
zonder daarbij de geweldscriminaliteit door volwassenen in ogenschouw te nemen. Voor
het schetsen van ontwikkeling van geweldsdelicten op lokaal niveau is geput uit gegevens
van het CBS. In het statistisch bestand Nederlandse gemeenten zijn geweldsdelicten niet
uitgesplitst. De delicten die het CBS onder geweldsdelicten schaart, zijn: verkrachting,
feitelijke aanranding der eerbaarheid, bedreiging, misdrijven tegen het leven,
mishandeling, dood en lichamelijk letsel door schuld, diefstal met geweld en afpersing.

Gemeente 1991 1996

Amsterdam 125 149
Rotterdam 60 87
Den Haag 63 63
Utrecht 189 110

Landelijk 39 49
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tekst 5

naar : SEC van juni 1998

In tekst 5 is de schrijver er van overtuigd dat onder meer het slachtofferonderzoek
onbruikbaar is om de jeugdcriminaliteit vast te stellen.

2p 27 ■ Noem een reden waarom slachtofferonderzoek onbruikbaar is en een reden waarom
self-reports wel bruikbaar zijn om jeugdcriminaliteit te meten.

Aan het eind van het artikel „Geweld in Nederland” waaraan de teksten 4 en 5 ontleend
zijn, stelt de auteur de volgende vraag:
„Duidt een toename van het aantal delicten, gepleegd door jongeren, op een toename van
het aantal jongeren dat delicten pleegt (gerelateerd aan de omvang van de populatie
jongeren in de bevolking) of is er sprake van een toegenomen aantal delicten per dader,
terwijl de omvang van de daderpopulatie min of meer onveranderd is?”

2p 28 ■ Welk soort beleid zou de overheid moeten voeren als het antwoord op de eerste vraag ja
blijkt te zijn en welk soort beleid zou de overheid moeten voeren als het antwoord op de
tweede vraag ja blijkt te zijn?
Geef een toelichting bij beide soorten beleid.
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Paniekverhalen over de forse toename
van de jeugdcriminaliteit moeten naar
het rijk der fabelen worden verwezen.
Het vaststellen van de omvang van de
groep jeugddelinquenten en/of het
aantal delicten dat zij pleegt, is geen
eenvoudige opgave. Goede indicatoren
zijn schaars. Uitspraken over trends zijn
door bijkomende problemen extra
gecompliceerd. Er zijn bronnen die ons
mogelijk kunnen helpen bij het vinden
van een antwoord, onder meer
slachtofferonderzoek en self-reports.
De eerste bron is feitelijk onbruikbaar. 
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In het artikel „Preventie of …” beschrijft Victor Jammers als volgt over vier scenario’s om
de criminaliteit te bestrijden:
„Stel dat je een half miljard gulden mag besteden om de criminaliteit te verminderen,
waar kun je dat bedrag dan het beste aan uitgeven? Deze vraag lag ten grondslag aan de
scenariostudie die een werkgroep van het ministerie van Justitie begin 1998 heeft
uitgevoerd. Om de vraag te kunnen beantwoorden, zijn drie scenario’s beschreven, die
aan vier criteria moesten voldoen. Ze zouden voorstelbaar, geloofwaardig, uitvoerbaar en
leerzaam moeten zijn. De scenario’s zijn gericht op de drie strategieën waarover de
samenleving grosso modo beschikt om de criminaliteit beheersbaar te houden: preventie,
opsporing/vervolging en sancties. Om een vergelijking met de voortzetting van het huidige
beleid mogelijk te maken, is ook een referentiescenario beschreven.”

tabel 2

naar: SEC juni 1998

In het criminaliteitsmodel dat gebruikt wordt om de scenario’s door te rekenen en
gevolgen voor de toekomst vast te stellen, is sprake van maatschappelijke,
strafrechterlijke en politieke factoren. Deze factoren beïnvloeden de
criminaliteitsbestrijding in ons land.

3p 29 ■ Geef van elke factor een voorbeeld.

3p 30 ■ Noem voor het preventiescenario, het politiescenario en het sanctiescenario een door de
overheid te nemen, in dat scenario passende, maatregel.

2p 31 ■ Noem twee maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de gevolgen van
geweldsdelicten.

4p 32 ■ Voor welk van de genoemde scenario’s zou de PvdA voorkeur hebben en voor welk
scenario zou de VVD voorkeur hebben?
Licht je antwoord toe met behulp van accenten die de partijen bij de scenario’s zullen
willen maken.

Als het kabinet voor een van de scenario’s zou willen kiezen, moet het met een aantal
factoren rekening houden en zaken afwegen. Stel dat GroenLinks in 2002 meedoet aan
het overleg over een regeerakkoord.

4p 33 ■ Maak een inschatting van het GroenLinks-beleid aan de hand van de volgende punten:
• Voor welk van de scenario’s zal GroenLinks kiezen en waarom?
• Welke twee accenten op het terrein van criminaliteitsbestrijding zou GroenLinks willen

inbrengen in het overleg over het regeerakkoord?
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Scenario’s: indexcijfers raming criminaliteit (1996=100) *

Jaar Referentie- Preventie- Politie- Sanctie-
scenario scenario scenario scenario

1996 100,0 100,0 100,0 100,0
1999 98,7 97,4 98,3 97,6
2000 99,8 97,3 99,0 97,6
2001 101,4 97,6 100,2 98,2
2002 102,7 97,6 101,0 98,4
2003 104,5 97,9 102,8 100,2
2004 106,2 98,1 104,5 101,9
2005 108,0 98,3 106,3 103,6
2006 109,7 98,5 108,0 105,3

* Exclusief rijden onder invloed en opiumwet.
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