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Inzenden scores
Uiterlijk 6 juni de scores van de alfabetisch
eerste tien kandidaten per school op de
daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar de Citogroep 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. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, 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 Overvalcriminaliteit

Maximumscore 1
1 ■ Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• De burgers beschermen tegen willekeur van de overheid.
• waarborgen van de rechtszekerheid
• legaliteitsbeginsel/Je kunt alleen veroordeeld en bestraft worden voor gedrag dat in de

wet strafbaar is gesteld.
• rechtsbescherming

Maximumscore  3
2 ■ • Alle bestanddelen uit de delictsomschrijving moeten zijn bewezen

• Het gedrag moet wederrechtelijk zijn (de verdachte kan zich niet beroepen op een
rechtvaardigingsgrond, bijvoorbeeld overmacht)

• Het feit moet aan de schuld van de dader te wijten zijn (hij kan geen beroep doen op
schulduitsluitingsgronden zoals ontoerekenbaarheid)

Opmerking
Antwoord ’menselijk gedrag’ is fout (In de stam wordt al gewezen naar een persoon.).

100015 CV47 3 Lees verder

Antwoorden Deel-
scores

1

1

1

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



Maximumscore 4
3 ■ – Een sociaal probleem:

Het is een situatie die veel mensen onwenselijk vinden./De samenleving ondervindt veel
schade en men vindt dat er actie moet worden ondernomen om die situatie te veranderen

– Verwijzing naar bronnenboekje
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• Het aantal overvallen neemt jaarlijks toe met zo’n 14% (regel 7 in tekst 2).
• Het bedrijfsleven en particulieren hebben veel schade ondervonden.
• Er zijn veel slachtoffers (zie tabel 1).

– Een politiek probleem (één van de volgende):
• Bestrijding van criminaliteit staat op de politieke agenda.
• Het verschaffen van veiligheid behoort tot de basisfunctie van de staat.
• Veel mensen vinden dat de politiek of ’Den Haag’ actie moet ondernemen om

overvalcriminaliteit te bestrijden.

– Verwijzing naar bronnenboekje
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• De overheid neemt het probleem serieus wat blijkt uit de oprichting van het Projectteam
Overvalcriminaliteit (regel 27–33 in tekst 2).

• De overheid wenst het aantal overvallen terug te dringen (regel 37–39 in tekst 2).

Maximumscore 4
4 ■ A Taken van politie

Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
• opsporing van strafbare feiten/strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
• handhaving van de openbare orde
• hulpverlening

per juiste taak

B Taak justitie
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• Justitie draagt verantwoordelijkheid voor criminaliteitspreventie en rechtshandhaving.
• Minister van Justitie is verantwoordelijk voor het werk van het Openbaar Ministerie; het

OM is belast met opsporing en vervolging van strafbaar gedrag.

Maximumscore 4
5 ■ A Immateriële gevolgen

Voorbeelden van gevolgen op het immateriële vlak zijn (twee van de volgende):
• bij werknemers en ondernemers: geestelijke en emotionele schade 
• onveiligheidsgevoelens/angst bij het personeel en ondernemers 
• verlies van vertrouwen in de organisatie bij het personeel

per juist gevolg

B voorbeeld van een goede uitleg:
Agressiviteits- en overvalstraining voor ondernemers en hun personeel; de deelnemers
leren hoe zich te gedragen tijdens een overval/training vermindert de kans dat het
slachtoffer tijdens een overval in paniek raakt of problemen krijgt/tijdens training leren
ze omgaan met hun gevoelens van angst.
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Maximumscore 2
6 ■ Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• Het gaat hier om een zichtbare vorm van criminaliteit. Zichtbare vormen van criminaliteit
komen vaak ter kennis van de politie.

• De aangiftebereidheid is hoog bij dit soort delicten (verzekering eist aangifte).
• Er is altijd een duidelijk slachtoffer.
• Dit type delicten heeft hoge prioriteit bij de politie.
• Door de jaren heen is er eenzelfde tendens.

per juiste reden

Maximumscore 6
7 ■ Eerste interview

• Rationele keuzetheorie: overval is een gevolg van bewuste afweging tussen kosten en
baten;
Tweede interview

• Gelegenheidstheorie/theorie van Merton: er is geen/weinig gelegenheid om algemeen
gewenste goederen op reguliere wijze te verkrijgen;
Derde interview

• Bindingstheorie/theorie van Hirschi: relatie als binding die criminele impuls tegenhoudt.

Indien alleen de naam van de theorie wordt genoemd

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

• Er is een wettelijke regeling voor schadevergoeding/rechters kunnen daders verplichten
tot het betalen van een schadevergoeding.

• het betuigen van spijt door de dader aan het slachtoffer
• Het verhaal van het slachtoffer kan gehoord worden tijdens de rechtszitting.
• Slachtoffers kunnen horen hoe de zaak uiteindelijk afgehandeld is.

per juist voorbeeld

Maximumscore 4
9 ■ een voorbeeld van een goed antwoord:

• Enerzijds dienen in een rechtsstaat de grondrechten of vrijheidsrechten gewaarborgd te
zijn/dienen de burgers beschermd te worden tegen de willekeur van de overheid; dat wil
zeggen dat alleen op grond van het recht iemand veroordeeld kan worden
(rechtsbescherming).
In dit geval meent de advocaat dat er geen rechtsgrond is om zijn client te veroordelen
(het staat niet in de wet dat je iemand kunt veroordelen op grond van een bewijs dat via
een camera is verkregen)

• Anderzijds moet de overheid ook de veiligheid van de burgers garanderen./De overheid
moet de openbare orde handhaven (rechtshandhaving). Het plaatsen van de camera’s is
een middel om de veiligheid te vergroten

Indien alleen genoemd rechtsbescherming versus rechtshandhaving

■■■■ Opgave 2 Politieke besluitvorming: dualisme en lokale democratie

Maximumscore 2
10 ■ De revolutiedreiging elders in Europa heeft invloed gehad op de acceptatie door de

gevestigde macht om een democratisch gemeentebestel in te voeren (tekst 4, regel 9–12).

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV47 5 Lees verder

1

2

2

2

0

1

2

2

2

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



Maximumscore 5
11 ■ Antwoord vraag A

• elitetheorie: de macht is in handen van een elite, die sleutelposities inneemt op sociaal-
economisch en politiek terrein; geen tegenwicht van een breed electoraat of van
maatschappelijke groepen

• klassieke democratietheorie of representatie-democratie: de macht is in handen van
politieke functionarissen, die hun positie te danken hebben aan de uitslag van
verkiezingen

• pluralismetheorie:
De macht is verdeeld over verschillende groepen in de samenleving/verschillende
belangengroepen hebben op verschillende terreinen een deel van de macht

Indien alleen genoemd: de naam van de theorie

Antwoord vraag B
de periode 1850–1900

– elitetheorie
voorbeelden van goede citaten (één van de volgende):

• tekst 4, regel 2–4: „Kiesrecht is gebonden aan census…” (Dit betekent dat slechts een
kleine groep vermogenden politieke invloed heeft.) 

• tekst 4, regel 22–30: „De groep notabelen zit in de gemeenteraad en maakt lokaal de
dienst uit …”
of

– klassieke democratietheorie of representatie-democratie (voorbeeld van een goed citaat):
in tekst 5, regel 1–4: Volgens de Grondwet van 1848 wordt de gemeenteraad
democratisch gekozen en is hoofd van de gemeente.

voor een juiste theorie en citaat

Antwoord vraag C
de periode 1970–2000

– Klassieke democratietheorie of representatie-democratie 
voorbeelden van goede citaten (één van de volgende):

• in tekst 5, regel 1–4: Volgens de Grondwet van 1848 wordt de gemeenteraad
democratisch gekozen en is hoofd van de gemeente. (Juridisch geldt deze situatie ook in
de periode 1970–2000.)

• in tekst 6, regel 39–43: „… wettelijk is er sinds Thorbecke nauwelijks iets veranderd …”
of

– Pluralismetheorie
voorbeelden van goede citaten (één van de volgende):

• in tekst 6, regel 19–23: „De overheid trekt zich terug … en gaat meer overlaten aan
private partijen of organisaties uit het maatschappelijke middenveld”.

• in tekst 6, regel 23–29: „De burger op zijn beurt, (…), maar staat naast het
gemeentebestuur. De gemeente gaat veel meer uit van de behoeften van de burgers ……”.

• in tekst 6, regel 29–32: „… de gemeente is een speler geworden binnen een netwerk van
maatschappelijke organisaties en bedrijven”.

• in tekst 7, regel 17–27: participatiemogelijkheden van burgers toegenomen; inspraak
burgers via directe wegen, zoals deelname aan dorpsbeheer, inspraak etc.

voor een juiste theorie en citaat

Maximumscore 2
12 ■ • De burgers worden mondiger en zelfstandiger/emancipatie (regel 7 en 8 in tekst 6)

• Nederland ontzuilt (ontzuiling)/seculariseert/(secularisering)/individualiseert
(individualisering) (regel 8 en 9 in tekst 6)

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
13 ■ Ja, want (voorbeelden van goede antwoorden zijn, twee van de volgende):

• gemeenteraad verliest legitimiteit/gezag
• besluiten zullen als minder representatief worden ervaren
• de gemeenteraad vertegenwoordigt niet meer de gehele bevolking/vertegenwoordigt

alleen de mensen die stemmen

Indien één argument juist

of
Nee, want (voorbeelden van goede antwoorden zijn, twee van de volgende):

• niet stemmen is ook een keuze en kan beschouwd worden als een aanwijzing dat men
tevreden is met het bestuur

• burgers kunnen ook op andere wijze deelnemen aan de politieke besluitvorming in de
gemeente/komen op andere wijze op voor hun belangen

Indien één argument juist

Maximumscore 4
14 ■ Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• selectiefunctie: steeds moeilijker om geschikte kandidaat-raadsleden te vinden
(regel 27–29)

• articulatiefunctie: kennelijk hebben burgers meer vertrouwen in andere kanalen voor het
naar voren brengen van hun eisen en wensen (regel 20–27)

• participatiefunctie: opkomst bij lokale verkiezingen is dalende/minder burgers actief in
partijen (regel 11–15)

• integratiefunctie: formuleren van politieke programma’s door integratie van in de
maatschappij levende wensen met eigen ideologische uitgangspunten spelen minder een
rol bij lokale verkiezingen/dergelijke programma’s lijken minder aantrekkelijk vanwege
concurrentie met de programma’s van meer persoonsgerichte lokale partijen, die zich
richten op een beperkt aantal lokale kwesties (regel 29–34)

• communicatiefunctie: het bestaan van andere intermediairs zoals lokale partijen,
ambtelijke diensten die samenwerken met wijkcomités (regel 20–27, 31–33)

per functie en juiste toelichting

Maximumscore 2
15 ■ twee van de volgende:

• een meer dan gemiddelde opleiding
• hogere sociale klasse
• mannen

per juist antwoord

Maximumscore 2
16 ■ voorbeelden van goede antwoorden (één van de volgende):

• Door scheiding tussen de machten van bestuur (B&W) en controle (gemeenteraad) wordt
de politiek herkenbaarder voor de burgers. De burgers zullen daardoor eerder op de
hoogte zijn van wat er speelt in het gemeentebestuur.

• Door scheiding tussen de raad en het college krijg je meer debat tussen wethouders en de
gemeenteraad en daardoor meer levendigheid.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
17 ■ voorbeeld van een goed antwoord

• Politiek is de gezaghebbende toedeling van waarden voor een samenleving (de overheid
heeft de bevoegdheid om te beslissen over het verdelen van waarden)/Politiek gaat over
de vraag wie krijgt wat, waar, wanneer en in welke vorm en over de vraag wie het recht
heeft om daarover te beslissen

• De gemeenteraad en college van B&W bepalen wie wat krijgt, (wanneer en hoe)
of

• Politiek is de wijze waarop het beleid van de overheid tot stand komt, (de effecten ervan)
en de inhoud van het overheidsbeleid

• In de praktijk bepaalt het college van B&W het beleid en controleert de gemeenteraad
dit beleid/stuurt het beleid bij/keurt het beleid goed

Maximumscore 4
18 ■ Antwoord vraag A

Monisme is een bestel waarbij in de verhouding tussen bestuur (college van B&W of
kabinet) en volksvertegenwoordiging één orgaan het machtigste is (ondergeschikt is)

Antwoord vraag B
De situatie op basis van de Gemeentewet is monistisch, omdat de gemeenteraad formeel
het hoofd is van de gemeente/in principe alle bevoegdheden heeft gekregen/bepaalt wie
wethouder wordt

Antwoord vraag C
Voorbeeld van een goed antwoord is:
Het college krijgt grotendeels de bestuurlijke taken en de raad heeft als
volksvertegenwoordiger de rol van controleur van het door het college gevoerde beleid.
Hierdoor wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen de taken en bevoegdheden
van bestuur en volksvertegenwoordiging (nevengeschikt). Dit is een kenmerk van een
dualistisch stelsel.

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

• Er is vaak sprake van een overwicht van het kabinet, vanwege bijvoorbeeld strakke
afspraken binnen de coalitie in regeerakkoorden.

• Het kabinet heeft een informatievoorsprong mede dankzij zijn ambtenarenapparaat.
• Besluitvorming door middel van kader- of raamwetten vergroot de beslissingsruimte van

de regering.
• Er is veel informeel overleg tussen ministers en de fractietop van de regeringspartijen.

per goede reden

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
20 ■ argument voor een gekozen burgemeester 

Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):
• democratisering/directe invloed van de burgers op het bestuur.
• Nederland is een uitzondering; in veel andere Europese landen wordt de burgemeester

wel gekozen.

argument tegen gekozen burgemeester 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• De positie van de volksvertegenwoordiging/gemeenteraad wordt verzwakt; (een
meerderheid van) de burgers voel(t)en zich vertegenwoordigd door de burgermeester en
misschien minder door een fractie van de gemeenteraad.

• verzwakking van de positie van de wethouders; burgemeester krijgt overwicht in het
college.

• ontstaan van conflicten doordat zowel gemeenteraad als burgemeester een democratische
legitimatie heeft/onstaan van twee machtscentra

• De burgemeester in Nederland heeft bepaalde taken toebedeeld gekregen die zich niet
lenen voor democratisering zoals op het gebied van openbare orde en veiligheid.

• Het huidig benoemingsbeleid van burgemeesters levert geschikte burgemeesters op.

■■■■ Opgave 3 Discussie over de multiculturele samenleving

Maximumscore 2
21 ■ • inter-generationele mobiliteit

• veel kinderen van allochtonen komen niet in een betere positie dan hun ouders, omdat ze
mislukken in het onderwijs/gemiddeld hebben allochtone kinderen een aanmerkelijke
achterstand in het onderwijs vergeleken met autochtone kinderen

Opmerking
Het antwoord ’intra-mobiliteit’ is niet goed, omdat Scheffer niets zegt over de geringe
kansen van de eerste generatie migranten.

Maximumscore 3
22 ■ A economische factor (één van de volgende):

• De allochtone groepen hebben grotendeels een laag inkomen.
• Zij doen overwegend ongeschoold werk.
• Zij hebben geen werk (uitkering).

B culturele factor  (één van de volgende):
• etnische afkomst 
• weinig scholing 
• ’gering cultureel kapitaal’

C politieke factor (één van de volgende):
• Zij zijn weinig vertegenwoordigd in bestuur en volksvertegenwoordiging.
• Zij hebben geen sterke organisaties die hun belangen verdedigen.
• Zij hebben geringere mogelijkheden tot politieke participatie.
• Zij hebben geen stemrecht voor parlement en de provinciale staten.

Maximumscore 2
23 ■ twee kenmerken:

• Het beleid was gericht op integratie
• behoud van eigen taal en cultuur/de culturele identiteit

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
24 ■ A Allochtonen die worden gerekend tot de doelgroepen van het minderhedenbeleid

verkeren langdurig in een maatschappelijke achterstandssituatie (en hebben minder
toegang tot welvaart, welzijn, macht) (bijvoorbeeld Antillianen, Marokkanen, Surinamers
en Turken)

B Voorbeelden van etnische groepen die niet tot de doelgroepen van het
minderhedenbeleid behoren (één van de volgende):

• burgers uit EU-landen
• Chinezen
• Japanners

Maximumscore 4
25 ■ Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• migratie als gevolg van de koloniale geschiedenis: de onafhankelijkheid van Indonesië en
die van Suriname was aanleiding of oorzaak voor de komst van Indische Nederlanders,
Molukkers en Surinamers of komst van Antillianen en mensen uit Aruba op grond van
het Nederlanderschap.

• arbeidsmigratie: werkloosheid in landen van herkomst en vraag in Nederland naar
goedkope laaggeschoolde arbeid veroorzaakten een trek van zogeheten ’gastarbeiders’

• gezinshereniging of gezinsvorming: allochtonen/buitenlanders met een verblijfsvergunning
hebben het recht om gezinsleden over te laten komen of huwelijkspartner over te laten
komen.

per goed antwoord

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

• Mensen hebben recht op een menswaardig bestaan.
• Bestaande rechten in internationale verdragen moeten eerbiedigd worden.
• Zolang er elders armoede en oorlog is, moet je mensen opvangen.
• tegengaan van vergrijzing
• Er is behoefte aan (laaggeschoolde) werknemers in bepaalde sectoren.

per goed antwoord

Maximumscore 2
27 ■ positietoewijzing

Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):
• het ontstaan van zwarte en witte scholen (tekst 9, regel 24–25)
• onderwijs in eigen taal en cultuur (tekst 9, regel 32–34)
• de grondwettelijke vrijheid van onderwijs (tekst 9, regel 38–40)

positieverwerving
voorbeeld van een goed antwoord:

• de naleving van islamitische wetten kan belemmerend werken (tekst 11, regel 5–10)
• de gezinscultuur wijkt af van Nederlandse cultuur (tekst 11, regel 10–17)

Maximumscore 2
28 ■ In de normatieve betekenis: er blijven wel verschillende groepen in Nederland wonen

(beschrijvende definitie), maar het instorten van het kaartenhuis slaat op het niet-
bereiken van een multiculturele samenleving waarin gelijke kansen van etnische groepen
bestaan met tegelijkertijd behoud van eigen identiteit.

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV47 10 Lees verder
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Maximumscore 2
29 ■ acculturatie

Indien genoemd wordt ’assimilatie’

Maximumscore 2
30 ■ • Samenlevingsmodel als melting pot: samenleving waarin verschillende etnische groepen

cultureel en fysiek samensmelten. (Dat gebeurt niet volgens Schnabel, regel 1–8.)
• Samenlevingsmodel als assimilatie: samenleving waarbij de nieuwkomers ook de

dominante cultuur van de samenleving overnemen. (Schnabel verwacht niet dat dit
gebeurt, regel 4–8.)

Indien samenlevingsmodel en toelichting goed zijn

Maximumscore 4
31 ■ – ideële dimensie

voorbeeld van ideële dimensie (één van de volgende):
• mens en maatschappijvisie
• godsdienstige ideeën
• waarden (als gelijkheid/vrijheid/rechtvaardigheid)

– normerende dimensie
voorbeeld van normerende dimensie (één van de volgende):

• normen
• straffen
• wetten
• gewoontes

Maximumscore 2
32 ■ voorbeeld van een goed antwoord:

Er is sprake van discriminatie als je mensen verschillend behandelt op basis van niet
relevante kenmerken, maar het is ook discriminatie als je mensen niet verschillend
behandelt, terwijl er wel sprake is van relevante verschillen die een verschillende aanpak
vereisen.

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV47 11
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