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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 Multiculturele samenleving: ’witte’ en ’zwarte’ scholen

Maximumscore 4
1 �� A Een voorbeeld van een goed antwoord is:

Het vraagstuk dat veel etnische groepen een achtergestelde sociaal-economische of
sociaal-culturele positie hebben./het vraagstuk van sociale ongelijkheid/het probleem van
maatschappelijke integratie

B minderhedenbeleid

C twee voorbeelden op het terrein van arbeid:
• Bedrijven zijn verplicht te melden hoeveel mensen van allochtone groepen ze in dienst

hebben
• Het voeren van een voorrangsbeleid voor leden uit allochtone groepen/positieve actie

Maximumscore 2
2 �� Een voorbeeld van een juiste uitleg is:

Dit zou in strijd zijn met de vrijheid van onderwijs (artikel 23 van de Grondwet): ouders
mogen zelf beslissen naar welke school ze hun kinderen sturen./Scholen van het bijzonder
onderwijs zijn vrij om een eigen toelatingsbeleid te regelen.
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Maximumscore 4
3 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• Het model van de multiculturele samenleving: in een gemengde school lijkt een
uitgangspunt van de multiculturele samenleving het best te realiseren, namelijk gelijke
kansen op een gelijkwaardige sociale positie voor de verschillende etnische groepen.

• assimilatiemodel: nieuwkomers nemen de cultuur van de samenleving volledig over; een
gemengde school lijkt daarvoor een voorwaarde.

• Melting pot-model: de verschillende etnische groepen versmelten tot een nieuwe cultuur;
om dit ideaal te bereiken, is het wenselijk dat scholen bestaan uit leerlingen van
verschillende groeperingen.

per goed samenlevingsmodel en goede uitleg

Maximumscore 4
4 �� A sociale categorisatie

voorbeeld van een goed antwoord:
De autochtone Nederlander heeft de neiging de allochtonen als een aparte categorie te
zien die allen dezelfde kenmerken hebben en een oordeel te geven over hun gedrag in
termen van die kenmerken (in dit geval gebrek aan leercapaciteit, ze kunnen minder goed
leren en dergelijke.)
B socialisatie 
voorbeeld van een goed antwoord:
Het negatieve beeld is het gevolg van een leer- en opvoedingsproces bij autochtone
bevolkingsgroepen/via anderen en de massamedia wordt dit beeld overgenomen

Maximumscore 3
5 �� voorbeeld van een goed antwoord:

Als je uitgaat van het beeld dat ’slimme leerlingen dommer worden op zwarte scholen’
dan zullen mensen zich naar dat beeld gedragen; met andere woorden: autochtone ouders
verwachten dat hun kinderen minder goed zullen presteren op scholen met veel
allochtone leerlingen. Ze sturen hun kinderen daarom niet naar die scholen waardoor de
kans groot is dat het algemene onderwijspeil van deze scholen achter zal blijven bij die
van andere scholen. Daarmee wordt het beeld bevestigd dat het onderwijs op ’zwarte’
scholen ’slecht’ is.

���� Opgave 2 Maatschappelijke positie van minderheden

Maximumscore 3
6 �� A

in de hoogste laag: autochtonen
in de middelste laag: Surinamers en Antillianen 
in de onderste laag: Turken en Marokkanen 

Opmerking
Alleen 1 scorepunt toekennen indien het antwoord volledig juist is.

B
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• De autochtonen hebben in 1998 gemiddeld de laagste werkloosheid (figuur 1: namelijk 4%).
• Bij allochtonen is de werkloosheid onder Turken en Marokkanen hoger dan onder die bij

Surinamers en Antillianen. (figuur 1: 18 en 20% versus 10 en 13% in 1998).
• Autochtonen hebben gemiddeld de hoogste opleiding (figuur 2).
• Het percentage havo/vwo is het laagst bij Turken en Marokkanen (figuur 2).
• Onder schoolverlaters zonder diploma is het percentage Turken en Marokkanen het hoogst

(figuur 3).

per goed antwoord

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4
7 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn:

• De eerste generatie Marokkanen kwam naar Nederland om eenvoudig en laag betaald
werk te verrichten (factor van migratie). Deze groep had een lage opleiding, sprak geen of
slecht Nederlands, was niet vertrouwd met de Nederlandse cultuur. Deze kenmerken van
de eerste generatie Marokkanen werkten belemmerend op de kansen op de arbeidsmarkt
voor de tweede generatie Marokkanen

• Surinamers zijn vanuit de koloniale geschiedenis (factor van migratie) vertrouwd met de
Nederlandse taal en cultuur. Zij hebben daardoor een betere startpositie op de
arbeidsmarkt 

Maximumscore 2
8 �� De theorie van Weber stelt dat ongelijkheid wordt bepaald door meerdere factoren zoals

onder andere klasse, cultureel kapitaal en politieke macht/invloed 

Deze factoren gelden ook voor de genoemde driedeling. Zo beschikken de mensen in de
hoogste laag (de groep autochtonen) gemiddeld over een hoger inkomen, meer opleiding,
betere banen en meer politieke macht/invloed 

Maximumscore 2
9 �� Verwachting dat nieuwe generatie zal stijgen op maatschappelijke ladder

Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):
• De geschiedenis van migratie en integratie in Nederland en elders laat zien dat na

verloop van tijd de nieuwe generaties stijgen op de maatschappelijke ladder.
• De jongste generatie is hoger opgeleid dan de ouders van die generatie.

Verwachting dat de relatief slechte positie van veel allochtone groepen blijft
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• Er is nog steeds sprake van reproductie van maatschappelijke verhoudingen/
maatschappelijke ongelijkheid/sociale stratificatie of afkomst bepaalt in grote mate
iemands toekomstige positie.

• De kansen op hoger onderwijs (de betere banen) – sociale mobiliteit – blijken sterk
samen te hangen met de maatschappelijke positie van de ouders. Het blijkt moeilijk te
zijn voor jongeren met ouders uit lagere maatschappelijke positie om te klimmen op de
maatschappelijke ladder.

• De nieuwe generatie kampt nog steeds met taalachterstand, discriminatie en dergelijke.

Maximumscore 2
10 �� voorbeelden van positieverwerving (één van de volgende):

• taalproblemen of taalachterstand bij allochtonen
• weinig aandacht bij een deel van de ouders voor schoolprestaties/relatief weinig ’cultureel

kapitaal’ in het ouderlijk milieu
• terughoudendheid van de ouders in hun contacten met de school
• onbekendheid van ouders met het onderwijs

voorbeelden van positietoewijzing (één van de volgende):
• Er wordt in het onderwijs soms onvoldoende rekening gehouden met een mindere

taalbeheersing van het Nederlands bij allochtonen.
• Stereotypen en vooroordelen bij een deel van leerkrachten maken dat zij minder van

allochtone leerlingen verwachten.
• De leermiddelen en toetsen zijn onvoldoende of minder toegesneden op etnische

minderheden.
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Maximumscore 2
11 �� Een voorbeeld van een juiste verklaring is:

Allochtonen ervaren hun culturele positie als ondergeschikt aan die van de autochtone
bevolking; door het stichten van eigen instellingen en scholen verwerven ze zelfrespect en
zelfvertrouwen/hopen daarmee ook respect te krijgen van de overige bevolkingsgroepen
voor het behoud van hun cultuur.

���� Opgave 3 Politieke besluitvorming over de gezondheidszorg

Maximumscore 2
12 �� Voorbeeld van een goed antwoord is:

Ter discussie staat de taak van de overheid om te zorgen voor een (adequate)
gezondheidszorg die voor iedereen in gelijke mate toegankelijk moet zijn (ongeacht of
iemand rijk is of niet).
Hamel doet de suggestie om de strikte scheiding tussen publieke en commerciële
gezondheidszorg los te laten om op die manier het probleem van de wachtlijsten op te
lossen.

Maximumscore 2
13 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• solidariteit tussen rijk en arm
• rol van de overheid om gelijke toegang tot zorginstellingen te garanderen
• sociale ongelijkheid verkleinen/opheffen

per goed antwoord

Maximumscore 2
14 �� Voorbeeld van een goede uitleg is:

• In het pragmatisme gaat het om het zoeken naar rationele, haalbare oplossingen voor
actuele politieke vraagstukken. Hamel komt met een praktische oplossing voor een
actueel probleem, namelijk het probleem van de wachtlijsten

• Een tweede kenmerk van pragmatisme is dat men zich niet laat leiden door een bepaalde
ideologie of een samenhangend geheel van normatieve uitspraken over mens en
maatschappij. De oplossing van Hamel is niet primair gestoeld op een bepaald ideologisch
uitgangspunt (bijvoorbeeld men wil principieel geen tweedeling in de gezondheidszorg,
maar gelijke toegang/behandeling voor iedereen)

Maximumscore 2
15 �� – invoer

• In het pleidooi van Hamel gaat het om eisen of wensen die hij door de politiek
gehonoreerd wil zien

Maximumscore 2
16 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• toename van kosten in de gezondheidszorg
• (beperkte) financiële middelen van de overheid
• groei van het aantal rijke mensen/patiënten
• mogelijkheid om naar het buitenland te gaan om daar een medische handeling te

ondergaan
• vergrijzing van de bevolking/groei van het aantal patiënten 
• regelgeving in de EU om meer concurrentie te krijgen
• stichting van steeds meer commerciële instellingen in de gezondheidszorg

per goed antwoord

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
17 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• Het voorstel van Hamel is niet op de politieke agenda gekomen, omdat deze eis niet
geheel langs de poortwachters is gekomen. Deze poortwachters zijn Kamerleden en de
minister; zij hebben zich tegen de wens van Hamel uitgesproken.

• Het voorstel van Hamel is wel op de politieke agenda gekomen, omdat poortwachters als
politici er over gesproken hebben./De pers als poortwachter heeft ruim aandacht besteed
aan deze kwestie.

Maximumscore 2
18 �� A

Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
• het aantal leden of donateurs
• deskundigheid
• financiële middelen
• een netwerk van relaties (in de politiek en andere belangenorganisaties)

Indien één antwoord goed

B
Voorbeelden van hoe de politieke besluitvorming beïnvloed kan worden (twee van de
volgende):

• door lobbyen bij politici of ambtenaren
• door het voeren van acties de publieke opinie/de politici beïnvloeden
• via advertenties/publicaties in de media het standpunt van de pressiegroep naar voren

brengen

Indien één antwoord goed

Maximumscore 4
19 �� Een voorbeeld van een goed antwoord is:

Nederland heeft een politiek systeem waarin burgers vertegenwoordigers kiezen, die
besturen en beleid ontwikkelen overeenkomstig de wensen van de kiezers. Dat heet
representatie
Er is sprake van representativiteit als de beleidsvoorkeuren van de Tweede Kamer
overeenkomen met de voorkeuren van de bevolking. Dat is in deze situatie niet het geval.
De burgers willen geen voorkeursbehandeling, maar de meerderheid van de Tweede
Kamer lijkt toch akkoord te gaan met een vorm van voorrangszorg. De Tweede Kamer
weerspiegelt dus niet de voorkeur van de burgers en is daarmee op dit punt niet
representatief

Maximumscore 2
20 �� Een voorbeeld van een goed antwoord is:

• De verhouding is dualistisch, want de meerderheid van de Kamer (de regeringspartijen
PvdA en D66 en de oppositiepartijen) steunt niet bij voorbaat de voorstellen van het
kabinet/de ministers (zie tekst 6).
of

• De verhouding is monistisch, want uiteindelijk heeft het kabinet de meerderheid van de
Kamer kunnen overtuigen van zijn voorstellen.

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 4 Criminaliteit en rechtsstaat

Maximumscore 3
21 �� A voorbeeld van een goede uitleg:

Het OM kon de verdachten niet door de rechtbank laten veroordelen voor moord, omdat 
moord ook niet de bedoeling was van de verdachten/moord niet toe te rekenen was aan
één persoon. De aanklacht was daarom eerst openlijke geweldpleging en later
medeplegen van doodslag en zware mishandeling. Voor deze delicten gelden minder
zware straffen dan voor het delict moord.

B beginsel van de rechtsstaat:
De overheid is gebonden aan de wet/legaliteitsbeginsel/waarborging van de rechtszekerheid

Maximumscore 3
22 �� Ik ben het eens met de publieke verontwaardiging.

Voorbeelden van goede argumenten zijn (drie van de volgende):
De geëiste straf voldoet niet 

• aan de functie van vergelding.
• aan de functie van generale preventie; door een voorbeeld te stellen, worden anderen

afgeschrikt.
• aan de functie van genoegdoening aan het slachtoffer. De opgelegde straf geeft geen

genoegdoening voor familieleden en vrienden van de overledene.
• aan de functie handhaving van de rechtsorde.

Ik ben het niet eens met de verontwaardiging van het publiek.
Voorbeelden van goede argumenten zijn (drie van de volgende):

• De functie van straffen als vergelding is achterhaald/past niet in deze tijd.
• Lange gevangenisstraffen hebben voor samenleving en veroordeelden geen zin; de

resocialisatiefunctie komt in het gedrang.
• Lange gevangenisstraffen hebben in feite weinig of geen afschrikwekkende functie.
• De familieleden en vrienden van het slachtoffer hebben weinig aan het lang opsluiten van

de verdachten. Beter is om genoegdoening te krijgen; laat veroordeelden publiekelijk
spijt/schuld uitspreken of zorg dat de slachtoffers een financiële schadevergoeding krijgen.

per goed argument

Maximumscore 1
23 �� Nee, want (in een rechtsstaat) is er sprake van machtenscheiding/de rechter is

onafhankelijk.

Maximumscore 4
24 �� – taak: het leiden van het opsporingsonderzoek

• citaat: „Brouwer moest als hoofdofficier waken over de integriteit van het justitieel
onderzoek.” (regel 14–16 in tekst 8) 

– taak of rol: het vervolgen van strafbare feiten/dagvaarding/tenlastelegging
voorbeeld van een citaat (één van de volgende):

• „Meteen nadat de officier van justitie zijn eis uitsprak tegen de eerste verdachten, knalde
het.” (regel 24–26 in tekst 8)

• „Het OM legde beiden voor het hof … ten laste.” (regel 14–17 in tekst 9)
• „Voor de rechtbank was de aanklacht nog openlijke geweldpleging …” (regel 18–19 in

tekst 9)
• „Gerechtshoven mogen toestaan dat justitie de tenlastelegging tegen een verdachte …”

(regel 29–31 in tekst 9)

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
25 �� A Het recht om in hoger beroep te gaan 

B Het laatste woord/het recht om getuigen of deskundigen te ondervragen 

Maximumscore 2
26 �� Om een eerlijk en rechtvaardig proces te bevorderen/waarborgen.

Maximumscore 2
27 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• Arresten van de Hoge Raad vormen jurisprudentie voor lagere rechters.
• Rechters dienen in hun uitspraken rekening te houden met de interpretatie van de wet

door de Hoge Raad. (De Hoge Raad is het hoogste rechtsorgaan).

Maximumscore 2
28 �� Voorbeelden van verschillen (twee van de volgende):

• De omvang van de geweldscriminaliteit is volgens grafiek 2 veel groter dan de omvang
volgens grafiek 1./Volgens grafiek 1 is er veel minder geweldscriminaliteit dan volgens
grafiek 2. (In grafiek 1 is in 1980 de omvang van de geweldscriminaliteit ongeveer 25.000
en in grafiek 2 nadert deze de 650.000).

• Volgens de politiestatistieken is er vanaf 1980 sprake van een geleidelijke stijging van de
geweldscriminaliteit.
De gegevens op grond van slachtofferenquêtes (grafiek 2) laten een heel ander beeld zien:
het beeld is veel grilliger: eerst flinke stijging, dan daling en geleidelijk afzwakking in
aantal geweldsdelicten.

• Volgens grafiek 2 is de geweldscriminaliteit tussen 1980 en 1995 niet heel veel gestegen.
(de omvang van criminaliteit is in 1980 bijna 650.000 en halverwege 1996 iets hoger),
terwijl grafiek 1 een stijging laat zien van ongeveer 25.000 geweldsdelicten in 1980 tot
65.000 delicten in 1995.

per goed antwoord

Maximumscore 4
29 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• De gegevens in grafiek 1 zijn verkregen door de aangiftebereidheid; niet iedereen of niet
elke instantie meldt vormen van geweldscriminaliteit.

• De gegevens in grafiek 1 hangen ook af van de opsporingsbereidheid van de politie; door
een actief beleid zal de politie meer delicten tegenkomen.

• Je kunt je afvragen wat de onderzoekers onder geweldscriminaliteit verstaan. Het is
mogelijk dat in de politiestatistieken een andere definitie is gebruikt van
geweldscriminaliteit dan in de slachtofferenquêtes of vanaf een bepaald jaar hebben de
onderzoekers een ruimere definitie van geweldscriminaliteit gehanteerd.

• De gegevens van de grafieken moet je koppelen aan de groei en leeftijdsopbouw van de
bevolking, want een toename van de bevolking en meer jeugd leiden al tot een toename
van criminaliteit.

per goed antwoord

Antwoorden Deel-
scores

100019 CV47 9 Lees verder

1

1

1

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 4
30 �� • de abolitionistische stroming

Voorbeeld van een goed antwoord is:
Aanhangers stellen dat het strafrecht de doelstellingen van criminaliteitsbestrijding en
rechtsbescherming in de praktijk niet waarmaakt. Zij pleiten voor strafrechtshervorming
en voor een aanpak van sociale problemen zonder het opleggen van straffen.

• de moderne stroming
Voorbeeld van een goed antwoord is:
Aanhangers van deze stroming stellen dat straffen van de daders alleen niet voldoende is,
maar dat er veel aandacht besteed moet worden aan resocialisatie/zorgen voor scholing
en werk.

Maximumscore 2
31 �� De functie van criminaliteitsbescherming/handhaving van de rechtsorde is belangrijker

geworden dan de functie van rechtsbescherming van de burgers.

���� Opgave 5 Politieke besluitvorming: onderwijspolitiek

Maximumscore 2
32 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):

• democratisering 
• emancipatie 
• meer nadruk op directe belangenbehartiging

per juist antwoord

Maximumscore 2
33 �� Pluralisme: macht verspreid over verschillende groepen in de samenleving.

Verschillende belangengroepen (scholieren, vakbonden en scholen) oefenen invloed uit
op het beleid van de staatssecretaris.

Maximumscore 3
34 �� – belangrijke waarden en normen die voor de hele samenleving zouden moeten gelden

Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):
• bestrijden van (sociale en etnische) ongelijkheid in onderwijskansen/streven naar

gelijkheid van kansen in het onderwijs
• onderwijs als middel tot sociale mobiliteit/bestrijding van armoede
• extra onderwijs/middelen voor kinderen uit achterstandssituaties

– de gewenste sociaal-economische orde van de samenleving
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• In een verzorgingsstaat zorgt de overheid voor onderwijs voor allen/recht op onderwijs.
• Door het streven naar gelijkheid van kansen worden meer rechtvaardige

inkomensverhoudingen bevorderd.
• Streven naar een meer egalitaire samenleving vereist een actieve onderwijspolitiek ter

bestrijding van onderwijsachterstanden.

– de gewenste machtsverdeling in een samenleving
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):

• spreiding van kennis via onderwijs
• Door meer onderwijs krijgen mensen uit de lagere klassen meer mogelijkheden om

invloed uit te oefenen.

Maximumscore 2
35 �� Uitgangspunt van CDA is subsidiariteit/soevereiniteit in eigen kring/belangrijke rol van

maatschappelijke organisaties.

Antwoorden Deel-
scores
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