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Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 87 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een bronnenboekje.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg, 
berekening of afleiding gevraagd wordt, 
worden aan het antwoord meestal geen 
punten toegekend als deze verklaring, uitleg, 
berekening of afleiding 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, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1 Niet-stemmers   
 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 en de tabellen 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
  
Zie regels 4–8 uit tekst 1. 
Je kunt het politieke besluitvormingsproces beschrijven aan de hand van de volgende 
begrippen uit het politieke systeemmodel: invoer, omzetting, uitvoer en terugkoppeling.  

2p 1  Leg uit welk begrip uit het politieke systeemmodel van toepassing is op de genoemde 
regels. 
 
Zie tekst 1. 
Tekst 1 verdeelt de niet-stemmers in drie groepen (regels 46-112). Deze groepen hebben 
verschillende redenen om niet te gaan stemmen. De volgende vraag gaat over de mate van 
politieke belangstelling van de tweede groep de ‘onbekommerde burgers’ (regels 54-84).  

2p 2  Welke algemene redenen voor de geringe politieke belangstelling gelden voor de tweede 
groep? Noem er twee en illustreer iedere reden met een zinsnede uit de tekst. 
 
Een andere in het artikel genoemde groep heeft wel politieke belangstelling, maar stemt 
toch niet. Een voorbeeld daarvan is Karel Willemse (regels 92-112). Eén van zijn 
kritiekpunten is: “Alles draait om het vooraf sluiten van compromissen, zodat elk mogelijk 
politiek conflict wordt vermeden.”  

2p 3  Welk kiesstelsel heeft Nederland? 
Leg uit welk kenmerk van dit stelsel maakt dat politieke partijen die met elkaar de regering 
vormen, bereid moeten zijn compromissen te sluiten.  
 
Het sluiten van compromissen wordt ook gezien als een kenmerk van de Nederlandse 
politieke cultuur. Als verklaring van dit kenmerk wijst men op de maatschappelijke 
ordening van de Nederlandse samenleving tot de jaren zestig in de vorige eeuw.  

1p 4  Met welke term wordt deze ordening van de Nederlandse maatschappij aangeduid? 
2p 5  Wie sloten deze politieke compromissen? Geef een reden waarom het sluiten van 

compromissen in de toenmalige politieke cultuur belangrijk werd gevonden.  
 
Veel burgers hebben het idee dat ze de politiek in Den Haag niet kunnen beïnvloeden 
(regels 116-122 in tekst 1). In dit verband wordt wel gezegd dat politieke partijen bepaalde 
functies onvoldoende vervullen.  

4p 6  Welke twee functies worden door de politieke partijen onvoldoende vervuld wanneer 
mensen het idee hebben dat ze niet in staat zijn invloed uit te oefenen op de politiek? Licht 
elk antwoord kort toe.  
 
In de laatste zin van tekst 1 pleit Gabriël van den Brink voor fundamentele verbeteringen in 
de publieke dienstverlening. Het gaat dan om zaken als zorg, onderwijs, openbaar vervoer 
en veiligheid.  

3p 7  Vind je dat deze diensten door de overheid moeten worden georganiseerd?  
Beargumenteer je keuze met behulp van drie kenmerken van collectieve goederen. 
 
Zie tekst 2.  
Er zijn verschillende achtergrondvariabelen die van invloed zijn op het al dan niet gaan 
stemmen van burgers. Ouderen en mensen met een kerkelijke achtergrond stemmen 
bijvoorbeeld vaker dan jongeren en onkerkelijken. Door te kijken naar sociale kenmerken 
van mensen kun je dus iets zeggen over de mate van waarschijnlijkheid van het gaan 
stemmen. Gezien zijn sociale kenmerken kan van Karel Willemse in tekst 2 verwacht 
worden dat hij gaat stemmen. 

2p 8  Welke twee sociale kenmerken worden hier bedoeld?  
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Uit tekst 3 blijkt dat de onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) meer 
wilden weten over de vraag of niet-stemmen in bepaalde wijken meer voorkomt dan in 
andere. Als je daar meer kennis over wilt krijgen, zou je bijvoorbeeld met de volgende 
onderzoeksvraag kunnen beginnen: is er een verband tussen de sociaal-economische positie 
van mensen en het al dan niet stemmen bij verkiezingen?  

2p 9  Formuleer een hypothese bij deze onderzoeksvraag.  
Verwerk in de hypothese een operationalisering van de sociaal-economische positie van 
mensen. 
 
Het genoemde onderzoek van het SCP bouwt deels voort op een onderzoek van de Twentse 
politicoloog Aarts uit 1999. In tekst 3 wordt gezegd dat Aarts kennelijk twijfels had over de 
representativiteit van de enquêtes waarop hij zich baseerde bij zijn rapportage. Kijk nu naar 
tabel 1. In deze tabel worden gegevens uit een tweetal enquêtes (één vóór en één na de 
verkiezingen) vergeleken met het werkelijke percentage niet-stemmers. Uit deze 
vergelijking blijkt dat de twee enquêtes geen representatief beeld geven van het stemgedrag 
van de kiezers. 

2p 10  Geef twee mogelijke redenen waarom deze enquêtes (de enquête stemintentie en de enquête 
stemgedrag) geen representatief beeld geven van het stemgedrag van de kiezers. 
 
Het genoemde SCP-rapport wil bijdragen aan een grotere opkomst bij verkiezingen. Aan het 
eind van het rapport bespreken de auteurs verschillende mogelijkheden om stemmen meer 
inhoud te geven. De auteurs stippen aan dat dit misschien door een verandering van het 
politieke bestel zou kunnen.  
D66 is in Nederland een duidelijke voorstander van staatkundige veranderingen om 
daarmee onder meer de politieke betrokkenheid van burgers te vergroten.  

2p 11  Welke staatkundige veranderingen kunnen de betrokkenheid van burgers bij de politiek 
vergroten?  
Noem twee staatkundige veranderingen en leg uit waarom deze de betrokkenheid van de 
burgers bij de politiek kunnen verhogen. 
 
Zie tabel 2.  
De gegevens uit tabel 2 hebben gevolgen voor de representativiteit van de Tweede Kamer. 

2p 12  Leg uit wat de gegevens uit tabel 2 betekenen voor de representativiteit van de Tweede 
Kamer. Ga in je uitleg uit van twee sociaal-demografische kenmerken van groepen niet-
stemmers. 
 
Er worden verschillende visies op de rol van de burger in een democratie onderscheiden.  

2p 13  Wat valt er - met behulp van de gegevens uit tabel 1 of tabel 2 - op te merken over de 
klassieke democratie-theorie? Licht die theorie toe. 
 
In regels 6 – 9 van tekst 3 wordt ook verwezen naar onderzoek bij de Europese 
verkiezingen van 1999. De opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement was 
met 29,9 procent flink lager dan de opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Op 
10 juni 2004 zijn er weer verkiezingen voor het Europees Parlement. Nederland heeft 31 
leden in het Europees Parlement.  
De Nederlandse overheid en diverse organisaties roepen burgers op om te gaan stemmen 
voor het Europees Parlement. Er zijn in Nederland ook tegenstanders van deze 
verkiezingen. Deze mensen stemmen niet omdat ze bijvoorbeeld vinden dat het Europees 
Parlement te weinig macht heeft. 

2p 14  Geef je mening over de stelling: ‘Het Europees Parlement heeft als parlement te weinig 
macht’. Verwerk in je mening twee argumenten, die gaan over een taak of taken van het 
Europees Parlement in relatie met de taak/taken van de Raad van Ministers en/of de 
Europese Raad en/of de rol van de Europese Commissie. 
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Opgave 2 Gevolgen van de economische crisis 
 
 
Bij deze opgave horen de teksten 4 en 5 uit het bronnenboekje. 
 
De economische situatie in Nederland was in de jaren 2001, 2002 en 2003 minder florissant 
dan in de jaren negentig. De economische groei liep fors terug. Het werd moeilijker om een 
baan te vinden. De economische vooruitzichten voor 2004 zijn eveneens somber.  
 
In 2001 sprak toenmalig minister-president Kok zijn zorgen uit over de economische 
situatie. Hij deed dat op de persconferentie na afloop van het najaarsoverleg met 
vakbeweging en werkgevers. Het optreden van Kok wijst op de betrokkenheid van de 
regering bij het sociaal-economisch proces.   
De regering is op verschillende manieren betrokken bij het sociaal-economisch proces. 

1p 15  Op welke rol van de regering wijst de deelname van de minister-president bij het 
najaarsoverleg? 
 
In maart 2002 voorspelde het Centraal Planbureau voor 2004 een toename van de 
werkloosheid tot 490.000 personen (regels 14-18 in tekst 4). De regering kan de 
werkgelegenheid bevorderen door maatregelen te nemen aan de vraagzijde of aan de 
aanbodzijde van de arbeidsmarkt.  

2p 16  Noem een maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid aan de vraagzijde van de 
arbeidsmarkt en een maatregel aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. 
 

2p 17  Geef twee argumenten waarom een toenemende werkloosheid negatieve gevolgen heeft 
voor de financiering van de verzorgingsstaat. 
 
Werkloosheid treft de ene categorie van de beroepsbevolking sterker dan de andere 
categorie. Bepaalde achtergrondvariabelen als leeftijd, geslacht, gezondheid, etniciteit en 
opleiding bepalen mede een goede of slechte positie op de arbeidsmarkt. In tekst 4 komen 
verschillende categorieën werklozen naar voren die afwijken van de traditioneel ‘zwakke 
groepen’ op de arbeidsmarkt. 

3p 18  Leg aan de hand van drie achtergrondvariabelen uit waarom de in tekst 4 genoemde 
categorieën werklozen afwijken van de traditioneel ‘zwakke groepen’ op de arbeidsmarkt. 
 
In tekst 4 is sprake van werkzoekenden die “komen uit tot voor kort bloeiende sectoren als 
telecom, IT (informatietechnologie), consultancy (advisering) en financiële dienstverlening 
waar alles mogelijk leek.”  

2p 19  Tot welke economische sector behoren de genoemde consultancy en financiële 
dienstverlening? Licht je antwoord toe. 
 
Het genoemde banenverlies in branches als telecom en informatietechnologie is een gevolg 
van de economische teruggang. In het recente verleden heeft de IT-branche (veel) nieuwe 
banen opgeleverd. Technologische innovaties hebben ook voor andere branches waar ze 
werden toegepast, vaak positieve consequenties gehad voor de werkgelegenheid. 

2p 20  Leg uit op welke manieren de toepassing van informatietechnologie arbeidsplaatsen op kan 
leveren. Betrek in je antwoord de begrippen productinnovatie en procesinnovatie. 
 
Ook op individueel niveau heeft werkloosheid gevolgen: “Simpel gezegd merk je pas wat 
werk echt betekent als je het verliest” (regels 28-29 uit tekst 4). Het hebben van werk heeft 
verschillende functies. Tekst 4 gaat specifiek in op de negatieve gevolgen van het verlies 
van een baan voor hoger opgeleide mannen tussen de 25 en 44 jaar. 

4p 21  Noem twee functies van het hebben van werk voor iemand met een hoge opleiding en een 
goed betaalde baan. Leg deze functies uit voor de terreinen arbeidsinhoud en 
arbeidsvoorwaarden.  
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Juist in tijden van werkloosheid wordt werk als zinvol voor het leven ervaren. In de loop 
van de tijd zijn meerdere opvattingen over de zin van arbeid te onderscheiden. 

3p 22  Noem drie opvattingen in het denken over arbeid waarin arbeid als zinvol wordt 
beschouwd. 
 
Werknemers en werkgevers hebben, zoals uit tekst 5 blijkt, zowel tegengestelde 
(conflicterende) als gemeenschappelijke belangen. 

4p 23  Geef met een citaat uit tekst 5 een voorbeeld van een tegengesteld (conflicterend) belang en 
met een citaat een voorbeeld van een gemeenschappelijk belang. 
Leg ook uit waarom de belangen gemeenschappelijk respectievelijk conflicterend zijn. 
 
Volgens tekst 5 overwoog het VNO-NCW rechtstreeks te gaan onderhandelen met de 
ondernemingsraden (OR) van bedrijven. De vakbond FNV Bondgenoten reageerde hierop 
woedend, omdat onderhandelen via de OR een bedreiging van de positie van de 
vakbeweging vormt. 

3p 24  Geef drie argumenten die de vakbonden kunnen aanvoeren dat zij beter voor de collectieve 
belangen van werknemers kunnen opkomen dan een ondernemingsraad. 
Denk aan zaken als  

• machtsbronnen en/of machtsmiddelen 
• arbeidsverhoudingen in een bedrijf 
• de Wet op de Ondernemingsraden 

 
Het VNO-NCW stelt zich blijkens tekst 5 hard op ten aanzien van de vakbeweging. De 
invloed van de vakbonden zal afnemen bij het rechtstreeks zaken doen tussen werkgevers en 
ondernemingsraden. In tekst 5 zijn voor werknemersorganisaties nog andere ongunstige 
factoren te onderscheiden, die een succesvolle behartiging van de belangen van de 
werknemers in de weg staan. 

2p 25  Van welke ongunstige factoren is hier sprake? Noem er twee en licht elke factor toe. 
 
In deze opgave kwamen enkele gevolgen van de economische crisis ter sprake. Het 
vraagstuk van de economische crisis kun je analyseren met behulp van de invalshoeken of 
benaderingswijzen van maatschappijleer. 

2p 26  Leg uit welke benaderingswijze van maatschappijleer vooral van toepassing is op het 
onderwerp van deze opgave. 
 
 
 
Opgave 3 VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP: Democratie en 
ontwikkeling 
 
 
Het UNDP (United Nations Development Programme) is de ontwikkelingsorganisatie van 
de Verenigde Naties. Het ontwikkelingsprogramma van de VN is één van de grootste 
multilaterale verschaffers van ontwikkelingsgelden. Het programma steunt 
ontwikkelingsprojecten overal ter wereld. Het UNDP geeft jaarlijks het Human 
Development Report uit. Eén van de doelstellingen van de VN waaraan het UNDP een 
directe bijdrage levert, is het bevorderen van sociale vooruitgang en betere 
levensomstandigheden van mensen. Anders geformuleerd: het bereiken van internationale 
samenwerking bij het oplossen van economische, sociale, culturele en humanitaire 
problemen.  

4p 27  Noem twee andere doelstellingen van de VN en leg uit dat de activiteiten van het UNDP in 
deze doelstellingen van de VN goed passen. 
 
Een punt van kritiek op de hulpverlening via de VN is dat de effectiviteit van de VN en 
haar organisaties te wensen overlaat. 

2p 28  Beschrijf twee factoren die een effectief optreden van de VN belemmeren. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Als voordeel van multilaterale hulp via de VN boven bilaterale hulp van een land wordt wel 
genoemd de betere afstemming van de hulp op de behoeften van de ontvangende landen. 

2p 29  Noem nog een ander voordeel voor ontwikkelingslanden van multilaterale hulpverlening en 
plaats hierbij ook een kritische kanttekening. 
 
Het UNDP geeft onafhankelijke onderzoekers sinds 1990 de opdracht om jaarlijks in kaart 
te brengen hoe het met de ontwikkeling is gesteld. ‘Deepening democracy in a fragmented 
world’ is het thema en de titel van het Human Development Report 2002 van het UNDP. 
In de figuren 1 tot en met 5 zijn enkele uitkomsten van het rapport grafisch voorgesteld. 

3p 30  Geef voor de hieronder volgende uitspraken telkens aan of deze een juiste of onjuiste 
weergave vormen van de grafische voorstellingen. Licht de antwoorden telkens kort toe en 
verwijs daarbij naar de gebruikte figuur of figuren. 
A  Een democratisch land is in alle gevallen rijk en een rijk land is in alle gevallen 
democratisch. 
B  Democratisch bestuur leidt tot meer inkomensgelijkheid, zowel in jonge als in oudere 
democratieën. 
C  De wereld wordt steeds democratischer. 
 
Zie figuur 5. 
VN-onderzoekers hebben in hun rapport gewerkt met een zogeheten ‘democracy score’. 

4p 31  Geef twee manieren waarop die ‘democracy score’ geoperationaliseerd zou kunnen zijn. 
 
In het Human Development Report wordt per land de Human Development Index (afgekort: 
HDI) in kaart gebracht. Nederland staat in 2002 op de lijst van landen op de achtste plaats, 
Sierra Leone neemt de 173e  en laatste plaats in. 
De Human Development Index is gebaseerd op de volgende indicatoren van ‘ontwikkeling’: 
inkomen, levensverwachting, gezondheid en onderwijs. Deze operationalisering komt 
overeen met de economische en de sociale dimensie van het begrip ‘ontwikkeling’. Het 
begrip ‘ontwikkeling’ omvat daarnaast ook andere dimensies.  

4p 32  Welke twee andere dimensies van ‘ontwikkeling’ (die niet in de Human Development Index 
zijn opgenomen) zijn te onderscheiden? Licht je antwoorden toe met een voorbeeld. 
 
Het Human Development Report van het UNDP stelt vast, dat “democratisch bestuur op alle 
niveaus van de samenleving een onmisbaar element in het streven naar armoedebestrijding is.” 
(regel 12-19 in tekst 6) Deze constatering sluit aan bij één van de criteria die de Nederlandse 
overheid hanteert voor het aangaan van een langdurige hulprelatie met arme landen. Op grond 
van een aantal criteria heeft Nederland met ongeveer 20 arme landen een langdurige 
hulprelatie. 

2p 33  Leg de relevantie van het UNDP-rapport uit voor dit kenmerk van het Nederlandse 
ontwikkelingsbeleid. 
 
Democratie is “geen pasklare jas voor ieder land.” … Men zal “lokale, meestal nogal 
autoritair ingestelde leiders wel serieus moeten nemen.” (regels 36-47 in tekst 7)  
Dit is een voorbeeld om bij ontwikkelingssamenwerking toch vooral rekening te houden 
met de traditionele lokale cultuur. In het verleden zijn ontwikkelingsprojecten mislukt 
wanneer te weinig rekening is gehouden met de lokale cultuur.  

2p 34  Noem twee manieren waarop rekening kan worden gehouden met de lokale cultuur bij de 
uitvoering van ontwikkelingsprogramma's.  
 
Democratie is goed voor een land. Dat is, kort gezegd, de strekking van het Human 
Development Report 2002 van het UNDP. Niettemin worden in tekst 7 kritische 
kanttekeningen geplaatst bij het streven naar een ‘tweede golf van democratisering’. 

4p 35  Schrijf een kort betoog over de volgende stelling: “Democratie is een voorwaarde voor 
menselijke ontwikkeling.”  
Verwerk in je betoog drie argumenten of gegevens die je kunt ontlenen aan de teksten 6 en 
7 en/of de figuren 3 tot en met 5. 
 
 
 Einde 
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