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Voor dit examen zijn maximaal 94 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 40 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 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, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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Opgave 1 Oorlog in de media 
 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 6 en de afbeeldingen 1 en 2 uit het 
bronnenboekje. 
 
In de aanloop tot de Tweede Golfoorlog (20 maart - 1 mei 2003), blikt de journalist Hofland 
terug op de Eerste Golfoorlog van 1991. 
 
Lees tekst 1. 
Er zijn in Nederland verschillende categorieën kranten: landelijke en regionale kranten, 
ochtend- en avondkranten, progressieve en conservatieve kranten. Naast deze indelingen is 
er nog een andere belangrijke indeling te maken. Zo behoort NRC Handelsblad tot een 
andere categorie kranten dan De Telegraaf. Dit laatste onderscheid is ook van toepassing op 
buitenlandse kranten.  
Bekijk afbeelding 1 en afbeelding 2. Deze afbeeldingen zijn voorpagina’s van 
respectievelijk New York Post en The New York Times. 

1p 1  Tot welke categorie kranten behoort New York Post en tot welke categorie The New York 
Times wanneer je afgaat op de afbeeldingen? 

2p 2  Noem twee verschillen met betrekking tot de inhoud van deze categorieën kranten. 
 
Lees tekst 2. 
Hofland schrijft zijn artikel (tekst 1) aan het begin van de Tweede Golfoorlog. 
Tekst 2 verschijnt in de Volkskrant van 24 juli 2003, bijna drie maanden na die oorlog.  
De massamedia vervullen voor burgers bepaalde functies. 

2p 3  Welke functie vervullen zowel het artikel in NRC Handelsblad van 22 februari 2003 als het 
artikel in de Volkskrant van 24 juli 2003? Geef ook een reden waarom die functie belangrijk 
is voor de burgers. 
 
Elke krant geeft een beschrijving van haar kleur of identiteit in het redactiestatuut. 
Hieronder staat een aantal omschrijvingen van de identiteit van vier landelijke dagbladen: 
1 “(…) dat zich tot taak stelt de lezers eerlijk en zo veelzijdig mogelijk te informeren. Zij is 
voortgekomen uit de katholieke arbeidersbeweging. Mede daarom wil zij vooruitstrevend 
zijn en vooral opkomen voor verdrukten en ontrechten.” 
2 “(…) wordt in vrijzinnige geest geredigeerd vanuit de beginselen die ten grondslag liggen 
aan de parlementaire democratie (…)” Deze krant streeft naar een populaire kwaliteitskrant. 
3 “(…) wordt geredigeerd vanuit een liberale geesteshouding met eerbied voor het individu 
en de beginselen van verdraagzaamheid, redelijkheid en openheid voor de geest van de 
tijd.” 
4 “Zonder dat (…) gebonden is aan enigerlei organisatie van politieke of andere aard, zal de 
geschakeerdheid van haar lezerskring, vooral in kerkelijk, politiek en sociaal opzicht, 
medebepalend zijn voor de selectie van het nieuws en de keuze van de artikelen.” 

2p 4  Welke beschrijving hoort bij NRC Handelsblad en welke bij Trouw? 
 
De identiteit van een krant bepaalt mede ‘de selectie van het nieuws en de keuze van 
artikelen’. 
Stel dat je de identiteit van een willekeurige krant wilt leren kennen. Eén manier is dan het 
lezen van het redactionele commentaar. 

3p 5  Geef drie andere manieren waaruit de identiteit van een krant blijkt. 
 
In tekst 2 komt de rol van de Verenigde Naties in de opbouwperiode na de Tweede 
Golfoorlog ter sprake. 

2p 6  Geef twee doelstellingen van de Verenigde Naties die betrokkenheid bij de opbouw van 
Irak rechtvaardigen. 
 
De Verenigde Staten en Groot-Brittannië begonnen de oorlog tegen het regime van Saddam 
Hoessein zonder de steun van de Veiligheidsraad. In de Raad is over die aanval een hevige 
politieke discussie gevoerd. Frankrijk, China en Rusland waren tegen de aanval op Irak. 

1p 7  Geef een reden waarom de Verenigde Staten en Groot-Brittannië de steun zochten van de 
Veiligheidsraad voor een militair optreden tegen Irak. 
Betrek in je antwoord de bevoegdheid van de Veiligheidsraad. 
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2p 8  Leg uit waarom juist Frankrijk, China en Rusland een besluit van de Veiligheidsraad 
konden tegenhouden. Ga uit van de samenstelling en de wijze van beslissen van de 
Veiligheidsraad.  
 
Lees tekst 3. 
Uit de commentaren over de berichtgeving van de personen in tekst 3 lijkt het alsof er 
sprake is van bewuste kleuring van informatie. Dit is onder andere het gevolg van het onder 
druk staan van journalistieke principes in de berichtgeving over de oorlog in Irak. 

2p 9  Welke journalistieke principes staan in de berichtgeving over de oorlog volgens een aantal 
lezers van de website van NRC Handelsblad onder druk? Noem er twee. 
Illustreer elk principe met een passend citaat uit tekst 3. 
 

2p 10  Leg uit waarom er in de nieuwsberichtgeving nooit sprake kan zijn van volledige 
objectiviteit. 
 
Internet zou zich in de Tweede Golfoorlog als nieuwsmedium bewijzen (regels 9-11 van 
tekst 4). De ontwikkeling van internet als nieuwsmedium heeft maatschappelijke gevolgen 
op cultureel, economisch en politiek-juridisch gebied.  

3p 11  Noem per gebied een voorbeeld. 
De antwoorden zijn niet direct af te leiden uit tekst 4. 
 
Lees de regels 32-36 van tekst 4. 

2p 12  Leg uit welk dilemma voor een journalist kan optreden bij ‘embedded verslaggeving’. 
 
Lees tekst 5. 
De agendatheorie is één van de benaderingen met betrekking tot de effecten van de 
massamedia.  

3p 13  Wat houdt deze theorie in? 
Noem uit de tekst een passage die deze theorie illustreert. 
 
Lees de regels 1 tot en met 28 van tekst 5. 
De tekst laat zien dat de effecten van de media op het grote publiek beperkt zijn: de 
publieke opinie volgt niet zonder meer de meningsvormers in de media.  

2p 14  Leg uit met welk begrip uit de communicatiewetenschap of met welke beïnvloedingstheorie 
men kan verklaren dat de meerderheid van de Amerikanen niet automatisch de media volgt 
in haar steun aan president Bush. 
 
Eén op de drie Amerikanen staat “achter een oorlog als die alleen door de Verenigde Staten 
wordt gevoerd” (regels 26-27 van tekst 5). Stel dat deze uitspraak een uitkomst is van een 
opinieonderzoek. Als onderzoeksmethode is een telefonische enquête gebruikt. 

2p 15  Aan welke voorwaarden moet deze onderzoeksmethode hebben voldaan om bovenstaande 
uitspraak te kunnen staven? 
Noem er twee. 
 
Zie tekst 6. 
Tekst 6 spreekt van de opbouw van een democratische maatschappij en van “de gewenste 
vestiging van een meer divers medialandschap” (regels 26-28). Ook in onze Nederlandse 
maatschappij is pluriformiteit van informatie en meningen een belangrijk cultuurgoed.  
In het mediabeleid van de overheid vormt het bevorderen en beschermen van de 
pluriformiteit van informatievoorziening één van de uitgangspunten. 

4p 16  Geef twee manieren waarop de overheid in Nederland – naast het garanderen van de 
grondwettelijke vrijheid van meningsuiting – de pluriformiteit van de media wil bevorderen 
of beschermen. 
 
De persmedia (persorganen als kranten en opinietijdschriften) zijn in de westerse 
samenleving vanouds particuliere ondernemingen.  

2p 17  Op welke economische grondslag zijn de persmedia in Nederland gebaseerd? Licht je 
antwoord toe. 
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Lees tekst 6. 
Het omvormen van Irak in een democratische rechtsstaat is een van de doelstellingen van de 
Amerikaanse en Britse regering. Ten aanzien van deze doelstelling zijn kritische geluiden 
gehoord: een democratie zou niet van bovenaf opgelegd kunnen worden. 
In tekst 6 klinkt al door dat het tot stand brengen van een vrije pers en onafhankelijke media 
in een land als Irak toch van een andere orde is dan in een land als Nederland. Een vrije 
pers en onafhankelijke media kunnen ook de verspreiding van minder democratische ideeën 
inhouden. Dit kan remmend werken op de ontwikkeling van Irak tot een democratische 
rechtsstaat.  
De democratische rechtsstaat heeft een aantal kenmerken, zoals het bestaan van 
grondrechten als persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. 
De vraag kan gesteld worden of er in Irak al voldoende consensus is over deze 
grondrechten. Zo eisen sommige godsdienstige groeperingen het recht op om meningen te 
laten toetsen door een raad van geestelijken. 

4p 18  Geef twee andere kenmerken – dan persvrijheid – van de democratische rechtsstaat en 
formuleer een vraag aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of die kenmerken ook 
kunnen worden gerealiseerd in een land in ontwikkeling als Irak. 
 
 
 
Opgave 2 De gekozen burgemeester 
 
 
Bij deze opgave horen de teksten 7 tot en met 10 uit het bronnenboekje. 
 
Deze opgave gaat over het voornemen van minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, 
D66) om met ingang van maart 2006 in alle Nederlandse gemeente een systeem van 
gekozen burgemeester in te voeren. De teksten 7 tot en met 10 uit het bronnenboekje 
behandelen de inhoud van het voornemen en enige reacties daarop. 
 
Er worden gewoonlijk drie categorieën van politieke participatie onderscheiden. 

2p 19  Welke categorie van politieke participatie herken je in tekst 7? 
Geef twee voorbeelden uit de tekst van deze vorm van politieke participatie. 
 
Het kabinet-Balkenende II (CDA, VVD en D66) heeft de plannen van De Graaf aanvaard 
(regels 13-14 van tekst 7) en D66 sleepte de gekozen burgemeester binnen tijdens de 
kabinetsformatie (regels 44-47). 
Je kunt het proces van besluitvorming over de gekozen burgemeester beschrijven met 
behulp van het barrièremodel van politieke besluitvorming. 

4p 20  Welke twee barrières in het politieke besluitvormingsproces over de gekozen burgemeester 
zijn volgens tekst 7 genomen? 
Geef per barrière een voorbeeld van een actor of actoren en zijn/haar/hun activiteit. 
 
Lees tekst 8. 
In de tekst noemt De Graaf een aantal redenen voor invoering van de gekozen 
burgemeester. Die redenen verwijzen naar culturele veranderingen in Nederland vanaf de 
tweede helft van de jaren zestig. Deze veranderingen hadden invloed op de politieke cultuur 
van Nederland. 

3p 21  Noem drie belangrijke culturele veranderingen waarnaar De Graaf verwijst. Geef per 
verandering een citaat uit de tekst. 
 
Lees de regels 19-34 van tekst 9. 

2p 22  Leg uit dat het kiezen van de burgemeester door de bevolking een versterking kan 
betekenen van het dualisme van het gemeentebestuur. 
 
In de regels 22-24 van tekst 9 staan de taken van de gemeenteraad en het college van  
B en W. 

2p 23  Welke landelijke organen vervullen vergelijkbare taken? 
Noem die organen en geef van elk de taak of taken. 
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Zie tekst 10. 
Over de macht van de burgemeester bestaat nog veel onduidelijkheid in de voorstellen van 
De Graaf (zie regels 25-27). 

1p 24  Over welke formele machtsbron beschikt de burgemeester zowel in de oude als in de 
nieuwe situatie? 
 

2p 25  Welke machtsbronnen zullen mogelijk een grotere rol gaan spelen wanneer de burgemeester 
zal worden gekozen door de bevolking? Noem er twee. 
 
Minister De Graaf is van D66. In NRC Handelsblad van 2 maart 2004 schreef De Graaf 
onder andere het volgende: “Moderne politieke democratie gaat veeleer om de 
zeggingskracht van personen en hun concrete oplossingen voor bestaande maatschappelijke 
problemen dan om de gefixeerde denkramen van beginselprogramma’s.” “Links en rechts 
zijn versleten begrippen geworden, al was het maar omdat niemand nog weet welke 
leerstellingen daar precies bij horen. Het politieke debat gaat steeds minder om heilige 
principes en steeds meer om nuances en praktische toepassingen.” 
Naast de begrippen ‘links’ en ‘rechts’ zijn er nog andere begrippen die gebruikt worden om 
politieke partijen in te delen of standpunten te typeren.  

2p 26  Met welke begrippen kun je D66 typeren? 
Noem er twee. 
 
Zie de teksten 7 tot en met 10. 
In tekst 10 levert het Eerste-Kamerlid Van Raak (SP) kritiek op de plannen van minister De 
Graaf. Van Raak komt ook met een alternatief voorstel. 

3p 27  In welk voorstel kun je je het meest vinden, in dat van De Graaf of in dat van Van Raak? 
Schrijf een kort betoog waarin je je voorkeur aangeeft en verwerk daarin twee argumenten. 
Voor een consistent betoog wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
Opgave 3 Mens en werk 
 
 
Bij deze opgave horen de teksten 11 en 12 en de tabellen 1 en 2 uit het bronnenboekje.  
 
De omvang van de verzorgingsstaat was in 2003 onderwerp van politieke discussie. Het pas 
aangetreden kabinet-Balkenende II (CDA-VVD-D66) deed een aantal voorstellen om de 
verzorgingsstaat te hervormen. Vlak voor Prinsjesdag 2003 publiceerde de Volkskrant een 
speciaal katern over de verzorgingsstaat. De tendens van de artikelen in dit katern was: “De 
naoorlogse verzorgingsstaat voldoet niet langer. Het is hoog tijd dat burgers, gekozenen en 
kabinet zich beraden op een nieuwe sociale zekerheid.” Een aantal weken later pleitte ook 
SER-voorzitter Herman Wijffels in de Volkskrant voor hervormingen in de verzorgingsstaat 
(tekst 12).  
 
Nederland ontwikkelde zich in de loop van de vorige eeuw in de richting van een gemengde 
economie, ook wel aangeduid als georiënteerde markteconomie.  

2p 28  Vanuit welk type economische orde heeft Nederland zich in de richting van de gemengde 
economie ontwikkeld? Licht je antwoord toe.  
 
De economische omstandigheden tijdens de jaren dertig van de vorige eeuw zijn 
medebepalend geweest voor de ontwikkeling van de sociale zekerheid. 

2p 29  Leg uit hoe de economische omstandigheden in de jaren dertig van de vorige eeuw hun 
effect hebben gehad op de ontwikkeling van de sociale zekerheid. 
 
Lees tekst 11. 
Zoals in tekst 11 is te lezen, is er uitgebreid gedebatteerd over de zeggenschap over de 
uitvoering van het stelsel van sociale zekerheid. Met name sociaal-democraten en christen-
democraten hadden hier een verschillende visie. In tekst 11 is met name de visie van de 
christen-democraten te herkennen. 

2p 30  Noem een citaat waarin deze visie is te herkenen en leg uit waarom deze visie past bij een 
uitgangspunt van de christen-democraten. 
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De vrouwenemancipatie had effect op de verzorgingsstaat. Volgens de auteur van het artikel 
legde de Europese verplichting om mannen en vrouwen ook in de sociale zekerheid gelijk te 
behandelen “de bijl aan de wortel van de Nederlandse verzorgingsstaat” (regels 52-54 van 
tekst 11). De gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid maakte de 
discussie over het instandhouden van de verzorgingsstaat – die vanaf de jaren zeventig 
gevoerd werd – nog urgenter. 

2p 31  Leg uit welk knelpunt van de verzorgingsstaat acuter werd door de Europese verplichting 
om mannen en vrouwen ook in de sociale zekerheid gelijk te behandelen.  
 
Zie tabel 1. 
De tabel laat zien dat er sprake is van een ongelijke verdeling van mannen en vrouwen over 
lagere en hogere beroepen. Je kunt dit vraagstuk analyseren met behulp van de 
benaderingswijzen van het vak maatschappijleer.  

4p 32  Formuleer aan de hand van tabel 1 een analysevraag vanuit de sociaal-economische 
benaderingswijze en een vraag vanuit de sociaal-culturele benaderingswijze.  
 
Zie tabel 2.  
In het emancipatiebeleid streeft de overheid naar een verbetering van de positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt. De overheid hanteert daarbij zogeheten 
emancipatiestreefcijfers. 
Arbeid vervult voor zowel mannen als vrouwen materiële en immateriële functies.  

2p 33  Noem twee materiële functies van arbeid die voor de emancipatie van vrouwen belangrijk 
zijn. 
Welk(e) streefcijfer(s) van tabel 2 komt of komen overeen met elk van deze functies? 
 
Tot in de jaren zeventig verrichtte het overgrote deel van de gehuwde Nederlandse vrouwen 
niet-betaald huishoudelijk werk en vervulde het zorgtaken. Het streven van de overheid is 
om het aandeel van mannen in het totaal aantal uren onbetaalde zorg te verhogen. Zie 
streefcijfer 4 in tabel 2. 
Naast materiële functies heeft arbeid ook immateriële functies. 

3p 34  Noem drie immateriële functies van arbeid en leg per functie uit of het verrichten van alleen 
onbetaalde huishoudelijke arbeid die functies wel of niet (nauwelijks) heeft.  
 

2p 35  Leg uit dat huishoudelijk werk in de zin van het verrichten van huishoudelijke taken en 
kinderverzorging voor het eigen gezin ook valt onder arbeid. 
 
De auteur van tekst 11 schrijft dat de Europese Unie veel gedaan heeft om de positie van 
vrouwen te verbeteren. De Nederlandse overheid mocht volgens de Europese regels mannen 
en vrouwen in de sociale zekerheid niet langer ongelijk behandelen. Als een Nederlandse 
vrouw in de sociale zekerheid achter wordt gesteld bij een man, kan zij uiteindelijk aan een 
Europese gerechtelijke instantie verzoeken om toepassing van de Europese regels. Op die 
manier wordt ervoor gezorgd dat in de Europese Unie mannen en vrouwen niet ongelijk 
worden behandeld.  

1p 36  Bij welke Europese gerechtelijke instantie zou een Nederlandse vrouw een verzoek om 
toepassing van de Europese regels voor gelijke behandeling kunnen doen? 
 
Zie tekst 12.  
Ook de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Herman Wijffels zegt dat de 
alarmklok luidt voor de verzorgingsstaat. De SER-voorzitter vraagt zich af of we 
kinderbijslag, studiefinanciering en hypotheekrenteaftrek in de huidige vorm moeten 
handhaven.  

2p 37  Vanuit welke taak kan de SER een uitspraak doen over het al dan niet handhaven van deze 
regelingen? 
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Wijffels vraagt zich af of de studiefinanciering niet herzien moet worden (regels 25-28 van 
tekst 12).  
De studiefinanciering bestaat nu uit een basisbeurs die iedereen krijgt (een gift) en 
daarbovenop een lening die studenten – tegen gunstige voorwaarden – kunnen afsluiten. 
Een volledige afschaffing van het huidige stelsel stuit op verzet van met name de studenten. 
Introductie van alleen een leenstelsel voor iedere student zou volgens tegenstanders van 
zo’n stelsel effect hebben op de sociale mobiliteit.  

2p 38  Op welke vorm van sociale mobiliteit (de intragenerationele of intergenerationele sociale 
mobiliteit) kan een leenstelsel effect hebben? 
Licht het antwoord toe. 
 
De volgende twee vragen gaan over de regels 29-46 van tekst 12. 
 
Een centraal akkoord kan in het belang zijn van zowel werknemers als werkgevers. 

4p 39  Leg uit welke twee belangen werkgevers en werknemers gemeenschappelijk hebben bij een 
centraal akkoord zoals dat in tekst 12 wordt beschreven.  
 
Wijffels verwachtte dat er geen centraal akkoord zou komen. Je kunt uit tekst 12 enkele 
omstandigheden halen die de mogelijkheden van de vakbeweging om op te komen voor haar 
belangen beperken. Ondanks deze omstandigheden is er in het najaar van 2003 toch een 
voorlopig centraal akkoord gekomen. Echter in het voorjaar van 2004 kreeg Wijffels alsnog 
gelijk. Het kabinet en de vakbeweging konden op dit tijdstip niet tot overeenstemming 
komen over de VUT en het prepensioen. De vakbeweging verklaarde zich niet meer 
gebonden aan de eerder gemaakte afspraken. 

4p 40  Leg uit welke twee omstandigheden in 2003 en 2004 een succesvolle belangenbehartiging 
van de werknemer door de vakbeweging bemoeilijken. Gebruik gegevens uit tekst 12 bij het 
beantwoorden van deze vraag. 
 
 
 

Einde 
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