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VW-1034-a-21-1-o 

Examen VWO 

2021 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei

9.00 - 12.00 uur

tijdvak 1
vrijdag 21 mei

9.00 - 12.00 uur
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Opgave 1  De nieuwe politieke partij DENK 
 
Bij deze opgave horen tekst 1 en de figuren 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Na de verkiezingen van 2017 treedt de nieuwe politieke partij DENK voor 
het eerst toe tot de Tweede Kamer, met drie zetels. Het jaar daarna doet 
DENK voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij 
behaalt zetels in met name de grote steden. Politicoloog Vermeulen en 
zijn collega´s hebben onderzoek gedaan naar deze nieuwe politieke partij.  
Volgens de onderzoekers vult DENK een gat in het bestaande politieke 
landschap, met een combinatie van conservatieve en progressieve 
standpunten. Deze opgave gaat over de resultaten van het onderzoek. 
 
Gebruik tekst 1. 
Er worden drie vormen van socialisatie onderscheiden: primaire, 
secundaire en tertiaire.  

2p 1 Leg uit dat DENK kan bijdragen aan de tertiaire politieke socialisatie van 
jonge kiezers. Gebruik in je uitleg: 
 een omschrijving van het begrip tertiaire socialisatie; 
 een voorbeeld uit tekst 1 van tertiaire socialisatie; 
 de omschrijving van het kernconcept politieke socialisatie. 
 
Gebruik tekst 1. 

2p 2 Leg uit dat de komst van de nieuwe politieke partij DENK mogelijkheden 
biedt voor de normatieve identificatie van een bepaalde groep kiezers. 
Gebruik in je uitleg: 
 een omschrijving van het begrip normatieve identificatie;  
 informatie uit tekst 1 om normatieve identificatie te illustreren. 
 
Gebruik tekst 1. 
Politieke partijen, zoals DENK, zijn poortwachters in het systeemmodel 
van politieke besluitvorming. 

2p 3 a Leg uit wat DENK als poortwachter kan doen. Gebruik in je uitleg: 
    een kenmerk van het begrip poortwachter; 
    een voorbeeld uit tekst 1 van het gekozen kenmerk. 
b Geef aan tot welke fase van het systeemmodel het optreden van 
 DENK als poortwachter behoort. 
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Gebruik figuur 1. 
In politieke besluitvormingsmodellen wordt onderscheid gemaakt tussen 
actieve en passieve steun. 

2p 4  Geef aan welk type steun te herkennen is in figuur 1. Gebruik in je 
 antwoord informatie uit figuur 1 om het gekozen type steun te 
 illustreren. 
 Geef aan welk type variabele het type steun in figuur 1 is: de 

onafhankelijke, de interveniërende of de afhankelijke variabele.  
 
Gebruik figuur 1 en figuur 2.  
Figuur 1 en figuur 2 beschrijven het stemgedrag in de Rotterdamse 
buurten met verschillende percentages Turkse en autochtone 
Nederlanders. 

2p 5 a Beschrijf de correlatie in figuur 1 of de correlatie in figuur 2. Gebruik in 
 je beschrijving de formulering: Hoe …, des te … 
b Leg het verschil in de richting van de correlatie tussen figuur 1 en 
 figuur 2 uit. Gebruik in je uitleg: 
    een omschrijving van het begrip correlatie; 
    informatie uit figuur 1 en figuur 2 over de richting van de correlatie.   
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Opgave 2  Het Internationaal Strafhof 
 
Bij deze opgave hoort tekst 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Ruim vijftig jaar lang gingen er in de Verenigde Naties (VN) stemmen op 
om een internationaal strafhof op te richten voor een mondiale strijd tegen 
straffeloosheid, voor internationale mensenrechten, voor veiligheid en 
voor stabiliteit. In 1998 werd het Statuut van Rome opgesteld voor de 
oprichting van het Internationaal Strafhof. In dit statuut staat welke 
gedragingen door het Internationaal Strafhof strafbaar worden gesteld en 
dat het Internationaal Strafhof verregaande bevoegdheden heeft het 
internationaal strafrecht uit te oefenen. Nadat zestig staten het statuut 
ondertekenden, vestigde het Internationaal Strafhof zich in 2002 in Den 
Haag.  
Het Internationaal Strafhof onderzoekt, en berecht wanneer nodig, 
individuen die aangeklaagd zijn voor misdaden in de internationale 
gemeenschap en die tot dan toe hun berechting konden ontlopen. Het 
Internationaal Strafhof treedt pas op als de staat waar de misdaden 
plaatsvonden niet kan vervolgen of niet wil vervolgen.  
Inmiddels hebben ruim 120 staten het statuut ondertekend, maar 
grootmachten, zoals China, Rusland, India en de Verenigde Staten, zitten 
daar niet bij. In 2018 dreigden de Verenigde Staten zelfs het 
Internationaal Strafhof actief tegen te werken. Het Internationaal Strafhof 
komt meer en meer onder druk te staan.  
 
Gebruik de inleiding. 
Het Internationaal Strafhof is het resultaat van samenwerking.  

2p 6 Leg uit dat staten een multilaterale samenwerking zijn aangegaan om het 
Internationaal Strafhof op te richten. Gebruik in je uitleg: 
 een omschrijving van het begrip multilateraal; 
 informatie uit de inleiding om multilateraal te illustreren;  
 de omschrijving van het kernconcept samenwerking; 
 informatie uit de inleiding om samenwerking te illustreren. 
 
Gebruik de inleiding.  

3p 7 Leg uit dat het Internationaal Strafhof bijdraagt aan de institutionalisering 
van het internationaal strafrecht. Gebruik in je uitleg:  
 de omschrijving van het kernconcept institutionalisering; 
 drie voorbeelden uit de inleiding om institutionalisering te illustreren. 
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Het cultuuruniversalisme en het cultuurrelativisme hebben verschillende 
uitgangspunten. VN-lidstaten pleiten met het Internationaal Strafhof onder 
meer voor de strijdpunten veiligheid, internationale mensenrechten en 
stabiliteit. 

1p 8 Leg voor het strijdpunt internationale mensenrechten uit of daarin het 
cultuuruniversalisme of het cultuurrelativisme te herkennen is. Gebruik in 
je uitleg:  
 een uitgangspunt van het cultuuruniversalisme; 
 een uitgangspunt van het cultuurrelativisme. 
 
Gebruik de inleiding. 
Er zijn verschillende voorbeelden van globaliseringsprocessen die de 
autonomie en macht van staten aantasten, zoals Europese integratie. 

3p 9  Leg uit welk van deze voorbeelden van globaliseringsprocessen te 
 herkennen is in de bevoegdheden van het Internationaal Strafhof. 
 Gebruik in je uitleg informatie uit de inleiding over het gekozen 
 voorbeeld. 
 Leg uit dat in de bevoegdheden van het Internationaal Strafhof een 

geglobaliseerde wereldorde te herkennen is. Gebruik in je uitleg de 
omschrijving van het kernconcept globalisering.  

 
Gebruik tekst 2.  

2p 10 a   Leg uit dat het Internationaal Strafhof de interne soevereine macht van 
 de VS kan schenden. Gebruik in je uitleg: 
    een kenmerk van interne soevereine macht; 
    informatie uit tekst 2 over het gekozen kenmerk. 
b Leg uit dat de VS tegen het Internationaal Strafhof in het verweer kan 
 komen, met het uitgangspunt van het internationaal recht. Gebruik in 
 je uitleg:  
    het uitgangspunt van het internationaal recht; 
    een voorbeeld uit tekst 2 waaruit het uitgangspunt blijkt. 
 
Gebruik tekst 2.  
Er zijn verschillende groepen theorieën die het gedrag van nationale 
staten verklaren, zoals sociaal constructivistische theorieën.  

2p 11 Leg uit welke andere groep theorieën het gedrag van de VS tegenover 
het Internationaal Strafhof kan verklaren. Gebruik in je uitleg:  
 een kenmerk van de gekozen groep theorieën; 
 een voorbeeld uit tekst 2 van het gekozen kenmerk. 
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Gebruik tekst 2.  
Experts verwachten dat Amerikaanse verdachten van oorlogsmisdaden in 
Afghanistan nooit door het Internationaal Strafhof berecht zullen worden. 

2p 12 Leg met de ‘law of anticipated reactions’ uit dat verwacht kan worden dat 
deze verdachten nooit berecht zullen worden door het Internationaal 
Strafhof. Gebruik in je uitleg: 
 een kenmerk van de ‘law of anticipated reactions’; 
 informatie uit tekst 2 waaruit het gekozen kenmerk blijkt. 
 
 

Opgave 3  Deeleconomie 
 
Bij deze opgave horen de teksten 3 en 4 en tabel 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Meer dan een decennium geleden deelden mensen hun eigendommen, 
zoals auto, huis of gereedschap, nog voornamelijk in vertrouwde kring, 
zoals met familie of vrienden. Via deelplatformen op internet worden 
tegenwoordig steeds vaker eigendommen gedeeld met vreemden, zoals 
met onbekende buurtgenoten of toeristen. Daar kan een vergoeding 
tegenover staan. Maakte in 2013 nog 6 procent van de Nederlanders 
gebruik van deze online deelplatformen, in 2016 was dit al bijna een kwart 
van de Nederlanders. Deze moderne vorm van delen wordt de 
deeleconomie genoemd. Socioloog Corten en econoom Botsman hebben 
onderzoek gedaan naar de deeleconomie. 
 
Gebruik de inleiding. 
Meer dan vroeger wordt tegenwoordig in de deeleconomie gedeeld met 
mensen buiten primaire groepen. 

3p 13 a Leg uit dat informatisering heeft bijgedragen aan het delen van  
 eigendommen met mensen buiten primaire groepen. Gebruik in je 
 uitleg: 
    een omschrijving van het begrip primaire groepen; 
    een voorbeeld uit de inleiding van een primaire groep;  
    een omschrijving van het begrip informatisering. 
b Leg uit dat in de deeleconomie een kenmerk van sociale netwerken in 
 de moderne samenleving te herkennen is.  
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Gebruik tekst 3. 
Volgens socioloog Corten zullen mensen niet vanzelfsprekend hun 
eigendommen delen met vreemden die zomaar voor de deur staan. Dat 
mensen dit niet doen heeft te maken met de onderlinge sociale binding. 

2p 14 Leg vanuit het rationele actor-paradigma uit dat mensen hun 
eigendommen eerder delen met bekenden dan met vreemden. Gebruik in 
je uitleg: 
 een kenmerk van sociale binding; 
 informatie uit tekst 3 waaruit het gekozen kenmerk blijkt; 
 een kenmerk van het rationele actor-paradigma; 
 informatie uit tekst 3 waaruit het gekozen kenmerk blijkt. 
 
Gebruik tekst 3. 
In de deeleconomie wordt gebruikgemaakt van een reputatiesysteem. 

2p 15 Leg uit dat in het gebruik van een reputatiesysteem een gerationaliseerde 
samenleving te herkennen is. Gebruik in je uitleg:  
 de omschrijving van het kernconcept rationalisering; 
 informatie uit tekst 3 waaruit rationalisering blijkt. 
 
Gebruik tekst 4. 
Econoom Botsman beschrijft in haar boek de ideologie van de 
deeleconomie. Ideologieën bestaan op verschillende vlakken, zoals op het 
politieke en op het economische vlak. 

2p 16 Leg uit dat in de door Botsman beschreven deeleconomie een ideologie 
op het economische vlak te herkennen is. Gebruik in je uitleg:  
 de omschrijving van het kernconcept ideologie; 
 informatie uit tekst 4 waaruit een ideologie blijkt; 
 een omschrijving van het economische vlak; 
 een voorbeeld uit tekst 4 van het economische vlak. 
 
Gebruik tekst 4. 
Individualisering wordt gezien als een positief en als een negatief proces. 
Sociale cohesie wordt beïnvloed door verschillende factoren. 

2p 17 Leg uit of individualisering, volgens Botsman, bijdraagt aan een toename 
of een afname van de sociale cohesie in de samenleving. Gebruik in je 
uitleg: 
 een omschrijving van het begrip individualisering als positief of 

negatief proces; 
 informatie uit tekst 4 waaruit het gekozen proces blijkt;  
 een factor die de sociale cohesie kan beïnvloeden; 
 informatie uit tekst 4 over de gekozen factor. 
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Gebruik tekst 4. 
2p 18 Leg uit of de deeleconomie, volgens Botsman, bijdraagt aan een toename 

of een afname van de sociale cohesie in de samenleving. Gebruik in je 
uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept sociale cohesie; 
 informatie uit tekst 4 waaruit een verandering van sociale cohesie 

blijkt. 
 
Gebruik tekst 4. 
In de benadering van de deeleconomie door Botsman zijn kenmerken van 
paradigma’s te herkennen.  

2p 19 Leg uit dat het conflict-paradigma te herkennen is in Botsmans 
benadering van de deeleconomie. Gebruik in je uitleg: 
 een kenmerk van het conflict-paradigma; 
 informatie uit tekst 4 waaruit het gekozen kenmerk blijkt. 
 
Gebruik tekst 4. 
In tekst 4 is econoom Rifkin, net als Botsman, enthousiast over de 
opkomst van de deeleconomie. 
Er zijn verschillende politieke dimensies, zoals de dimensie links/rechts 
en de dimensie progressief/conservatief. Deze dimensies hebben polen, 
zoals de pool links tegenover de pool rechts en de pool progressief 
tegenover de pool conservatief. 

2p 20 Leg uit welke pool op een andere politieke dimensie te herkennen is in 
Rifkins lofzang op de deeleconomie. Gebruik in je uitleg: 
 beide polen van de gekozen politieke dimensie; 
 informatie uit tekst 4 die de gekozen dimensie illustreert. 
 
Gebruik tabel 1. 
Airbnb is een online deelplatform waarop iedereen eigen woonruimte voor 
korte tijd kan verhuren aan bijvoorbeeld toeristen. Airbnb bestaat sinds 
2008. In 2015 is onderzoek gedaan naar sociale ongelijkheid op het 
deelplatform Airbnb in de Verenigde Staten. Daarvoor hebben de 
onderzoekers verzoeken tot boekingen gedaan met fictieve 
gastenaccounts. In tabel 1 staan resultaten van dit onderzoek. 

3p 21  Formuleer een hypothese over sociale ongelijkheid op Airbnb die met 
 de gegevens uit tabel 1 getoetst kan worden. Gebruik in je 
 beschrijving de formulering: Als …, dan …  
 Concludeer of jouw hypothese op basis van de gegevens uit tabel 1 

aangenomen of verworpen moet worden. Gebruik in je conclusie 
gegevens uit tabel 1 over sociale ongelijkheid.  

 Leg uit of uit de gegevens in tabel 1 blijkt dat er sprake is van sociale 
ongelijkheid op Airbnb. Gebruik in je uitleg de omschrijving van het 
kernconcept sociale ongelijkheid. 
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Gebruik tabel 1. 
In tabel 1 staan de resultaten van een onderzoek naar sociale 
ongelijkheid op Airbnb in de Verenigde Staten. 

2p 22 a Beargumenteer dat sociale ongelijkheid op Airbnb beter onderzocht 
 kan worden met een experiment dan met een enquête. Gebruik in je 
 argumentatie: 
    een verschil tussen beide onderzoeksmethodes; 
    gegevens uit tabel 1.  
b Leg uit of jouw argumentatie voor de betere onderzoeksmethode 
 gebaseerd is op de afhankelijke of de onafhankelijke variabele. 
 Gebruik in je uitleg de naam en een omschrijving van de gekozen 
 variabele uit je argumentatie. 
 
Politicoloog Putnam heeft het schildpadgedrag benoemd om een 
ontwikkeling in de sociale cohesie van etnisch diverse wijken te verklaren.  
Peerby is een online deelplatform waar je eigendommen met 
buurtgenoten kunt delen, eventueel tegen vergoeding. 

1p 23 Beredeneer met het begrip schildpadgedrag of het gebruik van het 
deelplatform Peerby hoger zal zijn in etnisch diverse wijken of in etnisch 
homogene wijken. Gebruik in je redenering een omschrijving van het 
begrip schildpadgedrag. 
 
In 2017 heeft het Rathenau Instituut onderzoek gedaan naar positieve en 
negatieve maatschappelijke gevolgen van de deeleconomie. Naar 
aanleiding van het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan aan het 
parlement, waaronder de aanbeveling dat een te dominante positie van 
deelplatformen tegengegaan moet worden. In het Kamerdebat heeft de 
minister het belang van deze aanbeveling benadrukt.  
Politiek heeft drie aspecten, waarvan politics er één is. 

2p 24 Leg uit dat de aanbeveling om een te dominante positie van 
deelplatformen tegen te gaan van invloed kan zijn op een ander aspect 
van politiek. Gebruik in je uitleg de naam en een omschrijving van het 
gekozen aspect van politiek. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  De nieuwe politieke partij DENK 
 

tekst 1 
 
De DENK-stemmer 
 
DENK is met name populair onder 
jonge kiezers: hierbij speelt de 
mobilisatie van DENK op sociale 
media zeker een rol, maar ook dat 
deze kiezers minder loyaal zijn aan 5 
de PvdA. Een ruime meerderheid van 
de DENK-stemmers gaf bovendien 
aan in het verleden op de PvdA 
gestemd te hebben. (…) 
De gemiddelde DENK-stemmer (…) 10 
combineert (…) elementen die 
andere bestaande partijen niet 
vertegenwoordigen. 
Politicologen onderscheiden vaak 
drie verschillende dimensies in het 15 
politieke landschap. Ten eerste is er 
een morele dimensie, die over 
vraagstukken als euthanasie of de 
emancipatie van homoseksuelen 
gaat. Op deze onderwerpen zijn 20 
DENK-stemmers conservatief: er is 
bij hen weinig steun voor euthanasie 
of de emancipatie van 
homoseksuelen. (…) 
Ten tweede is er een 25 
globaliseringsdimensie, die over 
vraagstukken als immigratie, 
integratie, discriminatie en islam 
gaat. Op deze onderwerpen zijn 
DENK-stemmers over het algemeen 30 
juist progressief: ze zijn sterk gekant 
tegen islamofobie1) en zijn 
voorstanders van immigratie. (…) Het 

is wel belangrijk om hierbij op te 
merken dat oppositie tegen 35 
discriminatie, bijvoorbeeld tegen 
etnisch profileren door de politie, 
voor DENK-stemmers een 
belangrijker stemmotief is dan wat 
meer abstracte vragen over 40 
globalisering, zoals het toelaten van 
vluchtelingen. 
Ten derde zijn er 
sociaaleconomische onderwerpen 
zoals inkomensverdeling. Het is 45 
opvallend dat de DENK-stemmers die 
voorheen vaak PvdA stemden, op 
deze onderwerpen geen 
uitgesproken links profiel hebben. 
(…) 
De DENK-stemmer heeft dus een 50 
heel eigen ideologisch profiel: moreel 
conservatief, maar juist progressief 
op vraagstukken van immigratie en 
integratie, cynisch over de politiek, 
maar niet uitgesproken links. 55 
(…) 
De partij vult een gat in het 
bestaande politieke landschap met 
haar unieke positie (…): 
conservatieve elementen worden 
gecombineerd met meer 60 
progressieve ideeën over immigratie, 
diversiteit en globalisering. 
 

 
 naar: F. Vermeulen e.a., www.stukroodvlees.nl, 2018 

 

noot 1 islamofobie = angst voor en afkeer van de islam, geopenbaard in haat tegen en 
discriminatie van moslims 
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figuur 1 
 
Het percentage stemmers dat op DENK heeft gestemd bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2017 in Rotterdamse buurten en het percentage 
bewoners met een Turkse afkomst in die Rotterdamse buurten, 2017 
(n=68 buurten)           
 

 

 
  

 
 
figuur 2 
 
Het percentage stemmers dat op DENK heeft gestemd bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2017 in Rotterdamse buurten en het percentage 
bewoners met een autochtone afkomst in die Rotterdamse buurten, 2017 
(n=68 buurten)     
 

 

 
 

 
 naar: F. Vermeulen e.a., 2018  

correlatie = 0,95 
(p<0.05) 

correlatie = -0,79 
(p<0.05) 
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Toelichting op figuur 1 en figuur 2 
In beide figuren worden 68 buurten van Rotterdam weergegeven als punten in 
het diagram. De positie van een buurt wordt bepaald door het percentage 
buurtbewoners met een bepaalde afkomst en het percentage stemmers op DENK 
bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Voor het percentage stemmers op 
DENK is de schaalverdeling voor elke groep gelijk, tot 40%. Voor het percentage 
buurtbewoners met een bepaalde afkomst verschilt de schaalverdeling, van 
maximaal 30% bij Turkse Nederlanders, tot maximaal 100% bij autochtone 
Nederlanders.   
Voorbeeld: Uit figuur 1 is af te lezen dat er in vier Rotterdamse buurten met meer 
dan 25% Turkse Nederlanders door 30% tot 40% van de stemmers op DENK is 
gestemd. 
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Opgave 2  Het Internationaal Strafhof 
 

tekst 2 
 
VS laat het Strafhof doodbloeden 
 
De Amerikaanse nationale 
veiligheidsadviseur John Bolton heeft 
maandag hard uitgehaald naar het 
Internationaal Strafhof (ICC1)) in Den 
Haag. 5 
(…) “De Verenigde Staten zullen 
alles doen wat nodig is om onze 
burgers en die van onze 
bondgenoten te beschermen tegen 
onrechtvaardige vervolging door 10 
deze illegale rechtbank”, aldus Bolton 
(…). 
(…) ICC-aanklagers menen dat er 
serieuze aanwijzingen zijn dat 
Amerikaanse militairen en 15 
CIA-agenten in Afghanistan 
gevangenen hebben gemarteld. Zij 
vroegen het Hof daarom vorig jaar 
toestemming om een strafrechtelijk 
onderzoek in te stellen naar de 20 
Amerikanen. 
 
Volgens Bolton zullen de Verenigde 
Staten ‘terugvechten’ als de  
ICC-aanklagers inderdaad zo’n 
onderzoek instellen. Volgens hem 25 
overweegt de Amerikaanse regering 
in dat geval rechters en aanklagers 
van het Hof de toegang te weigeren 
tot de VS. Ook zouden maatregelen 
kunnen worden genomen tegen 30 
eventuele bezittingen die zij hebben 
in Amerika en zouden ze in de VS 
vervolgd kunnen worden. “Wij willen 
niet samenwerken met het 

Internationaal Strafhof en we zullen 35 
ons er niet bij aansluiten”, aldus 
Bolton. “We laten het Strafhof 
doodbloeden. Wat ons betreft is het 
ICC al dood.” 
 
Washington probeert hiermee 40 
kennelijk extra druk te zetten op het 
Internationaal Strafhof, dat sinds zijn 
oprichting in 2002 toch al geen sterke 
reputatie heeft verworven. Een van 
de problemen van het Hof is dat de 45 
grootmachten Amerika, Rusland, 
China en India niet meedoen. Het 
Hof kan bovendien alleen misdrijven 
berechten met instemming van de 
staat waarin ze zijn begaan, [of] met 50 
instemming van de staat van de 
nationaliteit van de verdachte, of na 
een verwijzing van de  
VN-Veiligheidsraad. 
 
Of het ooit echt tot berechting van 55 
Amerikaanse oorlogsmisdaden in 
Afghanistan zal komen, wordt door 
experts betwijfeld. Want het Strafhof 
heeft alleen rechtsmacht als de 
Verenigde Staten zelf te weinig doen 60 
om misstanden te onderzoeken en te 
berechten. Bovendien wordt de 
Afghaanse regering in het zadel 
gehouden door de VS. De Afghanen 
kunnen het zich niet veroorloven om 65 
Washington te veel tegen de haren in 
te strijken. 

 
 naar: Trouw, 10 september 2018 

 
noot 1  ICC = International Criminal Court 
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Opgave 3  Deeleconomie 
 

tekst 3 
 
Het vertrouwen binnen de deeleconomie 
 
Stelt u zich voor dat er plotseling een 
vreemde bij u voor de deur staat die 
graag voor een paar tientjes uw auto 
voor een dag wil huren (…). Hoe 
groot is de kans dat u op zo’n 5 
verzoek ingaat? Voor de meeste 
mensen geldt waarschijnlijk dat die 
kans niet groot is. Toch is dit min of 
meer wat er sinds enkele jaren op 
grote schaal gebeurt in wat de 10 
‘deeleconomie’ is gaan heten. Via 
online platformen zoals Airbnb (…) 
en Peerby delen particulieren, al dan 
niet tegen een financiële vergoeding, 
spullen als auto’s, gereedschappen, 15 
kleding en huizen. (…) 
 
Je kunt je natuurlijk afvragen hoe 
nieuw dit delen nu echt is. (…) Het 
nieuwe zit hem hier in het feit dat 
deeleconomietransacties typisch 20 
plaatsvinden tussen vreemden. Dat 
delen tussen vreemden niet zo 
vanzelfsprekend is als tussen 
bekenden, heeft te maken met 
vertrouwen: aan het delen van 25 
spullen zijn namelijk significante 
risico’s verbonden. Wie (…) een 
kamer verhuurt via Airbnb moet er 
niet alleen op vertrouwen dat de gast 
de boel netjes achterlaat en niet 30 
stiekem spullen meeneemt, maar 
neemt ook een zeker veiligheidsrisico 
door een vreemde in zijn huis toe te 
laten. Dit veiligheidsrisico geldt 
overigens ook voor de gast. Bij het 35 
aloude delen tussen vrienden en 
bekenden weet je wat je aan elkaar 
hebt door ervaringen uit het verleden, 
en is het bovendien aannemelijk dat 

de ander jou niet zal belazeren 40 
omdat je van elkaar weet dat je ook 
nog langer samen door één deur 
moet. Dit soort mechanismen wordt 
nog verder versterkt door inbedding 
in sociale netwerken, waarin 45 
informatie over (on)betrouwbaarheid 
zich makkelijk verspreidt. Bij 
interacties met vreemden is dit niet of 
veel minder het geval. (…) 
 
Dat dit vertrouwen op zulke grote 50 
schaal en ogenschijnlijk zo makkelijk 
tussen vreemden ontstaat, lijkt 
tegenintuïtief en is iets wat velen nog 
maar enkele jaren geleden niet voor 
mogelijk hadden gehouden. Dat dit in 55 
de deeleconomie toch lukt, zou je de 
verdienste kunnen noemen van de 
deelplatformen, die allerlei 
mechanismen in het leven hebben 
geroepen om vertrouwen te 60 
bevorderen. Naast verzekeringen en 
identiteitsverificatie is de meest 
prominente daarvan het 
reputatiesysteem, waarin gebruikers 
elkaar door middel van de 65 
alomtegenwoordige vijf sterren of 
een geschreven tekst kunnen 
beoordelen. De theorie is dat zo’n 
systeem voor gebruikers inzichtelijk 
maakt hoe betrouwbaar andere 70 
gebruikers zich in het verleden 
gedragen hebben, en bovendien  
langetermijnbelangen creëert omdat 
gebruikers die eenmaal een slechte 
reputatie hebben opgebouwd door 75 
andere gebruikers gemeden zullen 
worden. (…) 

 
 bron: R. Corten, Sociologie Magazine, 2018 
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tekst 4 
 
What’s Mine is Yours 
 
Hebben is uit, sharing is in. (…) De 
ideologie van de deeleconomie glimt 
van de vooruitstrevendheid. Het haalt 
macht weg bij grote bedrijven. 
Daarvoor in de plaats komt een leger 5 
van micro-entrepreneurs1) die zijn 
zoals jij en ik. In de deeleconomie is 
iedereen klant en verkoper tegelijk. 
Deze fase in het kapitalisme is 
daarom een opsteker voor 10 
gemeenschapszin, zo betoogt Rachel 
Botsman in haar boek What’s Mine is 
Yours: How Collaborative 
Consumption Is Changing the Way 
We Live2) (…). (…)  15 
 
“We geloofden dat we beter konden 
vertrouwen op grote bedrijven dan op 
elkaar. Gemeenschappelijke en 
gemeenschapswaarden werden 

verdrongen door consumentistisch3) 20 
‘ikke’, ‘ikke’, ‘ikke’”, schrijft ze. 
Dankzij de deeleconomie keren we 
terug naar de idylle van het 
dorpsplein. In de deeleconomie 
neemt ‘persoonlijke interactie’ de 25 
plaats in van ‘holle transacties’, 
volgens Botsman. 
 
Een vergelijkbare lofzang komt van 
Jeremy Rifkin. (…) Volgens Rifkin 
breken er dan gouden tijden aan. Het 30 
gezwoeg en geploeter in loondienst 
zal voorbij zijn. Mensen zullen een 
betekenisvoller leven leiden omdat 
de economie niet langer draait om 
kapitaal in materiële zin, maar om 35 
sociaal kapitaal, dat ontstaat door 
samenwerking met anderen. 

 
 bron: De Groene Amsterdammer, 2014 

 

noot 1 micro-entrepreneurs = heel kleine ondernemingen van een persoon tot maximaal 
 tien personen, met een lage omzet 
noot 2 Wat van mij is, is van jou: Hoe gemeenschappelijke consumptie onze manier van 
 leven aan het veranderen is 
noot 3 consumentistisch = je opstellen als een consument 
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tabel 1 
 
Aandeel wel en aandeel niet geaccepteerde boekingen op Airbnb in de 
Verenigde Staten, in aantallen en percentages naar etnische afkomst van de 
naam van gast, 2015 (n=3628)  
 
  gast met  

West-Europees-
Amerikaanse 

naam 

gast met 
Afrikaans-

Amerikaanse 
naam 

totaal  

(met gemiddeld 
percentage)  

acceptatie 
van de 
boeking 
door de 
verhuurder  

wel 1152   (63%) 940   (52%) 2092   (58%) 

niet 663   (37%) 873   (48%) 1536   (42%) 

totaal  1815 (100%) 1813 (100%) 3628 (100%) 

De verschillen zijn significant (p<0.05). 

naar: B. Edelman e.a., 2015 
 
Toelichting 
Deze tabel laat het aandeel wel en niet geaccepteerde boekingen door 
verhuurders op Airbnb in de Verenigde Staten zien, van gasten met namen die 
West-Europees-Amerikaans of Afrikaans-Amerikaanse klinken.  
Voorbeeld: Uit de tabel is af te lezen dat van de boekingen van een gast met een 
West-Europees-Amerikaanse naam 63% wordt geaccepteerd door de 
verhuurder. 
 
 
 

einde  
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Opgave 1 Kringlooplandbouw 

Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 

Inleiding 
Op wereldschaal is Nederland een belangrijke exporteur van 
landbouwproducten, zoals bloemen en zuivel. Nederland importeert ook 
veel. De landbouwgrond van het Nederlandse voedsel ligt voor ongeveer 
driekwart in het buitenland.  
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Nederlandse overheid de 
modernisering van de landbouw gestimuleerd voor voedselzekerheid en 
economische groei. De ontwikkeling van onder meer kunstmest en 
gespecialiseerde landbouwmachines heeft geleid tot schaalvergroting, 
intensivering, kostprijsverlaging en groei van internationale handel. De 
enorme toename van de productiviteit van de Nederlandse landbouw 
heeft gezorgd voor economische successen, maar ook voor ecologisch 
zeer belastende landbouw.  
In 2018 dringt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), een 
adviesorgaan voor de overheid, aan op een overgang naar een 
toekomstbestendig landbouwsysteem. Het kabinet komt in 2018 met een 
nieuwe landbouwvisie. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit geeft in deze visie aan dat Nederland zal moeten 
overstappen naar kringlooplandbouw. 

Gebruik de inleiding. 
1p 1 Leg uit dat in het gebruik van gespecialiseerde landbouwmachines een 

gerationaliseerde landbouw te herkennen is. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept rationalisering;
 informatie uit de inleiding waaruit rationalisering blijkt.

Gebruik tekst 1.  
Minister Schouten maakt deel uit van het kabinet-Rutte III, namens de 
ChristenUnie, een confessionele partij. Rentmeesterschap is een 
uitgangspunt van de confessionele stroming.  

2p 2 Leg uit dat in de landbouwvisie van het kabinet een confessionele 
opvatting over globalisering te herkennen is. Gebruik in je uitleg:  
 een omschrijving van het begrip rentmeesterschap;
 informatie uit tekst 1 om rentmeesterschap te illustreren;
 de omschrijving van het kernconcept globalisering;
 een voorbeeld uit tekst 1 om globalisering te illustreren.
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Gebruik tekst 1. 
Hyperglobalisten en andersglobalisten hebben andere opvattingen over 
globalisering. Van één van deze twee typen globalisten zijn twee 
opvattingen te herkennen in de landbouwvisie van het kabinet, zoals 
beschreven in tekst 1. 

2p 3 Leg uit welke twee opvattingen van welk type globalisten dat zijn.  
Gebruik in je uitleg: 
 de naam van het gekozen type globalisten;
 twee opvattingen van dit type globalisten;
 per opvatting een voorbeeld uit tekst 1 waaruit de gekozen opvatting

blijkt.

Gebruik tekst 1. 
De politieke besluitvorming over kringlooplandbouw kan beschreven 
worden vanuit het systeemmodel. In het systeemmodel worden 
verschillende typen omgevingsfactoren in het politieke systeem 
onderscheiden, zoals ecologische en economische factoren.  

2p 4 Leg uit welk ander type omgevingsfactor van invloed is op de politieke 
besluitvorming over kringlooplandbouw, zoals beschreven in tekst 1. 
Gebruik in je uitleg: 
 een type omgevingsfactor in het politieke systeem;
 een voorbeeld uit tekst 1 van het gekozen type omgevingsfactor.

Gebruik tekst 1. 
Volgens minister Schouten is overheidsingrijpen nodig om Nederlandse 
landbouwers de overgang naar kringlooplandbouw te laten maken. 

2p 5 Leg uit dat overheidsingrijpen nodig is om Nederlandse landbouwers de 
overgang naar kringlooplandbouw te laten maken, omdat voor de 
landbouwers onderling het dilemma van collectieve actie kan spelen. 
Gebruik in je uitleg: 
 een collectief goed van de landbouwers;
 een omschrijving van het dilemma van collectieve actie;
 een voorbeeld uit tekst 1 om het dilemma van collectieve actie te

illustreren.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is de consument 
een belangrijke partij. Door minder vlees en zuivel te consumeren kan de 
consument een groot effect hebben op de landbouw. Om Nederlanders 
aan te sporen iets minder vlees te eten organiseert influencer Isabel 
Boerdam sinds 2018 de campagne De Week Zonder Vlees.  

1p 6 Leg uit met een kernconcept bij het hoofdconcept vorming dat influencer 
Boerdam kan bijdragen aan een milieuvriendelijker consumptiepatroon 
van haar publiek. Gebruik in je uitleg de naam en de omschrijving van het 
kernconcept bij het hoofdconcept vorming. 
Je mag het kernconcept cultuur niet gebruiken. 

Pagina: 24Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



VW-1034-a-o 4 / 10 lees verder ►►►

Tekst 1 beschrijft de landbouwvisie van het kabinet, die gaat over de 
overgang naar kringlooplandbouw in Nederland. Deze overgang kan 
gezien worden als een overgang in cultuur. 
Hofstede onderscheidt dimensies waarop je culturen van elkaar kunt 
onderscheiden, zoals feminien-masculien.  

1p 7 Welke ontwikkeling in een dimensie van Hofstede is te herkennen in de 
overgang naar kringlooplandbouw? 
A van collectivistisch naar individualistisch  
B van kleine machtsafstand naar grote machtsafstand 
C van kortetermijngerichtheid naar langetermijngerichtheid 

Opgave 2 Hongarije en de Europese Unie 

Bij deze opgave horen tekst 2 en tabel 1 uit het bronnenboekje. 

Inleiding  
Hongarije is een lidstaat van de Europese Unie (EU). Sinds 2010 is Viktor 
Orbán van regeringspartij Fidesz de premier van Hongarije. In 2015 
besluit premier Orbán een hek om de Hongaarse grens te bouwen tegen 
de komst van vluchtelingen. In datzelfde jaar keert premier Orbán zich 
tegen de migratiepolitiek van de EU. Zo vecht Hongarije het Europese 
besluit aan om vluchtelingen in Griekenland en Italië te herverdelen over 
de andere EU-lidstaten. Ook verwerpt premier Orbán de kritiek van de EU 
op de rechtsstaat van Hongarije. De afgelopen jaren zijn in Hongarije 
affiches opgehangen voor een campagne van de regering tegen de EU. 
Deze opgave gaat over de relatie van Hongarije met de EU. 

Hongarije heeft het besluit van de Raad van de Europese Unie om 
vluchtelingen over de lidstaten te herverdelen aangevochten bij een 
Europese instantie.  

1p 8 Noem de Europese instantie waarbij Hongarije in beroep is gegaan. 
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Gebruik de inleiding. 
Het Europese vluchtelingenvraagstuk raakt de soevereiniteit van 
Hongarije. In de inleiding staat de reactie van premier Orbán op het 
Europese vluchtelingenvraagstuk. 

2p 9 a Leg uit dat in de reactie van premier Orbán op het Europese 
vluchtelingenvraagstuk de externe soevereiniteit van Hongarije te 
herkennen is. Gebruik in je uitleg:  
 een omschrijving van het begrip externe soevereiniteit;
 een voorbeeld uit de inleiding om dit begrip te illustreren.

b Leg uit dat in de reactie van premier Orbán op het Europese 
vluchtelingenvraagstuk een kenmerk van de interne soevereine macht 
van Hongarije te herkennen is. Gebruik in je uitleg:  
 een kenmerk van interne soevereine macht;
 een voorbeeld uit de inleiding om het gekozen kenmerk te

illustreren.

Gebruik tekst 2. 
Er zijn verschillende groepen theorieën die het gedrag van nationale 
staten verklaren, zoals de marxistische theorieën.  

2p 10 Leg uit welke twee andere groepen theorieën over het gedrag van staten 
het anti-Europese beleid van Hongarije kunnen verklaren. Gebruik in je 
uitleg: 
 per gekozen groep theorieën de naam en een kenmerk;
 per gekozen groep theorieën een voorbeeld uit tekst 2 dat het

gekozen kenmerk illustreert.

Gebruik tekst 2. 
Er zijn verschillende voorbeelden van globaliseringsprocessen die de 
autonomie van staten aantasten.  

2p 11 Leg uit dat in de opvattingen van premier Orbán (neo-)nationalistisch 
cultureel verzet te herkennen is tegen een globaliseringsproces dat de 
autonomie van staten aantast. Gebruik in je uitleg: 
 informatie uit tekst 2 over (neo-)nationalistisch cultureel verzet;
 een voorbeeld van een globaliseringsproces dat de autonomie van

staten aantast.

In tekst 2 staat dat premier Orbán sprak tijdens een herdenking van een 
nationale historische gebeurtenis. 
Nationale cultuur wordt door de modernistische benadering anders 
geïnterpreteerd dan door critici van de modernistische benadering. 

3p 12 Leg uit dat volgens beide benaderingen het herdenken van een nationale 
historische gebeurtenis bijdraagt aan de nationale cultuur. Gebruik in je 
uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept cultuur;
 een kenmerk van de modernistische benadering;
 een kenmerk van de benadering van de critici van de modernistische

benadering.
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Gebruik tekst 2. 
De begrippen ‘framen’ en ‘primen’ beschrijven verschillende 
mediastrategieën. 

2p 13 Leg uit welke mediastrategie te herkennen is in het ophangen van affiches 
door de regering van premier Orbán. Gebruik in je uitleg:  
 de naam en een omschrijving van de gekozen mediastrategie;
 een thema van de gekozen mediastrategie;
 een voorbeeld uit tekst 2 dat het gekozen thema illustreert.

Gebruik tekst 2.  
Premier Orbán wil van Hongarije een ‘illiberale democratie’ maken. 

2p 14 a Leg uit dat het concept van een ‘illiberale democratie’ in tegenspraak 
is met het liberalisme. Gebruik in je uitleg: 
 een uitgangspunt van het liberalisme;
 informatie uit tekst 2 over het gekozen uitgangspunt.

b Leg uit dat het concept van een ‘illiberale democratie’ een voorbeeld 
van een ideologie is. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept ideologie;
 informatie uit tekst 2 over de ideologie van een ‘illiberale

democratie’.

Gebruik tabel 1. 
In tabel 1 is een aantal van de politieke vereisten voor grootschalige 
democratie te herkennen in de stellingen die aan Hongaarse 
respondenten zijn voorgelegd. Er zijn zes van deze vereisten te 
onderscheiden, zoals gekozen vertegenwoordigers die de regering 
controleren.  

2p 15 Geef voor drie andere vereisten aan in welke stelling in tabel 1 ze te 
herkennen zijn. 

Gebruik tabel 1. 
In tabel 1 staan de resultaten van het onderzoek naar opvattingen van 
Hongaren over democratische waarden, onderverdeeld naar Hongaren die 
het beleid van premier Orbán niet steunen en Hongaren die zijn beleid wel 
steunen. Bij drie stellingen is het verschil tussen beide categorieën 
significant. 

2p 16  Beschrijf het verschil in de opvatting over de rechten van vrouwen 
tussen Hongaren die het beleid van premier Orbán niet steunen en 
Hongaren die zijn beleid wel steunen. Gebruik in je beschrijving 
gegevens uit tabel 1 over de stelling over de rechten van vrouwen. 

 Leg uit dat het verschil significant moet zijn om te mogen concluderen
dat er een verschil is in de opvatting over de rechten van vrouwen
tussen Hongaren die het beleid van premier Orbán niet steunen en
Hongaren die zijn beleid wel steunen. Gebruik in je uitleg een
omschrijving van het begrip significantie.
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Het Europees Parlement heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de 
inperking van democratie en rechtsstaat in Hongarije. Naar aanleiding van 
dit onderzoek is een artikel 7-procedure in gang gezet. Met deze 
procedure kan de lidstaat Hongarije uiteindelijk zijn stemrecht binnen de 
Europese Unie worden afgenomen. Ook komen EU-fondsen voor 
Hongarije onder strikt toezicht te staan. 

3p 17 Verklaar vanuit het functionalisme-paradigma het inzetten van 
machtsbronnen door de Europese Unie tegen Hongarije. Gebruik in je 
uitleg: 
 de namen en omschrijvingen van twee typen machtsbronnen;
 per gekozen type machtsbron een voorbeeld uit de inleiding van deze

vraag;
 een kenmerk van het functionalisme-paradigma.
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Opgave 3 Coffin homes 

Bij deze opgave horen tekst 3 en figuur 1 uit het bronnenboekje. 

Inleiding 
Hongkong is een zeer dichtbevolkte wereldstad op een schiereiland in het 
zuidoosten van China. Hongkong heeft westerse kenmerken, omdat de 
stad ruim een eeuw onder Brits koloniaal bestuur gestaan heeft. In 1997 
is Hongkong weer overgedragen aan China, maar Hongkong functioneert 
(nog) als een soort stadstaat.  
In anderhalve eeuw is Hongkong van een klein dorp met een lokale 
handelspost uitgegroeid tot een wereldstad met zeven miljoen inwoners 
en een mondiaal handelscentrum. De grote aantallen arbeidsmigranten in 
Hongkong komen vooral van het vasteland van China, maar ook uit 
Zuidoost-Aziatische landen.  
Volgens de officiële berekeningen van Hongkong uit 2016 wonen ruim 
200.000 van deze arbeidsmigranten in appartementen die zijn opgedeeld 
in kleine eenheden. De woonruimtes zijn veelal voor één persoon en niet 
veel groter dan een doodskist, een ‘coffin’. Deze opgave gaat over het 
leven in ‘coffin homes’ en over de vastgoedmarkt van Hongkong. 

Gebruik de inleiding. 
Het eeuwenlange proces van staatsvorming van West-Europese landen is 
een combinatie van ontwikkelingen. Een aantal van deze ontwikkelingen 
kan herkend worden in de vorming van Hongkong.   

2p 18 a Leg uit welk demografisch kenmerk van de moderne westerse 
samenleving te herkennen is in de vorming van Hongkong. Gebruik in 
je uitleg: 
 een omschrijving van een demografisch kenmerk;
 informatie uit de inleiding waaruit dit kenmerk blijkt.

b Leg uit welke economische ontwikkeling te herkennen is in de vorming 
van Hongkong. Gebruik in je uitleg: 
 een omschrijving van een economische ontwikkeling;
 informatie uit de inleiding waaruit deze economische ontwikkeling

blijkt.

Lees tekst 3. 
In veel moderne samenlevingen is de meritocratische gedachte breed 
geaccepteerd. In tekst 3 staat dat arbeidsmigrant Huang Yu naar 
Hongkong gekomen is in de overtuiging dat je miljonair kunt worden als je 
maar keihard werkt. 

1p 19 Leg uit dat de meritocratische gedachte te herkennen is in deze 
overtuiging van Huang Yu. Gebruik in je uitleg een omschrijving van het 
begrip meritocratische gedachte. 
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Socioloog Durkheim heeft onderscheid gemaakt tussen twee vormen van 
solidariteit.  
Arbeidsmigrant Huang Yu werkt als taartenversierder in een bakkerij in de 
wereldstad Hongkong.  

2p 20 Leg uit bij welke vorm van solidariteit het werk van Huang Yu in Hongkong 
past. Gebruik in je uitleg de naam en een kenmerk van de gekozen vorm 
van solidariteit. 

Voor een artikel in de Engelse krant The Guardian over ‘coffin homes’ 
logeerde journalist Benjamin Haas in 2017 een week in een ‘coffin home’. 
Haas heeft de bewoners niet alleen geïnterviewd, maar trok ook met hen 
op.  

2p 21  Geef aan welke wetenschappelijke onderzoeksmethode te herkennen 
is in de aanpak van de journalist. 
Je mag de methode interview niet gebruiken. 

 Leg uit vanuit welk journalistiek principe kritiek gegeven kan worden
op de aanpak van de journalist. Gebruik in je uitleg een journalistiek
principe.

Stel dat jij vanuit het sociaalconstructivisme-paradigma wilt onderzoeken 
of bewoners van ‘coffin homes’ een sociale categorie of een groep zijn. 
Voor dit onderzoek formuleer je verschillende vragen, waaronder:  
“Hebben bewoners van ‘coffin homes’ afspraken met elkaar over 
etenstijden? Zo ja, welke afspraken?” 

2p 22  Leg uit dat je met het antwoord op de gegeven onderzoeksvraag kan 
onderzoeken of bewoners van ‘coffin homes’ een sociale categorie of 
een groep zijn. Gebruik in je uitleg een verschil tussen een sociale 
categorie en een groep. 

 Leg uit dat de gegeven onderzoeksvraag past binnen het
sociaalconstructivisme-paradigma. Gebruik in je uitleg een kenmerk
van het sociaalconstructivisme-paradigma.

Gebruik tekst 3.  
In Hongkong hebben projectontwikkelaars vrij spel op de woningmarkt. 

1p 23 Leg uit dat op de woningmarkt van Hongkong sociale ongelijkheid tussen 
inwoners te herkennen is. Gebruik in je uitleg:  
 de omschrijving van het kernconcept sociale ongelijkheid;
 informatie uit tekst 3 waaruit sociale ongelijkheid tussen inwoners

blijkt.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Gebruik figuur 1. 
Het verschijnsel ‘coffin homes’ illustreert een woningcrisis, waarin 
inwoners van Hongkong geen geschikte eigen woning kunnen bekostigen. 
In figuur 1 zijn de ontwikkelingen in gemiddelde vastgoedprijs en 
gemiddeld loon af te lezen.  

1p 24 Beredeneer dat de woningcrisis die in 2017 gaande was, begonnen zal 
zijn rond 2009. Gebruik in je redenering gegevens over de ontwikkelingen 
uit figuur 1. 

Gebruik figuur 1. 
1p 25 Wat is de onafhankelijke variabele in figuur 1?  

A inflatie 
B loon 
C prijs 
D tijd 

Gebruik tekst 3. 
Hongkong heeft een eeuw lang onder Brits bestuur gestaan en heeft zich 
in die tijd sterk ontwikkeld onder invloed van de westerse cultuur. De 
westerse cultuur heeft verschillende kenmerken, zoals economische en 
politieke kenmerken. 

2p 26 Leg uit dat deze twee kenmerken van de westerse cultuur te herkennen 
zijn in Hongkong. Gebruik in je uitleg: 
 een economisch kenmerk van de westerse cultuur;
 een politiek kenmerk van de westerse cultuur;
 per kenmerk een voorbeeld uit tekst 3.

Gebruik tekst 3. 
In het ‘politieke spel’ van controle uitoefenen over anderen zijn de 
factoren ‘polity’, ‘politics’ en ‘policy’ van belang.  

2p 27 Leg uit welke factor te herkennen is in de politieke macht van 
projectontwikkelaars in Hongkong. Gebruik in je uitleg: 
 de naam en een omschrijving van de gekozen factor;
 een voorbeeld uit tekst 3 van de gekozen factor;
 een omschrijving van het begrip politieke macht;
 een voorbeeld uit tekst 3 om politieke macht te illustreren.

Gebruik tekst 3. 
In tekst 3 is het kapitalistische Hongkong beschreven. 

2p 28 Leg vanuit het conflict-paradigma uit dat in het kapitalistische Hongkong 
een klassensamenleving te herkennen is. Gebruik in je uitleg:  
 een kenmerk van het conflict-paradigma;
 een omschrijving van het begrip klassensamenleving;
 informatie uit tekst 3 over de klassensamenleving.

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Opgave 1 Kringlooplandbouw 

tekst 1 

Boer moet het anders doen 

Het kabinet wil dat de Nederlandse 
landbouwsector op de schop gaat. 
Boeren moeten niet langer zo 
goedkoop mogelijk produceren, maar 
zorgen voor ‘kringlooplandbouw’. Dat 5 
betekent: koeien vaker in de wei, 
minder veevoer importeren en 
stoppen met kunstmest. 

Dat staat in de nieuwe landbouwvisie 
van het kabinet, die vandaag wordt 10 
gepresenteerd door minister Carola 
Schouten van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. “De manier waarop 
we nu ons voedsel produceren raakt 
steeds verder uit balans”, zegt de 15 
minister. “Het moet anders.” 

Volgens Schouten kan Nederland de 
voedselvoorziening alleen 
veiligstellen als wordt overgestapt op 
kringlooplandbouw. “We moeten 20 
immers voorkomen dat we bodem, 
water en grondstoffen uitputten en de 
temperatuur op aarde 
onaanvaardbaar verhogen.” 

Bij kringlooplandbouw draait het 25 
erom dat boeren en tuinders de 
bodem en natuur niet onnodig 
belasten. Veevoer moet niet langer 
worden geïmporteerd uit 
Zuid-Amerika, maar zo veel mogelijk 30 
zelf worden verbouwd of uit de 
directe omgeving van een boerderij 
komen. Ook moet meer dierlijke mest 
op het land komen, in plaats van 
chemisch geproduceerde kunstmest. 35 
(…)  

“Het is duidelijk dat de overgang naar 
kringlooplandbouw een ingrijpende 
keuze is die niet van de ene op de 
andere dag wordt gemaakt en die 
van velen bereidheid vraagt tot 40 
ingrijpende veranderingen. (…) Mijn 
doel is dat Nederland in 2030 
koploper is op het gebied van 
kringlooplandbouw. Daarvoor heb ik 
ook steun uit Brussel nodig. Ik wil 45 
meer zeggenschap krijgen in de 
besteding van Europees geld voor de 
agrarische sector.” (…) 

naar: Algemeen Dagblad, 2018 
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Opgave 2 Hongarije en de Europese Unie 

tekst 2 

Anti-Europees en anti-islam: dit maakt Orbán zo populair in Hongarije 

Ooit weigerde hij kerkelijk te trouwen. 
Nu zegt hij dat God hem een 
leidende rol heeft toebedeeld in de 
verdediging van een christelijk 
Europa. De Hongaarse premier 5 
Viktor Orbán heeft een lange weg 
afgelegd van liberaal atheïst tot 
modern kruisridder tegen de 
dreigende islamisering van het 
continent. Maar één ding kenmerkt 10 
hem van jongs af aan: hij bloeit op in 
confrontaties. (...) 

In Europa is de premier vooral 
bekend vanwege het grenshek tegen 
vluchtelingen dat hij tegen een storm 15 
van kritiek in liet bouwen, en 
vanwege zijn weigering om 
asielzoekers op te nemen. (…) Trots 
noemt hij Hongarije, Slowakije, 
Tsjechië en Polen de laatste 20 
‘migrantenvrije zone’ van Europa en 
benadrukt hij zijn leidende rol daarin. 
“Wij, Hongaren, waren het die het ijs 
van het zwijgen hebben doorbroken. 
Wij zijn het die de krachten benoemd 25 
hebben die Europa van zijn nationale 
wortels willen losmaken”, zei hij bij 
de herdenking van de Hongaarse 
opstand van 1956 twee maanden 
geleden. (…) 30 
Vorig jaar hing Hongarije vol met 
regeringsaffiches met de tekst ‘Laten 

we Brussel stoppen’ en op een 
Fidesz1)-partijcongres haalde Orbán 
uit naar de ‘liberale pleitbezorgers’ 35 
van meer Europese eenheid: “[Het] 
gelovige [volk zal] het winnen van de 
nu nog in Europa regerende 
globalistische elite en [het zal] 
Europa opnieuw groot maken, en 40 
daar zal Hongarije ook bij horen”.  

(…) De kans om de door hem 
gedroomde historische rol te spelen, 
kreeg Orbán toen Fidesz in 2010 
(…) een tweederde meerderheid in 45 
het parlement behaalde. Onderwijs, 
media, kerk, belastingen, 
rechtspraak, grondwet en kiesrecht: 
alles ging op de schop. 
Het concept dat hem daarbij voor 50 
ogen staat is een ‘illiberale 
democratie’: een staat waarin niet het 
individu, maar de volksgemeenschap 
voorop staat. ‘Liberale rechten’ zoals 
stemrecht en vrijheid van 55 
meningsuiting blijven bestaan, maar 
binnen een kader waarin de 
oppositie, onafhankelijke media en 
kritische maatschappelijke 
organisaties op een zijspoor zijn 60 
gezet. (…)  
Orbán heeft dat ideaalbeeld in de 
afgelopen jaren grotendeels weten te 
verwezenlijken. (…) 

naar: Trouw, 2017 

noot 1 Fidesz = de politieke partij van de Hongaarse premier Orbán 
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tabel 1 

Opvattingen van Hongaren over democratische waarden, uitgesplitst naar 
steun voor het beleid van premier Orbán, 2016 (n=1005) 

Het is in ons land erg 
belangrijk dat … 

steunt het beleid van 
premier Orbán niet 
(% met stelling eens) 

steunt het beleid van 
premier Orbán wel 
(% met stelling eens) 

vrouwen dezelfde rechten 
als mannen hebben1) 82% 70% 
de media over het nieuws 
kunnen schrijven zonder 
staatscensuur1) 75% 64% 
mensen kunnen zeggen 
wat ze willen, zonder 
staatscensuur1) 79% 69% 
er regelmatig eerlijke 
verkiezingen worden 
gehouden, waarbij 
gekozen kan worden uit 
ten minste twee partijen 82% 75% 
mensen hun geloof vrij 
kunnen beoefenen 68% 66% 

naar: PewResearch, 2016 

Toelichting 
In tabel 1 staan opvattingen van Hongaren over een aantal democratische 
waarden, uitgesplitst naar Hongaren die wel en Hongaren die geen steun 
uitspreken voor Orbáns beleid. 
Voorbeeld: in dit onderzoek is 75% van de Hongaren die het beleid van Orbán 
niet steunen het eens met de stelling dat het erg belangrijk is dat de media over 
het nieuws kunnen schrijven zonder staatscensuur en is 64% van de Hongaren 
die Orbáns beleid wel steunen het eens met deze stelling. 

noot 1   Het verschil tussen Hongaren die Orbáns beleid niet steunen en Hongaren die Orbáns 
beleid wel steunen is bij deze stelling significant (p<.05). 

Pagina: 35Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



VW-1034-a-b 5 / 6 lees verder ►►►

Opgave 3 Coffin homes 

tekst 3 

Wonen en dromen in een kist, die heter is dan een wok 

Wonen in een ‘doodskist’, een kamer 
van één bij twee meter. Huang Yu 
(42) houdt het ondanks de ratten,
stank, muggen en hitte best vol. Hij
gelooft namelijk nog steeds in de 5 
mythe dat iedereen in het financiële 
wereldcentrum Hongkong miljonair 
kan worden als je maar kei- en 
keihard werkt. (…) Waar deze 
Chinese ‘vastelander’, die droomt 10 
van een ‘gouden toekomst’, de 
laatste tijd steeds minder goed tegen 
kan, is zijn al weken zieke boven-
buurman (…). ‘[En] dat mens daar, 
die uh…’ – hij wijst naar zijn linker 15 
buurvrouw achter een gordijn. ‘Of zij 
staat om twee uur ‘s nachts op om te 
gaan koken of zij ligt de godganse 
nacht in haar telefoon te fluisteren’, 
klaagt Huang Yu. (…) Hij is (…) 20 
bekaf van de slapeloze nachten en 
de lange dagen in een bakkerij waar 
hij taarten versiert. 

Huang’s hok aan de Kam Lap Street 
in het dichtbevolkte Sham Shui Po 25 
bevindt zich in een kamer van een 
opgesplitst appartement van 43 
vierkante meter. Zijn ‘hok’ bestaat 
(…) uit vier planken en nog eentje 
waarop hij zijn tv’tje, theekop en een 30 
kleine ventilator heeft staan. Voor 
wat de Engelstalige media hier een 
‘coffin home’ noemen, betaalt hij (…) 
bijna de helft van zijn banketbakkers-
loon (…). (…) 35 

Hongkong is de duurste vastgoed-
markt ter wereld, waar project-
ontwikkelaars vrij spel hebben en 
uitsluitend nog bouwen voor 
vermogenden of Hongkongers met 40 
de betere banen. (…) Gemiddeld 
kost hier op dit moment een 
appartement 1,5 miljoen euro voor 70 
vierkante meter; onbetaalbaar voor 
mensen met lage en midden-45 
inkomens die werken in de horeca, 
de beveiliging en in de havens van 
Hongkong. (…) Wiens familie niet al 
vele generaties in Hongkong woont 
en niet een vermogen bezit, is 50 
kansloos. Dat zijn vooral arbeids-
migranten uit China. De (…)prijzen 
worden opgedreven door (…) de 
talloze nieuwe rijken die graag in het 
liberale, superkapitalistische 55 
Hongkong investeren.  

Het opsplitsen van appartementen is 
hier legaal, huiseigenaren die hun 
bezit ‘verhokken’ worden niet 
gehinderd door brandweer- en 60 
sanitaire voorschriften. ‘Kleine 
overheid, grote en vrije markt’ is in 
Hongkong het motto. (…) De 
‘woningcrisis’ was (…) een van de 
motieven van de honderdduizend 65 
Hongkongers om in 2014 te 
demonstreren voor vrije verkiezingen. 
Maar de machtige project-
ontwikkelaars (…) hebben politiek 
Hongkong volledig onder controle. 70 
Hun politieke vertegenwoordigers in 
de Wetgevende Vergadering houden 
sociale hervormingen tegen. 

bron: NRC Handelsblad, 2017 
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figuur 1       

Fluctuaties in vastgoedprijzen en lonen in Hongkong (1981-2017) 

naar: China Perspectives, 2018 

Toelichting 
In figuur 1 zijn de ontwikkelingen van vastgoedprijzen en lonen in Hongkong af te 
lezen. Vastgoedprijzen en lonen zijn vlak na 1993 beide vastgesteld op het 
niveau 100 en zijn gecorrigeerd voor inflatie. Ontwikkelingen van lonen en 
vastgoedprijzen kunnen hieraan worden afgemeten. Zo laat figuur 1 zien dat de 
gemiddelde vastgoedprijs in 1989 ongeveer de helft was van de gemiddelde 
vastgoedprijs in 1993.  

einde  
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 3
woensdag  7 juli

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 Politieke strijdpunten in Nederland 
  
Bij deze opgave hoort tabel 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bracht in 2014 het rapport 
‘Verschil in Nederland’ uit. Het SCP heeft hiervoor onderzoek gedaan 
naar opvattingen over politieke strijdpunten.  
 
Gebruik tabel 1. 
Na de jaren zestig van de vorige eeuw kenmerkte de Nederlandse cultuur 
zich bijvoorbeeld als: weinig gezagsgetrouw. 

2p 1 Leg uit welk ander kenmerk van de Nederlandse cultuur na de jaren 
zestig te herkennen is in de gegevens uit tabel 1. Gebruik in je uitleg: 
 een omschrijving van het kenmerk van de Nederlandse cultuur; 
 een gegeven uit tabel 1 over het gekozen kenmerk. 
 
Een van de opvattingen van Nederlanders in tabel 1 gaat over de 
Europese eenwording. Opvattingen over Europese eenwording kunnen 
samenhangen met bindingen van burgers met de nationale staat. 
Verschillende factoren dragen bij aan binding met de nationale staat.  

2p 2 Leg uit dat een van deze factoren kan bijdragen aan sterkere affectieve 
bindingen met Nederland dan met Europa.  
Gebruik in je uitleg: 
 een factor die bijdraagt aan de binding met de nationale staat; 
 een omschrijving van affectieve bindingen. 
 
Gebruik tabel 1. 
In de politieke strijdpunten in tabel 1 zijn maatschappelijke thema’s te 
herkennen die verband houden met het proces van globalisering. Zo 
houdt bijvoorbeeld het strijdpunt over materialisme verband met het 
thema van de mondiale ecologische problematiek, waarin niet alleen 
globalisering maar ook het kernconcept rationalisering te herkennen is. 

4p 3  Geef voor twee andere politieke strijdpunten uit tabel 1 aan welk 
 ander maatschappelijk thema dat verband houdt met globalisering 
 daarin te herkennen is. Gebruik in je antwoord bij elk politiek strijdpunt 
 een ander maatschappelijk thema.  
 Leg uit welke twee andere kernconcepten in de opvattingen over deze 

twee maatschappelijke thema’s te herkennen zijn. Gebruik in je uitleg 
bij elk maatschappelijk thema de naam en de omschrijving van een 
ander kernconcept. 

Je mag de kernconcepten globalisering en rationalisering niet gebruiken. 
 

1p 4 Leg uit dat politieke strijdpunten kunnen voortkomen uit ideologische 
verschillen. Gebruik in je uitleg de omschrijving van het kernconcept 
ideologie. 
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In de toelichting bij tabel 1 staan standpunten. Een standpunt bij het 
strijdpunt over inkomensverschillen is dat de verschillen in inkomens in 
ons land kleiner moeten worden.  

1p 5 Geef aan bij welk uitgangspunt van welke politieke stroming dit standpunt 
het best past. Gebruik in je antwoord: 
 de naam van een politieke stroming; 
 een uitgangspunt van de gekozen politieke stroming. 
 
Uit tabel 1 blijkt dat Nederlanders verschillende opvattingen hebben over 
hoe belangrijk natuur en milieu zijn aan de ene kant tegenover hoe 
belangrijk economie en werkgelegenheid zijn aan de andere kant.  

2p 6 Verklaar vanuit het sociaalconstructivisme-paradigma dat Nederlanders 
verschillende opvattingen hebben over het belang van milieu en 
economie. Gebruik in je uitleg een kenmerk van het 
sociaalconstructivisme-paradigma. 
 
Volgens het functionalisme-paradigma zullen verschillen in opvattingen 
over politieke strijdpunten alleen onder een bepaalde omstandigheid 
leiden tot een aantasting van de stabiliteit van de samenleving. 

1p 7 Geef aan welke omstandigheid dit is. 
 
Stel dat je voor een onderzoek naar politieke strijdpunten met 
verschillende soorten vragenlijsten werkt. Eerst probeer je respondenten 
te werven voor het beantwoorden van een online vragenlijst. Voor mensen 
die de online vragenlijst niet kunnen of willen beantwoorden, gebruik je 
vervolgens een telefonische vragenlijst. 

1p 8 Leg uit dat het werken met verschillende soorten vragenlijsten de 
representativiteit van het onderzoek kan vergroten. Gebruik in je uitleg 
een omschrijving van het begrip representativiteit. 
 
Stel dat je met face-to-face-interviews (direct contact met de respondent) 
onderzoek wilt doen naar de opvattingen van burgers over politieke 
strijdpunten. 

2p 9  Geef een voordeel van face-to-face-interviews als 
 onderzoeksmethode voor een onderzoek naar politieke opvattingen. 
 Geef een nadeel van face-to-face-interviews als 

onderzoeksmethode voor een onderzoek naar politieke opvattingen. 
 
Als je wilt onderzoeken wat voor opvattingen burgers over politieke 
strijdpunten hebben, moet je onderzoek voldoen aan de eisen van 
sociaalwetenschappelijk onderzoek. 

1p 10 Leg uit wat je als onderzoeker moet doen om bij dit onderzoek te voldoen 
aan de eis van validiteit. Gebruik in je uitleg een omschrijving van het 
begrip validiteit. 
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Opgave 2 Conflict in de Zuid-Chinese Zee 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Over de Zuid-Chinese Zee lopen de spanningen internationaal al jaren 
hoog op. Sinds 2014 bouwt China op diverse eilanden in de Zuid-Chinese 
Zee vliegvelden, havens en olieplatforms. China claimt daarmee een deel 
van de exclusieve economische zone (EEZ) van aangrenzende landen. 
De EEZ van een land is een gebied waar een land recht heeft op het 
exploiteren van grondstoffen en op visserij. China brengt zichzelf met 
deze activiteiten in conflict met omringende landen zoals de Filipijnen. 
Ook de Verenigde Staten zijn bij het conflict betrokken. Deze opgave gaat 
over het conflict tussen landen over de EEZ in de Zuid-Chinese Zee. 
 
Gebruik de inleiding. 
Externe en interne soevereiniteit zijn kenmerken van een staat. 

2p 11 Leg uit welke van deze twee vormen van soevereiniteit te herkennen is in 
het conflict in de Zuid-Chinese Zee. Gebruik in je uitleg: 
 een omschrijving van het begrip externe soevereiniteit of interne 

soevereiniteit; 
 informatie uit de inleiding waaruit de gekozen vorm van soevereiniteit 

blijkt. 
 
Gebruik tekst 1. 

1p 12 Leg uit dat in het conflict in de Zuid-Chinese Zee het internationaal recht 
moeilijk te handhaven is. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept gezag; 
 informatie uit tekst 1 om gezag te illustreren. 
 
Gebruik tekst 1. 
De besluitvormingsmethode is een methode om de machtsverhoudingen 
tussen staten te meten. 

3p 13 Beredeneer met de besluitvormingsmethode op welke manier de macht 
van China ten opzichte van andere landen in de Zuid-Chinese Zee in de 
toekomst kan toenemen. Gebruik in je redenering: 
 een uitgangspunt van de besluitvormingsmethode; 
 informatie uit tekst 1 om het gekozen uitgangspunt te illustreren; 
 de omschrijving van het kernconcept macht;  
 een voorbeeld uit tekst 1 van het kernconcept macht. 
 
Gebruik tekst 2. 

2p 14 Leg uit dat in het conflict in de Zuid-Chinese Zee het veiligheidsdilemma 
van nationale staten te herkennen is. Gebruik in je uitleg: 
 twee elementen van het begrip veiligheidsdilemma; 
 per element informatie uit tekst 2 waaruit het element blijkt. 
 

Pagina: 41Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1034-a-o 5 / 8 lees verder ►►►

Gebruik tekst 2. 
De realistische theorieën en de liberale theorieën hebben een 
verschillende visie op de verhoudingen tussen staten. Beredeneerd vanuit 
de realistische theorieën is te verwachten dat het conflict in de 
Zuid-Chinese Zee zich in de toekomst anders ontwikkelt dan beredeneerd 
vanuit de liberale theorieën.  

2p 15 Beredeneer op grond van de realistische theorieën een mogelijke 
ontwikkeling voor het conflict in de Zuid-Chinese Zee. Gebruik in je 
redenering: 
 een kenmerk van de realistische theorieën; 
 de naam en de omschrijving van een kernconcept bij het hoofdconcept 

verhouding; 
 informatie uit tekst 2 om het gekozen kernconcept te illustreren. 
 
Gebruik tekst 2. 

2p 16 Beredeneer op grond van de liberale theorieën een mogelijke ontwikkeling 
voor het conflict in de Zuid-Chinese Zee. Gebruik in je redenering: 
 een kenmerk van de liberale theorieën; 
 de naam en de omschrijving van een kernconcept bij het hoofdconcept 

verhouding; 
 informatie uit tekst 2 om het gekozen kernconcept te illustreren. 
Je mag het gekozen kernconcept uit vraag 15 niet gebruiken. 
 
Bedreiging van de internationale vrede en veiligheid kan een reden zijn 
voor de VN-Veiligheidsraad om in te grijpen in het conflict in de 
Zuid-Chinese Zee. China en de Verenigde Staten zijn permanente leden 
van de VN-Veiligheidsraad. 

2p 17 Beredeneer of het conflict in de Zuid-Chinese Zee moeilijk of makkelijk via 
de VN-Veiligheidsraad op te lossen zal zijn. Gebruik in je redenering: 
 een kenmerk van de VN-Veiligheidsraad; 
 een kenmerk van het barrièremodel van politieke besluitvorming. 
 

Pagina: 42Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1034-a-o 6 / 8 lees verder ►►►

Opgave 3 De achtergrond van politici in Groot-Brittannië 
 
Bij deze opgave horen figuur 1, tabel 2 en tekst 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2014 werd een onderzoek gepubliceerd over de achtergrond van 4000 
leiders in de politiek en andere domeinen van het openbare bestuur in 
Groot-Brittannië. Figuur 1 en tabel 2 zijn afkomstig uit dit onderzoek. In 
tekst 3 beschrijft de Britse politicoloog Oliver Heath de relatie tussen de 
achtergrond van politici en kiezersgedrag. Deze opgave gaat over de 
invloed van de achtergrond van Britse politici op de Britse politiek. 
 
Gebruik figuur 1. 

2p 18 Leg uit of met figuur 1 wel of niet te bepalen is of er in Groot-Brittannië 
sprake is van een meritocratie. Gebruik in je uitleg: 
 een kenmerk van een meritocratische samenleving; 
 een verschil tussen een samenhang en een causaal verband; 
 gegevens uit figuur 1 om het gekozen verschil te illustreren. 
 
Gebruik tabel 2. 
Tabel 2 beschrijft het percentage van de Britse bevolking en van Britse 
parlementsleden dat een opleiding gevolgd heeft aan een universiteit en 
aan een topuniversiteit.  

2p 19 Leg uit dat in tabel 2 een verhoudingsvraagstuk te herkennen is dat 
samenhangt met politieke macht. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het hoofdconcept verhouding; 
 gegevens uit tabel 2 om verhouding te illustreren; 
 de omschrijving van het kernconcept politieke macht. 
 
Gebruik tekst 3.  
In tekst 3 beschrijft politicoloog Heath zijn onderzoek naar de relatie 
tussen politici van de Labour-partij en kiezers uit de arbeidersklasse. 

2p 20 Leg uit dat in de door Heath beschreven relatie tussen politici en kiezers 
een bindingsvraagstuk te herkennen is. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het hoofdconcept binding; 
 informatie uit tekst 3 om binding te illustreren; 
 de omschrijving van een kernconcept bij het hoofdconcept binding. 
 informatie uit tekst 3 om het gekozen kernconcept te illustreren. 
 
Gebruik tekst 3. 

2p 21 Leg uit dat de identiteit van politici en kiezers, volgens politicoloog Heath, 
van invloed is op de relatie tussen politici en kiezers. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept identiteit; 
 informatie uit tekst 3 om identiteit te illustreren. 
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1p 22 Leg uit dat politieke socialisatie invloed kan hebben op het stemgedrag 
van burgers. Gebruik in je uitleg de omschrijving van het kernconcept 
politieke socialisatie. 
 
 

Opgave 4  Wie heeft een relatie met wie? 
 
Bij deze opgave horen geen bronnen uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over veranderingen in relatievorming in Nederland. In 
hoeverre kiezen mensen een partner met dezelfde kenmerken, zoals 
opleidingsniveau of levensbeschouwelijke overtuiging? 
Als mensen met hetzelfde opleidingsniveau een relatie hebben, is er 
sprake van opleidingshomogamie. 
 

2p 23 Verklaar opleidingshomogamie onder hoog opgeleiden vanuit het 
rationele actor-paradigma. Gebruik in je verklaring: 
 een kenmerk van het rationele actor-paradigma; 
 een eigen voorbeeld van economisch kapitaal. 
 

1p 24 Leg uit dat een toename van opleidingshomogamie kan leiden tot een 
toename van sociale ongelijkheid tussen huishoudens. Gebruik in je uitleg 
de omschrijving van het kernconcept sociale ongelijkheid. 
 

2p 25 Leg uit dat een toename van opleidingshomogamie ervoor kan zorgen dat 
de sociale cohesie zowel toeneemt als afneemt. Gebruik in je uitleg de 
omschrijving van het kernconcept sociale cohesie. 
 
Een toename van opleidingshomogamie onder laag opgeleiden kan 
gevolgen hebben voor de sociale mobiliteit van hun kinderen. 

2p 26 Beredeneer of door een toename van opleidingshomogamie onder laag 
opgeleiden de sociale mobiliteit van kinderen van laag opgeleiden zal 
toenemen of afnemen. Gebruik in je uitleg: 
 een omschrijving van het begrip cultureel kapitaal; 
 een omschrijving van het begrip sociale mobiliteit. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Naast opleidingshomogamie is er ook homogamie naar 
levensbeschouwelijke overtuiging. Sinds de jaren zestig van de vorige 
eeuw trouwen mensen met een bepaalde kerkelijke gezindte in Nederland 
minder binnen de eigen kring. 

2p 27 Beredeneer dat sinds de jaren zestig van de vorige eeuw sprake is van 
een afname van homogamie naar kerkelijke gezindte. Gebruik in je uitleg: 
 een sociaal-culturele verandering in Nederland sinds de jaren zestig 

van de vorige eeuw;  
 de omschrijving van een kernconcept bij het hoofdconcept 

verandering. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1 Politieke strijdpunten in Nederland 
 

tabel 1 
 
Opvattingen over zes politieke strijdpunten, bevolking van 18 jaar en ouder, 
Nederland, 2014 (in procenten) 
 

 
Toelichting 
In de vraagstelling worden steeds twee tegengestelde standpunten geformuleerd 
met de vraag om het eigen standpunt met een cijfer tussen 1 en 10 aan te geven. 
Voorbeeld: Acht procent van de respondenten gaf een cijfer van 1 tot en met 4 
op de vraag over euthanasie. 
euthanasie: ‘Sommige mensen vinden dat euthanasie altijd verboden moet zijn 
(1). Anderen vinden dat euthanasie mogelijk moet zijn als de patiënt daarom 
vraagt (10).’ 
verantwoordelijkheid: ‘Sommige mensen vinden dat de overheid meer 
verantwoordelijk moet zijn om ervoor te zorgen dat iedereen krijgt wat hij nodig 
heeft (1). Anderen vinden dat mensen meer verantwoordelijkheid moeten nemen 
om voor zichzelf te zorgen (10).’ 
inkomensverschillen: ‘Sommige mensen vinden dat de verschillen in inkomens 
in ons land kleiner moeten worden (1). Anderen vinden dat ze groter moeten 
worden (10).’ 
Europese eenwording: ‘Sommige mensen vinden dat de Europese eenwording 
nog verder zou moeten gaan (1). Anderen vinden dat de Europese eenwording al 
te ver is gegaan (10).’  
allochtonen: ‘Sommigen vinden dat allochtonen in Nederland moeten kunnen 
leven met behoud van de eigen cultuur (1). Anderen vinden dat zij zich geheel 
moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur (10).’  
materialisme: ‘Als u moet kiezen tussen de belangen van natuur en milieu aan 
de ene kant (1) en de belangen van economie en werkgelegenheid aan de 
andere kant (10).’ 
 
 naar: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2014 

 1-4 5-6 7-10 totaal 
euthanasie: verbieden (1) - toestaan (10) 8 7 85 100 
verantwoordelijkheid: 
overheid meer (1) - mensen meer (10) 28 29 43 100 
inkomensverschillen in Nederland: 
kleiner (1) - groter (10) 52 36 12 100 
Europese eenwording:  
verder (1) - is al te ver gegaan (10) 24 26 50 100 
allochtonen: 
behoud eigen cultuur (1) - geheel aanpassen (10) 18 27 55 100 
materialisme: 
milieu belangrijker (1) - economie belangrijker (10) 30 37 33 100 

Pagina: 47Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-a-b 3 / 7 lees verder ►►►

Opgave 2 Conflict in de Zuid-Chinese Zee 
 

tekst 1 
 
Gevecht om rotspunten in de Zuid-Chinese Zee 
 
Negen gedachtestreepjes heeft 
China in een U-vorm op de kaart van 
de Zuid-Chinese Zee aangebracht. 
Vijf daarvan lopen vlak langs de kust 
van de Filipijnen. “Zonder enige 5 
juridische basis!” roept de Filipijnse 
rechter Antonio Carpio verontwaar-
digd uit over de ‘negen strepen’-
stippellijn, die volgens China sinds 
1947 bestaat. “Als we die aan-10 
spraken van China erkennen, raken 
we 80 procent van onze exclusieve 
economische zone kwijt. Voor Brunei 
is dat zelfs 90 procent en voor 
Vietnam de helft.” 15 
 
De rechter van het Filipijnse Hoog-
gerechtshof is op bezoek in Den 
Haag (…) om uit te leggen waarom 
de Chinese claim op vrijwel de 
gehele Zuid-Chinese Zee onaan-20 
vaardbaar is. Zijn land vecht die aan 
voor een tribunaal onder het VN-
Zeerecht-verdrag en hoopt op steun 
van westerse landen. China heeft het 
tribunaal als onbevoegd afgedaan, 25 
ook al heeft het wel het verdrag 
geratificeerd. (…) 
 
Wat beweegt China in uw ogen?  
“Het is een combinatie van militaire 
en economische argumenten. Militair 30 

wil het de Amerikaanse marine het 
gebied uit werken om het te gebrui-
ken voor zijn eigen nucleaire onder-
zeeërs. (…) Economisch is de zee 
voor China belangrijk, omdat grond-35 
stoffen als olie en gas hard nodig 
zijn. En het kost China moeite aan 
gezond voedsel te komen, nu de 
eigen landbouwgrond grotendeels 
vervuild is. De Zuid-Chinese Zee 40 
bevat veel vis.” 
 
“De Chinese claim gaat erg ver. Zelfs 
als je China soevereiniteit over alle 
eilanden in de Zuid-Chinese Zee 
toekent, dan nog krijg je niet het 45 
zeegebied dat ze met hun ‘negen 
strepen’-stippellijn opeisen”, zegt 
Alex Oude Elferink, expert recht van 
de zee aan de Universiteit Utrecht. 
Dat China bezig is dat recht te her-50 
schrijven, zoals rechter Carpio 
beweert, vindt hij overdreven: “Ik 
denk niet dat opeens veel landen 
zich net zo gaan gedragen als de 
opkomende grootmacht China.” Maar 55 
precedentwerking vreest hij wel: “Het 
is niet goed voor het internationale 
recht, wanneer China dat negeert. 
Andere landen kunnen dan ook 
denken: ‘We nemen het niet zo 60 
nauw’.” 

 
 naar: de Volkskrant, 2015 
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tekst 2 
 
‘Spanning tussen China en de VS loopt op’ 
 
China stuurt zijn marine de volle zee 
op en zet zijn luchtmacht voortaan 
‘offensief en defensief’ in boven de 
Zuid-Chinese Zee op een moment 
dat de spanningen met de Verenigde 5 
Staten snel oplopen. Traditioneel 
richt China zich op het verdedigen 
van de eigen kustwateren. Maar de 
‘ingewikkelde dreigingen en uit-
dagingen in de Zuid-Chinese Zee’ 10 
vragen om een nieuwe aanpak. Dat 
schrijft de Chinese legerleiding in een 
dinsdag gepubliceerde blauwdruk 
van een nieuwe defensiestrategie. 
(…) 
 
Recentelijk zijn de VS zich 15 
intensiever met het conflict gaan 
bemoeien. (…) De VS bereiden 

militaire oefeningen voor met 
Australië, en voor het eerst ook met 
Japan. (…) Tien Zuidoost-Aziatische 20 
landen versterken zelfstandig hun 
marine en kustwacht met forse 
verhogingen van de defensie-
budgetten, meldt defensiespecialist 
IHS Jane’s Defence Weekly. 25 
 
Met al die militaire activiteit neemt 
het risico op potentieel dodelijke 
incidenten toe, terwijl de scheep-
vaartroutes in dit gebied van cruciaal 
economisch belang zijn. De VS 30 
beweren dan wel dat China het vrije 
zeeverkeer in gevaar brengt, China 
zelf is evenzeer afhankelijk van vrije 
doorvaart en rust in het gebied. (…) 

 
 bron: de Volkskrant, 2015 
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Opgave 3 De achtergrond van politici in Groot-Brittannië 
 

figuur 1     
 
Percentage mensen in Groot-Brittannië dat terechtkomt in het vierde 
inkomenskwartiel naar het inkomenskwartiel van de ouders, 2007 
 

 
 
 naar: www.gov.uk, 2014 
 
Toelichting 
De inkomens van alle ouders zijn van laag naar hoog gerangschikt en vervolgens 
in vier gelijke delen (inkomenskwartielen) verdeeld. Het eerste kwartiel bevat de 
25% armste ouders, het vierde kwartiel bevat de 25% rijkste ouders. 
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tabel 2 
 
Gevolgde universitaire opleiding van de totale bevolking en van 
parlementsleden, Groot-Brittannië, 2013 
 
 universitaire 

opleiding gevolgd 
universitaire opleiding gevolgd aan 

‘topuniversiteit’ (Oxford of Cambridge) 
totale bevolking 38% 0,8% 
parlementsleden 83% 24% 

 
 naar: www.gov.uk, 2014 
 

Pagina: 51Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-a-b 7 / 7 lees verder ►►►

tekst 3 
 
Politici uit de arbeidersklasse 
 
De sociaaleconomische achtergrond 
van parlementsleden in Groot-
Brittannië is in de afgelopen vijftig 
jaar veranderd. Hoewel er in verhou-
ding tot het aantal arbeiders in de 5 
gehele bevolking nooit veel parle-
mentsleden met een arbeiders-
achtergrond zijn geweest, is dat 
aantal nu drastisch gedaald. In 1964 
had 20% van de parlementsleden 10 
een arbeidersachtergrond, in 2010 
was dat nog maar 5%. 
 
Deze afname kan bijna helemaal toe-
geschreven worden aan verande-
ringen in de Labour-partij, die van 15 
oorsprong de arbeidersklasse moest 
vertegenwoordigen. In 1964 was 
Labour niet alleen een partij vóór de 
arbeidersklasse, maar bestond de 
partij voor 37% uit parlementsleden 20 
uit diezelfde klasse. In 2010 was dit 
gedaald tot minder dan 10%.  
 
In een recent verschenen artikel heb 
ik onderzocht wat de veranderingen 
in de sociaaleconomische achter-25 
grond van de volksvertegenwoor-
digers in Groot-Brittannië voor effect 
hebben op het stemgedrag. 

De resultaten laten zien dat de 
afname van het aantal Labour- 30 
parlementsleden met een arbeiders-
achtergrond onder kiezers uit de 
arbeidersklasse een grote invloed 
heeft gehad op de relatieve populari-
teit van de partij, zelfs als andere 35 
factoren worden meegenomen die 
normaal gezien in verband worden 
gebracht met stemgedrag van 
verschillende klassen. Wanneer in de 
partij een groot aantal parlements-40 
leden uit de arbeidersklasse zit, 
zullen kiezers met een arbeiders-
achtergrond significant vaker Labour 
stemmen dan kiezers uit de midden-
klasse.  45 
 
Er is ook bewijs dat deze processen 
doorwerken op het niveau van de 
kiesdistricten. Kiezers uit de 
arbeidersklasse lijken eerder te 
kiezen voor een Labour-kandidaat 50 
met een arbeidersachtergrond dan 
kiezers uit de middenklasse. Boven-
dien ziet de arbeidersklasse Labour 
als linkser wanneer een kandidaat uit 
de arbeidersklasse op de kieslijst 55 
staat. 

 
 naar: Oliver Heath, 2015 
 
 
 

einde  
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 maatschappijwetenschappen 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei

9.00 - 12.00 uur
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Opgave 1  De moderne burgemeester als crimefighter 

 
Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In het voorjaar van 2017 wijdde de Volkskrant een opiniërend artikel aan 
het gebruik van noodmaatregelen (noodverordening en noodbevel) door 
burgemeesters (tekst 1). De informatie uit dit artikel was onder andere 
gebaseerd op een onderzoek van het Centrum voor Openbare Orde en 
Veiligheid (COOV). Tekst 2 bevat meer informatie over dit onderzoek.  
 
Lees de regels 1 tot en met 47 van tekst 1. 
De positie van de burgemeester is in de loop der jaren sterk veranderd. 
Waar zijn gezag vroeger een vrijwel vanzelfsprekend gevolg was van zijn 
positie (regels 13-16), is dat tegenwoordig afhankelijk van de wijze 
waarop de burgemeester zijn macht gebruikt.  

3p 1  Geef een omschrijving van het begrip gezag. 
 Leg uit dat het gezag van de burgemeester tegenwoordig minder 

vanzelfsprekend is. Betrek in je uitleg een machtsbron en een 
gegeven uit de regels 1 tot en met 47 van tekst 1. 

 
Lees de regels 48 tot en met 55 van tekst 1. 
Burgemeesters maken in toenemende mate gebruik van hun bevoegdheid 
om een demonstratie te verbieden.  

3p 2 Leg uit welk dilemma van de rechtsstaat een rol speelt bij de keuze van 
een burgemeester om wel of niet gebruik te maken van zijn bevoegdheid 
om een demonstratie te verbieden. Benoem eerst het dilemma. 
 
In de Gemeentewet staat nauwkeurig omschreven onder welke 
voorwaarden een burgemeester mag overgaan tot het uitvaardigen van 
een noodbevel of een noodverordening.  

2p 3 Geef twee redenen waarom het in een rechtsstaat van belang is dat 
dergelijke bevoegdheden in de wet omschreven staan. Ga bij iedere 
reden uit van een (ander) beginsel van de rechtsstaat. 
 
Lees de regels 56 tot en met 67 van tekst 1.  
In hoeverre politieke partijen voorstander zijn van repressie, hangt onder 
andere samen met hun visie op de oorzaken van criminaliteit.  

2p 4 Leg uit of de roep om repressie beter past bij rechtse of bij linkse politieke 
partijen. Betrek in je antwoord het verschil tussen linkse en rechtse 
partijen met betrekking tot hun visie op de oorzaken van criminaliteit. 
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Lees de regels 68 tot en met 81 van tekst 1. 
Boutellier schreef een boek over het verlangen naar een risicoloze 
samenleving (regels 73-74). Hierin besprak hij de ‘veiligheidsutopie’. 

1p 5 Leg uit wat er bedoeld wordt met de veiligheidsutopie. 
 
Lees tekst 2. 
Tekst 2 bevat informatie over de aanleiding, het doel en de opzet van het 
onderzoek van het COOV. 

2p 6 Leg uit op welke wijze de onderzoekers gepoogd hebben de 
representativiteit van hun onderzoek te waarborgen. Begin je antwoord 
met een omschrijving van het begrip representativiteit. 
 
 

Opgave 2  Persvrijheid onder druk 

 
Bij deze opgave horen figuur 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De internationale persvrijheid staat er slechter voor dan ooit, zo 
concludeerden de internationale organisaties Freedom of the Press en 
Reporters Without Borders in april 2017. Beide organisaties publiceren 
ieder jaar een rapport waarin de mate van persvrijheid in de hele wereld 
in kaart wordt gebracht.  
Figuur 1 toont de score van landen op de World Press Freedom Index van 
Reporters Without Borders. Bij het berekenen van de score is rekening 
gehouden met factoren als de mate van pluriformiteit, censuur en 
economische druk. Nederland zakte in 2017 op deze index van de tweede 
naar de vijfde plaats. Dit heeft onder andere te maken met een toename 
van het aantal bedreigingen tegen journalisten. Uit onderzoek in opdracht 
van de Nederlandse Vereniging van Journalisten blijkt dat ook journalisten 
zelf van mening zijn dat deze bedreigingen de persvrijheid in gevaar 
brengen (figuur 2).  
 
Bekijk figuur 1. 
De gegevens uit figuur 1 zouden aanleiding kunnen zijn voor een 
vervolgonderzoek naar mogelijke verklaringen voor de in kaart gebrachte 
verschillen.  

2p 7  Stel een hypothese op die ten grondslag kan liggen aan een 
 vervolgonderzoek op basis van figuur 1.  
 Geef aan wat in deze hypothese de afhankelijke variabele is en wat de 

onafhankelijke variabele is. 
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Nederland staat in de World Press Freedom Index op plaats 5. België 
staat op plek 9. Deze lagere score van België heeft onder andere te 
maken met de grote mate van persconcentratie in het land, zo blijkt uit de 
schriftelijke toelichting op de onderzoeksresultaten.  

2p 8  Geef een omschrijving van het begrip persconcentratie. 
 Leg uit op welke wijze persconcentratie een negatieve invloed kan 

hebben op de score van een land op de World Press Freedom Index.  
 
In het rapport ‘Freedom of the Press 2017’ wordt onder persvrijheid onder 
andere verstaan dat 
1 de berichtgeving over de politiek degelijk is; 
2 de media niet onder zware economische druk staan;  
3 en er weinig inmenging van de staat is.  
In Nederland worden deze drie elementen van persvrijheid op 
verschillende manieren gewaarborgd middels wet- en regelgeving.  
Voorbeelden van waarborgen zijn: 
 art. 7 lid 1 van de Grondwet 
 (een van) de (twee) centrale uitgangspunten van de Mediawet 
 het redactiestatuut 

6p 9 Koppel elk element aan de juiste waarborg (per element een andere 
waarborg). Leg vervolgens per element uit waarom het door jou gekozen 
antwoord bijdraagt aan de waarborging ervan. 
 
Bekijk figuur 2. 
Media vervullen in een democratie belangrijke functies met betrekking tot 
de politieke besluitvorming, zoals de informatiefunctie. Binnen deze 
informatiefunctie onderscheiden we een aantal subfuncties. 

3p 10 Leg voor drie subfuncties uit dat de toegenomen bedreigingen van 
journalisten de uitoefening van deze subfuncties in gevaar kunnen 
brengen. Maak bij elke subfunctie gebruik van een (ander) gegeven uit 
figuur 2. 
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Opgave 3  Massatoerisme 

 
Bij deze opgave horen de teksten 3 tot en met 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Het internationaal toerisme vormt een toenemend probleem voor steden 
zoals Amsterdam en Barcelona (tekst 3 en 4). Feestende toeristen 
verstoren de openbare orde. Door grote hotelketens en particulier verhuur 
worden de woonkosten onbetaalbaar voor inwoners. En souvenirwinkels 
en fastfoodketens verdringen traditionele winkels. 
In mei 2017 stelde de SP kritische vragen aan het College van 
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam naar aanleiding van een 
onderzoek van weekblad De Groene Amsterdammer (tekst 4). Uit dit 
onderzoek blijkt dat de economische voordelen van het toerisme voor de 
stad worden overschat, en de kosten juist onderschat.  
De gemeente Amsterdam heeft al maatregelen genomen om de 
problematische gevolgen van massatoerisme tegen te gaan, maar een 
echte oplossing is nog niet gevonden (tekst 5).  
 
Lees tekst 3. 
Bij het beantwoorden van de vraag of een maatschappelijk probleem op 
de politieke agenda komt, spelen verschillende criteria een rol. Hoe meer 
criteria op een probleem van toepassing zijn, hoe groter de kans dat het 
op de politieke agenda komt. 

2p 11 Noem twee criteria voor politieke agendavorming waaraan het probleem 
van massatoerisme voldoet. Illustreer elk criterium met een (ander) 
gegeven uit tekst 3. 
 
Zie de regels 26 tot en met 34 van tekst 3. 
De Verenigde Naties hebben 2017 uitgeroepen tot internationaal jaar van 
duurzaam toerisme. De redenen die hiervoor in de tekst genoemd  
worden, sluiten aan bij de doelstellingen van de VN. 

2p 12 Leg uit welke twee VN-doelstellingen te herkennen zijn in de regels 31 tot 
en met 34 van tekst 3.  
 
Lees tekst 4.  
De SP stelde naar aanleiding van het onderzoek door De Groene 
Amsterdammer kritische vragen aan het college van burgemeester en 
wethouders. Het college van de gemeente Amsterdam bestond op dat 
moment uit een coalitie van VVD, D66 en SP.  

2p 13 Leg uit of het stellen van kritische vragen door de SP-fractie beter bij 
monisme of bij dualisme past. Betrek in je uitleg een omschrijving van het 
juiste begrip. 
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Zie tekst 4. 
De kritiek van de SP op het (gebrek aan beleid met betrekking tot) 
massatoerisme zoals beschreven in tekst 4, is te verklaren vanuit de 
politieke stroming waartoe de SP behoort.  

2p 14 Leg uit waarom de politieke stroming waartoe de SP behoort een 
verklaring biedt voor de kritiek uit tekst 4. Betrek in je uitleg de naam van 
deze politieke stroming en een kenmerkend uitgangspunt. 
 
Lees tekst 5. 
Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dit heeft 
consequenties voor de manier waarop een gemeente als Amsterdam 
beleidsmatig kan reageren op problematiek rondom massatoerisme. 

2p 15 Leg uit welke twee kenmerken van een gedecentraliseerde eenheidsstaat 
te herkennen zijn in tekst 5. 
 
Maak gebruik van tekst 3. 
De maatregelen die tot nu toe in Amsterdam genomen zijn, gaan veel 
burgers niet ver genoeg. Zij hebben zich georganiseerd in ‘Amsterdam in 
Progress’, een denktank die elke twee weken een nieuw voorstel zal doen 
om de overlast van toerisme tegen te gaan (Het Parool, juni 2017).  
Amsterdam in Progress is een voorbeeld van een pressiegroep. 

2p 16 Leg uit waarom het college van burgemeester en wethouders in 
Amsterdam waarschijnlijk niet alle voorstellen van Amsterdam in Progress 
zal overnemen. Betrek in je uitleg een gegeven uit tekst 3 en een 
kenmerkend verschil tussen politieke partijen en pressiegroepen. 
 
 

Opgave 4  Ernstige verkeersdelicten 

 
Bij deze opgave horen tabel 1 en tekst 6 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Het onderwerp ‘straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten’ is al jaren 
onderwerp van discussie in de samenleving. Veel slachtoffers van 
ernstige verkeersdelicten zijn ontevreden over de straf die uiteindelijk aan 
de veroorzaker wordt opgelegd, zo blijkt uit onderzoek van het 
International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) uit 2016 (tabel 1). 
In mei 2015 vond er in de Tweede Kamer een debat plaats over dit 
onderwerp. Toenmalig minister Blok (Veiligheid en Justitie) liet destijds 
aan de Kamervoorzitter weten tot onderzoek over te gaan. De resultaten 
van dit onderzoek hebben ertoe geleid dat de minister in de zomer van 
2017 een wijziging van de Wegenverkeerswet aankondigde. Veilig 
Verkeer Nederland is van mening dat in dit wetsvoorstel ook een hardere 
aanpak van smartphonegebruik moet worden meegenomen (tekst 6).  
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Bekijk tabel 1. 
Er kunnen verschillende doelen van straf onderscheiden worden, 
waaronder resocialisatie. Uit tabel 1 blijkt dat een groot deel van de 
slachtoffers van mening is dat het vonnis in ‘hun’ zaak niet tegemoetkomt 
aan een aantal van deze strafdoelen.  

3p 17 Noem drie andere doelen van straf die volgens de kritiek van de 
slachtoffers, zoals weergegeven in tabel 1, niet of slechts ten dele worden 
bereikt. Verwijs bij ieder doel naar een (ander) gegeven uit de tabel. 
 
Lees de regels 1 tot en met 28 van tekst 6. 
Er zijn verschillende onderzoeksmethoden/kwantitatieve 
gegevensbronnen die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe vaak 
een bepaald delict voorkomt. 

3p 18  Welke onderzoeksmethode/kwantitatieve gegevensbron is het meest 
 geschikt om in kaart te brengen hoe vaak het delict ‘vasthouden van 
 een mobiele telefoon tijdens het rijden’ voorkomt? 
 Geef vervolgens twee onderzoeksmethoden/kwantitatieve 

gegevensbronnen die hier minder geschikt voor zijn en geef per 
gegevensbron aan waarom deze minder geschikt is. 

 
Maak gebruik van de regels 1 tot en met 28 van tekst 6.  
Criminaliteit is een relatief begrip. 

2p 19 Leg uit met behulp van een citaat uit de regels 1 tot en met 28 van tekst 6 
dat criminaliteit relatief is.  
 
Lees de regels 29 tot en met 34 van tekst 6.  
Afspraken over verkeershandhaving worden op lokaal niveau gemaakt in 
het zogenaamde ‘driehoeksoverleg’. 

1p 20 Tussen welke drie functionarissen vindt dit driehoeksoverleg plaats? 
 
Lees de regels 35 tot en met 50 van tekst 6.  
Er bestaan verschillende sociologische theorieën ter verklaring van 
criminaliteit en crimineel gedrag.  

4p 21 Leg uit welke twee theorieën te herkennen zijn in de aanpak die VVN 
voorstelt in de regels 45 tot en met 48 van tekst 6. 
 
Zie tekst 6. 
Het proces van politieke besluitvorming over de aanpassing van de 
Wegenverkeerswet kan geanalyseerd worden met behulp van het 
systeemmodel. De omzettingsfase van het systeemmodel kent drie 
subfasen.  

2p 22  In welke subfase van het systeemmodel bevindt de besluitvorming 
 over de aanpassing van de Wegenverkeerswet zich op het moment 
 dat tekst 6 geschreven werd?  
 Welke twee actoren, die niet genoemd worden in tekst 6, spelen in 

deze subfase altijd een rol? 
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Opgave 5  Voetbaljournalistiek 

 
Bij deze opgave hoort tekst 7 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In de zomer van 2015 kwam Martijn Krabbendam, redacteur van Voetbal 
International, in het nieuws omdat de spelers van Feyenoord niet langer 
met hem wilden samenwerken. Voor NRC Handelsblad was dit incident 
aanleiding voor een onderzoek naar de onafhankelijkheid van de 
voetbaljournalistiek. In augustus 2016 publiceerde de krant een artikel 
over de resultaten van dit onderzoek, met als titel ‘De tien plagen van de 
voetbaljournalistiek’. Met plagen worden hier ontwikkelingen bedoeld die 
onafhankelijke voetbaljournalistiek bemoeilijken.  
Tekst 7 is een sterk ingekorte versie van het artikel in NRC Handelsblad, 
waarin twee van de tien plagen aan de orde komen.  
 
Lees de regels 1 tot en met 31 van tekst 7.  
Massamedia vervullen verschillende functies voor de samenleving, 
waaronder de informatiefunctie. Deze omvat onder andere de  
controle-/waakhondfunctie.  

2p 23 Geef een omschrijving van de controle-/waakhondfunctie en leg 
vervolgens uit wat het verband is tussen deze functie en het beëindigen 
van de samenwerking tussen Feyenoord en Krabbendam. 
 
Lees de regels 32 tot en met 69 van tekst 7. 
In de eerste ‘plaag’ die besproken wordt, is de werking van de 
neerwaartse oplagespiraal te herkennen. Deze neerwaartse oplagespiraal 
begint met een lage oplage en eindigt met een nog lagere oplage. 

2p 24 Geef de twee tussenliggende stappen van de (neerwaartse)  
oplagespiraal en onderbouw elk van beide stappen met een passend  
citaat uit de regels 32 tot en met 69 van tekst 7. 
 
Ontwikkelingen zoals beschreven in tekst 7 zetten de objectiviteit van de 
voetbaljournalistiek onder druk. Volledig objectieve verslaggeving is 
echter, ook zonder deze ontwikkelingen, onmogelijk.  

2p 25 Leg uit dat volledig objectieve verslaggeving een onbereikbaar ideaal is. 
Begin je antwoord met een omschrijving van het begrip referentiekader. 
 
Lees de regels 70 tot en met 99 van tekst 7. 
De handelwijze van voetbalclubs zoals beschreven in de regels 70 tot en 
met 99 van tekst 7, heeft te maken met wat binnen de 
communicatiewetenschap een ‘mediaframe’ genoemd wordt. 

2p 26  Geef een omschrijving van het begrip mediaframe.  
 Leg uit met behulp van een gegeven uit de regels 70 tot en met 99 van 

tekst 7 wat het verband is tussen de handelwijze van de voetbalclubs 
en het begrip mediaframe.  
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Zie de regels 70 tot en met 99 van tekst 7.  
Hoewel volledige objectiviteit onmogelijk is, wordt van journalisten 
verwacht dat zij bepaalde journalistieke normen in acht nemen om de 
objectiviteit van hun berichtgeving te bevorderen. 

2p 27 Leg uit welke journalistieke norm, zoals toegepast door de schrijver van 
tekst 7, te herkennen is in de regels 70 tot en met 99 van tekst 7. 
 
 

Opgave 6  Europese belasting voor internetgiganten 

 
Bij deze opgave hoort tekst 8 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In september 2017 presenteerde de Franse regering in de Europese Unie 
een plan om het probleem van belastingvlucht door grote Amerikaanse 
internetbedrijven aan te pakken (tekst 8). Deze bedrijven verdienen veel 
geld in de Europese Unie, maar betalen er nauwelijks belasting. In het 
Franse voorstel moeten bedrijven belasting betalen in ieder afzonderlijk 
land over de omzet die in dat land is behaald. Het is nog onduidelijk of het 
plan voldoende steun zal krijgen. 
 
Lees de regels 1 tot en met 29 van tekst 8. 
We maken onderscheid tussen het zogenaamde klassieke beeld van de 
internationale orde en het postklassieke beeld van de internationale orde. 

4p 28 Leg uit welke twee kenmerken van het postklassieke beeld te herkennen 
zijn in de regels 1 tot en met 29 van tekst 8. 
 
Lees de regels 30 tot en met 53 van tekst 8. 
Op het gebied van belastingen hebben de lidstaten van de Europese Unie 
hun soevereiniteit behouden. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de 
besluitvorming over het Franse voorstel zal verlopen.  

2p 29  Zal de besluitvorming over het Franse plan verlopen volgens de 
 intergouvernementele of de supranationale procedure?  
 Leg uit wat het verschil is tussen beide soorten besluitvorming. 
 
Bij Europese besluitvormingsprocessen spelen verschillende organen van 
de Europese Unie een rol. 

2p 30  Welk orgaan/welke organen dient/dienen het voorstel voor nieuwe 
 Europese wetgeving in? 
 Welk orgaan/welke organen neemt/nemen een besluit over dit 

voorstel? 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Op het moment dat het Franse belastingplan in de Europese Unie 
besproken werd, vond in Nederland de kabinetsformatie plaats. 
Demissionair minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) liet weten 
persoonlijk enthousiast te zijn over het plan, maar het innemen van een 
officieel Nederlands standpunt aan het nieuwe kabinet over te laten (NOS, 
september 2017). De PvdA maakt geen deel meer uit van dit nieuwe 
kabinet, de VVD wel.  

2p 31 Leg uit dat het Franse plan minder goed past bij de politieke stroming 
waartoe de VVD behoort. Betrek in je uitleg de naam en een kenmerkend 
uitgangspunt van deze stroming. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  De moderne burgemeester als crimefighter 

 
tekst 1 
 
De burgemeester wordt steeds meer een crimefighter 
 
De burgemeester wordt steeds meer 
een crimefighter. De samenleving 
eist ferm optreden. Maar als hij een 
betoging verbiedt, is het ook weer 
niet goed. 5 

 
Vroeger, ja vroeger, toen was het vak 
van burgemeester nog lekker 
overzichtelijk. Je opende eens een 
zwembad, hamerde wat raads-
vergaderingen af en belde met een 10 

bos ruikers bij het gouden bruidspaar 
aan. Fotootje in de lokale krant en 
klaar. De burgemeester als – meestal 
– burgervader, met om zijn nek de 
ambtsketen als bekrachtiging van zijn 15 

natuurlijk gezag. 
 
Tikje gechargeerd? Misschien. Maar 
dat de burgemeester in een snel 
veranderende en gespannen maat-
schappij een heel andere functie 20 

heeft gekregen, en dat de bevolking 
en gemeenteraad heel anders naar 
hem of haar kijken, zoveel is zeker. 
“Aan de ambtsketen hangt tegen-
woordig een sheriffster”, zegt 25 

Sackers, hoogleraar sanctierecht aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
De burgemeester manifesteert zich 
meer en meer als een crimefighter 
die benadrukt dat hij de orde in zijn 30 

gemeente moet handhaven.  
 
Kritiek 
In Weert gaf burgemeester Jos 
Heijmans huisarrest aan een groep 
probleemgevende asielzoekers die 35 

zich schuldig maakten aan winkel-
diefstal, vechtpartijen en bedreiging. 

Jack Mikkers, zijn collega in 
Veldhoven, verbood een conferentie 
van jonge Eritreeërs nadat tegen-40 

demonstranten hadden geprobeerd 
die te verhinderen. Het optreden van 
beide burgemeesters ontlokte kritiek: 
ze schuurden langs het randje van de 
grondbeginselen van de democratie 45 

– en gingen er misschien zelfs 
overheen. 
 
Burgemeesters kiezen in 
toenemende mate voor het zwaarste 
geschut om demonstraties of 50 

bijeenkomsten te verbieden, 
constateerden onderzoekers Roorda 
en Wierenga van het Centrum voor 
Openbare Orde en Veiligheid van de 
Rijksuniversiteit Groningen.  55 

 
Ton Rombouts van Den Bosch, met 
37 jaar de langstzittende 
burgemeester in Nederland, erkent 
dat burgemeesters tegenwoordig 
sneller naar noodmaatregelen 60 

grijpen.  
De maatschappij – en anders wel de 
politiek in Den Haag – verlangt ook 
dat een burgemeester kordaat 
optreedt. De samenleving is 65 

repressiever geworden, waardoor 
meer ordehandhaving vereist is.  
 
De hang naar veiligheid heerst al 
langer, zegt Hans Boutellier, weten-
schappelijk directeur van het Verwey-70 

Jonker Instituut. Begin deze eeuw 
schreef hij al een boek over het 
verlangen naar een risicoloze samen-
leving. De laatste jaren is daar wel 
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meer emotie bij komen kijken, stelt 75 

Boutellier. De samenleving is 
diverser en complexer geworden, 
spanningen tussen bevolkings-

groepen nemen toe. En dan is er ook 
nog de vluchtelingenproblematiek, 80 

die tot verhitte discussies leidt. 

 
 naar: de Volkskrant, 29 april 2017 
 
 
tekst 2 
 
Fragmenten onderzoeksrapport “Naar handhaafbare noodbevelen en 
noodverordeningen” 
 
Aanleiding voor het onderzoek 
Het handhaven van de openbare 
orde en het bieden van hulp in 
noodsituaties zijn belangrijke 
politietaken. Ter facilitering en 5 

ondersteuning hiervan kan de 
burgemeester een noodbevel of een 
noodverordening uitvaardigen. 
Honderden politieagenten zijn jaar-
lijks betrokken bij de handhaving van 10 

deze noodmaatregelen. Niet zelden 
worstelen ze hiermee; de wisselende 
kwaliteit ervan zorgt voor de nodige 
problemen en complicaties. 
 
Doel van het onderzoek 15 

Het doel van dit onderzoek is het 
analyseren van de noodmaatregelen 
in de periode 2010 tot 2015 op 

juridische houdbaarheid, hand-
haafbaarheid en werkbaarheid. 20 

 
Opzet van het onderzoek 
Voor een betrouwbaar en relevant 
onderzoek zijn in de eerste fase van 
dit onderzoek zoveel mogelijk nood-
verordeningen en noodbevelen 25 

verzameld die uitgevaardigd zijn in 
de periode 2010 tot 2015. Gestreefd 
is naar het achterhalen van vrijwel 
alle in deze periode uitgevaardigde 
noodmaatregelen. In het streven naar 30 

volledigheid zijn, veiligheidshalve, de 
twintig grootste gemeenten nog eens 
telefonisch benaderd met de vraag of 
het onderzoek overeenkwam met de 
praktijk van deze vijf jaren. 35 

 
 naar: Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, 2016 
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Opgave 2  Persvrijheid onder druk 

 
figuur 1 
 
Landenscore World Press Freedom Index     
 
Op de onderstaande wereldkaart is te zien hoe landen scoren op de World Press 
Freedom Index van Reporters Without Borders (2017). 
 

 
 
 naar: World Press Freedom Index, 2017 
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figuur 2       
 
Consequenties van bedreigingen voor journalisten 
 
Onderstaand diagram toont het percentage journalisten dat in het onderzoek 
‘Een dreigend klimaat’ aangegeven heeft dat de betreffende stelling op hem of 
haar van toepassing is.  
 
De eerste stelling is aan 638 respondenten voorgelegd, stelling twee en drie 
alleen aan de 237 respondenten die eerder in het onderzoek aangaven al eens 
fysieke bedreigingen of geweld te hebben ervaren. 
 

1. publiceert soms liever niet
uit angst voor bedreigingen

2. heeft vanwege fysieke bedreiging
of geweld een reportage afgebroken

3. heeft vanwege fysieke
bedreiging of geweld bepaalde

locaties of wijken gemeden

0% 10% 20% 30% 40%

32%

38%

15%

 
 
 naar: Odekerken & Brenninkmeijer, 2017 
 
 
 

 
 

Pagina: 67Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-a-19-1-b 6 / 13 lees verder ►►►

Opgave 3  Massatoerisme 

 
tekst 3 
 
Help, de stad verzuipt in bezoekers 
 
De protesten tegen de groeiende 
overlast van toeristen in steden 
culmineerden in Barcelona in een 
aanval op een toeristenbus. Ook 
andere steden in Europa hebben er 5 

genoeg van. 
 
“Als het toerismeseizoen is 
begonnen, waarom mogen we dan 
niet op toeristen schieten?” Albert 
Postma, lector aan Stenden 10 

Hogeschool voor vrijetijdsbeleving en 
toerisme, kent foto’s van deze 
protestkreet op muren in steden die 
door het toerisme worden 
overrompeld. Maar bij zijn weten 15 

hebben boze stedelingen niet eerder 
de daad bij het woord gevoegd, zoals 
vorige week in Barcelona. Daar 
prikten vier actievoerders de banden 
lek van een toeristenbus. 20 

 
Het toerisme is nergens meer weg te 
denken. De sector is wereldwijd goed 
voor een op de elf banen, 7 procent 
van de internationale export en 
10 procent van het mondiale bruto 25 

nationaal product. Dat is een van de 
redenen waarom de Verenigde 

Naties 2017 hebben uitgeroepen tot 
internationaal jaar voor duurzaam 
toerisme, dat volgens de volkeren-30 

organisatie moet leiden tot meer 
werkgelegenheid, minder armoede, 
meer begrip voor andere culturen en 
de wereldvrede. 
 
De weerstand van de stadsbewoners 35 

richt zich volgens Postma vooral op 
de neveneffecten van de toeristen-
tsunami. “Bijvoorbeeld dat de huizen-
prijzen zo sterk stijgen dat het voor 
oorspronkelijke bewoners niet meer 40 

te betalen is om in de binnenstad te 
wonen.”  
 
Aantasting van het leefklimaat is ook 
volgens Jan van der Borg, hoofd-
docent geografie en toerisme aan de 45 

Katholieke Universiteit van Leuven, 
de voornaamste reden voor 
bewonersprotesten. “De woede richt 
zich niet zozeer tegen de toeristen, 
want boze inwoners gaan zelf ook 50 

vier keer per jaar op vakantie. Het is 
een signaal aan de stadsbestuurders: 
houd de stad leefbaar.” 

 
 naar: de Volkskrant, 2 augustus 2017 
 
 

Pagina: 68Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-a-19-1-b 7 / 13 lees verder ►►►

tekst 4 
 
SP Amsterdam stelt vragen over onderzoek massatoerisme 
 
In schriftelijke vragen vraagt de SP- 
fractie woensdag het college van B 
en W te reageren op de bevindingen 
van een onderzoek van het weekblad 
De Groene Amsterdammer. 5 

 
In dit onderzoek vergelijkt het week-
blad, in samenwerking met platform 
voor onderzoeksjournalistiek 
Investico, de kosten en baten van het 
massatoerisme in de stad.  10 

 
Voordelen overschat 
Volgens De Groene Amsterdammer 
is het een mythe dat de stad 
weliswaar hinder ondervindt van de 
enorme toestroom van bezoekers, 15 

maar dat de stad er enorm 
economisch van profiteert. Het artikel 
stelt dat de economische voordelen 
van het toerisme voor de stad 
worden overschat, en de kosten juist 20 

onderschat. 
 

Grootkapitalisten 
In de schriftelijke vragen aan het 
college vraagt de SP-fractie om 
opheldering van de verschillen in 25 

cijfers. Volgens de SP legt het 
toerisme een onevenredige druk op 
de stad: terwijl slechts een klein 
groepje ‘grootkapitalisten’ profiteert 
van het toerisme, krijgen 30 

“Amsterdammers de rekening 
gepresenteerd in de vorm van 
overlast, extra druk op de woning-
markt, verschraling van het winkel-
aanbod en verloedering van de 35 

openbare ruimte”. 
 
Volgens de SP is de verdeling van de 
opbrengsten van het toerisme 
onrechtvaardig en moeten vanwege 
de overlast die het toerisme de stad 40 

oplevert, toeristen uit de stad 
geweerd worden. 
 

 naar: Het Parool, 25 mei 2017 
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tekst 5 
 
Van der Laan: “Echte oplossing voor drukte in de stad nog niet gevonden” 
 
Amsterdam zal veel fundamentelere 
maatregelen moeten nemen om de 
drukte in de stad te bolwerken, zegt 
burgemeester Eberhard van der 
Laan. Het stadsbestuur heeft al 5 

maatregelen genomen, zoals een 
strenger hotelbeleid, een ban van de 
bierfiets uit de binnenstad, een 
hogere toeristenbelasting in het 
centrum. Maar de echte oplossing is 10 

nog niet gevonden, erkende Van der 
Laan. 

Andere wetgeving 
De burgemeester gaat zich in Den 
Haag hard maken voor andere 15 

wetgeving, waardoor het voor de 
gemeente mogelijk is grenzen te 
stellen aan de grote hoeveelheid 
toeristenwinkels in sommige straten. 
Als de twaalfde ijswinkel zich meldt in 20 

een straat, heeft Amsterdam geen 
wapens in handen om dit tegen te 
gaan. (…) 

 
 naar: Het Parool, 25 oktober 2016 
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Opgave 4  Ernstige verkeersdelicten 

 
tabel 1 
 
Meningen verkeersslachtoffers over opgelegde straf 
 

De veroorzaker kreeg de straf die hij verdiende (n=52)  

helemaal mee oneens 16 (30,8%) 

een beetje mee oneens 11 (21,2%) 

niet mee eens/niet mee oneens 6 (11,5%) 

een beetje mee eens 10 (19,2%) 

helemaal mee eens 9 (17,3%) 

De straf past bij het leed dat mij is aangedaan (n=50)  

helemaal mee oneens 23 (46,0%) 

een beetje mee oneens 10 (20%) 

niet mee eens/niet mee oneens 6 (12,0%) 

een beetje mee eens 6 (12,0%) 

helemaal mee eens 5 (10,0%) 

De straf heeft bijgedragen aan mijn emotionele herstel 
(n=50) 

 

helemaal mee oneens 19 (38,0%) 

een beetje mee oneens 9 (18,0%) 

niet mee eens/niet mee oneens 8 (16,0%) 

een beetje mee eens 9 (18,0%) 

helemaal mee eens 5 (10,0%) 

De straf voorkomt dat de veroorzaker zich in de 
toekomst weer schuldig maakt aan gevaarlijk rijgedrag 
(n=51) 

 

helemaal mee oneens 18 (35,3%) 

een beetje mee oneens 11 (21,6%) 

niet mee eens/niet mee oneens 13 (25,5%) 

een beetje mee eens 5 (9,8%) 

helemaal mee eens 4 (7,8%) 

 
 naar: INTERVICT, 2016 
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tekst 6 
 
Veilig Verkeer Nederland: gebruik smartphone in auto even ernstig als 
rijden onder invloed 
 
Autorijden met een smartphone in 
de hand zou net zo hard moeten 
worden bestraft als absurd hoge 
snelheidsovertredingen en rijden 
onder invloed. In combinatie met 5 

strenge handhaving moet de 
automobilist weer het gevoel 
krijgen dat de politie werk maakt 
van roekeloos rijgedrag. 
 
Dit schrijft Veilig Verkeer Nederland 10 

(VVN) in een kritische brief aan 
minister Blok van Veiligheid en 
Justitie. Momenteel werkt hij aan een 
herziening van de Wegenverkeers-
wet. VVN vindt dat in de wet het 15 

harder aanpakken van smartphone-
gebruik in de auto moet worden 
opgenomen, om “een ommekeer te 
bewerkstelligen in de jaarlijkse 
stijging van het aantal verkeers-20 

slachtoffers”. 
 
Op dit moment is het tijdens het 
rijden niet toegestaan om een 
telefoon vast te houden. Appen of 
mailen vanuit een houder is nog niet 25 

verboden, maar gaat dit wel worden 
als het aan verkeersminister Schultz 
ligt.  
 
Een woordvoerder van de Nationale 
Politie kan niet zeggen hoe actief zij 30 

het handmatig bedienen van een 
telefoon nu beboet. “Verkeers-
handhaving wordt lokaal bepaald; wij 
hebben daar geen overzicht van.” 
 
Een telefoon vasthouden tijdens het 35 

rijden kost de bestuurder nu 230 
euro, terwijl een boete voor rijden 
onder invloed kan oplopen tot 650 
euro. Dit grote verschil is niet het 
enige probleem voor VVN. Met het 40 

ontbreken van “deugdelijke en 
effectieve handhaving en wetgeving”, 
is de pakkans bij telefoongebruik in 
de auto nu “bijna nul”, schrijft de 
organisatie. Ze hoopt dan ook dat de 45 

minister meer boetes gaat laten 
uitdelen door geautomatiseerde 
controles en dat meer telefonerende 
automobilisten van de weg worden 
geplukt. 50 

 
 naar: de Volkskrant, 2 augustus 2017 
 

Pagina: 72Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-a-19-1-b 11 / 13 lees verder ►►►

Opgave 5  Voetbaljournalistiek 

 
tekst 7 
 
De tien plagen van de voetbaljournalistiek 
 
De voetbaljournalist heeft een 
ongemakkelijke verhouding met zijn 
onderwerp. Voor de start van het 
nieuwe eredivisieseizoen duikt NRC 
in de wereld van de voetbal-5 

journalistiek. Van onafhankelijke 
verslaggeving is nauwelijks meer 
sprake. 
 
Martijn Krabbendam is redacteur van 
Voetbal International (VI), het 10 

grootste voetbalweekblad van 
Nederland. Hij is VI’s vaste volger 
van Feyenoord en het Nederlands 
elftal. 
 
In de zomer van 2015 is Martijn 15 

Krabbendam zelf nieuws. In het 
trainingskamp in Tirol hebben 
aanvoerder Dirk Kuijt en zijn 
collega’s besloten dat zij niet langer 
met Krabbendam willen werken: hij 20 

zou slordig zijn, afspraken schenden 
en interviews niet aanpassen. 
Feyenoord vindt hem maar lastig. Zo 
blijft Krabbendam maar schrijven 
over een mislukte miljoenentransfer 25 

van middenvelder Jonathan de 
Guzman – de schuld van directeur 
Gudde, herhaalt Krabbendam steeds, 
tot ergernis van Feyenoord. Een 
boycot? In de Nederlandse 30 

journalistiek? 
 
Op het eerste gezicht lijkt de maat-
regel van Feyenoord een conflict in 
de marge van het Nederlandse 
voetbal. Niets om je druk over te 35 

maken, nu de eredivisie deze week 
weer begint. Maar nader onderzoek 

naar de zaak-Krabbendam – tijdens 
het afgelopen seizoen – leert dat de 
voetbaljournalistiek onder druk staat. 40 

(…) Hoe komt dat? Wat zegt de 
zaak-Krabbendam over de 
voetbaljournalistiek in Nederland? 
 
In de aanloop naar het nieuwe 
eredivisieseizoen zetten we de tien 45 

plagen van de voetbaljournalistiek op 
een rij. 
 
Kranten hebben minder geld voor 
voetbaljournalisten 
De dagbladen zien hun inkomsten al 50 

jaren afnemen. In 2015 daalde hun 
gezamenlijke omzet naar 887 miljoen 
euro (3 procent minder dan in 2014). 
Ook de tv-zenders verdienen minder, 
want adverteerders volgen de jeugd, 55 

die liever online kijkt. Dat betekent 
dus ook: minder geld om verslag te 
doen van de eredivisie, het EK 
voetbal, of de Olympische Spelen in 
Rio. “Nieuwsredacties moeten meer 60 

doen met minder mensen”, zegt 
Marina Witte (Nederlandse Sport 
Pers, NSP). “Zo dreigt het werk 
oppervlakkiger te worden. Kranten 
zetten vaker freelancers in, maar die 65 

hebben geen belang bij het stellen 
van kritische vragen. Als een club 
niet meer met hen wil werken, zijn zij 
hun broodwinning kwijt.” 
 
Clubs eisen meer controle 70 

“Tien jaar geleden kon je een speler 
bellen, een stukje tikken en het in de 
krant zetten. Nu is het bij alle clubs 
gereguleerd. Volledig”, zegt Sjoerd 
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Mossou (AD). “Ze willen altijd een 75 

interview teruglezen en onder-
handelen altijd over de tekst. 
Interviews vinden altijd plaats in de 
perskamer. Onder de tl-balken. Dat 
kun je bijna geen interview meer 80 

noemen.” 
Clubs als PSV en FC Bayern 
München proberen open te zijn. 
Maar, zegt Thijs Slegers, perschef 
van PSV: “Iedere dag elke speler een 85 

uur vrijmaken voor de media is 
overdreven.” De media willen altijd 

meer dan de clubs kunnen geven, 
zegt perschef Brinkhuis (Ajax). “Ik 
vergelijk het soms met kinderen. Die 90 

willen ook altijd meer.” 
 
Meer controle ziet Max van der Put 
(Brabants Dagblad) ook na de wed-
strijd. “Spelers en trainers spreken af 
hoe zij hun mening over de wedstrijd 95 

naar buiten brengen. Als ik daarna 
met spelers en trainers praat, hoor ik 
letterlijk dezelfde woorden. Dan is de 
lol er voor mij snel af.” 

 
 naar: NRC Handelsblad, 2 augustus 2016 
 
 

Pagina: 74Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-a-19-1-b 13 / 13 lees verder ►►►

Opgave 6  Europese belasting voor internetgiganten 

 
tekst 8 
 
Fransen willen Europese Facebook-belasting 
 
Het is een van de grootste 
ergernissen van Europese politici: 
Amerikaanse internetgiganten zoals 
Facebook, Google en Apple die in 
Europa wel veel geld verdienen, 5 

maar nauwelijks belasting betalen. 
De Franse regering van president 
Macron wil daar iets aan doen. (…) 
 
De uitwassen van de belastingvlucht 
door grote internetbedrijven zijn 10 

algemeen bekend. Schoolvoorbeeld 
is Apple. Vorig jaar berekende de 
Europese Commissie dat Apple over 
de winst van 2014 slechts 0,005% 
belasting betaalde dankzij een deal 15 

met de Ierse staat. (…) 
 
Het nieuwe Franse plan moet dat 
soort fratsen onmogelijk maken. 
Frankrijk en ook Duitsland willen dat 
internetgiganten niet langer belasting 20 

betalen over hun winsten – want die 
kunnen ze doorsluizen naar het 
laagste belastingputje. In plaats 
daarvan moet belasting worden 
betaald in ieder afzonderlijk land over 25 

de omzet die in dat land is behaald. 
Winst gemaakt op een advertentie in 

Frankrijk? Dan ook betalen in 
Frankrijk. (…)  
 
Er kleven ook nadelen aan het 30 

Franse plan. Het grootste nadeel is 
dat de EU op de tenen van de 
Amerikanen gaat trappen. De meeste 
grote techbedrijven zijn Amerikaans 
en de afspraak is nu dat bedrijven 35 

hun belasting betalen op de plek 
waar ze ook fysiek gevestigd zijn. 
 
De Amerikanen zullen dan ook niet 
blij zijn met nieuwe belastingregels 
vanuit de EU, denkt Van Weeghel, 40 

hoogleraar internationaal belasting-
recht aan de UvA. “Het gevaar is dat 
ze met tegenmaatregelen komen. Dat 
er Amerikaanse regels komen die 
Europese bedrijven schaden.” 45 

 
Bovendien is het nog maar de vraag 
of het plan het haalt binnen de EU. 
Ierland en Luxemburg halen op dit 
moment veel geld binnen door 
extreem lage belasting op winst te 50 

heffen. Die landen zullen niet zonder 
slag of stoot instemmen met een plan 
dat dat onmogelijk maakt. 

 
 naar: nos.nl, 15 september 2017 
 

 
 
 
 

einde  
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VW-1034-f-19-1-o 

Examen VWO 

2019 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei

9.00 - 12.00 uur

tijdvak 1
woensdag 22 mei

9.00 - 12.00 uur
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Aanwijzing voor de kandidaat 

 
 
Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 
 
 

Opgave 1  Humor 

 
Bij deze opgave horen tekst 1, tekst 2 en tabel 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over de historische ontwikkeling van humor als 
sociaal-cultureel verschijnsel en over de functie van humor in de huidige 
samenleving. Socioloog Kuipers heeft daar onderzoek naar gedaan. 
 
Gebruik tekst 1. 

2p 1 a Leg uit dat de mop een onderdeel is van onze cultuur. Gebruik in je 
 uitleg: 

 de omschrijving van het kernconcept cultuur; 
 een voorbeeld uit tekst 1 van het kernconcept cultuur. 

b Leg uit dat het sociaal-culturele verschijnsel humor dynamisch is. 
 Gebruik in je uitleg informatie uit tekst 1 waaruit het dynamische 
 karakter van cultuur blijkt.  
 
Gebruik tekst 1.  
Een kenmerk van instituties is dat zij ‘enerzijds vrij stabiel, maar 
anderzijds ook relatief veranderlijk’ zijn. 

3p 2 a Leg uit dat dit kenmerk van instituties herkenbaar is in de mop. 
 Gebruik in je uitleg:  

 bovenstaand kenmerk van instituties; 
 een voorbeeld uit tekst 1 van dit kenmerk van instituties. 

b Leg uit dat institutionalisering van de humoristische vertelling heeft 
 plaatsgevonden. Gebruik in je uitleg: 

 de omschrijving van het kernconcept institutionalisering; 
 informatie uit tekst 1 waaruit institutionalisering blijkt. 

 
Gebruik tekst 1. 
Urbanisatie is een demografisch proces, dat de moderne westerse 
samenleving kenmerkt. 

1p 3 Leg uit dat urbanisatie de ontwikkeling van het sociaal-culturele 
verschijnsel humor beïnvloed heeft. Gebruik in je uitleg: 
 een omschrijving van het begrip urbanisatie; 
 informatie uit tekst 1 waaruit de invloed van urbanisatie blijkt. 

Pagina: 77Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-f-19-1-o 3 / 8 lees verder ►►►

Gebruik tekst 2. 
2p 4 Leg uit dat individualisering te herkennen is in de ontwikkeling van het 

sociaal-culturele verschijnsel humor. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept individualisering; 
 een voorbeeld uit tekst 2 waaruit individualisering blijkt. 
 
Gebruik tekst 2. 

2p 5 Leg uit dat het civilisatieproces te herkennen is in de ontwikkeling van het 
sociaal-culturele verschijnsel humor. Gebruik in je uitleg: 
 een kenmerk van het civilisatieproces; 
 een voorbeeld uit tekst 2 van dit kenmerk. 
 
Gebruik tabel 1. 
Socioloog Kuipers heeft onderzoek gedaan naar de samenhang tussen 
humorstijlen en opleidingsniveau. In tabel 1 staan resultaten uit het 
onderzoek. 

2p 6 Leg uit welk sociaalwetenschappelijk paradigma te herkennen is in het 
onderscheid in humorstijlen in tabel 1. Gebruik in je uitleg: 
 de naam en een kenmerk van het gekozen paradigma; 
 informatie uit tabel 1 over het gekozen kenmerk. 
 
Gebruik tabel 1. 
In tabel 1 staat een indeling van humorstijlen naar opleidingsniveau.  

2p 7 a Leg uit welke onderzoeksmethode het best gebruikt kan worden voor 
 het samenstellen van tabel 1: interview of observatie. Gebruik in 
 je uitleg: 

 een vergelijking van beide onderzoeksmethoden; 
 informatie uit tabel 1 die verkregen kan worden met de gekozen 

onderzoeksmethode. 
b Leg uit dat, voor het samenstellen van tabel 1, met de gekozen 
 onderzoeksmethode meer valide gegevens verkregen kunnen worden 
 dan met de andere onderzoeksmethode. Gebruik in je uitleg een 
 omschrijving van de eis van validiteit. 
 
Gebruik tabel 1. 
Er zijn verschillende soorten kapitaal. 

2p 8 Leg uit dat socialisatie kan verklaren dat een verschil in kapitaal tussen 
lager en hoger opgeleiden kan leiden tot een verschil in humorstijlen 
tussen deze groepen. Gebruik in je uitleg: 
 een soort kapitaal; 
 informatie uit tabel 1 waaruit een verschil in de gekozen soort kapitaal 

blijkt; 
 de omschrijving van het kernconcept socialisatie. 
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Gebruik tabel 1. 
2p 9 Leg uit dat het verschil in referentiekader tussen lager en hoger 

opgeleiden wat betreft humor kan leiden tot weinig sociale cohesie tussen 
lager en hoger opgeleiden. Gebruik in je uitleg: 
 een omschrijving van het begrip referentiekader; 
 informatie uit tabel 1 over het verschil in referentiekader; 
 de omschrijving van het kernconcept sociale cohesie. 
 

1p 10 Met welk begrip is te verklaren, dat iemand wel met buurtkinderen om een 
Belgenmop lacht, maar niet met collega’s? 
A collectieve identiteit 
B meervoudige identiteit 
C nationale identiteit  
D persoonlijke identiteit 
 
 

Opgave 2  Defensiesamenwerking in Europa 

 
Bij deze opgave horen tekst 3, figuur 1 en tekst 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In december 2017 is in de Europese Unie (EU) op het gebied van 
defensie een Permanente Gestructureerde Samenwerkingsovereenkomst 
(PESCO) opgesteld. Deze opgave gaat over de samenwerking op het 
gebied van defensie tussen lidstaten binnen de EU en binnen de NAVO. 
 
Gebruik tekst 3. 
De EU heeft twee belangrijke doelen. De PESCO kan een middel zijn om 
deze doelen te bereiken. 

2p 11 Leg voor een van deze doelen met het kernconcept samenwerking uit dat 
de PESCO aan dit doel bijdraagt. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept samenwerking; 
 een voorbeeld uit tekst 3 van het kernconcept samenwerking;  
 een doel van de EU. 
 
Gebruik tekst 3. 
Er zijn verschillende voorbeelden van globaliseringsprocessen die de 
autonomie en macht van staten aantasten, zoals internationalisering van 
militaire macht.  

2p 12  Geef een voorbeeld uit tekst 3 van internationalisering van militaire 
 macht. 
 Leg uit dat dit voorbeeld uit tekst 3 de autonomie en macht van staten 

aantast. Gebruik in je uitleg de omschrijving van het kernconcept 
macht. 
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Gebruik tekst 3. 
Het instellen van de PESCO kan onderbouwd worden vanuit de liberale 
theorieën.  

2p 13 a Geef een reden voor het instellen van de PESCO die past bij de 
 liberale theorieën.  
b Verklaar het instellen van de PESCO vanuit de liberale theorieën. 
 Gebruik in je verklaring: 

 een kenmerk van de liberale theorieën; 
 een voorbeeld uit tekst 3 van het gekozen kenmerk. 

 
Gebruik figuur 1. 
Het ‘free riders’ probleem wordt ook wel het probleem van collectieve 
actie of het dilemma van collectieve actie genoemd. Het ‘free riders’ 
probleem wordt veroorzaakt door ‘free riders’ gedrag. 
In figuur 1 staan de militaire uitgaven van NAVO-lidstaten in 2015.  

2p 14 Leg uit dat in figuur 1 het gedrag van ‘free riders’ te herkennen is. Gebruik 
in je uitleg: 
 een omschrijving van het gedrag van ‘free riders’; 
 informatie uit figuur 1 over de militaire uitgaven van NAVO-lidstaten. 
 
Gebruik figuur 1. 
In 2014 annexeerde Rusland de Krim, een deel van het aangrenzende 
land Oekraïne. Stel dat jij onderzoek doet naar de groei van militaire 
uitgaven van NAVO-lidstaten die aan Rusland grenzen in vergelijking met 
de andere NAVO-lidstaten. In figuur 1 zijn de landen die aan Rusland 
grenzen grijs gemarkeerd. 

3p 15  Formuleer een hypothese over de groei van militaire uitgaven in 
 2015 van NAVO-lidstaten die aan Rusland grenzen, die te toetsen is 
 met figuur 1. 
 Noem de afhankelijke en de onafhankelijke variabele in je hypothese. 
 Leg uit of de gegevens in figuur 1 je hypothese bevestigen of 

weerleggen. 
 
Gebruik tekst 3 en tekst 4. 
De PESCO is een bepaald type machtsbron. In tekst 3 en tekst 4 wordt 
deze machtsbron verschillend gewaardeerd.  

2p 16 a Leg uit welk type machtsbron de PESCO is. Gebruik in je uitleg een 
 omschrijving van het gekozen type machtsbron. 
b Leg het verschil in waardering van de PESCO als machtsbron uit. 
 Gebruik in je uitleg:  

 een voorbeeld uit tekst 3 van de waardering van het gekozen type 
machtsbron; 

 een voorbeeld uit tekst 4 van de waardering van het gekozen type 
machtsbron. 
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Gebruik tekst 4.  
Om zoveel mogelijk lidstaten deel te laten nemen aan de PESCO is een 
diplomatiek compromis gesloten.  

2p 17 Leg uit dat het hechten aan de soevereiniteit van EU-lidstaten een reden 
kan zijn geweest voor het sluiten van dit diplomatiek compromis. Gebruik 
in je uitleg:  
 een omschrijving van het begrip soevereiniteit; 
 een voorbeeld uit tekst 4 van soevereiniteit. 
 
Gebruik tekst 4.  
Voor het instellen van de PESCO is een diplomatiek compromis tussen 
lidstaten gesloten. 

2p 18 Leg het diplomatiek compromis uit vanuit het rationele actor-paradigma. 
Gebruik in je uitleg:  
 een kenmerk van het rationele actor-paradigma; 
 informatie uit tekst 4 waaruit het gekozen kenmerk blijkt. 
 
 

Opgave 3  Burgertoppen in de Streuvelse Vallei  

 
Bij deze opgave horen tabel 2 en tabel 3 uit het bronnenboekje. Tabel 3 is 
fictief. 
 
Inleiding 
Volgens de Vlaamse cultuurhistoricus David Van Reybrouck lijden vrijwel 
alle westerse samenlevingen aan een zogenaamd ‘democratisch 
vermoeidheidssyndroom’. Als tekenen daarvan ziet hij dat in de huidige 
democratie steeds minder gebruikgemaakt wordt van het stemrecht, met 
name door jongeren, mensen met een migratieachtergrond en lager 
opgeleiden; kiezers worden grilliger in hun keuze voor politieke partijen, 
en het ledenaantal van politieke partijen loopt terug. Volgens Van 
Reybrouck tast dit de legitimiteit van de parlementaire democratie aan.  
In zijn boek Tegen verkiezingen (2013) pleit Van Reybrouck voor nieuwe 
vormen van democratie, zoals burgertoppen. Burgertoppen staan los van 
bestaande politieke besluitvormingsprocessen. Het zijn evenementen 
waarbij burgers in open dialoog met elkaar praten over maatschappelijke 
en politieke kwesties en oplossingen. Burgers worden via loting 
geselecteerd, zodat iedereen een gelijke kans krijgt om mee te doen. Van 
Reybrouck wil verkiezingen niet per se afschaffen, maar alternatieven 
ernaast zetten.  
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Gebruik de inleiding. 
In politieke besluitvormingsmodellen wordt onderscheid gemaakt tussen 
actieve en passieve steun.  

2p 19  Geef aan of in de inleiding actieve of passieve steun te herkennen is. 
 Gebruik in je antwoord een voorbeeld uit de inleiding van het gekozen 
 type steun. 
 Leg uit dat een afname van deze steun de legitimiteit van de 

parlementaire democratie kan aantasten. Gebruik in je uitleg het 
gekozen type steun.  

 
Gebruik de inleiding. 
Van Reybrouck vindt dat de democratie kan worden verrijkt met 
initiatieven zoals burgertoppen. Er zijn zes politieke vereisten voor een 
grootschalige democratie, zoals inclusief burgerschap.  

2p 20  Geef een vereiste waaraan burgertoppen wel voldoen met daarvan 
 een voorbeeld uit de inleiding. 
 Geef een vereiste waaraan burgertoppen niet voldoen met daarvan 

een voorbeeld uit de inleiding.  
Je mag de vereiste ‘inclusief burgerschap’ niet gebruiken. 
 
Gebruik de inleiding. 

1p 21 Leg uit dat burgertoppen, volgens Van Reybrouck, kunnen bijdragen aan 
democratisering. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept democratisering; 
 informatie uit de inleiding om democratisering te illustreren. 
 
Gebruik tabel 2. 
De legitimiteit van onze parlementaire democratie kan afgelezen worden 
aan tevredenheid van burgers over de politiek. Er zijn drie kenmerken van 
politiek te onderscheiden, zoals polity.  

3p 22 a Geef de twee andere kenmerken van politiek. 
b Leg voor deze twee kenmerken van politiek uit in welke richting de 
 tevredenheid daarover zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. 
 Gebruik in je uitleg:  

 deze twee kenmerken van politiek; 
 voor elk van deze twee kenmerken van politiek een indicator uit 

tabel 2 van de tevredenheid daarover; 
 informatie uit tabel 2 over de ontwikkeling van de tevredenheid 

over elk kenmerk van politiek. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Gebruik tabel 3. 
Het afspiegelingsmodel is een model voor politieke representatie.  
Tabel 3 gaat over de gemeenten in de Streuvelse Vallei waar een 
burgertop heeft plaatsgevonden. 

2p 23 Leg uit of het afspiegelingsmodel beter benaderd wordt in de onderzochte 
burgertoppen dan in de gemeenteraden. Gebruik in je uitleg: 
 een kenmerk van het afspiegelingsmodel; 
 informatie uit tabel 3 over de bevolking, raadsleden en deelnemers 

aan de burgertoppen. 
 
In het voorjaar van 2020 zal er weer een burgertop in de gemeente 
Streuvel gehouden worden. Deelnemers worden geloot. Stel dat je een 
onderzoek wilt doen naar het effect van burgertoppen op de politieke 
cohesie. Een onderzoeksvraag is: ‘In hoeverre draagt deelname aan de 
burgertop van 2020 bij aan de politieke cohesie van bewoners van de 
gemeente Streuvel?’. Hiervoor wil je voorafgaande aan de burgertop en 
achteraf eenzelfde vragenlijst afnemen onder deelnemers en 
niet-deelnemers aan de burgertop in de gemeente Streuvel. 

4p 24  Formuleer een gesloten enquêtevraag om politieke cohesie te meten. 
 Je mag het woord ‘politieke cohesie’ niet gebruiken. 
 Formuleer twee of meer antwoordmogelijkheden voor de persoon die 

de enquêtevraag beantwoordt. 
 Leg uit waarom je met het afnemen van deze enquêtevraag de 

politieke cohesie van bewoners van de gemeente Streuvel meet. 
Gebruik in je uitleg de omschrijving van het begrip politieke cohesie. 

 Leg uit dat de enquêtevraag zowel aan deelnemers, als aan 
niet-deelnemers voorgelegd moet worden om de onderzoeksvraag te 
kunnen beantwoorden. 

 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Humor 

 
tekst 1 
 
Geschiedenis van de mop 
 
(…) De mop zoals wij die kennen lijkt 
een relatief nieuw genre te zijn: 
vermoedelijk is het genre ongeveer 
honderdvijftig jaar oud. (…) De 
datering van een genre is afhankelijk 5 

van hoe het genre gedefinieerd 
wordt. Als onder ‘mop’ wordt 
verstaan ‘humoristische vertelling’ is 
de mop al vele duizenden jaren oud. 
Het stramien dat tegenwoordig ‘mop’ 10 

wordt genoemd stelt echter striktere 
eisen dan alleen een verhaal met een 
grap: er moeten een clou1), 
herkenbare personages en settings 
zijn, en er zijn bepaalde eisen voor 15 

de opbouw. (…) Het bepalende 
verschil tussen de moderne mop en 
anekdotes, kluchten en vertellingen 
van vóór de negentiende eeuw is de 
clou. (…) Uit kluchtboeken blijkt dat 20 

deze eis toentertijd niet werd gesteld 
(…). [Een klucht2)] is gewoon een 
verhaal dat – voor ons gevoel – wat 
voortkabbelt en dan zomaar stopt. 
(…) Onder invloed van de 25 

modernisering veranderden oude, 
relatief onveranderlijke, mondelinge 
genres in een vluchtig, puntig genre 
(…). Een belangrijke rol bij deze 
omvorming van oude naar nieuwe 30 

genres speelde de, in het kielzog van 
de industrialisering sterk tot bloei 
gekomen stedelijke vermaakscultuur. 
In Engeland heette het music hall, in 
Amerika vaudeville, op het continent 35 

cabaret of revue. (…) Het is zeer 
waarschijnlijk dat vaudeville, music 
hall en cabaret de toon hebben gezet 
voor nieuwe standaarden voor 
humor. 40 

 
 bron: G. Kuipers, 2001 
 

 

noot 1 Een clou is de centrale eis die moderne moppentappers aan een mop stellen dat hij 

een ontknoping aan het eind heeft, waardoor het voorgaande in een ander licht wordt 

gesteld (Kuipers, 2001, p.35). 

noot 2 Het woord ‘klucht’ werd vroeger niet alleen gebruikt in de zin van komisch toneelstuk, 

maar ook voor andere (eenvoudige) humoristische genres. 
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tekst 2 
 
Statusdaling van de klucht1) 
 
Rond 1600 waren ‘kluchten’, voor 
zover te overzien, overal: ze waren 
rond de elite populair, maar 
circuleerden ook onder het gewone 
volk. [In] deze periode [kwam] de 5 

verwijdering tussen hoge en lage 
humor op gang. Hoge humor moest 
verfijnd en beschaafd zijn (…). In de 
achttiende eeuw verschijnt bovendien 
nog (…) een nieuw bezwaar tegen 10 

humoristische vertellingen, dat ook 
nu nog vaak tegen moppen gemaakt 
wordt: ze zijn niet zelf bedacht. (…)  
Dit leidt niet alleen tot steeds grotere 
taligheid van de humor, maar ook tot 15 

een nadruk op oorspronkelijkheid, 

creativiteit en gevatheid. (…) Men 
dient zijn eigen sprankelende geest 
te demonsteren door inventieve 
geestigheden en verfijnde 20 

woordgrapjes. (…) ‘Esprit’2) is geen 
kwestie van bulderlach of 
clandestiene verwijzingen, maar van 
beheerste, gedisciplineerde 
glimlachjes. Het feit dat de grap, in al 25 

haar verfijning, behoorlijk scherp kon 
zijn, wijst hoogstens op een nog 
effectievere affectbeheersing3). Deze 
opeenstapeling van bezwaren tegen 
kluchten (…) leidde (…) tot een 30 

statusdaling van de humoristische 
vertelling (…). 

 
 bron: G. Kuipers, 2001 
 

 

noot 1 Het woord ‘klucht’ werd vroeger niet alleen gebruikt in de zin van komisch toneelstuk, 

maar ook voor andere (eenvoudige) humoristische genres. 

noot 2 esprit = spitsvondigheid, geestigheid 

noot 3 affectbeheersing = beheersing van emoties, impulsen 

Pagina: 86Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-f-19-1-b 4 / 9 lees verder ►►►

tabel 1 
 
Humorstijlen naar opleidingsniveau 
 

 middelbaar  
en lager opgeleiden 

HBO  
en hoger opgeleiden 

iemand met een goed 
gevoel voor humor is … 

sociabel1), gezellig, 
uitbundig, vrolijk 

gevat, geestig,  
scherp, snel 

platte humor is … kwetsend, grof gemakkelijk, simpel, 
flauw 

 
naar: G. Kuipers, 2001 en 2013 
 

 
Toelichting 
Humorstijlen zijn opvattingen over humor. Uit tabel 1 is bijvoorbeeld af te lezen 
dat middelbaar en lager opgeleiden iemand met een goed gevoel voor humor 
veelal als een gezellig, vrolijk persoon beschrijven. 
 
 
 

noot 1  sociabel = onderhoudend, prettig in de omgang 
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Opgave 2  Defensiesamenwerking in Europa 

 
tekst 3 
 
PESCO 
 
De Europese Unie gaat meer 
investeren in defensie en ook meer 
samenwerken op dit terrein. Bij het 
instellen van de ‘Permanente 
Gestructureerde Samenwerkings-5 

overeenkomst’ (PESCO) is sprake 
van een doorbraak op dit gebied. 
Daar is ook alle aanleiding toe. (…)  
 
“Dreiging vanuit Rusland, geweld in 
het Midden-Oosten en grote 10 

migratiebewegingen in Afrika nopen 
Europa tot een sterkere defensie”, zo 
zei minister van Buitenlandse Zaken, 
Halbe Zijlstra, in Brussel, waar (…) 
de PESCO werd getekend. Maar ook 15 

de brexit (waardoor de EU een 
militaire mogendheid kwijtraakt), 
Trump1) (die twijfel zaait over de 
Amerikaanse bijstandsverplichting) 
en de verslechterde verhouding met 20 

NAVO-bondgenoot Turkije (die 
Russische raketverdedigings-
systemen koopt) spelen een rol. (…) 
 
De aangegane verplichtingen (…) 
betreffen onder meer doelstellingen 25 

voor investeringen in defensie, 
deelneming aan Europese 
capaciteitsprojecten en EU-missies 
en operaties, alsmede het verbeteren 
van de gereedheid en inter-30 

operabiliteit van militaire troepen en 
capaciteiten. 

(…) Federica Mogherini, de 
buitenlandchef van de Europese 
Unie, wil dat de EU voortaan 35 

gezamenlijk nieuwe wapensystemen 
ontwikkelt, samen materieel 
aankoopt en samen operaties 
uitvoert. Dat is volgens haar niet 
alleen goedkoper en efficiënter, maar 40 

ook de enige manier om een 
tegenwicht te bieden aan de 
Amerikanen. Zo zijn inefficiëntie en 
onnodige doublures in de EU grote 
problemen. Binnen de EU zijn 45 

bijvoorbeeld 17 tanktypes in gebruik, 
in de Verenigde Staten slechts één; 
in Europa vliegen twintig 
verschillende gevechtsvliegtuigen, in 
de Verenigde Staten zes. (…) 50 

PESCO moet ook leiden tot de 
ontwikkeling van nieuwe militaire 
technologie, waarbij de nationale 
defensie-industrieën kennis en 
belangen bundelen. (…) 55 

 
Besluitvorming over de inzet van 
militairen blijft een nationale 
verantwoordelijkheid. Belangrijk en 
het nieuwe van PESCO is echter wel 
dat de verplichtingen die worden 60 

aangegaan, niet vrijblijvend maar 
juridisch bindend zijn en de naleving 
ervan jaarlijks getoetst wordt. (…) 

 
 bron: Clingendael Instituut, 2018 

 

noot 1 president Trump van de Verenigde Staten 
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figuur 1 
 
Militaire uitgaven van NAVO in 2015     
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 naar: Consultancy.nl, 2016 
 
Toelichting 
In 2015 namen 28 lidstaten deel aan de NAVO. In figuur 1 staan 26 lidstaten. 
Lidstaat VS staat apart in een kader. Lidstaat IJsland ontbreekt.  
De 2% NAVO-richtlijn is het door de NAVO-lidstaten vastgestelde percentage 
van 2% van het bruto nationaal product (BNP) dat zij aan defensie zouden 
moeten besteden. Deze richtlijn is geen verplichting. 
Op de x-as staat het percentage van het BNP waarmee de militaire uitgaven 
van NAVO-lidstaten aan de NAVO toe- of afneemt.  Op de y-as staan de 
militaire uitgaven van NAVO-lidstaten als percentage van het BNP in 2015. De 
grootte van de bollen geeft de grootte weer van de militaire uitgaven van de 
NAVO-lidstaten ten opzichte van elkaar. De militaire uitgaven van de VS staan 
in het kader beschreven.  
Een voorbeeld: Nederland leverde in 2015 een NAVO-bijdrage van iets minder 
dan 1,2% van het BNP. De Nederlandse NAVO-bijdrage als percentage van 
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het BNP daalt. De militaire uitgaven van Nederland waren in 2015 groter dan 
die van Denemarken en kleiner dan die van Duitsland. 
 
 
tekst 4 
 
Diplomatiek compromis 
 
De opbouw van het Europese 
defensiebeleid verloopt enorm 
succesvol, zo is de boodschap van 
veel Europese politici en diplomaten. 
(…) Maar niet iedereen gebruikt 5 

zulke grote woorden. Simon 
Coveney, minister van Buitenlandse 
Zaken in (…) Ierland, bagatelliseerde 
de samenwerking op defensiegebied 
toen hij zijn parlement probeerde te 10 

overtuigen. “Het verplicht Ierland 
nergens toe. Er komt een structuur 

waarbinnen we zelf projecten kiezen 
om met andere landen samen te 
werken.” (...) 15 

De Europese defensiesamenwerking 
ziet er dan ook anders uit dan de EU-
verdragsteksten het bedoeld hadden. 
(…) Maar om iedereen te vriend te 
houden, is er dit jaar een diplomatiek 20 

compromis bedacht waarbij de 
samenwerking ook ‘inclusief’1) is. (…) 
De toetredingseisen voor Pesco zijn 
dan ook boterzacht. (…)  

 
 bron: Trouw, 2017 

 
 
 

noot 1 Dit wil zeggen dat alle EU-lidstaten mee mogen doen. 
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Opgave 3  Burgertoppen in de Streuvelse Vallei 

 
tabel 2 
 
Tevredenheid over politiek, personen van 18 jaar en ouder, 1992-2016/’17 
(in procenten) 
 

 1992 2000 2008/’09 2012/’13 2014/’15 2016/’17 

In hoeverre bent u 
tevreden over de wijze 
waarop de democratie in 
Nederland functioneert? - - 79 71 69 68 

Hoe tevreden bent u 
over het algemeen met 
wat de Nederlandse 
regering doet? - 77 75 63 61 65 

In hoeverre bent u het 
eens met de volgende 
stelling:  
Kamerleden letten te 
veel op het belang van 
enkele machtige 
groepen in plaats van op 
het algemeen belang 58 58 56 60 65 62 

 
 naar: SCP, 2017 
 
Toelichting 
In tabel 2 staat het percentage respondenten dat ‘zeer’ en ‘tamelijk’ tevreden 
heeft geantwoord op de vraag ‘In hoeverre bent u tevreden over de wijze waarop 
de democratie in Nederland functioneert?’ en ‘zeer’ en ‘min of meer’ tevreden in 
antwoord op de vraag ‘Hoe tevreden bent u over het algemeen met wat de 
Nederlandse regering doet?’ en het percentage respondenten dat  heeft 
aangegeven het ‘zeer eens’ en ‘eens’ te zijn met de stelling. 
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tabel 3 
 
Leeftijdsverdeling van de bevolking, de raadsleden en de deelnemers aan 
de burgertop in drie gemeenten in de Streuvelse Vallei, 2017 (in procenten)  
 

 leeftijd  

16-29 30-49 50+ totaal 

Streuvel     

bevolking 32 23 45 100 

raadsleden 5 25 70 100 

deelnemers burgertop 17 23 60 100 

  

Laag Zoerden      

bevolking 35 15 50 100 

raadsleden 5 15 80 100 

deelnemers burgertop 20 25 55 100 

  

Streuveldam      

bevolking 30 30 40 100 

raadsleden 10 20 70 100 

deelnemers burgertop 20 25 55 100 

 
 Deze bron is fictief. 

 
 

 
 
 

einde  
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VW-1034-a-19-2-o 

 
Examen VWO 

2019 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei

9.00 - 12.00 uur

tijdvak 2
maandag 17 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1  De gewone burger 

 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De publieke omroep streeft ernaar om alle geluiden uit de samenleving te 
laten horen, aldus bestuursvoorzitter Shula Rijxman. Tijdens de 
verkiezingscampagne waren er volop programma’s op tv waarbij ‘gewone’ 
burgers aan het woord kwamen. Jan Eikelboom van Nieuwsuur wijst er 
echter op dat het beeld dat de media van bepaalde groepen schetsen, 
lang niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid (tekst 1).  
 
Lees de regels 1 tot en met 34 van tekst 1. 
Media vervullen verschillende functies binnen een democratie, waaronder 
de informatiefunctie. Onder deze functie valt onder andere de 
agendafunctie.  

2p 1 Leg uit welke andere twee politieke functies van de media, die vallen 
onder de informatiefunctie, te herkennen zijn in de regels 1 tot en met 34 
van tekst 1. 
 
Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO, streeft ernaar om in het aanbod 
van de publieke omroep alle geluiden uit de samenleving te laten horen. 

3p 2  Welk uitgangspunt van het mediabeleid is in dit streven te herkennen? 
Om dit uitgangspunt te realiseren, heeft de overheid wettelijke 
voorschriften voor de programmering van de publieke omroep 
vastgesteld. 
 In welke wet zijn deze voorschriften te vinden? 
 Welk orgaan ziet toe op de naleving van deze wet? 
 
Stelling: Door toenemende commercialisering kan het streven van de 
NPO om alle geluiden uit de samenleving aan bod te laten komen, onder 
druk komen te staan.  

1p 3 Leg de bovenstaande stelling uit met behulp van een omschrijving van het 
begrip commercialisering.  
 
Lees de regels 35 tot en met 51 van tekst 1. 
Volgens Eijkelboom worden PVV’ers in de media weggezet als  
‘schreeuwende tokkies’. Dit is een voorbeeld van stereotypering. Een van 
de criteria om van stereotypering te kunnen spreken, is dat het een sterk 
generaliserend/vertekend/eenzijdig/vereenvoudigd beeld van de 
werkelijkheid betreft. 

2p 4 Geef twee andere criteria voor stereotypering. 
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Volledige objectiviteit bestaat niet: het beeld dat media schetsen zal nooit 
volledig overeenstemmen met de werkelijkheid. Een redactie die meer 
gemengd is, kan echter wel bijdragen aan een minder eenzijdig beeld van 
de werkelijkheid, zo wordt gesteld in de regels 50-51 van tekst 1.  

2p 5 Leg uit op welke wijze een meer gemengde redactie zou kunnen bijdragen 
aan een minder eenzijdig beeld van de werkelijkheid. Betrek in je uitleg 
een omschrijving van het begrip referentiekader. 
 
Lees de regels 52 tot en met 75 van tekst 1.  
Lang niet alle bezorgde burgers hebben angst voor de islam of 
vluchtelingen. Wel hebben deze burgers volgens Eijkelboom iets anders 
met elkaar gemeen: ze zijn allemaal negatief over politici. Populisten 
spelen hierop in.  

1p 6 Welk kenmerk van populisme sluit goed aan bij deze opvatting van ‘de 
bezorgde burger’ over politici? 
 
Lees de regels 76 tot en met 84 van tekst 1.  
Massamedia vervullen verschillende functies voor de samenleving, zoals 
de socialiserende functie en de informatiefunctie. 

2p 7 Leg uit welke andere maatschappelijke functie van de media te 
herkennen is in de regels 76 tot en met 84 van tekst 1. 
 
 

Opgave 2  Terug naar een meerderheidsstelsel? 

 
Bij deze opgave horen tekst 2 en de figuren 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2017 was het precies 100 jaar geleden dat Nederland het 
meerderheidsstelsel afschafte en het huidige kiesstelsel van evenredige 
vertegenwoordiging invoerde. Maar hoe zou de Tweede Kamer er na de 
verkiezingen van 2017 uitgezien hebben als alles bij het oude was 
gebleven? De NOS zocht het uit (tekst 2, figuur 1 en figuur 2). 
 
Lees de regels 1 tot en met 28 van tekst 2 en bekijk figuur 1. 
Met het huidige kiesstelsel behaalde de PvdA bij de verkiezingen van 
2017 negen zetels. Bij de overstap naar een meerderheidsstelsel zou 
deze partij, op basis van hetzelfde aantal stemmen, geen zetels krijgen. 

3p 8 Leg uit dat de PvdA bij hantering van het huidige kiesstelsel wél en bij 
hantering van het meerderheidsstelsel geen zetels toebedeeld krijgt. 
Betrek in je uitleg de werking van beide kiesstelsels en een gegeven uit 
figuur 1. 
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Lees de regels 29 tot en met 45 van tekst 2 en gebruik figuur 2. 
2p 9 Leg uit dat hantering van een meerderheidsstelsel negatieve invloed kan 

hebben op de mate van representativiteit van de besluiten van de Tweede 
Kamer. Betrek in je uitleg een gegeven uit figuur 2.  
 
Zie de regels 40 tot en met 45 van tekst 2. 
De verkiezingsuitslag is tegenwoordig minder voorspelbaar dan in de 
negentiende eeuw. Dit heeft naast de invoering van een ander kiesstelsel 
ook te maken met veranderingen in de politieke cultuur vanaf de jaren 
zestig van de vorige eeuw. 

2p 10 Noem een verandering in de politieke cultuur en leg uit dat deze heeft 
bijgedragen aan het feit dat de verkiezingsuitslagen minder voorspelbaar 
zijn geworden. 
 
Lees de regels 46 tot en met 65 van tekst 2.  

2p 11 Leg uit dat de werking van ons huidige kiesstelsel ertoe leidt dat er na de 
verkiezingen vrijwel nooit direct duidelijkheid bestaat over de 
samenstelling van het nieuwe kabinet.  
 
 

Opgave 3  Politiek & klimaat 

 
Bij deze opgave horen de teksten 3 en 4 en figuur 3 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Op 12 december 2015 werd bij de internationale Klimaatconferentie van 
Parijs een belangrijk akkoord gesloten. Dit Verdrag van Parijs verplicht de 
bijna 200 deelnemende landen om nationale klimaatplannen op te stellen 
waarmee de opwarming van de aarde beperkt moet worden. Zo blijft het 
klimaat leefbaar, ook voor toekomstige generaties. 
In juni 2017 nam president Trump het besluit om de Verenigde Staten 
terug te trekken uit het Verdrag van Parijs (tekst 3). Nederland nam in 
datzelfde jaar concrete afspraken op in het regeerakkoord om tegemoet te 
komen aan de doelstellingen van Parijs (tekst 4 en figuur 3). 
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Maak gebruik van de inleiding en de regels 1 tot en met 18 van tekst 3. 
Internationale samenwerking kan bemoeilijkt worden door het dilemma 
van collectieve actie. De klimaatkwestie is een voorbeeld van een 
onderwerp waarbij dit dilemma vaak een rol speelt.  

2p 12 Leg uit dat het dilemma van collectieve actie vaak een rol speelt bij (de 
totstandkoming van) internationale klimaatakkoorden. Illustreer beide 
kanten van het dilemma met een ander gegeven uit de inleiding en/of de 
regels 1 tot en met 18 van tekst 3. 
 
Lees tekst 3. 
Bij het typeren van internationale verhoudingen wordt onderscheid 
gemaakt tussen het klassieke en het postklassieke beeld van de 
internationale orde.  

4p 13 Noem twee kenmerken van het postklassieke beeld van de internationale 
orde die te herkennen zijn in tekst 3. Illustreer ieder kenmerk met een 
ander voorbeeld uit tekst 3. 
 
We onderscheiden twee soorten internationale samenwerking: 
intergouvernementele samenwerking en supranationale samenwerking. 

2p 14  Van welk type samenwerking zijn internationale conferenties van 
 de VN, zoals de Klimaatconferentie van Parijs, een voorbeeld? 
 Geef aan wat kenmerkend is voor deze vorm van samenwerking. 
 
Lees tekst 4. 
Een van de partijen die voor invoering van een klimaatwet gepleit heeft, is 
de ChristenUnie. 

3p 15  Geef aan tot welke politieke stroming de ChristenUnie behoort. 
 Leg uit welk uitgangspunt van deze stroming ten grondslag zou 

kunnen liggen aan de betrokkenheid van deze partij bij de 
klimaatdiscussie. 

 
Zie de regels 19 tot en met 24 van tekst 4 en bekijk figuur 3. 
Het opnemen van concrete maatregelen in het regeerakkoord leidt soms 
tot kritiek. In figuur 3 is een voorbeeld van zo’n kritiekpunt te herkennen.  

2p 16  Welke kritiek met betrekking tot het opnemen van concrete  
 maatregelen in het regeerakkoord is te herkennen in figuur 3?  
 Leg uit of de situatie waarop deze kritiek betrekking heeft, past bij een 

monistische of bij een dualistische verhouding tussen regering en 
parlement.  
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Maak gebruik van tekst 4. 
Het proces van politieke besluitvorming over de Klimaatwet kan 
geanalyseerd worden met behulp van het barrièremodel van politieke 
besluitvorming. In dit model worden vier barrières onderscheiden.  

3p 17  Wat is de laatste barrière die genomen is in het besluitvormingsproces 
 over de Klimaatwet op het moment dat tekst 4 geschreven werd? 
 Noem een gegeven uit tekst 4 waaruit dit blijkt. 
 Omschrijf vervolgens de barrière die daarna genomen moet worden. 
 
 

Opgave 4  Buienradar voor boeven 

 
Bij deze opgave horen de teksten 5 tot en met 7 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In mei 2017 presenteerde de Nationale Politie de eerste resultaten van 
experimenten met het zogenaamde Criminaliteits Anticipatie Systeem 
(CAS). CAS berekent op basis van onder andere aangiften en statistieken 
van het CBS waar en wanneer een verhoogde kans op bepaalde soorten 
criminaliteit bestaat. Deze ‘buienradar voor boeven’ is een voorbeeld van 
een nieuwe trend die predictive policing heet: het voorspellen van 
misdaad op basis van grote hoeveelheden data (tekst 5). 
Het inzetten van CAS zou de effectiviteit van het politiewerk kunnen 
vergroten, maar leidt ook tot kritiek (tekst 6). 
In de Amerikaanse staat Pennsylvania werd een jaar eerder al aan een 
andere vorm van computergestuurde kansberekening gewerkt: een 
systeem dat de kans voorspelt dat een veroordeelde crimineel in de 
toekomst opnieuw in de fout gaat (tekst 7). 
 
Lees de regels 1 tot en met 26 van tekst 5. 
Zowel de wijze waarop CAS criminaliteit voorspelt als de wijze waarop de 
politie op deze resultaten inspeelt, sluit aan bij een van de theorieën ter 
verklaring van criminaliteit. 

4p 18  Welke theorie wordt hier bedoeld? 
 Omschrijf deze theorie aan de hand van de drie factoren die bepalend 

zijn voor de mate van criminaliteit. 
 Leg uit dat de wijze waarop CAS criminaliteit voorspelt, aansluit bij 

een van de drie factoren van deze theorie.  
 Leg uit dat de wijze waarop de politie op de resultaten van CAS 

inspeelt, aansluit bij een van de drie factoren van deze theorie.  
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Maak gebruik van de regels 1 tot en met 26 van tekst 5.  
3p 19 Leg uit dat de oververtegenwoordiging van mensen met een lage 

maatschappelijke positie in de geregistreerde criminaliteit door het 
gebruik van CAS verder zou kunnen toenemen (self-fulfilling prophecy). 
Betrek in je uitleg: 
 een kenmerk van het type criminaliteit waarbij leden van deze groep 

oververtegenwoordigd zijn; 
 een gegeven uit de regels 1 tot en met 26 van tekst 5. 
 
Lees de regels 27 tot en met 39 van tekst 5. 
CAS wordt onder andere ‘gevoerd’ met cijfers uit politiestatistieken. Het 
systeem wordt niet gebruikt om voorspellingen te doen over delicten zoals 
moord. 
In het geval van moord en doodslag zijn politiestatistieken waarschijnlijk 
… (1) … als bron om uitspraken te doen over het aantal van deze delicten 
in een bepaalde wijk in een bepaalde periode. Omdat deze delicten 
relatief weinig voorkomen, kunnen de uitkomsten echter niet als … (2) … 
worden beschouwd. 

4p 20  Leg uit welk begrip ingevuld moet worden bij (1): betrouwbaar of  
 generaliseerbaar. Betrek in je uitleg een omschrijving van dit begrip. 
 Leg uit welk begrip ingevuld moet worden bij (2): betrouwbaar of 

generaliseerbaar. Betrek in je uitleg een omschrijving van dit begrip. 
 
Maak gebruik van tekst 5. 
Bij criminaliteitsbestrijding door de overheid kunnen we onderscheid 
maken tussen preventie en repressie.  

2p 21 Leg uit met behulp van een gegeven uit tekst 5 dat in de inzet van CAS 
beide begrippen te herkennen zijn. 
 
Lees de regels 1 tot en met 40 van tekst 6.  
Het voorbeeld van Rienks illustreert dat in de discussie over ‘predictive 
policing’ een dilemma van de rechtsstaat een rol speelt. 

4p 22  Noem en omschrijf de twee belangen/begrippen die in dit dilemma  
 tegenover elkaar staan. 
 Leg uit dat deze belangen/begrippen op gespannen voet kunnen staan 

wanneer predictive policing wordt ingezet om drugscriminaliteit op te 
sporen. Betrek in je uitleg per belang/begrip een (ander) gegeven uit 
de regels 1 tot en met 40 van tekst 6. 
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Lees de regels 41 tot en met 62 van tekst 6. 
In predictive policing herkent Marc Schuilenburg de bredere verschuiving 
(binnen de opsporing) van daad naar intentie. 

2p 23 Beschrijf een andere ontwikkeling binnen de opsporing waarin deze 
verschuiving ook zichtbaar is. Geef hiervan een voorbeeld. 
 
Lees tekst 7. 
In het denken over straf kunnen twee soorten theorieën onderscheiden 
worden: de absolute theorieën en de relatieve theorieën.  

3p 24 Beschrijf het verschil tussen beide soorten theorieën en leg vervolgens uit 
bij welk van de twee theorieën het experiment uit tekst 7 meer aansluit. 
 
 

Opgave 5  Overname Nederlandse media 

 
Bij deze opgave horen tekst 8 en figuur 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Steeds meer mediaorganisaties worden overgenomen door buitenlandse 
bedrijven. In figuur 4 is te zien dat in september 2017 vier van de zes 
grote mediaorganisaties in Nederland in buitenlandse handen zijn. 
Volgens het Commissariaat voor de Media en de hoofdredacteur van NRC 
Handelsblad vormt deze situatie echter geen bedreiging voor de diversiteit 
en/of onafhankelijkheid van het media-aanbod (tekst 8).  
 
Lees de regels 1 tot en met 21 van tekst 8 en bekijk figuur 4.  
De overname van Nederlandse media door buitenlandse mediabedrijven 
is een voorbeeld van persconcentratie. Bij persconcentratie kan er sprake 
zijn van horizontale, verticale en/of diagonale concentratie. 

2p 25 Over welke twee vormen van persconcentratie geeft figuur 4 informatie? 
Leg elk antwoord uit met behulp van een gegeven uit figuur 4.  
 
Zie figuur 4 met de toelichting. 
Bij de NPO wordt gesproken over budget, terwijl bij de andere 
mediabedrijven over jaaromzet gesproken wordt. 

2p 26 Leg uit waarom er voor het geld van de NPO een andere term gebruikt 
wordt dan voor het geld van de andere mediabedrijven.  
 
Lees de regels 22 tot en met 31 van tekst 8. 
De persconcentratie in tekst 8 betreft aanbiedersconcentratie. 

3p 27 Leg uit dat deze vorm van concentratie waarschijnlijk geen directe 
gevolgen heeft voor de interne en externe pluriformiteit op de 
dagbladenmarkt. Betrek in je uitleg een omschrijving van de begrippen 
aanbiedersconcentratie, interne pluriformiteit en externe pluriformiteit. 
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Lees de regels 32 tot en met 40 van tekst 8. 
2p 28  Naar welk begrip verwijzen de puntjes bij (a) in regel 35 van tekst 8? 

 Naar welke actor binnen de organisatie van een dagblad verwijst 
“NRC” in regel 36? En naar welke actor verwijst “Mediahuis” in 
regel 37? 

 
De overname door buitenlandse bedrijven betreft niet alleen kranten, 
maar ook televisieproducenten. In NRC Handelsblad van 8 september 
2017 gaf een media-econoom aan hierin geen reden tot zorg te zien: 
“Zolang er vraag naar is, maken producenten Nederlandse programma’s, 
of ze nu in buitenlandse of Nederlandse handen zijn.” 

2p 29 Bij welke politieke stroming en bijbehorend uitgangspunt van deze 
stroming sluit het standpunt van de media-econoom goed aan? 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  De gewone burger 

 
tekst 1 
 
Meer gewone burgers op tv; niet alleen de boze 
 
Bij de Tweede Kamerverkiezingen 
stemde een op de drie 
Nederlanders op basis van de 
informatie die ze kregen van de 
publieke omroep. Dat zei Gijs van 5 

Beuzekom, netmanager van NPO 2, 
gisteren in Hilversum bij het 
omroepdebat. 
 
Het debat van dinsdag had als 
centrale vraag of de publieke omroep 10 

wel alle geluiden in de samenleving 
laat horen. In november zei bestuurs-
voorzitter Shula Rijxman dat de NPO 
beter zijn best ging doen om alle 
soorten Nederlanders aan het woord 15 

te laten. Tijdens de verkiezings-
campagne kwam vervolgens een 
stroom van programma’s op gang 
met kiezers uit het land. 
EénVandaag, Pauw & Jinek, 20 

Brandpunt, Nieuwsuur, het herrezen 
Lagerhuis; allemaal haalden ze 
gewone burgers binnen. Is de 
omroep geslaagd in de opzet? 
 
Rijxman vindt van wel, net als andere 25 

sprekers dinsdag. Zij zei dinsdag dat 
het tonen van alle lagen van de 
bevolking een belangrijke taak is van 
de omroep, opdat de kijker via de tv 
ook kennismaakt met de ander: “Een 30 

voorwaarde voor een goed functio-
nerende democratie is dat er een 
minimaal gedeeld beeld van de 
werkelijkheid bestaat.”

Beeld komt niet overeen met 35 

werkelijkheid 
Jan Eikelboom van Nieuwsuur zet 
daar echter vraagtekens bij. “Het 
beeld in de media komt niet overeen 
met de werkelijkheid. Dat geldt voor 40 

Antillianen, moslims, maar ook voor 
bijvoorbeeld PVV’ers, die worden 
weggezet als schreeuwende 
tokkies1).”  
 
Bert Huisjes van omroep WNL: “De 45 

meeste redacteuren wonen in 
Amsterdam en vinden het probleem 
met bakfietsen veel urgenter dan 
mensen uit Apeldoorn.” 
Een van de oplossingen zou zijn om 50 

de redacties gemengder te maken. 
 
Eikelboom maakt voor Nieuwsuur 
binnenlandse reportages. In de serie 
‘Buiten het Binnenhof’ portretteerde 
hij een breed palet aan gewone 55 

burgers. “Er komen op tv best veel 
burgers aan het woord”, zei hij voor 
aanvang van het debat in Hilversum.  
Dat is volgens Eikelboom niet louter 
een reactie op de opkomst van het 60 

populisme. “Het heeft ongetwijfeld 
met Trump en Wilders te maken. 
Maar het gaat om bezorgde burgers 
in brede zin. Er zijn ook veel burgers 
ontevreden die geen angst voor de 65 

islam of vluchtelingen hebben.”
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Eikelboom zegt dat hij is geschrok-
ken van de kloof tussen burgers en 
politiek. “Of burgers zich nu zorgen 
maken over moslims, populisme of 70 

armoede; ze zijn allemaal negatief 
over politici. Politiek is te negatief, er 
is een gebrek aan fatsoen, en 
iedereen begint over die duizend 
euro die premier Rutte had beloofd.” 75 

 

Waarom laat de omroep zoveel 
gewone mensen aan het woord? 
“Deze samenleving bestaat uit 
eilandjes en men weet niet meer wat 
er op andermans eiland gebeurt. De 80 

kloven ontstaan door onwetendheid. 
De publieke omroep kan, door ver-
breding te zoeken, bruggen slaan 
tussen die eilanden.” 

 
 naar: nos.nl, 24 maart 2017 

 
 

noot 1 De term tokkie wordt gebruikt als een scheldwoord voor een persoon of groep mensen 

met een asociale mentaliteit/asociaal gedrag. 
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Opgave 2  Terug naar een meerderheidsstelsel? 

 
tekst 2 
 
Hoe zou de Kamer eruitzien met een meerderheidsstelsel? 
 
Hoe zou de Kamer er na deze 
verkiezingen uitgezien hebben als 
alles bij het oude was gebleven? 
 
Voor een antwoord op deze vraag 
zijn er een paar cruciale aanpas-5 

singen nodig ten opzichte van de 
situatie honderd jaar terug. Alleen al 
omdat de Tweede Kamer honderd 
jaar geleden geen 150, maar 100 
leden telde. Maar ook omdat de 10 

bevolkingsconcentraties nu heel 
anders zijn en omdat Flevoland 
destijds nog niet bestond. De lijnen 
van de districten moesten in de kaart 
dus anders worden getrokken dan 15 

toen gebeurde (zie figuur 1). 
Nederland is opgedeeld in 150 
gelijke districten, met gemiddeld 
115.000 inwoners per district. Daarbij 
is geprobeerd zo veel mogelijk duide-20 

lijke regionale identiteiten als uit-
gangspunt te hanteren. Grote steden 
zijn langs wijkgrenzen gesplitst. 
Bovendien is er gewerkt met een 
systeem van relatieve meerderheid. 25 

 
De gevolgen van terugkeer naar een 
meerderheidsstelsel zijn zichtbaar 
gemaakt in figuur 1 en 2.  
 
Oneerlijk 
De ondervertegenwoordiging van 30 

kleinere partijen was een van de 
belangrijke argumenten voor de 

systeemwijziging honderd jaar 
geleden. “Een scheve verhouding 
tussen electorale steun en het daad-35 

werkelijk behaalde zetelaantal vinden 
wij Nederlanders niet eerlijk”, zegt de 
Leidse hoogleraar politicologie Ruud 
Koole. 
In het Nederland van de negentiende 40 

eeuw hadden de verkiezingen voor 
veel kiezers praktisch gezien geen 
enkele betekenis, omdat hun favo-
riete partij geen enkele kans had op 
een meerderheid in hun district. 45 

 
Voordelen 
Een districtenstelsel heeft echter ook 
voordelen. “Als je in het huidige 
Nederland je stem hebt uitgebracht 
en de uitslag is duidelijk, moet je 50 

maar afwachten wat voor kleur het 
uiteindelijke kabinet krijgt”, legt Koole 
uit. “Daar hebben de Britten veel 
minder last van. Die hebben meer het 
gevoel dat zij rechtstreeks bepalen 55 

wie er aan de macht komt.” 
Bovendien is er in Groot-Brittannië 
een sterkere regionale band tussen 
Lagerhuisleden en hun achterban. 
Wie daar zorgen of vragen heeft over 60 

een bepaald onderwerp, kan die 
vrijdagmiddag rechtstreeks kwijt 
tijdens het spreekuur van zijn ‘eigen’ 
Lagerhuislid. Die komt in Londen op 
voor zijn eigen district. 65 

 
 naar: nos.nl, 24 maart 2017 
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figuur 1 
 
Verkiezingsuitslag in het meerderheidsstelsel     
 

 
 
 naar: nos.nl, 24 maart 2017 

Pagina: 106Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-a-19-2-b 6 / 13 lees verder ►►►

figuur 2 
 
Vergelijking zetelverdeling bij verschillende kiesstelsels  
 
Zetelverdeling in 
huidige kiesstelsel 
Uitslag Tweede 
Kamerverkiezingen 2017 
 

partij aantal zetels 

VVD 33 

PVV 20 

CDA 19 

D66 19 

GL 14 

SP 14 

PvdA 9 

CU 5 

PvdD 5 

50PLUS 4 

SGP 3 

Denk 3 

FvD 2 
 

Zetelverdeling in 
meerderheidsstelsel 
Fictieve uitslag 
 
 

partij aantal zetels 

VVD 110 

PVV 15 

CDA 7 

D66 7 

GL 7 

SP 3 

Denk 1 
 

 
 naar: nos.nl, 24 maart 2017 
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Opgave 3  Politiek & klimaat 

 
tekst 3 
 
Trump: ‘Parijs’ was ramp voor economie VS 
 
Vanavond in de Rozentuin van het 
Witte Huis, waar presidenten graag 
hun successen vieren, maakte 
Donald Trump aan de laatste twijfel 
een einde. Het klimaatakkoord van 5 

Parijs, waar tot nu toe alleen Syrië en 
Nicaragua buiten vielen, wordt door 
hem opgezegd. Alleen op veel 
gunstiger voorwaarden voor de VS 
wil hij eventueel weer aanhaken. 10 

 
Net als tijdens de campagne, toen hij 
de opzegging nadrukkelijk beloofde, 
hekelde Trump de afspraken in Parijs 
als economisch rampzalig voor de 
Verenigde Staten. De beperking van 15 

de inzet van fossiele brandstoffen zal 
de economische groei afknijpen en 
miljoenen banen kosten. 
 
Aan het besluit ging een heftige 
interne strijd in het Witte Huis vooraf. 20 

‘Nationalisten’, zoals zijn adviseur 

Steve Bannon, wilden dat hij zijn 
belofte nakwam en de VS losmaakte 
uit een akkoord dat volgens hen de 
soevereiniteit van het land aantast. 25 

‘Internationalisten’, zoals minister 
van buitenlandse zaken Rex 
Tillerson, pleitten voor blijven, uit 
angst dat de betrekkingen met de 
rest van de wereld schade op zullen 30 

lopen. Het land zal in een aantal fora 
niet meer meepraten of serieus 
genomen worden.  
En handelspartners als China of 
Europa, zo waarschuwden grote 35 

Amerikaanse bedrijven, zouden 
kunnen besluiten dat bedrijven in de 
VS door het gebrek aan actie tegen 
broeikasgassen een oneerlijk 
concurrentievoordeel hebben. Dat 40 

zou kunnen leiden tot een ‘CO₂-
heffing’ op Amerikaanse producten 
en – als de VS antwoordt met invoer-
heffingen – een handelsoorlog. 

 
 naar: Trouw, 1 juni 2017 
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tekst 4 
 
Rutte III legt klimaatdoel in wet vast 
 
Met een klimaatwet en een nieuw 
energieakkoord geeft het nieuwe 
kabinet zijn duurzame ambities vorm.  
Er komt een klimaatwet met juridisch 
afrekenbare milieudoelen, zoals het 5 

terugbrengen van de  CO₂-uitstoot. 
Daarmee maakt het nieuwe kabinet 
serieus werk van het internationale 
klimaatakkoord van Parijs. 
 
De komst van een klimaatwet is een 10 

vurige wens van D66 en de 
ChristenUnie. Deze partijen 

ondertekenden vorig jaar het initiatief 
van PvdA en GroenLinks om tot zo’n 
wet te komen. De wet die het aan-15 

staande kabinet voor ogen heeft, is 
een afgezwakte variant van het oor-
spronkelijke voorstel.  
 
Het regeerakkoord zal enkele 
concrete milieumaatregelen bevatten, 20 

zoals, naar verluidt, een kilometer-
heffing voor vrachtverkeer en geld 
voor woningcorporaties om huur-
panden extra te isoleren. 

 
 naar: Trouw, 6 oktober 2017 
 
 
figuur 3     
 

 
 
 bron: www.tomjanssen.net, 6 juni 2017 
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Opgave 4  Buienradar voor boeven 

 
tekst 5 
 
Misdaad voorspellen, het kan echt 
 
Het is géén ‘glazen bol’, volgens de 
Nationale Politie. Toch probeert een 
nieuw computersysteem (CAS) de 
plaats en het tijdstip van zakken-
rollerij, straatroof, geweld, diefstal en 5 

bedrijfsinbraken vooraf te voor-
spellen. Maandag presenteerde de 
politie resultaten van pilots in onder 
meer Hoorn, Enschede, Groningen 
en Den Haag. 10 

 
Het systeem gebruikt data, héél veel 
data, om daarmee bijvoorbeeld 
woninginbraken te voorspellen. CAS 
wordt onder andere ‘gevoerd’ met 
informatie uit aangiften en gegevens 15 

van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). Bij deze laatste 
bron gaat het bijvoorbeeld om infor-
matie over het aantal uitkeringen per 
wijk, leeftijden, geslacht en gezins-20 

samenstellingen. Computerbereke-
ningen bepalen vervolgens waar en 
wanneer de politie een verhoogde 
kans op criminaliteit kan verwachten. 
De politie speelt daarop in door extra 25 

te surveilleren in die wijken. 
 
Moord niet 
CAS legt als het ware een raster over 
een wijk, met ‘vakjes’ van 125 bij 125 
meter. Als een vakje rood is, voor-30 

spelt CAS problemen zoals een 
straatroof. Het systeem doet voor-
spellingen binnen tijdslots van maxi-
maal vier uur. 
Hoe meer gegevens het systeem 35 

heeft, hoe slimmer het voorspelt. 
Moord komt te weinig voor om er met 
big data goede voorspellingen over 
te doen. 

 
 naar: NRC Handelsblad, 16 mei 2017 
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tekst 6 
 
Predictive policing: Buienradar voor boeven 
 
Oud-politiemedewerker Rienks 
schreef voor de politieacademie het 
boek Predictive Policing: Kansen 
voor een veiligere toekomst. 
“Predictive policing kan ons een hele 5 

hoop ellende besparen. Er zitten 
natuurlijk allerlei haken en ogen aan, 
maar als je vertrouwen hebt in de 
modellen en ze goed toetst, dan kun 
je een hoop narigheid voorkomen.” 10 

 
Die haken en ogen, daar heeft 
Rienks nog een leuk verhaal over. 
Door gegevens over kentekens en 
reispatronen te combineren kan de 
politie sinds 2011 auto’s opsporen 15 

waarvan de kans statistisch gezien 
groot is dat er drugs mee gesmok-
keld worden. Die aanpak werpt zijn 
vruchten af: door de controle te 
focussen op de voertuigen die de 20 

computer aanwijst, is het aantal 
gevonden grammen heroïne per 
gecontroleerd voertuig gestegen van 
5 naar 1027. Rienks: “Het werkt erg 
goed, maar het gaat ook weleens 25 

mis.” Zo kon het dat een poos 
geleden een verdachte auto op de 
snelweg in de buurt van Rotterdam 
met veel toeters en bellen werd 
klemgereden. De bestuurder bleek 30 

geen drugssmokkelaar, maar een 
geschokte oudere dame die net een 

spuitje voor haar poedel had 
gehaald. Haar pas aangeschafte 
tweedehands auto was, zo werd later 35 

duidelijk, van een smokkelaar 
geweest. Het nummerbord stond 
daarom nog in het systeem. De route 
die ze die dag reed, paste toevallig 
precies in een verdacht reispatroon.  40 

 
(…) Er wordt steeds meer gemeten 
en gedeeld, niet in de laatste plaats 
dankzij smartphones en sociale 
media. Het valt te verwachten dat 
daar, nu voorspellingstechniek royaal 45 

voorhanden is, alleen maar meer 
gebruik van gemaakt zal worden. 
 
Het sluipende gevaar is wat de WRR 
‘datadeterminisme’ noemt. Het risico 
dat individuen worden beoordeeld op 50 

basis van wat statistisch gezien aan-
nemelijk is dat ze gaan doen, in 
plaats van wat ze feitelijk gedaan 
hebben. Universitair docent crimi-
nologie Marc Schuilenburg heeft er 55 

een andere, meer dramatische term 
voor: ‘de gedachtenpolitie’ – een 
politieorganisatie meer gericht op 
intentie dan op de daad zelf. Deze 
verschuiving naar intentie is volgens 60 

Schuilenburg deel van een bredere 
ontwikkeling. (…) 

 
 naar: De Groene Amsterdammer, 8 juni 2016 
 
 

Pagina: 111Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-a-19-2-b 11 / 13 lees verder ►►►

tekst 7 
 
Experiment Pennsylvania 
 
De Amerikaanse staat Pennsylvania 
werkt momenteel aan een systeem 
dat rechters helpt bij het bepalen van 
de strafmaat. Op basis van onder 
meer iemands criminele verleden 5 

(eerdere arrestaties en veroorde-
lingen), geslacht, leeftijd en postcode 
wordt een voorspelling gedaan over 

zijn toekomstige wandaden. Is de 
kans statistisch gezien groot dat een 10 

dader ooit opnieuw een vergrijp 
pleegt, dan kan hij bij voorbaat extra 
zwaar gestraft worden. Andersom 
kan een dader aan wie een hemels-
blauwe toekomst wordt toegedicht 15 

strafvermindering krijgen. 
 
 naar: De Groene Amsterdammer, 8 juni 2016 
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Opgave 5  Overname Nederlandse media 

 
tekst 8 
 
De Nederlandse media zijn niet langer Nederlands 
 
Misschien kijkt u Heel Holland Bakt, 
leest u ‘de krant van wakker 
Nederland’ en luistert u naar 
100%NL. Oer-Hollandse namen die 
niet doen vermoeden dat de makers 5 

in buitenlandse handen zijn. De 
producent van Heel Holland Bakt is 
onderdeel van een Duits media-
concern, De Telegraaf heeft sinds 
juni dit jaar een Belgische eigenaar 10 

en het moederbedrijf van 100%NL is 
voor 60 procent in handen van een 
Oostenrijker. 
 
Buitenlandse eigenaren zijn eerder 
regel dan uitzondering in de 15 

Nederlandse mediasector. Sinds de 
overname van Telegraaf Media 
Groep (TMG) door Mediahuis zijn 
vier van de zes grote media-
organisaties in Nederland in 20 

buitenlandse handen. 

Hoe erg is dat? Volgens het 
Commissariaat voor de Media, dat 
toeziet op de pers, heeft de verkoop-
golf van de laatste jaren geen nega-25 

tieve gevolgen voor de nieuws-
voorziening. “Ook wanneer de dag-
bladenmarkt in handen is van enkele 
partijen kan er nog een divers aan-
bod zijn. Wel wordt het risico op een 30 

afname groter”, aldus een zegsman. 
 
Net als bij TMG leeft bij NRC niet het 
idee dat ‘de Belgen’ een gevaar 
vormen. NRC-hoofdredacteur Peter 
Vandermeersch: “… (a) … van NRC 35 

bepaalt heel helder dat NRC 
onafhankelijk is en blijft. Mediahuis 
heeft in de voorbije drie jaar nog 
nooit geprobeerd om aan die 
onafhankelijkheid te tornen.” 40 

 
 naar: NRC Handelsblad, 8 september 2017 
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figuur 4      
 
Zes grote mediaorganisaties 
 
 

NPO De Persgroep Sanoma Mediahuis RTL Talpa Holding

€ 905 mln

€ 769 mln

€ 639 mln

€ 520 mln
€ 495 mln

€ 314 mln

o.a. AD, de
Volkskrant,

Q-Music

Libelle, Linda,
NU.nl

NRC, TMG,
de Limburger RTL 4, 5, 7

en Z

o.a. SBS,
Radio 538

Legenda:
in Nederlandse handen
in buitenlandse handen  

 
naar: NRC Handelsblad, 8 september 2017 

 
Toelichting 
De bedragen geven de meest recente jaaromzet (per september 2017) 
van de mediaorganisaties aan. Bij de NPO betreft dit bedrag het meest 
recente budget (per september 2017).  
 
 
 
 

einde  einde  
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VW-1034-f-19-2-o 

Examen VWO 

2019 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei

9.00 - 12.00 uur

tijdvak 2
maandag 17 juni
13.30 - 16.30 uur
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Aanwijzing voor de kandidaat 

 
 
Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 
 
 
 

Opgave 1  Goud 

 
Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
(1) Goud wordt al duizenden jaren als waardevol metaal gezien en kent in 
al die tijd uiteenlopende toepassingen. Al in het oude Egypte was goud 
een ruilmiddel. Tot in de twintigste eeuw na Christus is goud gebruikt in 
munten. Inmiddels zijn munten niet meer direct gekoppeld aan een 
goudwaarde. Toch bezitten centrale banken nog steeds goud, als 
noodvoorraad. Goud zit ook in waardevolle sieraden, zoals in de 
trouwringen die pasgehuwden elkaar omdoen.  
(2) In vroegere eeuwen werden aan goud magische krachten toegekend, 
zoals door beoefenaars van de alchemie in de middeleeuwen: een 
combinatie van magie en wetenschap. Deze voorlopers van de 
natuurwetenschappers hebben geprobeerd andere materialen in goud te 
veranderen. Vanuit huidige wetenschappelijke inzichten uit de nucleaire 
fysica over de opbouw van atomen van goud is te verklaren dat hen dat 
nooit gelukt is. 
(3) Goud wordt gewonnen in goudmijnen, onder andere in Suriname. De 
handel in goud is internationaal. In juni 2017 heeft Nederland het initiatief 
tot het Convenant Verantwoord Goud genomen. Deze opgave gaat over 
sociale en politieke aspecten van goud, goudwinning en goudhandel. 
 
Gebruik de eerste alinea van de inleiding. 
Goud kan bindingen tussen mensen versterken. Er zijn vier typen 
bindingen te onderscheiden.  

2p 1 Leg uit welke twee typen bindingen, die versterkt kunnen worden door het 
gebruik van goud, te herkennen zijn in de inleiding. Gebruik in je uitleg: 
 de namen en omschrijvingen van de twee typen bindingen; 
 een voorbeeld van elk type binding uit de eerste alinea van de 

inleiding. 
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Gebruik de inleiding.  
Goud heeft een lange geschiedenis als ruilmiddel.  

2p 2 a Leg uit dat in het gebruik van goud als ruilmiddel een sociale institutie 
 te herkennen is. Gebruik in je uitleg de omschrijving van het 
 kernconcept sociale institutie. 
b Leg uit dat het kenmerk dat instituties ‘enerzijds vrij stabiel, maar 
 anderzijds ook relatief veranderlijk zijn’ te herkennen is in het gebruik 
 van goud als ruilmiddel. Gebruik in je antwoord:  

 het gegeven kenmerk van instituties; 
 informatie uit de inleiding over het gegeven kenmerk van 

instituties. 
 
Gebruik de tweede alinea van de inleiding. 
Socioloog Weber heeft het begrip onttovering gebruikt om rationalisering 
te typeren.  

2p 3 a Leg uit dat onttovering te herkennen is in de veranderde betekenis van 
 goud, zoals beschreven in de inleiding. Gebruik in je uitleg: 

 een omschrijving van het begrip onttovering; 
 informatie uit de tweede alinea van de inleiding waaruit onttovering 

blijkt. 
b Leg uit dat rationalisering te herkennen is in de veranderde betekenis 
 van goud, zoals beschreven in de inleiding. Gebruik in je uitleg: 

 de omschrijving van het kernconcept rationalisering; 
 informatie uit de tweede alinea van de inleiding waaruit 

rationalisering blijkt. 
 
Gebruik tekst 1. 
In tekst 1 wordt de samenleving in de Surinaamse goudvelden 
beschreven. 

2p 4 Leg uit welk sociaalwetenschappelijk paradigma te herkennen is in de 
beschrijving van deze samenleving. Gebruik in je uitleg: 
 een kenmerk van het gekozen paradigma; 
 een voorbeeld uit tekst 1 van het gekozen kenmerk. 
Je mag het rationele actor-paradigma niet gebruiken. 
 
Gebruik tekst 1. 
Econoom De Soto beschrijft de ‘goudzoekerswet’. 

1p 5 Leg uit dat binding te herkennen is in de omstandigheden waaronder de 
goudzoekerswet tot stand komt. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het hoofdconcept binding; 
 informatie uit tekst 1 over deze omstandigheden. 
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Gebruik tekst 1. 
Econoom De Soto beschrijft in tekst 1 het functioneren van de 
goudzoekerswet. 

1p 6 Leg uit dat het functioneren van de goudzoekerswet verklaard kan worden 
vanuit het rationele actor-paradigma. Gebruik in je uitleg: 
 een kenmerk van het rationele actor-paradigma; 
 een voorbeeld uit tekst 1 van het gekozen kenmerk. 
 
Gebruik tekst 1. 
Staten zijn voortdurend in ontwikkeling. De politieke macht van staten 
verandert door bepaalde processen, zoals formalisering.  

2p 7 Leg uit dat formalisering van de goudzoekerswet kan bijdragen aan 
verdere staatsvorming van Suriname. Gebruik in je uitleg: 
 een omschrijving van het begrip formalisering; 
 een voorbeeld uit tekst 1 van formalisering; 
 de omschrijving van het kernconcept staatsvorming. 
 
Ondanks dat goud een zeer waardevol metaal is, behoren veel landen 
met goudvelden tot de economisch minder ontwikkelde landen. In 
theorieën over (onder)ontwikkeling van landen worden evolutionaire 
theorieën en afhankelijkheidstheorieën onderscheiden.  
Er zijn maatregelen te bedenken om goudwinning meer ten goede te laten 
komen aan de economische ontwikkeling van het land dat goud wint. Een 
maatregel kan zijn: het vragen van een hogere goudprijs. 

3p 8 a Leg uit dat het nemen van deze maatregel niet aannemelijk is, 
 geredeneerd vanuit de afhankelijkheidstheorieën. Gebruik in je uitleg 
 een kenmerk van de afhankelijkheidstheorieën.  
b  Formuleer een andere maatregel om de economische ontwikkeling 
  van het land dat goud wint te bevorderen, geredeneerd vanuit de 
  evolutionaire theorieën. 
  Leg uit dat het nemen van jouw maatregel wel aannemelijk is, 
  geredeneerd vanuit de evolutionaire theorieën. Gebruik in je uitleg 
  een kenmerk van de evolutionaire theorieën. 
 
Gebruik tekst 2. 
Tekst 2 is een artikel uit de krant Trouw over het initiatief voor het 
Convenant Verantwoord Goud van voormalig minister Ploumen van 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het initiatief van de 
minister kan gezien worden als een mediastrategie. De begrippen ‘framen’ 
en ‘primen’ beschrijven verschillende mediastrategieën.  

1p 9 Leg uit dat de minister gebruik gemaakt kan hebben van ‘primen’. Gebruik 
in je uitleg: 
 een omschrijving van het begrip ‘primen’; 
 een voorbeeld uit tekst 2 om ‘primen’ te illustreren. 
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Gebruik tekst 2. 
Met het Convenant Verantwoord Goud probeert Nederland bij te dragen 
aan de oplossing van een internationaal vraagstuk.  
Internationale verhoudingen kunnen worden verklaard met verschillende 
theorieën, zoals de liberale theorieën. In de liberale theorieën ligt de 
nadruk op de actoren en op samenwerking. 

3p 10 Leg uit dat de samenwerking die de Nederlandse staat wil aangaan met 
het Convenant Verantwoord Goud past bij de benadering van 
internationale samenwerking volgens de liberale theorieën. Gebruik in je 
uitleg: 
 het kenmerk samenwerking volgens de liberale theorieën; 
 de omschrijving van het kernconcept samenwerking; 
 een voorbeeld uit tekst 2 van het kernconcept samenwerking; 
 belangrijke actoren in de internationale verhoudingen volgens de 

liberale theorieën; 
 een voorbeeld uit tekst 2 van deze actoren. 
 
Gebruik tekst 2. 
De initiator van het Convenant Verantwoord Goud, voormalig minister 
Ploumen, is lid van een sociaaldemocratische partij. 

2p 11 Leg uit dat het convenant past bij een sociaaldemocratische opvatting 
over globalisering. Gebruik in je uitleg:  
 een sociaaldemocratische opvatting over globalisering; 
 een voorbeeld uit tekst 2 bij de gekozen opvatting. 
 
Gebruik tekst 2. 
Er zijn voorstanders en tegenstanders van toenemende globalisering op 
economisch terrein. Zij kunnen het moeilijk eens worden, omdat ze 
fundamenteel anders denken over problemen en oplossingen.  

2p 12 Leg uit dat voorstanders en tegenstanders van economische globalisering 
verschillend over problemen en oplossingen bij goudwinning kunnen 
denken. Gebruik in je uitleg: 
 een verschil in de manier van denken van voorstanders en 

tegenstanders van economische globalisering; 
 een voorbeeld uit tekst 2 van een probleem bij goudwinning waarover 

voorstanders en tegenstanders van economische globalisering anders 
zullen denken. 
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Opgave 2  Deeltijdklem 

 
Bij deze opgave horen de figuur 1, tabel 1 en tekst 3 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over Europese verschillen tussen werkende mannen en 
werkende vrouwen, en over de zogenaamde ‘deeltijdklem’, een begrip 
waarmee deeltijdwerken gekarakteriseerd wordt. 
 
Gebruik figuur 1. 
In figuur 1 staat de arbeidsduur per week van werkenden naar geslacht 
per land. In de stippellijn is een politieke ideologie te herkennen. Politieke 
ideologieën kunnen ingedeeld worden naar politieke dimensies, zoals 
progressief/conservatief. 

2p 13  Leg uit dat in de stippellijn in figuur 1 een ideologie te herkennen is. 
Gebruik in je uitleg de omschrijving van het kernconcept ideologie. 

 Leg uit of in de stippellijn in figuur 1 een progressieve of een 
conservatieve ideologie te herkennen is. Gebruik in je uitleg 
omschrijvingen van de begrippen progressief en conservatief. 

 
Gebruik figuur 1. 
De stippellijn in figuur 1 kan gelezen worden als een hypothese.  

2p 14  Beschrijf de stippellijn in figuur 1 als een hypothese. 
 Leg uit of deze hypothese bevestigd of verworpen moet worden. 

Gebruik in je antwoord gegevens uit figuur 1 over de Europese landen. 
 
Gebruik figuur 1 en tabel 1. 
In figuur 1 is het verschil in arbeidsduur tussen werkende mannen en 
werkende vrouwen in Europese landen af te lezen. In tabel 1 staan de 
scores van Nederland en Frankrijk op de dimensie masculien/feminien 
van Hofstede. 

3p 15 Beredeneer of het sekseverschil tussen Nederland en Frankrijk in figuur 1 
overeenkomt met de scores op de dimensie masculien/feminien in tabel 1. 
Gebruik in je beredenering: 
 gegevens uit figuur 1 over Nederland en Frankrijk;  
 de dimensie masculien/feminien; 
 gegevens uit tabel 1 over Nederland en Frankrijk. 
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Gebruik tekst 3. 
In tekst 3 wordt het verschil in opvoeden tussen Nederland en Frankrijk 
beschreven. 

2p 16 Leg uit dat dit cultuurverschil, volgens tekst 3, van invloed is op de mate 
van sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in deze landen. 
Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept cultuur; 
 informatie uit tekst 3 over het kernconcept cultuur; 
 de omschrijving van het kernconcept sociale ongelijkheid; 
 informatie uit tekst 3 over het kernconcept sociale ongelijkheid. 
 
Gebruik tekst 3. 
Volgens Plantenga is de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse 
kinderopvang, in vergelijking met andere landen, van een matig niveau. In 
overheidsbeleid worden kwaliteitseisen voor de kinderopvang vastgelegd.  
In politieke besluitvormingsmodellen die in beleid resulteren wordt 
onderscheid gemaakt tussen actieve steun en passieve steun. 

2p 17 Leg uit dat de normatieve identificatie van Nederlandse ouders bijdraagt 
aan passieve steun voor het huidige overheidsbeleid voor kinderopvang. 
Gebruik in je uitleg: 
 een omschrijving van het begrip normatieve identificatie; 
 een voorbeeld uit tekst 3 van het begrip normatieve identificatie; 
 een omschrijving van het begrip passieve steun. 
 
In 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Europese 
richtlijn gedaan voor meer en betere kinderopvang om werkende ouders 
te ondersteunen. Het voorstel is onder meer gericht aan de Raad van de 
Europese Unie. De voorzitter van de Europese Raad wil hierover een 
akkoord bereiken. Nederland steunt het voorstel niet. 

2p 18  Geef aan wie bij de behandeling van dit voorstel namens Nederland 
zitting neemt in de Raad van de Europese Unie. 

 Leg met het begrip soevereiniteit uit dat Nederland het voorstel niet 
hoeft te steunen. 
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Opgave 3  Meisjes in sub-Sahara-Afrika 

 
Bij deze opgave horen figuur 2 en tekst 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2017 publiceerde het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (VN) 
een onderzoeksrapport over armoede onder meisjes en vrouwen in onder 
andere sub-Sahara-Afrika. Sub-Sahara-Afrika is de benaming van 
Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. De armoede van deze 
meisjes en vrouwen is niet alleen een economisch vraagstuk; vele andere 
vraagstukken hangen ermee samen, zoals sociale kwetsbaarheid en 
gebrek aan onderwijs. Deze opgave gaat het armoedevraagstuk van 
meisjes in sub-Sahara-Afrika. 
 
Gebruik de inleiding. 
De VN-lidstaten werken samen op verschillende gebieden, zoals 
onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. 

2p 19  Geef aan onder welk ander samenwerkingsgebied van de VN het 
onderzoeksrapport valt.  

 Leg uit dat het onderzoeksrapport een machtsbron is van de VN. 
Gebruik in je uitleg een type machtsbron. 

 
Gebruik de inleiding. 
Een hypothese over het armoedevraagstuk van meisjes in 
sub-Sahara-Afrika is: hoe groter de verschillen in het aantal jaren gevolgd 
onderwijs tussen meisjes en jongens in landen in sub-Sahara-Afrika, des 
te groter zijn de verschillen in inkomsten tussen deze meisjes en jongens 
wanneer zij volwassen zijn.  

2p 20  Leg uit dat deze hypothese geformuleerd is vanuit het 
conflict-paradigma. Gebruik in je uitleg een kenmerk van het  
conflict-paradigma. 

 Leg uit of deze hypothese beter getoetst kan worden met de 
onderzoeksmethode enquête of observatie. Gebruik in je uitleg een 
verschil tussen beide onderzoeksmethodes. 

 
Gebruik figuur 2. 
In figuur 2 staan drie scenario’s over school en zwangerschap, voor 
meisjes in sub-Sahara-Afrika. 

3p 21  Benoem de afhankelijke variabele en de onafhankelijke variabele in 
figuur 2.  

 Beschrijf het verband dat gelegd wordt in figuur 2. Gebruik in je 
beschrijving de formulering: hoe …, des te … 

 Leg uit of het verband in figuur 2 weergegeven is als een causaal 
verband of als een correlatie. Gebruik in je uitleg het verschil tussen 
een causaal verband en een correlatie. 
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Gebruik tekst 4.  
Tekst 4 gaat over de situatie van meisjes in sub-Sahara-Afrika die op 
school zitten en zwanger worden. 

3p 22 Leg met twee soorten kapitaal uit wat het effect van zwanger worden kan 
zijn op de sociale mobiliteit van meisjes in sub-Sahara-Afrika. Gebruik in 
je uitleg: 
 twee soorten kapitaal; 
 informatie uit tekst 4 over één van deze soorten kapitaal; 
 een omschrijving van het begrip sociale mobiliteit. 
 
Gebruik tekst 4. 
Zowel zwangere meisjes in Kenia als zwangere meisjes in Tanzania 
verlaten school. De belangrijkste reden daarvoor verschilt echter in beide 
landen. 

1p 23 Leg voor zwangere meisjes in Tanzania uit of het verlaten van school een 
vorm van positieverwerving of van positietoewijzing is. Gebruik in je uitleg:  
 het verschil tussen positieverwerving en positietoewijzing; 
 een voorbeeld uit tekst 4 van positieverwerving of positietoewijzing. 
 
Gebruik tekst 4. 
Op basis van tekst 4 kan worden gesteld dat zwangere meisjes in Kenia 
anders worden behandeld dan zwangere meisjes in Tanzania.  

2p 24 Leg uit op welke manier dit verschil in behandeling beschreven kan 
worden vanuit het sociaalconstructivisme-paradigma. Gebruik in je uitleg: 
 een kenmerk van het sociaalconstructivisme-paradigma; 
 voor elk van beide landen een voorbeeld uit tekst 4 van het gekozen 

kenmerk. 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Opgave 1  Goud 

 
tekst 1 
 
Leven in Surinaamse goudvelden 
 
In de goudvelden wonen en werken 
mensen uit verschillende culturen 
samen. Ver van de normen en regels 
uit de dorpen en de stad ontstaat er 
een nieuwe maatschappelijke orde 5 

met nieuwe wetten en gedragscodes, 
die door de jaren heen tot stand 
gekomen zijn. Deze nieuwe, 
ongeschreven regels worden zelden 
in twijfel getrokken en zorgen er juist 10 

voor dat conflicten over grond en 
andere middelen tot een minimum 
beperkt blijven. 
Er zijn veel voorbeelden van 
ongeschreven regels waar iedereen 15 

zich aan houdt. [Bepaalde] 
goudzoekers betalen bijvoorbeeld 
10 procent van hun opbrengsten aan 
de lokale grondbezitter (…), hoewel 

geen enkele wettelijke regeling hen 20 

verplicht dit te doen. (…) Hoewel de 
politie en andere autoriteiten in het 
bos grotendeels afwezig zijn, worden 
deze informele wetten zelden 
geschonden. 25 

[Econoom] De Soto spreekt in deze 
context van de ‘goudzoekerswet’ 
(2000). De Soto stelt dat informele 
eigendomswetten, die binnen een 
sociale groep ontstaan doordat men 30 

beperkte hulpbronnen moet delen, 
vaak zeer efficiënt zijn in het 
maximaliseren van (economische) 
voordelen en het minimaliseren van 
conflict. Om economische groei te 35 

stimuleren moet de nationale 
wetgeving bestaande informele 
wetten incorporeren (…). 

 
 naar: CEDLA, 2009 
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tekst 2 
 
Convenant Verantwoord Goud 
 
De Nederlandse goudsector tekende 
gisteren een convenant. 
Ondertekenaars zijn onder andere 
producenten van elektronica en 
sieraden, recyclers, de koepels van 5 

juweliers en goudsmeden, maar ook 
maatschappelijke organisaties als 
Unicef en Solidaridad. Minister 
Ploumen (Ontwikkelings-
samenwerking) nam het initiatief voor 10 

het convenant. Zij spreekt van een 
belangrijke dag en roept alle 
bedrijven in de Nederlandse 
goudsector op om zich bij het 
convenant aan te sluiten. (…) 15 

Bij het winnen van goud komen 
mensenrechtenschendingen voor. 
Met name in de kleinschalige 
mijnbouw ontbreken wet- en 
regelgeving. (…) Het winnen van 20 

goud is bovendien schadelijk voor 
het milieu en ongezond. Dagelijks 
worden er tien miljoen mensen in 

goudmijnen blootgesteld aan kwik. In 
zwakke staten worden met de 25 

goudwinning ook vaak milities en 
rebellengroeperingen gefinancierd. 
Het convenant, het eerste in de 
sector, wil daaraan een einde maken. 
De ondertekenaars moeten met hun 30 

leveranciers rond de tafel gaan 
zitten. Deze moeten, onder andere 
met een certificaat, kunnen aantonen 
dat het goud op een verantwoorde 
manier is gewonnen. Dat maakt een 35 

einde aan de huidige praktijk, waarbij 
het vaak moeilijk is te achterhalen 
waar het goud vandaan komt en 
onder welke omstandigheden het 
gewonnen is. 40 

 (…) [De] ondertekenaars gaan 
proberen ook grote bedrijven als 
Apple en Siemens voor het probleem 
te interesseren, via internationale 
netwerken als het Partnership for 45 

Responsible Minerals1). 
 
 bron: Trouw, 2017 

 
 

noot 1 Partnership for Responsible Minerals = een internationaal netwerk van bedrijven, 

organisaties en overheden – met onder meer Amerikaanse elektronicabedrijven (zoals 

Apple en Siemens) en het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Verenigd 

Koninkrijk – dat wil bijdragen aan betere sociale en economische voorwaarden voor 

mijnwerkers en lokale gemeenschappen van mijnwerkers 
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Opgave 2  Deeltijdklem 

 
figuur 1     
 
Arbeidsduur in uren per week van werkenden (20-35 jaar)1), naar geslacht 
en Europees land, 20152) 
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25
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Toelichting  
In figuur 1 wordt het aantal uren per week dat werkende mannen van 20 tot en 
met 35 jaar betaald werk hebben afgezet tegen het aantal uren per week dat 
werkende vrouwen van 20 tot en met 35 jaar betaald werk hebben, in Europese 
landen in 2015. Uit figuur 1 is af te lezen dat Franse werkende mannen 38 uur 
per week werken, terwijl Franse werkende vrouwen bijna 35 uur per week 
werken. Elk bolletje is een (ander) Europees land. 
 
 bron: SCP, 2018 

noot 1  Gemiddelden zijn berekend voor vrouwen en mannen van 20 tot en met 35 jaar met 

betaald werk (ten minste 1 uur per week). 

noot 2 Verschillen tussen vrouwen en mannen zijn voor alle landen significant (p<0,05). 
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tabel 1 
 
Culturele dimensie van Hofstede, schaalscores Nederland en Frankrijk 
 

 Nederland
score 1-100  

Frankrijk
score 1-100

dimensie masculien versus feminien 14  43

 
Toelichting 
Hoe hoger de score van het land, hoe meer masculien de cultuur van het land. 
 
 naar: christopherliechty.com 
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tekst 3 
 
De dwang van de Nederlandse deeltijdcultuur 
 
Op een Franse crèche heet de 
leidster een ‘éducatrice de jeunes 
enfants’1), bereidt een kok elke dag 
een driegangenlunch (…) en is een 
speciaal kantoortje ingericht voor een 5 

dokter (…). De kosten: ongeveer een 
tientje per dag, per kind. Een fractie 
van de kosten in Nederland. De 
Franse overheid financiert veruit het 
grootste deel van de kinderopvang. 10 

(…) [Kinderen] brengen er het 
grootste deel van hun week door: 
minder dan vijf dagen naar de crèche 
is in Frankrijk eerder uitzondering 
dan regel. 15 

 
De meeste Nederlanders vinden dat 
maar niets: uit onderzoek van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP, 2016) blijkt dat een minderheid 
van de Nederlanders het uitbesteden 20 

van de zorg voor hun jonge kinderen 
goed vindt, en ook dan hooguit voor 
een of twee dagen per week. En zo 
doen we het dan ook, want in 
Nederland is deeltijdwerken de norm. 25 

(…)  
Het deeltijdwerken zit er (…) diep 
ingesleten. Werkte een 35-jarige 
vrouw in 1985 gemiddeld 25 uur per 
week, in 2017 doet ze dat nog 
steeds. (…) Hoewel de afgelopen 30 

decennia het opleidingsniveau en de 
arbeidsparticipatie van vrouwen zijn 
gestegen, blijven Nederlanders “met 
twee maten meten”. [SCP-
onderzoeker] Portegijs: “Voor een 35 

moeder vinden we één, twee of drie 
werkdagen ideaal, voor een vader 
vier of vijf dagen.” 
 

Deeltijdklem 
Juist omdat Nederlandse vrouwen 40 

tóch maar een paar dagen werken, 
hoeft de kinderopvang ook niet zo 
goed te zijn. De Nederlandse 
deeltijdcultuur is heel dwingend voor 
de manier waarop de kinderopvang is 45 

vormgegeven, zegt Janneke 
Plantenga, hoogleraar economie van 
de welvaartsstaat in Utrecht. De 
pedagogische kwaliteit is bij 
86 procent van de crèches ‘matig’, 50 

blijkt uit kwaliteitsmetingen van het 
Nederlands Consortium Kinder-
opvang Onderzoek (NCKO). (…) De 
gemiddelde Nederlandse crèche is 
wel veilig en gezellig, maar de 55 

toegevoegde waarde ervan is laag. 
(…) Een gevolg daarvan is wat 
Plantenga de ‘deeltijdklem’ noemt: 
Nederlandse ouders vinden het van 
slecht ouderschap getuigen als ze 60 

hun kinderen vijf dagen per week 
naar de crèche zouden brengen, en 
dat ís ook zo omdat de kwaliteit 
ervan niet zo goed is. En die kwaliteit 
is niet goed omdát er zo massaal in 65 

deeltijd wordt gewerkt. (…) 
 
Argumenten om het massale 
deeltijdwerken te bestrijden, zijn er 
genoeg[, zoals] financiële 
afhankelijkheid (…) en gemiste 70 

carrièrekansen. Zo zitten er 
aanzienlijk minder vrouwen in de top 
van de Nederlandse beurs-
genoteerde bedrijven dan in de 
Franse: nog geen 19 procent versus 75 

bijna 40 procent van de bestuurders 
en commissarissen is vrouw. 

 bron: NRC Handelsblad, 2017  

noot 1 éducatrice de jeunes enfants = opvoedster van jonge kinderen 
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Opgave 3  Meisjes in sub-Sahara-Afrika 

 
figuur 2     
 
Tienerzwangerschappen van meisjes in o.a. sub-Sahara-Afrika, 2013 
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situatie
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miljoen
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zwangere meisjes
t.o.v. nu

 
 
 bron: Trouw, 2017 
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tekst 4 
 
Niet meer naar school 
 
In Kenia raakt een op de vijf meisjes 
in de leeftijdsgroep van vijftien tot 
negentien jaar zwanger. Het is de 
voornaamste reden om van school te 
gaan. Puur uit financiële noodzaak. 5 

Het levensonderhoud van een baby 
en schoolgeld is voor veel Keniaanse 
families gewoonweg niet op te 
brengen. Terwijl de Keniaanse 
overheid wel al meer dan twintig jaar 10 

speciaal beleid voert om 

tienermoeders weer naar school te 
laten gaan. Zo kunnen ze geholpen 
worden om hun opleiding af te maken 
op een andere school, om 15 

stigmatisering te voorkomen. (…) 
President John Magufuli van 
Tanzania zei eerder dit jaar dat 
meisjes die zwanger worden van 
school moeten en niet meer terug 20 

mogen komen zolang hij president is. 
(…) “Ze hebben hun kans gehad.” 

 
 bron: Trouw, 2017 
 

 

einde  
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Examen VWO 

2018 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 16 mei

9.00 - 12.00 uur
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Opgave 1  Arib vraagt haar Kamer om bezinning 
 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De Kamer moet zich bezinnen op het gebruik van haar formele middelen. 
Dat vindt Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Volgens haar dreigen de 
‘instrumenten’ van de Kamer hun effectiviteit te verliezen als ze te vaak 
worden gebruikt. Arib vindt dat een onwenselijke situatie en zij is niet de 
enige (tekst 1). 
 
Lees tekst 1. 
De trend dat de Tweede Kamer een aantal van haar formele middelen 
steeds vaker inzet zou van invloed zijn op het werk van de Kamer. Het 
werk van de Kamer omvat drie taken, een daarvan is de beleidsbepalende 
taak. 

2p 1 Welke andere taak van de Kamer wordt beïnvloed door de trend om 
steeds meer schriftelijke vragen te stellen? Leg ook uit wat een gevolg 
kan zijn voor het uitvoeren van die taak. 
 
Zie de regels 40 tot en met 44 van tekst 1. 
In de regels 40 tot en met 44 staat dat oppositiepartij SP van elke 
misstand in elk verzorgingstehuis openbaar maakt dat ze het bestaan 
ervan slecht of schandelijk vindt. Daar kan ze verschillende motieven voor 
hebben. 

2p 2 Geef twee motieven die voor de SP een rol zouden kunnen spelen om die 
misstanden aan de kaak te stellen. Eén ideologisch-inhoudelijk motief en 
één ander politiek motief. 
 
Zie de regels 48 tot en met 68 van tekst 1. 
Er worden nu veel meer moties ingediend dan vroeger. Vroeger bezorgde 
een motie een minister knikkende knieën, volgens Kamervoorzitter Arib. 
Daarmee bedoelt ze dat ministers vroeger een beetje bang waren voor 
moties. 

2p 3 Leg uit waarom ministers vroeger een beetje bang waren als er in de 
Kamer een motie werd ingediend en waarom dat nu minder het geval is. 
Gebruik in je uitleg een gegeven uit tekst 1. 
 

Pagina: 133Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-a-18-1-o 3 / 10 lees verder ►►►

De verhouding van de regering met de Kamer kan gekarakteriseerd 
worden als monistisch of als dualistisch. Het Nederlandse politieke stelsel 
heeft zowel kenmerken van monisme als van dualisme. 

3p 4  Geef een kenmerk van het Nederlandse politieke stelsel dat past bij 
monisme.  

 Geef een kenmerk van het Nederlandse politieke stelsel dat past bij 
dualisme.  

 Leg uit of het niet serieus nemen van moties door de regering 
(regel 55-56) beter past bij monisme of beter past bij dualisme. 

 
 

Opgave 2  Juridische aanpak jihadi’s 
 
Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In januari 2016 gaf strafrechter Jan van der Groen een interview aan  
NRC Handelsblad, waarin hij zijn twijfel uitte over de effectiviteit van 
straffen voor jihadisten. De jihadisten waar deze opgave over gaat zijn 
mensen die naar Syrië willen vertrekken om daar IS te steunen of die van 
plan zijn om uit naam van IS een aanslag te plegen. Van der Groen is 
vice-president van de Rotterdamse rechtbank en gespecialiseerd in 
terrorismezaken. In 2013 veroordeelde hij twee Nederlanders die naar 
Syrië wilden vertrekken. 
Van der Groen stemde bij uitzondering in met het geven van een interview 
aan NRC Handelsblad. Hij wil zich niet uitspreken over specifieke zaken 
maar wel over terrorismerechtspraak in het algemeen. In tekst 3 staat een 
aantal vragen van de redacteur van NRC Handelsblad met de antwoorden 
van rechter Van der Groen. 
 
Lees de regels 1 tot en met 26 van tekst 2. 
De rechter twijfelt aan de effectiviteit en zinvolheid van de straffen die 
jihadisten krijgen. Of een straf zinvol en effectief is, kun je pas beoordelen 
als je weet welk doel met die straf nagestreefd wordt. Soms kun je aan de 
keuze van de straf zien welk doel er mee nagestreefd wordt. Dat is 
bijvoorbeeld het geval bij de programma’s die de reclassering heeft voor 
drugsverslaafden, dieven en geweldplegers (zie de regels 18-21). Met al 
deze drie programma’s wordt eenzelfde doel nagestreefd. 

2p 5 Leg uit welk doel van straffen met deze drie programma’s van de 
reclassering, die vermeld worden in de regels 18 tot en met 21, 
nagestreefd wordt. 
 

2p 6 Leg van twee doelen van straf uit dat die wel gerealiseerd kunnen worden 
als Nederlanders die naar Syrië willen vertrekken, veroordeeld worden tot 
gevangenisstraf. 
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Zie de regels 8 tot en met 26 van tekst 2. 
De reclassering richt zich onder meer op hulp aan verdachten en 
ex-gedetineerden. Uit haar doelstelling blijkt dat de reclassering daarmee 
een maatschappelijk belang wil dienen. 

3p 7  Welke taak van de reclassering is in dit tekstgedeelte te herkennen? 
 Leg uit dat met deze taak ook aan de doelstelling van de reclassering 

gewerkt wordt. 
 
Lees de regels 27 tot en met 39 van tekst 2. 
In dit tekstgedeelte wordt gesproken over een enkelband. Een enkelband 
bevat een zendertje waarmee op elk tijdstip gecontroleerd kan worden 
waar de drager zich bevindt. Een enkelbandmaatregel wordt vaak 
gecombineerd met huisarrest. 
Maatregelen om criminaliteit te bestrijden kunnen passen in een meer 
preventief beleid of in een meer repressief beleid. 

3p 8 Geef eerst een omschrijving van preventief beleid en een omschrijving 
van repressief beleid. Leg vervolgens uit dat de enkelbandmaatregel, 
ondanks zijn preventieve werking, toch een typisch voorbeeld is van 
repressief beleid. 
 
Een onderzoeker stelt voor om een kwantitatief onderzoek te doen naar 
het effect van de enkelbandmaatregel op het gedrag van jihadisten die 
naar Syrië willen reizen. 

3p 9  Formuleer een hypothese bij de onderzoeksvraag ‘Wat is het effect 
 van de enkelbandmaatregel op jihadisten?’ 
 Geef aan wat daarbij de afhankelijke variabele en wat de 

onafhankelijke variabele is. 
 
Een kwantitatief onderzoek naar het effect van de enkelbandmaatregel op 
jihadisten levert problemen op omdat de populatie klein is en omdat er 
geen controlegroep is. Stel dat een onderzoeker er voor kiest om, in 
plaats van een kwantitatief onderzoek, een kwalitatief onderzoek uit te 
voeren met de onderzoeksvraag ‘Wat is het effect van de 
enkelbandmaatregel op jihadisten?’ 

2p 10  Welke onderzoeksmethode zou de onderzoeker kunnen gebruiken om  
 gegevens te verzamelen? 
 Welk voordeel heeft een kwalitatieve opzet in vergelijking met een 

kwantitatieve opzet bij deze onderzoeksvraag? 
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Syriëgangers worden aangeklaagd voor betrokkenheid bij terroristische 
organisaties. Om te achterhalen waarom mensen deze wet overtreden 
kan gekeken worden naar pullfactoren zoals avontuur, sensatie en het 
nastreven van religieuze doelen. Ook kan vanuit sociologisch-
criminologische theorieën gekeken worden naar pushfactoren. 
Sociologisch-criminologische theorieën geven structurele en 
(sub)culturele verklaringen voor crimineel gedrag en criminaliteit. 

3p 11  Geef een structurele verklaring waarom veroordeelde Syriëgangers de 
 wet overtraden. 
 Geef een (sub)culturele verklaring waarom veroordeelde Syriëgangers 

de wet overtraden. 
 Geef aan bij welke benaderingswijze (invalshoek) van 

maatschappijwetenschappen elk van beide verklaringen aansluit. 
 
Lees de regels 40 tot en met 61 van tekst 2. 

3p 12  Wat houdt het dilemma van de rechtsstaat in? 
 Leg uit dat dit dilemma van toepassing is op het gebruik van de 

ambtsberichten van de AIVD in tekst 2. 
 
Zie tekst 2. 
Absolute en relatieve rechtvaardigingstheorieën hebben een verschillende 
visie op het rechtvaardigen van straf. 

3p 13 Leg met behulp van twee citaten uit tekst 2 uit of de opvatting van rechter 
Van der Groen beter aansluit bij de absolute rechtvaardigingstheorieën of 
bij de relatieve rechtvaardigingstheorieën. 
 
Lees tekst 3. 
Ons rechtssysteem kan alleen maar functioneren als er voldoende 
draagvlak is in de maatschappij. De maatschappij verandert voortdurend. 
Rechters laten zich niet leiden door de veranderende publieke opinie 
maar het recht in Nederland beweegt wel mee met maatschappelijke 
veranderingen. 

2p 14 Leg uit hoe maatschappelijke veranderingen in Nederland toch kunnen 
doorwerken in de rechtspraak zonder dat rechters zich laten leiden door 
de publieke opinie.  
 
Zie de regels 26 tot en met 63 van tekst 3. 
In dit tekstgedeelte gaat het gesprek over rechten die verankerd zijn in 
artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
(EVRM). 

2p 15  Geef een citaat uit de regels 26 tot en met 63 van tekst 3 dat 
 betrekking heeft op de inhoud van artikel 7 van de Grondwet. Leg je 
 keuze uit. 
 Geef een citaat uit de regels 26 tot en met 63 van tekst 3 dat 

betrekking heeft op de inhoud van artikel 10 van het EVRM. Leg je 
keuze uit. 
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Opgave 3  Gepersonaliseerde media 
 
Bij deze opgave hoort tekst 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Meningen van mensen zouden in toenemende mate bepaald worden door 
onpersoonlijke algoritmes op internet. Op basis van analyses van het 
zoekgedrag van de internetgebruikers geven gepersonaliseerde media 
steeds meer informatie die aansluit bij de mening van die gebruiker. 
Mensen zouden daardoor leven in een ‘informatiebubbel’ die hen 
afschermt van andere meningen, waardoor polarisatie en wederzijds 
onbegrip zouden toenemen. Tekst 4 verscheen op de website 
StukRoodVlees (SRV). De website is opgezet om vanuit academisch 
onderzoek een tegenwicht te geven aan vluchtige meningen en 
ongefundeerde analyses. De veronderstelling dat gepersonaliseerde 
media verstrekkende negatieve gevolgen zouden hebben voor het 
democratische debat, wordt gerelativeerd in het artikel waarvan tekst 4 
een fragment is. 
 
Bij communicatie is altijd sprake van een zender en een ontvanger. 

2p 16 Wat is een verschil is tussen interpersoonlijke communicatie en 
massacommunicatie met betrekking tot de zender en wat is een verschil 
met betrekking tot de ontvanger? 
 
Lees tekst 4. 
In een democratie zijn massamedia onder andere belangrijk omdat ze een 
informatiefunctie vervullen. Volgens tekst 4 zullen gepersonaliseerde 
media geen bijdrage leveren aan een andere functie die de media voor de 
samenleving vervullen. 

2p 17 Welke andere functie is dat? Ondersteun je antwoord met een citaat uit 
tekst 4. 
 
Zie de regels 19 tot en met 37 van tekst 4. 
Als de meeste mensen hun informatie gepersonaliseerd ontvangen zoals 
dit tekstgedeelte schetst, dan wordt een van de doelen van het 
mediabeleid moeilijk te realiseren.  

2p 18 Welk doel van het mediabeleid is dat? Leg je antwoord uit. 
 
De commerciële omroepen en de publieke omroep hebben deels 
verschillende doelstellingen. Bij het streven naar één van die 
doelstellingen kan het personaliseren van het media-aanbod een 
belangrijke bijdrage leveren. 

2p 19 Geef een doelstelling waarin beide soorten omroepen van elkaar 
verschillen en waaraan het personaliseren van het media-aanbod een 
belangrijke bijdrage kan leveren. Leg je antwoord uit. 
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Zie de regels 24 tot en met 33 van tekst 4. 
De signalering van het Commissariaat voor de Media komt uit een brief 
aan de minister. Daarin legt het Commissariaat voor de Media uit hoe het 
zijn taak het aanstaande jaar van plan was te gaan vervullen. 

2p 20  Geef een taak van het Commissariaat voor de Media.  
 Leg uit dat het in verband met die taak van belang is dat het 

Commissariaat voor de Media trends in het media-aanbod signaleert. 
 
Zie de regels 33 tot en met 37 van tekst 4. 
In de Nederlandse parlementaire democratie bestaat pluriformiteit van 
informatievoorzieningen en persvrijheid. 

3p 21  Beredeneer vanuit een kenmerk van de parlementaire democratie 
 waarom pluralistische media belangrijk zijn. 
 Beredeneer ook waarom personalisatie de parlementaire democratie 

kan bedreigen. 
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Opgave 4  De ebola-epidemie als internationaal vraagstuk  
 
Bij deze opgave horen de teksten 5 en 6 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In februari 2014 vond een ebola-uitbraak plaats in West-Afrika, vooral in 
de landen Guinee, Sierra Leone en Liberia. Ebola is een zeldzame maar 
ernstige infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte is 
vernoemd naar de rivier Ebola in Congo, waar het virus voor het eerst in 
1976 werd waargenomen. In augustus van 2014 riep de WHO, de 
Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, de uitbraak uit als een 
‘medische noodsituatie van internationale zorg’. Naar schatting werden 
ruim twintigduizend mensen door de ziekte getroffen. De epidemie kostte 
aan 11.300 mensen het leven. In januari 2015 leek de epidemie 
grotendeels voorbij. Op 31 januari 2015 verscheen van emeritus 
hoogleraar in de sociale wetenschappen Abram de Swaan een artikel over 
de gevolgen van de ebola-epidemie voor de wereld. In dit artikel 
bekritiseerde hij de rol van de WHO en geeft hij aan hoe dergelijke 
epidemieën in de toekomst voorkomen moeten worden (tekst 5). 
Wouter Arrazola de Oñate is arts-onderzoeker Sociale (en Commerciële) 
Determinanten van Gezondheid. Het opiniërend artikel waarvan een deel 
in tekst 6 staat is van hem. De auteur legt een relatie tussen het uitbreken 
van de epidemie in de armste landen en de wijze waarop internationale 
politiek en economie functioneren. 
 
Lees de regels 1 tot en met 34 van tekst 5. 
Volgens de Swaan waren de meest getroffen landen – Guinee, Sierra 
Leone en Liberia – zelf niet in staat de ebola-epidemie te bestrijden.  
Er is hier sprake van ‘state failure’ ofwel deze landen zijn te beschouwen 
als fragiele staten. Het begrip ‘staat’ omvat vier kenmerken. 

2p 22 Leg uit aan welk kenmerk van een staat de getroffen landen niet voldoen. 
Betrek in je antwoord een voorbeeld uit de regels 1 tot en met 34 van 
tekst 5. 
 
Lees de regels 35 tot en met 106 van tekst 5. 
De Swaan stelt in zijn artikel dat het bestrijden van de epidemie 
belemmerd zou kunnen worden door het dilemma van de collectieve actie.  

2p 23  In welk tekstfragment is het dilemma van de collectieve actie te 
 herkennen? Noem de regelnummers. 
 Leg uit welke verandering in de politieke besluitvorming een oplossing 

kan bieden voor het dilemma van de collectieve actie. 
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Een half jaar na de ebola-uitbraak kwam de WHO, de 
Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, in actie.  

2p 24 Leg uit bij welke twee doelstellingen van de VN het past dat de WHO 
optreedt. 
 
Lees tekst 6. 
De internationale orde kan beschreven worden vanuit het klassieke beeld 
maar ook vanuit het post-klassieke beeld. In tekst 6 is een van beide 
beelden te herkennen.  

4p 25 Welk beeld van de internationale orde is te herkennen in tekst 6? Leg je 
antwoord uit en gebruik daarbij twee verwijzingen met regelnummers naar 
tekst 6.  
 
 

Opgave 5  Privacy  
 
Bij deze opgave hoort tekst 7 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De rubriek nrc.checkt (in nrc.next), controleert uitspraken die in de media 
verschijnen op hun waarheidsgehalte (nepnieuws). Het betreft meestal 
uitspraken die relevant zijn in een lopende maatschappelijke discussie. In 
tekst 7 wordt onderzocht in hoeverre de bewering klopt dat de Europese 
Unie aan jongeren onder de 16 jaar verbiedt om zonder toestemming van 
hun ouders gebruik te maken van social media. 
 
Lees de regels 1 tot en met 16 van tekst 7. 
Met het communiceren van informatie via massamedia worden 
verschillende maatschappelijke functies vervuld. 

3p 26 Welke drie subfuncties van de informatiefunctie zijn te herkennen in de 
regels 1 tot en met 16 van tekst 7? Licht je antwoord toe en verwijs per 
subfunctie naar de tekst. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Lees tekst 7. 
Het onderzoeken van het waarheidsgehalte van de stelling van de 
Vlaamse journalist op AD.nl is relevant, omdat op het moment van 
publicatie een discussie gaande is over het belang van de Europese Unie. 
De journalist heeft mogelijk een van de journalistieke normen niet correct 
toegepast. 

2p 27  Leg uit welke journalistieke norm de Vlaamse journalist op AD.nl niet 
 correct heeft toegepast. 
 Wat betekent de bijdrage van de Vlaamse journalist voor de 

beeldvorming van de Europese Unie? 
 

1p 28 Waarom is het over het algemeen van belang dat een journalist zich aan 
de journalistieke normen houdt? 
 
Zie de regels 49 tot en met 58 van tekst 7. 
Marktontwikkelingen hebben ertoe geleid dat in verschillende media 
dezelfde artikelen gepubliceerd worden. Dat roept de vraag op waar of bij 
wie in zo’n geval de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor die publicatie 
ligt. Ook kan het voor media lastiger worden om onderscheidend te 
blijven. 

3p 29  Met welk begrip wordt de marktontwikkeling aangeduid die ertoe leidt 
 dat in verschillende media dezelfde artikelen gepubliceerd worden? 
 Waar of bij wie ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor publicatie 

van een artikel? 
 Met behulp van welk document beschermen media onder andere hun 

eigen identiteit? 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Arib vraagt haar Kamer om bezinning 
 

tekst 1 
 
(…) Aan het begin van het politieke 
seizoen vraagt Kamervoorzitter 
Khadija Arib de leden van de Tweede 
Kamer om bezinning. (…) Vorig jaar 
nam het aantal ingediende moties 5 

(3.582) toe met 25 procent en steeg 
het aantal schriftelijke vragen (2.822) 
met 16 procent. (…) Daarmee zet de 
Kamer een al jaren durende trend 
voort. Ministers klagen dat zij door 10 

hun veelvuldige verplichte aanwezig-
heid in de Kamer vaak aan andere 
werkzaamheden niet toekomen. 
Kamerleden zelf klagen dat zij aan 
invloed verliezen, omdat tegen-15 

woordig niemand meer opkijkt als zij 
een motie indienen of een schrifte-
lijke vraag stellen. (…)  
De stortvloed is een hardnekkig 
probleem. VVD-fractieleider Halbe 20 

Zijlstra waarschuwde in 2013 voor 
“het laten verworden van de parle-
mentaire wapens tot klapper-
pistooltjes”. Arib gaf in het slotdebat 
voor de zomer de nieuwste cijfers, 25 

over dit eerste halfjaar. “Er zijn 2.194 
moties (…) ingediend. We stelden 
1.543 schriftelijke vragen.” 
(…) 
Quotum 
Meer dan oproepen tot bezinning kan 
Arib niet doen. “Er is geen draagvlak 30 

voor paardenmiddelen”, zegt SGP-
leider Kees van der Staaij, de nestor 
van de Tweede Kamer. “Partijen of 

parlementariërs aan een quotum 
binden kan niet. Als wij in onze 35 

fractie vaststellen dat we bij een 
debat twee of drie moties willen 
indienen, kijken we elkaar fronsend 
aan en vragen ons hardop af: is dat 
wel nodig? Maar de fractiecultuur kan 40 

ook zijn: wij stellen elke misstand in 
elk verzorgingstehuis aan de kaak. 
Bijvoorbeeld de SP doet dat en dat is 
hun goed recht. De Kamervoorzitter 
kan hooguit achter de schermen 45 

proberen een fractie daarop aan te 
spreken.” 
Ook VVD-Kamerlid Ton Elias, tevens 
ondervoorzitter van de Tweede 
Kamer, sprak deze zomer zijn 50 

ongenoegen uit. Hij hekelde in het 
AD “die enorme hoeveelheid nutte-
loze moties”. Ze dienen volgens hem 
vooral om media-aandacht te creëren 
en worden door de regering vaak niet 55 

serieus genomen. Sinds midden 
jaren zeventig is sprake van een 
vertienvoudiging. Elias: “Alsof je een 
goed Kamerlid bent als je maar heel 
veel moties indient!” Arib beschouwt 60 

de herhaalde oproep voor “zelf-
beheersing van een zelfbewust 
parlement” als een van de taken van 
haar voorzitterschap. “Vroeger 
bezorgde een motie een minister 65 

knikkende knieën. Dat is nu niet 
meer zo”, zei ze in maart tegen Met 
Het Oog Op Morgen1). (…) 

 
 bron: de Volkskrant, 6 september 2016 
 

noot 1 Met Het Oog Op Morgen is een radioprogramma dat dagelijks tussen 23:00 uur en 

24:00 uur uitgezonden wordt op NPO1. Het brengt een overzicht van het nieuws, een 

blik in de ochtendkranten en journalistieke interviews met mensen in en achter het 

nieuws. 
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Opgave 2  Juridische aanpak jihadi’s 
 
tekst 2 
 
Rechter betwijfelt nut straffen jihadi’s 
 
De Rotterdamse rechter Jan van der 
Groen twijfelt aan de effectiviteit van 
straffen voor jihadisten. Er is nauwe-
lijks iets bekend over de zin hiervan. 
Dat zegt de rechter, die is gespeciali-5 

seerd in terrorismezaken, vandaag in 
NRC.  
De meeste jihadverdachten in 
Nederland krijgen een voorwaarde-
lijke straf opgelegd, waarbij zij onder 10 

toezicht van de reclassering terug-
keren in de maatschappij. Maar het is 
onduidelijk of dit soort straffen zin 
heeft, zegt Van der Groen. “De 
reclassering gaat al jaren om met 15 

allerlei soorten daders voor wie ze 
vaste programma’s hebben”, zegt de 
rechter. “Drugsverslaafden gaan naar 
de afkickkliniek, dieven krijgen 
budgettraining, geweldplegers een 20 

cursus agressieregulatie. Maar voor 
jihadisten hebben we geen effectief 
programma. De reclassering probeert 
van alles en nog wat, ze peinzen zich 
suf, maar het antwoord hebben ze 25 

gewoon niet.”  
(…) Volgens de rechter zijn jihadisten 
over het algemeen moeilijk te 
bereiken. (…) “Het gedrag van dit 
soort daders wordt bepaald door 30 

overtuiging. En een overtuiging 

kun je niet wegnemen met een straf.”  
(…) De enkelband zou in elk geval 
wél een positief effect hebben op 
jihadisten, zegt rechter Van der 35 

Groen. Hij kent geen voorbeelden 
van jihadverdachten die met een 
enkelband om naar Syrië zijn 
vertrokken. (…) 
Van der Groen pleit in het interview 40 

voor een andere manier van omgaan 
met inlichtingeninformatie. In veel 
terrorismezaken komen geheime 
ambtsberichten van de AIVD in het 
strafdossier terecht, waarin bijvoor-45 

beeld staat dat de verdachte een 
aanslag plant of binnenkort naar 
Syrië wil vertrekken. Rechters en 
advocaten kunnen niet controleren 
hoe die berichten tot stand zijn 50 

gekomen, en weten dus ook niet hoe 
betrouwbaar ze zijn. Van der Groen 
pleit voor een Frans systeem, waarbij 
een commissie wordt benoemd die 
oordeelt of de rechters en advocaten 55 

geïnformeerd kunnen worden over de 
totstandkoming van het ambtsbericht. 
Van der Groen: “Iemand heeft het 
recht om te weten waarom hij wordt 
verdacht. Je zou niet moeten werken 60 

met geheime informatie.” 

 
 bron: NRC Handelsblad, 13 januari 2016 
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tekst 3 
 
Fragment uit het interview met rechter Van der Groen 
 
NRC: 
Jihadisten worden geplaatst op de 
terrorismeafdeling. Uit twee studies 
blijkt dat opsluiting onder dit strenge 
regime averechts kan werken. Wat 5 

vindt u zelf van de terrorisme-
afdeling? 
Van der Groen: 
“Daar heb ik wel een mening over, 
maar die zeg ik u niet.” 10 

NRC: 
In de samenleving heerst veel angst 
voor terrorisme. Wordt u daardoor 
beïnvloed? 
Van der Groen: 15 

Resoluut: “Nee.” 
NRC: 
U kijkt toch ook het journaal? 
Van der Groen: 
(…) “Een rechter leert zich daarvoor 20 

af te sluiten. Je moet je juist niet van 
de wijs laten brengen door de 
publieke opinie. We moeten proberen 
om... eh, hoe zal ik dat zeggen... een 
beetje nuchter te blijven.” 25 

NRC: 
Advocaten klagen vaak dat jihadisten 
puur vanwege hun gedachtegoed 
terechtstaan, en dat radicale 
gedachten hebben niet strafbaar is. 30 

De vrijheid van meningsuiting zou in 
het geding zijn.

Van der Groen: 
“Het zijn overtuigingsverdachten en 
daarom zijn dit soort zaken zo lastig. 35 

Het gaat om iets wat je persoonlijk 
drijft in je handelen. En dan is het 
aan de rechter om te toetsen of dit 
strafrechtelijk relevant is. In deze 
zaken kijken jihadisten vanuit hun 40 

overtuiging bijvoorbeeld naar 
jihadistische video’s. Advocaten 
vinden dat absoluut niet straf-
rechtelijk relevant, terwijl het Hof zegt 
dat dit in sommige gevallen niet mag, 45 

omdat het gezien kan worden als een 
training voor terroristische activi-
teiten.” 
NRC: 
Jihadvideo’s kijken is verboden? 50 

Van der Groen: 
“Je mag video’s bekijken, natuurlijk. 
Als dat niet zou mogen, kun je je ook 
niet informeren. Je mag ook gewoon 
een boek lezen over de jihad. Het 55 

gaat om een combinatie met con-
crete uitingen die je erbij doet, bij-
voorbeeld wanneer je die lectuur 
gebruikt als bron voor het doen van 
opruiende uitlatingen. Dáár gaat het 60 

nog altijd om: concrete uitingen en 
acties. We veroordelen mensen niet 
vanwege gedachten.” 

 
 naar: NRC Handelsblad, 13 januari 2016 
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Opgave 3  Gepersonaliseerde media 
 
tekst 4 
 
(…) Online media worden steeds 
vaker aangepast aan de kenmerken 
en voorkeuren van de gebruiker, 
zodat niet elke gebruiker van een 
website dezelfde inhoud ziet. Een 5 

gepersonaliseerde nieuwssite stemt 
bijvoorbeeld de selectie nieuws-
verhalen en opiniestukken af op de 
persoonlijke voorkeuren van een 
lezer. In een minder vergaand geval 10 

geeft een gepersonaliseerde nieuws-
site bepaalde onderwerpen, of 
opiniërende columns, een meer of 
minder prominente plek op de 
pagina. Eli Pariser spreekt in dit 15 

verband over een filterbubbel, een 
unieke informatieruimte voor 
iedereen. 
Velen vrezen dat zulke gepersonali-
seerde communicatie leidt tot polari-20 

satie. De algoritmes die bepalen welk 
nieuws we te zien krijgen, zouden 
dan een nieuwe vorm van verzuiling 
veroorzaken. Het Commissariaat 
voor de Media signaleert bijvoorbeeld 25 

dat er “steeds meer sprake [is] van 
fragmentatie; het aanbod neemt nog 
steeds toe en het gebruik raakt 
daarmee steeds meer versplinterd. 
Een volgende stap in deze trend is 30 

personalisatie, waarbij het aanbod is 
afgestemd op de voorkeuren van het 
individu.” En in een rapport over vrije 
en pluralistische media, stelt een 
adviesorgaan van de Europese 35 

Commissie dat personalisatie de 
democratie kan bedreigen. 
(…) 

 
 bron: stukroodvlees.nl, 28 november 2016 
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Opgave 4  De ebola-epidemie als internationaal vraagstuk 
 
tekst 5 
 
Ebola is een les voor de rijke landen 
 
De onwetende angsthazen (politici, 
vertegenwoordigers van overheids-
instanties) in de Verenigde Staten en 
in Europa die in de zomer van 2014 
zo panisch reageerden op de enke-5 

ling die ebolapatiënt zou kunnen zijn, 
hebben vermoedelijk duizenden 
levens gered (…). De westerse 
bestuurders die bang waren voor 
besmetting, droegen bij aan de 10 

algemene vrees dat de verre dreiging 
zou overslaan naar westerse landen. 
De eerste reactie was louter defen-
sief. Mensen uit West-Afrika mochten 
westerse landen niet meer in. (…) 15 

Om ebola te bestrijden was meer 
nodig, veel meer: een offensieve 
strategie, een ingrijpen ter plaatse, 
waar de epidemie zich zo snel 
verbreidde als mensen ervoor op de 20 

loop konden gaan. Van de gezond-
heidsdiensten in de geteisterde 
landen was niet veel te verwachten. 
Sierra Leone, Liberia en Guinee zijn 
doodarm; hardnekkige burgertwisten 25 

en (…) corruptie hadden hun fragiele 
infrastructuur al doen bezwijken, en 
nu sloegen de resterende dokters 
ook nog eens op de vlucht. Het 
eerste alarm werd geslagen, maar 30 

het duurde toch zeker een half jaar 
voor er een internationale 
bestrijdingscampagne op gang 
kwam.  
(…) 
Er was wel degelijk een dreiging [de 35 

schrijver doelt hier op de ebola-
uitbraak] en die is er wellicht nog, 
niet alleen voor buurlanden, maar in 
deze tijd van massaal luchtverkeer 
voor vrijwel alle landen ter wereld. 40 

Dus hadden ook al die landen – de 
een wat meer, de ander wat minder – 
goede redenen om mee te doen aan 
de bestrijding van de epidemie. Geen 
land kon het alleen af, geen land kon 45 

de actie blokkeren. Maar, landen die 
niet meehielpen konden toch profi-
teren van het ingrijpen van anderen. 
Dus: waarom zou een land mee-
doen? Maar: als geen land meedoet 50 

breekt de wereldplaag uit. 
(…) 
Maar er bestaat toch allang een 
WHO, een Wereldgezondheids-
organisatie die de samenwerking 
effectief moet kunnen regelen? (…) 55 

De WHO kon dat niet en wilde het 
aanvankelijk niet eens. De organi-
satie wordt bemand door mensen die 
door de eigen landsregering zijn 
voorgedragen om politieke redenen 60 

en die veelal onbekwaam zijn voor 
een taak welke ze als een luizen-
baantje werd toegespeeld. 
(…)  
De WHO heeft er vooral in de begin-
fase dan ook niets van terecht- 65 

gebracht. Dat vindt de WHO nu zelf 
ook. Prompt heeft het besturend 
lichaam ingrijpende hervormingen 
aangekondigd, precies dezelfde als 
na het vorig falen, bij de griep-70 

epidemie van 2009. Die hervor-
mingen zijn toen ook niet door-
gevoerd. 
(…) 
De ebola-epidemie is (hopelijk) goed 
afgelopen – voor deze keer. Maar 75 

een zo grootschalige uitbraak had 
voorkomen kunnen worden (…). Voor 
de vroegtijdige bestrijding van 
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toekomstige epidemieën is een 
permanente snelle medische 80 

interventiemacht nodig, een soort 
brandweer die op afroep beschikbaar 
is. Die ‘plaagweer’ bestaat vooral uit 
ervaren medici en verpleegkundigen, 
maar juist in de beginfase zijn nog 85 

andere experts vereist. 
(…) 
Doet zich een dreiging voor, dan zijn 
antropologen of ontwikkelingswerkers 
nodig. Zij moeten hulpverleners 
vertellen wat de plaatselijke 90 

gebruiken zijn, en zij moeten plaat-
selijke leiders uitleggen wat de 

medische ingrepen inhouden en hoe 
de bevolking daaraan kan mee-
werken. De ebolabestrijders 95 

verschenen noodgedwongen in zulke 
angstaanjagende pakken dat de 
mensen op de vlucht sloegen of de 
bestrijders aanvielen. De bestrijders 
bezwoeren de familie van ebola-100 

lijders om de patiënten niet aan te 
raken en uit hun buurt te blijven, een 
onmenselijke en onmogelijke raad 
voor mensen die hun geliefde voor 
hun ogen in eigen bloed zien 105 

creperen. (…) 

 
 naar: Abram de Swaan, NRC Handelsblad, 31 januari 2015 
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tekst 6 
 
Ebola toont hoe ziek het economisch en politiek systeem is 
 
2014 is het jaar van ebola. Maar 
wie alleen naar de epidemie in drie 
West-Afrikaanse landen kijkt, 
begrijpt de ware aard van deze 
uitbraak niet, beweert Wouter 5 

Arrazola de Oñate. Het echte virus 
is het economische en politieke 
systeem dat de wereld bestuurt op 
een kortzichtige manier, waarbij 
mensen en landen herleid worden 10 

tot hun marktwaarde. 
 
Een van de belangrijkste redenen 
waarom het deze keer in deze drie 
West-Afrikaanse landen zo snel heeft 
kunnen uitbreken is de erbarmelijke 15 

staat van het gezondheidssysteem. 
“Liberia had minder dan 50 dokters in 
het openbare gezondheidssysteem, 
voor een land met meer dan  
4 miljoen mensen, waarvan de 20 

meerderheid ver van de hoofdstad 
woont. Dat is 1 arts per 100.000 
mensen, vergeleken met 240 per 
100.000 in de VS en 670 per 100.000 
in Cuba”, zegt prof Paul Farmer, 25 

Harvard-infectieziektespecialist en 
oprichter van Partners in Health, een 
ngo1) met beide voeten in het veld. 
Jarenlang is er véél te weinig 
geïnvesteerd in gezondheidsperso-30 

neel, genees- en verpleegmiddelen, 
ziekenhuizen en laboratoria, en in de 
achterliggende organisatie van de 
gezondheidssystemen. Daar zijn 
verschillende redenen voor. 35 

Lokale corruptie wordt vaak 
onmiddellijk als grootste schuldige 
aangewezen. In de getroffen landen 
moet daarvoor niet enkel gekeken 
worden naar de regeringen die 40 

corruptie toelaten, maar ook naar de 
ontginnende industrieën en trans-
nationale ondernemingen die vaak 
heel nauw betrokken waren bij het 
installeren van die machthebbers. 45 

De financiële belangen van inter-
nationale bedrijven hebben ook mede 
aanleiding gegeven tot de vele 
burgeroorlogen, een andere belang-
rijke oorzaak van de verdere 50 

verzwakking van staat en gezond-
heidssysteem. 
In toenemende mate gaat het dan 
niet alleen om grondstoffen, maar 
ook om de grond zelf: landbouw-55 

grond om voedsel en biobrandstoffen 
op te verbouwen in West-Afrika 
behoort tot de begeerde ‘rijkdommen’ 
van zowel Guinee als Liberia. 
(…) 
De ebola-uitbraak van 2014 in drie 60 

West-Afrikaanse landen heeft haar 
wortels in de doofheid van onze 
beleidsmakers voor wetenschappe-
lijke argumenten, doofheid voor de 
aanklachten van extreme armoede 65 

en ongelijkheid, mede onderhouden 
door ons eigen koopgedrag en onze 
eigen industrieën. Het ebola-virus is 
gevaarlijk, maar de kortzichtigheid 
waarmee de wereld bestuurd wordt is 70 

nog veel schadelijker. 
 
 naar: www.mo.be, 29 december 2014 

 

 

noot 1 Een ngo (niet-gouvernementele organisatie) is een organisatie die onafhankelijk van 

de overheid gericht is op een maatschappelijk belang. 
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Opgave 5  Privacy 
 

tekst 7 
 
nrc.checkt: “Europees verbod op sociale media onder 16” 
Dat schreef een Vlaamse journalist op AD.nl 
 
De aanleiding 
Verschillende media berichtten 
maandag over een Europees verbod 
op sociale media voor kinderen onder 
de zestien. Een bericht op de website 5 

van dagblad AD (“Onder de 16 geen 
Facebook, geen Twitter, geen 
Instagram”) werd meer dan 14.000 
keer gedeeld op Facebook en zorgde 
voor ophef in Nederland. We 10 

checken de stelling uit dat artikel: 
Jongeren onder de zestien mogen 
vanwege Europese privacyregels 
vanaf 2018 geen sociale media 
gebruiken zonder toestemming van 15 

hun ouders. 
 
Waar is het op gebaseerd? 
Het Europees Parlement stemde 
twee weken geleden in met een 
breed scala aan nieuwe privacy-20 

regels. Daaronder valt ook de 
bepaling dat bij het verwerken van 
persoonsgegevens van kinderen 
onder de zestien jaar toestemming 
van de ouders nodig is. Voor sociale 25 

media zou dat betekenen dat zij hun 
diensten niet kunnen aanbieden aan 
jongeren zolang de ouders geen 
toestemming hebben gegeven. 
“Dit is alleen geen nieuws”, zegt ICT-30 

jurist Arnoud Engelfriet. Hij wijst op 
de Nederlandse Wet Bescherming 
Persoonsgegevens uit 2001 waarin 
precies dezelfde bepaling is opge-
nomen: voor het verwerken van 35 

persoonsgegevens van 16-minners is 
toestemming van de ouders nodig. 
De ophef over de volgens GeenStijl 
“aan ons opgedrongen” Europese 

verordening gaat dus over een 40 

bepaling die al jaren in de Neder-
landse privacywet staat. 
Waarom staat in het stuk niet dat de 
besproken leeftijdsgrens van zestien 
jaar al in Nederland geldt? En 45 

waarom wordt eigenlijk alleen de 
Belgische kinderombudsman om 
commentaar gevraagd? 
Het bericht blijkt geschreven te zijn 
voor een Vlaams publiek, vertelt de 50 

auteur Brecht Herman. Hij schreef 
het voor de Vlaamse krant Het 
Laatste Nieuws, waarna het AD het 
overnam op de site en het een eigen 
leven ging leiden. Beide kranten zijn 55 

onderdeel van uitgeefconcern De 
Persgroep en wisselen vaker 
artikelen uit. 
Belangrijk is ook dat de Europese 
regels niet automatisch voor Neder-60 

land gaan gelden, want elke lidstaat 
mag de leeftijdsgrens zelf bepalen 
zolang deze boven de dertien blijft, 
staat in de verordening. De Europese 
regel is eigenlijk een dode letter, 65 

maar dat staat niet in het stuk. 
 
En, klopt het? 
Het artikel spreekt zichzelf tegen. In 
een bijzin staat wel dat lidstaten 
mogen afwijken van de verordening, 70 

maar de consequentie daarvan wordt 
niet vermeld. Anders zou de sugges-
tie dat Brussel een social media-
verbod oplegt aan kinderen niet 
overeind blijven. 75 

Ook blijft onvermeld dat nu al 
volgens de Nederlandse privacy-
wetgeving ouderlijke toestemming is 
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vereist bij de verwerking van 
persoonsgegevens van jongeren 80 

onder de zestien. Er staat dus ook 
niet in dat de meeste internet-
diensten, YouTube uitgezonderd, 
zich daar niet aan houden en dat de 
regel niet wordt gehandhaafd door de 85 

toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Waarom dat niet 
gebeurt wil een woordvoerder van de 
toezichthouder niet zeggen. “We 
doen geen uitspraken over lopend 90 

onderzoek.” 
Engelfriet heeft het gevoel dat de 
situatie geen problemen in de praktijk 
oplevert en dat de onderbemande 

toezichthouder “wel betere dingen te 95 

doen heeft.” 
 
Conclusie 
Het is niet zo dat Nederlandse 
jongeren onder de zestien vanwege 
Europese privacyregels vanaf 2018 100 

geen sociale media mogen gebruiken 
zonder toestemming van hun ouders. 
Zij mogen dat nu ook al niet, maar 
dat komt door de nationale wet-
geving, die overigens niet wordt 105 

gehandhaafd. Ook na 2018 mogen 
landen zelf kiezen welke leeftijds-
grens (mits boven 13 jaar) zij 
hanteren. We beoordelen de stelling 
daarom als onwaar. 110 

 
 bron: nrc.next, 27 april 2016 
 

 

einde  
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Examen VWO 

2018 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 16 mei

9.00 - 12.00 uur
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Aanwijzing voor de kandidaat 

 
 
Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 
 
 

Opgave 1  Criminaliteit in de regio Streuvelland 

 
Alle gegevens in deze opgave zijn fictief. 
 
Bij deze opgave hoort tabel 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over een fictief onderzoek naar criminaliteit in de 
fictieve regio Streuvelland. Er is gekeken naar veelvoorkomende 
vergrijpen, zoals diefstal en vernielingen. 
 
In de regio Streuvelland blijken daders een grotere kans te hebben om 
slachtoffer te worden van veelvoorkomende criminaliteit dan niet-daders.  

1p 1 Leg uit of dit verband tussen daderschap en slachtofferschap beschreven 
is als een causaal verband of als een correlatie. Gebruik in je uitleg het 
verschil tussen een causaal verband en een correlatie. 
 
Gebruik tabel 1. 
In tabel 1 staan resultaten uit een fictief onderzoek naar het verband 
tussen slachtofferschap en daderschap. Het onderzoek is in 2017 
afgenomen onder 400 slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit in 
de regio Streuvelland. 

2p 2 Leg uit dat tabel 1 veelvoorkomende criminaliteit als een 
bindingsvraagstuk beschrijft. Gebruik in je uitleg: 
 het hoofdconcept binding; 
 een kernconcept bij het hoofdconcept binding; 
 een indicator van het kernconcept in tabel 1. 
Noem in je antwoord de naam van het gekozen kernconcept en de 
gekozen indicator uit tabel 1. 
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Gebruik tabel 1. 
De verbanden in tabel 1 kunnen op verschillende manieren verklaard 
worden.  

3p 3 a Geef een beschrijving van een verband uit tabel 1 dat niet aan 
 het toeval kan worden toegeschreven. Gebruik in je beschrijving de 
 formulering: hoe …, des te … 
b Geef met het kernconcept socialisatie een verklaring voor het 
 hierboven beschreven verband uit tabel 1.  
c Leg uit of er in deze verklaring sprake is van primaire, secundaire of 
 tertiaire socialisatie.  
 
De beschrijving ‘daders van veelvoorkomende criminaliteit’ kan zowel 
verwijzen naar een sociale categorie als naar een groep. 

2p 4 Leg met een eigen voorbeeld uit onder welke voorwaarden daders van 
veelvoorkomende criminaliteit een groep te noemen zijn. Gebruik in je 
uitleg twee kenmerken van een groep. 
 
Stel dat jij een onderzoek uitvoert naar dadergroepen van 
veelvoorkomende criminaliteit in de regio Streuvelland.  
Een korte beschrijving van het onderzoek: 
De hypothese is dat in de regio Streuvelland vrouwen vaker van plan zijn 
om veelvoorkomende delicten te plegen dan mannen. Je stelt alle 
respondenten vragen over de kans dat zij een delict zouden plegen. 

1p 5 Hoe wordt de betrouwbaarheid van het onderzoek vooral vergroot? 
A door de respondenten uit verschillende regio’s te vergelijken 
B door de vragen een aantal keer te stellen op een iets andere manier 
C door het afnemen van een enquête onder zowel vrouwen als mannen 
D door het toetsen van de hypothese in de regio Streuvelland 
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Stel dat jij een onderzoek opzet naar risicofactoren voor veelvoorkomende 
criminaliteit onder jongvolwassenen in de regio Streuvelland. Een 
onderzoeksvraag is: ‘In hoeverre maakt alcoholgebruik deel uit van de 
cultuur van vriendengroepen onder jongvolwassen daders?’ Hiervoor wil 
je een enquête afnemen onder jongvolwassen daders en niet-daders in de 
regio Streuvelland. 

3p 6  Formuleer een gesloten enquêtevraag om te meten in hoeverre 
 alcoholgebruik deel uitmaakt van de cultuur van vriendengroepen 
 onder jongvolwassen. Gebruik in je formulering het kernconcept 
 cultuur. 
 Je mag het woord ‘cultuur’ niet gebruiken. 
 Formuleer vier antwoordmogelijkheden voor de persoon die de 

enquêtevraag beantwoordt. 
 Leg uit waarom je met het afnemen van deze enquêtevraag meet in 

hoeverre alcoholgebruik deel uitmaakt van de cultuur van 
vriendengroepen onder jongvolwassen. Gebruik in je uitleg het 
kernconcept cultuur. 

 
 

Opgave 2  Voedsel 

 
Bij deze opgave horen figuur 1 en tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over ontwikkelingen in de mondiale 
voedselvoorziening, een productieketen van voedsel en fairtrade (eerlijke 
handel) in de voedselindustrie. 
 
In 2014 verscheen een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) over voedsel. In dit rapport staat een ontwikkeling 
beschreven over mondiale voedselvoorziening: 
De positie van de minst ontwikkelde landen veranderde van ‘landen die 
meer producten uitvoeren dan invoeren’ in ‘landen die meer producten 
invoeren dan uitvoeren’. Dit komt onder andere door het gesubsidieerd 
dumpen van voedseloverschotten door vooral welvarende landen. 
De (onder)ontwikkeling van landen is met verschillende groepen van 
theorieën te verklaren. 

2p 7 a Leg uit met welke groep theorieën de in het WRR-rapport beschreven 
 ontwikkeling het beste te verklaren is: afhankelijkheidstheorieën of 
 evolutionistische theorieën. Gebruik in je uitleg een kenmerk van de 
 gekozen groep theorieën. 
b Leg uit welk kernconcept in de verklaring van de gekozen groep 
 theorieën te herkennen is. Gebruik in je uitleg een kernconcept. 
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Gebruik figuur 1. 
Figuur 1 geeft een voorbeeld van bindingen in een productieketen van 
voedsel, in dit geval van soja.  
Er zijn verschillende typen bindingen tussen actoren, bijvoorbeeld 
politieke bindingen. 

2p 8 Leg op grond van figuur 1 uit van welk type binding er sprake is in de 
sojaketen. Gebruik in je uitleg: 
 een voorbeeld uit figuur 1 bij het hoofdconcept binding;  
 het hoofdconcept binding;  
 een omschrijving van één van de typen bindingen. 
 
Gebruik figuur 1. 

1p 9 Welk belangrijk aspect van de rationalisering van het productieproces is 
te herkennen in figuur 1? 
 
Figuur 1 komt uit het WRR-rapport. Een uitspraak uit het WRR-rapport bij 
deze figuur is: ‘Een Braziliaanse sojaleverancier weet niet waarvoor zijn 
soja na aankomst in Rotterdam zal worden gebruikt; de Brabantse 
veehouder die de soja als veevoer gebruikt, weet niet op welke plantage 
die soja werd verbouwd’. 

2p 10  Leg uit dat de beschreven binding kan leiden tot vervreemding bij de 
 sojaleverancier. 
 Geef een kenmerk van netwerken in de moderne samenleving dat te 

herkennen is in de beschreven binding tussen de sojaleverancier en 
de veehouder. 

 
Gebruik tekst 1. 
In het WRR-rapport staat dat een klein, maar groeiend deel van de 
consumenten zich bij de aanschaf van producten niet alleen laat leiden 
door de prijs, maar bijvoorbeeld ook door het keurmerk fairtrade. Tekst 1 
gaat over fairtrade in de cacao-industrie en de positie van de 
cacaoboeren. 

2p 11 Leg uit dat er sprake is van sociale ongelijkheid tussen cacaoboeren en 
andere actoren uit de productieketen van cacao. Gebruik in je uitleg: 
 het kernconcept sociale ongelijkheid; 
 een voorbeeld uit tekst 1 bij het kernconcept sociale ongelijkheid. 
 
Gebruik tekst 1. 
Actoren kunnen verschillende motieven hebben om samen te werken. 
Samenwerking kan bijvoorbeeld plaatsvinden vanwege dwang of 
gedeelde waarden. 

2p 12 Leg uit welk ander motief voor samenwerking te herkennen is bij het 
streven naar fairtrade in de cacao-industrie. Gebruik in je antwoord 
informatie uit tekst 1 waaruit dit motief blijkt. 
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Gebruik tekst 1. 
In tekst 1 staat dat de handel in cacao eerlijker moet worden. Volgens het 
functionalisme-paradigma zal een betere toekomst voor cacaoboeren 
alleen onder invloed van bepaalde sociale stabilisatoren tot stand kunnen 
komen.  

2p 13  Geef aan welke sociale stabilisator hier van toepassing is. 
 Geef een eigen voorbeeld van deze sociale stabilisator gebaseerd op 

tekst 1. 
 
 

Opgave 3  Het Arctisch gebied 

 
Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over de betrekkingen tussen staten en organisaties in 
het noordpoolgebied, ook wel het Arctisch gebied genoemd. 
 
Gebruik tekst 2. 
In tekst 2 staat hoe de Arctische Raad is georganiseerd. 

1p 14  Is de Arctische Raad een voorbeeld van supranationale of 
 intergouvernementele samenwerking? 
 Geef het citaat uit tekst 2 waar deze vorm van samenwerking uit blijkt. 
 
Gebruik tekst 2. 
Er zijn verschillende machtsbronnen te onderscheiden, zoals 
economische. 

4p 15 Beredeneer met een ander soort machtsbron welke raad meer macht 
heeft: de Arctische Raad of de VN Veiligheidsraad. Gebruik in je 
redenering: 
 een kenmerk van de VN Veiligheidsraad; 
 een kenmerk van de Arctische Raad uit tekst 2; 
 de omschrijving van de gekozen soort machtsbron; 
 het kernconcept macht. 
Noem in je antwoord de naam van de soort machtsbron. 
 
Gebruik tekst 2. 
Verhoudingen tussen staten kunnen verklaard worden met behulp van 
theorieën. 

4p 16  Noem twee kenmerken van liberale theorieën die te herkennen zijn in 
 de verhoudingen tussen staten zoals beschreven in tekst 2. 
 Leg voor elk kenmerk uit dat het te herkennen is in tekst 2. Gebruik in 

je uitleg bij elk kenmerk een voorbeeld uit tekst 2. 
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Gebruik tekst 2. 
2p 17 Leg uit dat er een verschil is tussen representatie en representativiteit van 

de Arctische inheemse bevolking bij de besluitvorming in de Arctische 
Raad. Gebruik in je uitleg: 
 de kernconcepten representatie en representativiteit; 
 bij elk kernconcept een voorbeeld uit tekst 2. 
 
Gebruik tekst 2. 

2p 18 Leg uit dat de Arctische Raad een politieke institutie is. Gebruik in je 
uitleg: 
 het kernconcept politieke institutie; 
 een voorbeeld van het kernconcept politieke institutie uit tekst 2. 
 
Gebruik tekst 3. 
In tekst 3 staat dat verschillende staten claims leggen op het Arctisch 
gebied. 

2p 19 Leg op grond van tekst 3 uit of er over die claims wel of geen conflict is. 
Gebruik in je uitleg: 
 het kernconcept conflict; 
 een voorbeeld van het kernconcept conflict uit tekst 3. 
 
Gebruik tekst 3. 
De CLCS is de Commission on the Limits of the Continental Shelf. Deze 
commissie doet aanbevelingen over de vaststelling van de buitengrenzen 
van het continentaal plat. Stel dat je onderzoekt of de CLCS politiek 
gezag heeft. 

1p 20 Formuleer een onderzoeksvraag om te onderzoeken of de CLCS politiek 
gezag heeft. Gebruik in je onderzoeksvraag de omschrijving van het 
begrip politiek gezag. Je mag de woorden ‘politiek’ en ‘gezag’ niet 
gebruiken. 
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Opgave 4  De opmars van de robot 

 
Bij deze opgave horen de teksten 4 tot en met 6 en figuur 2 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over de gevolgen van het gebruik van robots en andere 
machines in de samenleving. 
 
Gebruik tekst 4. 
In tekst 4 beschrijft de econoom Richard Freeman een 
gedachte-experiment over robotisering. In de opzet van dit 
gedachte-experiment is een sociaalwetenschappelijk paradigma te 
herkennen. 

2p 21 Leg uit welk sociaalwetenschappelijk paradigma in het 
gedachte-experiment te herkennen is. Gebruik in je antwoord: 
 twee kenmerken van het gekozen paradigma; 
 informatie uit tekst 4 over ieder kenmerk. 
Noem in je antwoord de naam van het gekozen paradigma. 
 
Gebruik figuur 2. 
In figuur 2 is een verschil in de ontwikkeling van het 
werkgelegenheidsaandeel van routinematige en dat van 
non-routinematige taken af te lezen. 

3p 22 a Geef voor dit verschil in ontwikkeling uit figuur 2 een mogelijk gevolg 
 voor verhoudingen tussen werknemers op de arbeidsmarkt.  
b Leg het gevolg uit met gebruik van: 

 de toelichting bij figuur 2; 
 het begrip cultureel kapitaal; 
 het kernconcept sociale ongelijkheid. 

 
De mate waarin een nieuwe technologie maatschappelijk zal worden 
geaccepteerd is van verschillende factoren afhankelijk. Volgens het 
sociaalconstructivisme-paradigma is dit van andere factoren afhankelijk 
dan volgens het rationele actor-paradigma. 

2p 23 Geef voor elk van de twee paradigma’s een factor die de mate van 
acceptatie van nieuwe technologie kan beïnvloeden. Gebruik in je 
antwoord voor elk paradigma een kenmerk van dat paradigma.  
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Gebruik tekst 5. 
Tekst 5 is een fragment uit het onderzoeksrapport naar robotisering van 
het Rathenau Instituut. De wijze waarop een samenleving omgaat met 
robotisering kan per cultuur verschillen. Hofstede onderscheidt 
verschillende culturele dimensies, zoals onzekerheidsmijding. 

2p 24 Leg uit dat de dimensie onzekerheidsmijding herkenbaar is in tekst 5. 
Gebruik in je uitleg:  
 lage of hoge onzekerheidsmijding; 
 een voorbeeld uit tekst 5. 
 
Gebruik tekst 5. 
Het Rathenau Instituut heeft in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek 
gedaan naar robotisering. In tekst 5 staat een aantal aanbevelingen van 
het Rathenau Instituut aan de Tweede Kamer voor beleid rondom 
robotisering. 

2p 25 Leg uit welke politieke stroming het meest te herkennen is in de 
aanbevelingen in tekst 5. Gebruik in je uitleg: 
 een uitgangspunt van de gekozen stroming; 
 een voorbeeld uit tekst 5. 
Noem in je antwoord de naam van de gekozen stroming. 
 
Gebruik tekst 6. 
Het proces van politieke besluitvorming in bijvoorbeeld de Tweede Kamer 
kan beschreven worden met verschillende modellen. Het systeemmodel 
onderscheidt verschillende fasen en subfasen in het proces van politieke 
besluitvorming. 

2p 26  Welke fase uit het systeemmodel is te herkennen bij de politieke 
 besluitvorming in tekst 6? 
 Leg uit welke rol het Rathenau Instituut heeft in dit politieke 

besluitvormingsproces in tekst 6. Gebruik in je uitleg een subfase 
binnen de gekozen fase uit het systeemmodel. 

 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Criminaliteit in de regio Streuvelland 

 
Alle gegevens in deze opgave zijn fictief. 
 
tabel 1 
 
Correlatie tussen kenmerken van slachtoffers en het al dan niet zelf plegen 
van een delict in de afgelopen 12 maanden, regio Streuvelland in 2017 
 

Regio Streuvelland, 2017 
n = 400 
 
kenmerken van slachtoffers 

correlatie met 
het al dan niet zelf plegen 

van een delict 

1 percentage vrienden dat dader is 
(schaal van 0% - 100%) 

0,32*

2 percentage vrienden dat slachtoffer is 
(schaal van 0% - 100%) 

-0,16

3 mate van contact met dadervrienden 
(schaal van 1 (nooit) - 7 (dagelijks)) 

0,34*

4 mate van contact met slachtoffervrienden 
(schaal van 1 (nooit) - 7 (dagelijks)) 

0,06

5 mate van nabijheid van dadervrienden 
(schaal van 1 (buitenland) tot 4 (zelfde 
woning)) 

0,11

6 mate van nabijheid van slachtoffervrienden 
(schaal van 1 (buitenland) tot 4 (zelfde 
woning)) 

-0,21

* correlatie is significant (p<.05)  
 
Toelichting 
De sterkte van het verband tussen het kenmerk van slachtoffers en het al dan 
niet zelf plegen van een delict in de afgelopen 12 maanden is een cijfer 
tussen -1 en 1. 
1 = perfecte correlatie, 0,5 = redelijke correlatie, 0 = geen correlatie. 
Het minteken geeft negatieve correlatie aan. Een positieve correlatie betekent: 
hoe hoger de waarde op het kenmerk van het slachtoffer, des te groter de kans 
dat hij/zij de afgelopen 12 maanden zelf een delict heeft gepleegd.  
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Opgave 2  Voedsel 

 
figuur 1     
 
Schematisch overzicht van de sojaketen met betrokken bedrijven 
 

grond

kunstmest
sojabonen

water

sojaolie

lecithine

chocolade

voedingssupplement

sojameel
noodles

onbijtgranen

babyvoeding

veevoer kippen eieren
boter

kaas

cosmetica

medicijnen

melk

vlees

vleessubstituut

sojamelk

tofu

slacht
bijproducten

koeien

varkens

zaden

snoep & koek

sauzen & soepen

bakolie

margarine

mayonaise

kant en klaar
maaltijden

wasmiddelen

kunstmestbedrijven

zaadleveranciers

crushers

boeren

raffinaderijen

handelaren

veehouderij

veevoerbedrijven
transport

levensmiddelenindustrie

slachterijen

supermarkt

detailhandel / horeca

geraffineerde olie

sojasaus/ketjap

Sojastromen

Betrokken bedrijven  
 
 naar: WRR, 2014 
 
Toelichting 
De sojaketen laat zien in welke eindproducten soja is verwerkt en door wie. 
Onder elk verticaal deel van de productieketen staat bij benadering aangegeven 
welke bedrijven hierbij betrokken zijn. Uit de figuur is bijvoorbeeld af te lezen dat 
boeren, crushers en transporteurs betrokken zijn bij de productie, de verwerking 
en het vervoer van sojabonen. 
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tekst 1 
 
‘Fairtrade1) chocola is een pleister op een kapot systeem’ 
 
Er is steeds meer chocola met een 
duurzaam keurmerk2), maar de 
positie van arme boeren in de 
productieketen van cacao blijft 
dramatisch slecht. (…) Dat blijkt uit 5 

de Cacao Barometer 2015, een 
internationaal initiatief van de 
belangrijkste organisaties die 
betrokken zijn bij duurzame cacao. 
“Er gebeurt heel veel in de sector, 10 

maar het belangrijkste probleem 
wordt niet aangepakt: de extreme 
armoede van cacaoboeren en hun 
slechte positie in de productieketen”, 
zegt Antonie Fountain, co-auteur van 15 

de Barometer. (…) 
 
Fusies en overnames hebben ertoe 
geleid dat slechts een handjevol 
bedrijven 80 procent van de keten in 
handen hebben, terwijl er miljoenen 20 

boeren zijn die slecht georganiseerd 
zijn. Vooral chocolademakers als 
Mars, Nestlé, Ferrero en Mondelez, 
verwerkers zoals Barry Callebaut en 
Cargill, en supermarkten verdienen 25 

veel in vergelijking met de andere 
actoren in de keten. (…) 
 
“Aan de andere kant van de keten, bij 
de boeren, zijn de inkomens 
schokkerend laag”, aldus Fountain. 30 

(…) “Er moet één ding gebeuren: het 
prijsmechanisme moet veranderen, 
met andere woorden, de chocola 
moet duurder worden. Dit kan alleen 

worden aangepakt als alle spelers 35 

met elkaar om tafel gaan zitten, 
inclusief de kartelwaakhond.” Goed 
nieuws is dat Ivoorkust, de belang-
rijkste exporteur van cacao, in eigen 
land is begonnen aan een serieuze 40 

hervorming van de sector. Dat leidde 
vorig jaar al tot kritiek van de 
industrie, die de winsten zag dalen. 
Volgens deskundigen is de inkoop-
prijs bij boeren met 40 procent 45 

gestegen. (…) 
 
Het ontbreken van een leefbaar 
inkomen voor cacaoboeren leidt tot 
slechte arbeidsomstandigheden, 
mensenrechtenschendingen, en vele 50 

andere problemen zoals kinder-
arbeid. Cacao biedt geen aantrekke-
lijke toekomst meer. Steeds meer 
kinderen van cacaoboeren verlaten 
de sector (…). 55 

 
Als er één sector is waar verandering 
mogelijk moet zijn, is het wel cacao, 
denkt Fountain. “Er is overleg, tussen 
alle spelers, en dat is bijzonder. Veel 
van die spelers zijn niet beurs-60 

genoteerd, maar zijn familiebedrijven. 
Die zien ook wel in dat ze hun eigen 
markt ondergraven als er geen 
boeren meer zijn. (…) De sector 
moet fundamenteel veranderen. Als 65 

dat niet gebeurt, is er geen toekomst 
voor cacaoboeren.” 

 
 bron: www.oneworld.nl, 2015 
 

noot 1 fairtrade = eerlijke handel 

noot 2 Een keurmerk is een hulpmiddel op de verpakking van voedingsmiddelen voor het maken 

van een duurzame of gezonde keuze. Een keurmerk geeft bijvoorbeeld aan dat het product 

is gemaakt met extra aandacht voor het milieu of dierenwelzijn. Je ziet zo bijvoorbeeld (…) 

of er sprake is van eerlijke handel (fairtrade). (bron: voedingscentrum.nl) 
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Opgave 3  Het Arctisch gebied 

 
tekst 2 
 
Arctische Raad 
 
Wat is de Arctische Raad?  
De Arctische Raad is het 
belangrijkste (…) forum voor het 
stimuleren van samenwerking, 
coördinatie en interactie tussen de 5 

Arctische staten (het noordpool-
gebied), de inheemse bevolking en 
andere bewoners. De Raad houdt 
zich bezig met gemeenschappelijke 
kwesties en met name met onder-10 

werpen als duurzame ontwikkeling en 
milieubescherming in het noordpool-
gebied.  
 
Wie nemen er deel? 
In de Verklaring van Ottawa zijn de 15 

volgende landen opgenomen als 
leden van de Arctische Raad: 
Canada, Denemarken, Finland, 
IJsland, Noorwegen, Rusland, 
Zweden en de Verenigde Staten. 20 

Daarnaast zijn er zes organisaties 
die de inheemse bevolking van het 
noordpoolgebied vertegenwoordigen, 
die de status van Permanente 
Deelnemer hebben. De categorie 25 

Permanente Deelnemer is in het 
leven geroepen om actieve deelname 
van en afstemming met de inheemse 
bevolking van het noordpoolgebied 
binnen de Raad te waarborgen. (…) 30 

Landen die niet tot het noordpool-
gebied behoren evenals inter-
gouvernementele, interparlementaire, 

mondiale, regionale en niet-
overheidsinstellingen kunnen de 35 

status van observator krijgen als de 
Raad vaststelt dat zij een bijdrage 
kunnen leveren aan zijn werk. Deze 
observatoren leveren vooral een 
bijdrage binnen werkgroepen. (…) 40 

 
Hoe werkt het? 
De analyses en aanbevelingen van 
de Raad worden gedaan door de 
werkgroepen. Beslissingen van de 
Arctische Raad worden genomen op 45 

basis van consensus tussen de acht 
Arctische Staten met intensieve raad-
pleging en betrokkenheid van de 
Permanente Deelnemers. (…) 
 
Wat doet de Raad niet? 50 

De Arctische Raad is een forum en 
heeft geen programmabudget. Alle 
projecten en initiatieven worden 
gesponsord door een of meer 
lidstaten. Sommige projecten 55 

ontvangen ook steun van andere 
entiteiten. De Arctische Raad legt 
haar richtlijnen, analyses en 
aanbevelingen niet op en kan dat ook 
niet. Die verantwoordelijkheid ligt bij 60 

elke individuele Arctische Staat. Het 
mandaat van de Arctische Raad 
zoals beschreven in de Verklaring 
van Ottawa sluit militaire veiligheid 
expliciet uit. 65 

 
 bron: www.arctic-council.org, 2015 
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tekst 3 
 
VN Zeerechtverdrag en claims in het Arctisch gebied 
 
Kuststaten kunnen claims leggen op 
de zeebodem voorbij de 200 zeemijl 
zone tot maximaal 350 zeemijl van 
de basislijn wanneer zij kunnen 
aantonen dat dit gebied deel is van 5 

hun continentaal plat1).  
 
Op basis van het VN Zeerecht-
verdrag is de Commission on the 
Limits of the Continental Shelf 
(CLCS) opgericht, die aanbevelingen 10 

doet betreffende de vaststelling van 
de buitengrenzen van een 
continentaal plat. Kuststaten dienen 
hun claims op een continentaal plat 
voorbij de EEZ2), dat tot 200 15 

zeemijlen vanaf de kustlijn reikt, voor 
te leggen aan de CLCS.  
 
Rusland heeft in 2001 een officiële 
claim ingediend op een (groot) deel 

van het Noordpoolgebied, 20 

Noorwegen in 2006 en Denemarken 
in 2014. Naar verwachting zal ook 
Canada nog een claim indienen. De 
belangrijkste geschillen in het gebied 
hebben betrekking op de deels 25 

overlappende claims van de 
verschillende landen, zoals de 
Lomonosovrug, die door Rusland, 
Canada en Denemarken als 
onderdeel van hun continentaal plat 30 

wordt gezien. De overlappende 
claims van deze Arctische kuststaten 
dragen bij aan het beeld van een 
‘Arctic scramble’3), maar tot nu toe 
houden alle Arctische staten zich aan 35 

het VN Zeerechtverdrag en is er 
geen reden om aan te nemen dat dit 
zal veranderen. 

 
 naar: Nederlandse Polaire Strategie, 2016 

 
 

noot 1 continentaal plat = het gedeelte van een continent dat onder water staat 

noot 2 EEZ = exclusieve economische zone 

noot 3 scramble = landjepik, wedstrijdje, stoelendans 
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Opgave 4  De opmars van de robot 

 
tekst 4 
 
Econoom Richard Freeman over het robottijdperk 
 
Mijn stelling is eenvoudig: ongeacht 
of de technologische vooruitgang 
arbeidsbesparend, kapitaal-
besparend, skill-biased1) is of niet, en 
ongeacht hoe snel robots of andere 5 

machines de menselijke kennis en 
kunde evenaren of overtreffen, het 
effect van de nieuwe technologieën 
op het welzijn van mensen in de hele 
wereld wordt bepaald door de vraag 10 

wie de eigenaar is van de nieuwe 
technologieën. 
Een gedachte-experiment laat zien 
waarom de eigendomsvraag zo 
belangrijk is. 15 

Stel je voor dat we robots/machines 
creëren die onze werkzaamheden zo 
goed kunnen nabootsen dat ze ons 
geheel zouden kunnen vervangen en 
dat ze zouden verdienen wat wij nu 20 

verdienen. Zouden we dan beter of 
slechter af zijn? Als we zelf eigenaar 
zouden zijn van onze plaats-
vervangers, zouden we onze huidige 
inkomsten hebben, plus de 25 

vrijgekomen tijd die we naar believen 
kunnen besteden. 
We zouden ook een andere 
productieve activiteit kunnen zoeken, 
eventueel tegen een lager loon. Dus 30 

zouden we beter af zijn. Echter, als 
anderen de robots zouden bezitten, 
zouden wij werkloos zijn en op zoek 
moeten naar ander werk tegen 
minder betaling. De eigenaars van de 35 

robots zouden de beloning opstrijken 
van de machines waaraan we onze 
baan zijn kwijtgeraakt. (…) Zij 
zouden beter af zijn, wij slechter. 

 
 bron: www.wrr.nl, 2015 

 
 

noot 1 skill-biased = technologische vooruitgang die bepaalde vaardigheden bevoordeelt 
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figuur 2     
 
Ontwikkelingen in werkgelegenheidsaandeel van volledig routinematige en 
niet-routinematige taken, 1996-2012 
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 naar: www.wrr.nl, 2015 
 
Toelichting 
Routinematige taken worden op een standaardwijze uitgevoerd, terwijl 
niet-routinematige taken aanpassingsvermogen van de werknemer vergen. 
Niet-routinematige taken vragen om creativiteit, probleemoplossend vermogen, 
flexibiliteit en andere vaardigheden, waarbij de gewenste acties van de 
werknemer niet vooraf te bepalen zijn.  
Bijvoorbeeld: Als een beroep volledig uit routinematige, handvaardige taken 
bestaat, is het aandeel in de werkgelegenheid met 2 procentpunt afgenomen in 
de periode 1996-2012. 
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tekst 5 
 
Maatschappelijk verantwoorde innovatie 
 
De overheid kan (…) kansen creëren 
door te stimuleren dat veel meer 
mensen hun brood kunnen verdienen 
in de digitale economie. Toegang tot 
internet is niet voldoende voor 5 

effectief gebruik van ICT-diensten, of 
voor het kunnen produceren van 
digitale goederen en diensten om 
daarmee de kost te kunnen ver-
dienen. Dat betekent investeren in 10 

digitale vaardigheden. Ook het 
ontwikkelen van inclusive 
technology1) speelt hierbij een rol. 
Het gaat dan onder andere om 
technologie voor mensen met een 15 

(lichte) beperking en om inclusive 
innovation: innovatie ten behoeve 
van vooral arme bevolkingsgroepen 
en het centraal stellen van de 
gebruiker en gebruikersgemak. 20 

 
 bron: Rathenau Instituut, 2015 

 
 
tekst 6 
 
Werken aan de robotsamenleving 
 
In de Tweede Kamer, specifiek in de 
Vaste Commissie voor Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, werd de nood-
zaak gevoeld om meer inzicht te 
krijgen in de gevolgen van de techno-5 

logische ontwikkelingen voor de 
arbeidsmarkt. Men wilde proactief 
met dit belangrijke onderwerp aan de 
slag gaan. De Tweede Kamer heeft 
zodoende het Rathenau Instituut 10 

gevraagd een rapportage op te 
stellen waaruit duidelijk wordt, wat er 

vanuit de wetenschap bekend is over 
de invloed van technologische 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, 15 

en op de welvaart in de loop der tijd. 
Een dergelijke studie is belangrijk om 
de inzichten uit de wetenschap en de 
lessen uit de geschiedenis te 
gebruiken als basis voor het politieke 20 

debat. Zo kunnen bepaalde ‘mythes’ 
ontkracht, en blinde vlekken 
ingekleurd worden. 

 
 bron: Rathenau Instituut, 2015

 
 
 

einde  

noot 1 inclusive technology = gebruiksvriendelijke technologie, waarmee meer mensen 

gebruik kunnen maken van de beschikbare technologie 
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VW-1034-a-18-2-o 

Examen VWO 

2018 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
maandag 18 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1  Problematisch alcoholgebruik onder jongeren 

 
Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 uit het bronnenboekje.  
 
Inleiding  
Nederlandse jongeren drinken problematisch veel, zo blijkt uit 
internationaal onderzoek. Elf landelijke en regionale organisaties hebben 
minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport) daarom middels een zogenaamd Alcoholmanifest 
opgeroepen om met maatregelen te komen (tekst 1). Een van de 
oproepen uit het manifest heeft betrekking op het verschijnsel ‘blurring’: 
branchevervaging, waarbij een aantal winkels hun klanten alcoholische 
drankjes aanbieden en de grens tussen horeca en detailhandel vervaagt 
(tekst 2). 
 
Lees de regels 1 tot en met 26 van tekst 1. 
‘Bingedrinken’ onder jongeren kan beschouwd worden als een politiek 
probleem. 

2p 1 Noem twee kenmerken van een politiek probleem die te herkennen zijn in 
de regels 1 tot en met 26 van tekst 1. Geef bij elk kenmerk een ander 
bijpassend citaat.   
 
Lees tekst 2. 
De regering en Kamer hebben verschillende taken. De Kamer beschikt 
over verschillende formele middelen om haar taken uit te voeren. In de 
regels 26 en 55 van tekst 2 staat (a) waar oorspronkelijk een formeel 
middel van de Kamer genoemd werd. Met dat formele middel spreekt de 
Kamer de regering aan op één van haar taken. 

3p 2  Welk formeel middel moet staan op de plaats van (a)? 
 Bij welke taak van de Kamer hoort dat middel? 
 Op welke van haar taken wordt de regering met dat formele middel 

aangesproken? 
 
Gebruik tekst 1 en tekst 2. 
Elf organisaties willen de politiek beïnvloeden en hebben daartoe een 
oproep gedaan in een Alcoholmanifest. Het barrièremodel beschrijft de 
politiek als een proces waarin verschillende barrières genomen moeten 
worden om een doel te bereiken. De oproep waarvan sprake is in de 
regels 22 tot en met 26 van tekst 1, is bedoeld om één van die barrières 
te nemen. En uit tekst 2 is op te maken welke andere barrière genomen 
moet worden.  

2p 3  Leg uit over welke barrière de organisaties het politieke probleem 
 proberen te krijgen met hun oproep in de regels 22 tot en met 26 
 van tekst 1. 
 Leg uit welke barrière volgens tekst 2 nog genomen moet worden. 
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De VVD was twee maanden eerder (december 2016) van plan om een 
wetsvoorstel in te dienen om ‘blurring’ wettelijk toe te staan. Dat is 
tegengesteld aan de wens van ChristenUnie, CDA en PvdA om ‘blurring’ 
tegen te gaan.  
De vier partijen ChristenUnie, CDA, PvdA en VVD hebben hun wortels in 
drie verschillende ideologische tradities. De ideologie van de VVD 
verschilt op één punt wezenlijk van de andere twee ideologieën en dat 
verschil kan de tegengestelde standpunten ten aanzien van ‘blurring’ voor 
een deel verklaren.  

4p 4  Geef bij elk van de partijen de ideologie. 
 Geef het verschil tussen de ideologie van de VVD enerzijds en de 

twee andere ideologieën anderzijds waarmee de tegenstelling met 
betrekking tot ‘blurring’ verklaard kan worden. 

 Leg je antwoord uit. 
 
De handhaving van de Drank- en Horecawet berust deels bij de 
Rijksoverheid en deels bij de gemeenten. De verhouding tussen de 
Rijksoverheid en de gemeenten is vastgelegd in de grondwet. Daarbij is 
uitgegaan van het beginsel ‘autonomie en medebewind’. In tekst 2 zijn 
enkele kenmerken van dat beginsel te herkennen. 

4p 5  Noem een kenmerk van autonomie dat te herkennen is in tekst 2. 
 Noem een kenmerk van medebewind dat te herkennen is in tekst 2. 
 Geef bij elk kenmerk een bijpassend citaat uit tekst 2 en leg je keuze 

uit. 
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Opgave 2  Vloggers en reclame 

 
Bij deze opgave hoort tekst 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Internet biedt vele nieuwe mogelijkheden voor het verspreiden en 
consumeren van amusement en informatie. En dit biedt ook ruimte voor 
economisch handelen. Activiteiten die voorheen alleen mogelijk waren 
met grote, complexe organisaties die over veel geld beschikten, zijn nu 
binnen het bereik van individuen gekomen. Veel vloggers verdienen geld 
door op verzoek van fabrikanten producten in beeld te brengen. Dit wordt 
beschouwd als sluikreclame. Voor het relatief jonge internet is nog niet 
uitgekristalliseerd welke instanties zeggenschap hebben. Verschillende 
actoren hebben daar wel belang bij of ontwikkelen daar wel een visie op.  
 
Lees tekst 3. 
Dat het Commissariaat voor de Media op internet nog niet mag optreden, 
komt onder andere doordat overheidsbemoeienis met de media politiek 
gevoelig ligt. Twee politieke visies staan als uitersten tegenover elkaar. 
Aan de ene kant staat de visie die voor een meer regulerende overheid is 
en aan de andere kant staat de visie die voor een meer terughoudende 
overheid is. 

4p 6  Geef in verband met sluikreclame door videobloggers een argument 
 waarom de overheid hiertegen zou moeten optreden. 
 Geef in verband met sluikreclame door videobloggers een argument 

waarom de overheid hiertegen niet zou moeten optreden. 
 Vermeld bij elk van beide visies bij welke politieke stroming die visie 

past en onderbouw je keuze met een uitgangspunt of trefwoord van 
die stroming. 

 
Bij het analyseren van de massamedia maken we onderscheid tussen 
zenders en ontvangers. Het internet heeft het mogelijk gemaakt dat 
iedereen zender kan worden. 

2p 7 Leg met behulp van de oplagespiraal uit dat het succes van zenders zoals 
videobloggers van invloed kan zijn op de kwaliteit van kranten.  
 
Zie de regels 12 tot en met 16 en de regels 43 tot en met 56 van tekst 3. 
Het Commissariaat voor de Media is opgericht om een aantal doelen van 
het mediabeleid van de overheid te helpen verwezenlijken. In de regels 12 
tot en met 16 is sprake van een verplichting. 

2p 8  Bij welk doel van het Commissariaat voor de Media past deze 
 verplichting? 
 Welk machtsmiddel heeft het Commissariaat voor de Media om haar 

wettelijke plicht te vervullen? 
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In de afgelopen jaren is het lees-, luister- en kijkgedrag van veel mensen 
veranderd. Traditionele media zoals kranten en omroepen hebben zonder 
publiek geen inkomsten. In hun zoektocht naar (nieuw) publiek, begeven 
ook zij zich ook op internet. Daar maken de meeste serieuze nieuwsmedia 
geen sluikreclame. Ze hebben binnen hun organisatie als het ware een 
rem ingebouwd waarmee vermenging van nieuws en commercie, zoals 
onder andere bij sluikreclame het geval is, tegengegaan wordt. 

2p 9  Met welk document wordt binnen de nieuwsorganisaties commerciële 
 invloed op inhoudelijk nieuws tegengegaan? 
 Leg uit hoe dat werkt. 
 
 

Opgave 3  Nexitverlangens 

 
Bij deze opgave hoort tekst 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In de zomer van 2016 werd er in Groot-Brittannië een referendum 
gehouden over het al dan niet voortzetten van het lidmaatschap van de 
Europese Unie (EU). Een meerderheid van de Britten stemde voor een 
Brexit, het vertrek van Groot-Brittanië uit de EU. De Brexit versterkte ook 
de roep in Nederland om een referendum uit te schrijven over een 
eventueel vertrek uit de EU, een Nexit. Volgens de auteur van tekst 4 
wordt de Brexit een belangrijk thema in de aanloop naar de Nederlandse 
Tweede Kamerverkiezingen van 2017. 
 
Lees de regels 1 tot en met 15 van tekst 4. 
Het bepleiten van een neuro vloeit voort uit kritiek op de euro. 

2p 10  Welke instelling neemt besluiten over onder andere de waarde van de 
 euro? 
 Leg uit of die instelling supranationaal of intergouvernementeel is.  
 
Lees de regels 16 tot en met 64 van tekst 4. 
De auteur gebruikt in tekst 4 niet het woord ‘populisme’. In zijn 
beschrijving van de politieke actie en reactie, zijn wel enkele kenmerken 
van populisme te herkennen. 

4p 11 Geef twee citaten uit tekst 4 en leg bij elk citaat uit dat daarin een 
kenmerk van populisme te herkennen is. Ga uit van twee verschillende 
citaten en twee verschillende kenmerken van populisme. 
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Zie de regels 56 tot en met 58 van tekst 4. 
Framing gebeurt met retorische middelen zoals het gebruiken van 
woorden die tot de verbeelding spreken. Daarachter gaat een 
redeneerwijze schuil die geanalyseerd kan worden. 

3p 12  Leg uit wat framing is.  
 Geef minstens twee elementen waarmee de achterliggende 

redeneerwijze geanalyseerd kan worden. 
 
De Europese Unie kent verschillende instituties waaronder het Europees 
Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie. De 
Nederlandse regering kan met name in één van die drie instituties zelf 
(zonder tussenkomst van anderen) inbreng hebben. 

3p 13 Leg uit in welke institutie de Nederlandse regering zelf inbreng kan 
hebben en waarom dat niet kan in die andere twee. 
 
 

Opgave 4  Problematische jeugdgroepen 

 
Bij deze opgave horen schema 1 en de teksten 5 en 6 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Het rapport ‘Kostbare vriendschappen’ doet verslag van een onderzoek 
dat is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie. Het onderzoek brengt binnen één gemeente in kaart welke 
maatschappelijke problemen veroorzaakt worden door problematische 
jeugdgroepen en welke kosten voor de samenleving daaraan verbonden 
zijn. In de onderzochte gemeente waren twee criminele en drie 
overlastgevende jeugdgroepen actief. In de periode van vijf jaar die in 
kaart werd gebracht, waren gedurende korte tijd ook nog twee hinderlijke 
jeugdgroepen actief. Maar vanwege te weinig bruikbare gegevens zijn 
deze hinderlijke jeugdgroepen niet in het onderzoek meegenomen. 
Schema 1 en de teksten 5 en 6 komen uit het onderzoeksverslag. 
 
Lees schema 1. 
De hinderlijke jeugdgroepen werden vanwege te weinig bruikbare 
gegevens, niet meegenomen in het onderzoek. De onderzoekers hebben 
onder andere gebruikgemaakt van politiestatistieken. Schema 1 bevat 
informatie waarmee verklaard kan worden waarom over hinderlijke 
jeugdgroepen minder gegevens in de politiestatistieken beschikbaar 
waren. 

2p 14 Leg uit waarom er te weinig bruikbare gegevens van hinderlijke 
jeugdgroepen in de politiestatistieken staan. Gebruik daarvoor twee 
verschillen tussen hinderlijke jeugdgroepen en de andere twee soorten 
problematische jeugdgroepen. 
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Uit de omschrijving van de drie typen problematische jeugdgroepen valt 
op te maken dat de politie niet alleen maar ingezet zal worden vanwege 
haar taak om strafbare feiten op te sporen. Bij het bestrijden van 
problematische jeugdgroepen zal de politie ook een van haar andere 
taken uitvoeren. 

2p 15  Welke andere taak zal de politie uitvoeren bij het actief bestrijden van 
 problematische jeugdgroepen? 
 Welke persoon of instantie is verantwoordelijk voor de inzet van de 

politie in verband met deze andere taak? 
 
Lees tekst 5. 
In tekst 5 is sprake van een referentiegroep. 

2p 16 Leg uit waarom je in dit onderzoek een referentiegroep nodig hebt. 
 
Het onderzoek ‘Kostbare vriendschappen’ is uitgevoerd in één gemeente. 
De onderzoekers hebben wijk/postcodegebied als matching kenmerk 
meegenomen om zo ook andere kenmerken van de groep (zie de 
regels 16 tot en met 20 van tekst 5) mee te kunnen wegen. 

2p 17 Leg uit dat voor dit onderzoek de wijk / het postcodegebied homogeen 
van samenstelling moet zijn. 
 
Onderzoekers formuleren vaak een hypothese met een afhankelijke en 
een onafhankelijke variabele. 

3p 18  Formuleer, in aansluiting op de regels 1 tot en met 26 van tekst 5, een 
 hypothese met twee variabelen die bij dit onderzoek zou kunnen 
 passen.  
 Wat is de afhankelijke variabele en wat is de onafhankelijke variabele 

in deze door jou opgestelde hypothese? 
 
Jongeren kunnen crimineel gedrag gaan vertonen omdat ze deel uitmaken 
van een groep. De begrippen ‘groepsdruk’ en ‘groepsdwang’ benoemen 
aspecten van groepsdynamiek. Neutralisatie is een speciale vorm van 
groepsdynamiek. 

2p 19  Leg uit wat neutralisatie inhoudt. 
 Leg uit hoe neutralisatie crimineel gedrag kan bevorderen. 
 
Lees tekst 6. 

2p 20 Leg uit welke twee kenmerken van integraal veiligheidsbeleid te 
herkennen zijn in de lokale aanpak. 
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Opgave 5  Opiniepeilingen 

 
Bij deze opgave hoort tekst 7 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In tekst 7 is te lezen dat verschillende nieuwsmedia verschillende 
antwoorden geven op de vraag hoe ze omgaan met peilingen. Uit die 
antwoorden kun je opmaken wat voor soort nieuwsmedia het betreft en 
ook welke verschillende normen en waarden ze overdragen op hun 
publiek.  
 
Lees de regels 1 tot en met 52 van tekst 7. 
NRC is voorzichtig met het koppelen van de uitkomst van een peiling aan 
actuele gebeurtenissen. 

2p 21 Beargumenteer uit waarom voorzichtigheid geboden is bij het koppelen 
van de uitkomst van een peiling aan actuele gebeurtenissen. Gebruik in je 
argumentatie de begrippen correlatie en causaliteit op een correcte 
manier. 
 
De Telegraaf en NRC maken een andere keuze bij het informeren van 
hun lezers. De waarden en normen die daarbij een rol spelen worden 
daarmee impliciet overgedragen aan hun lezers.  

3p 22  Geef een norm die te herkennen is in de keuze die De Telegraaf 
 maakt bij het berichten over opiniepeilingen. 
 Geef een andere norm die te herkennen is in de keuze die NRC maakt 

bij het berichten over opiniepeilingen. 
 Bij welke maatschappelijke functie van de media past het overdragen 

van waarden en normen? 
 
Lees de regels 53 tot en met 75 van tekst 7. 
In de regels 70 tot en met 75 van tekst 7 staat dat er veel zwevende 
kiezers zijn. Dat de binding van kiezers met gevestigde politieke partijen 
steeds minder wordt, hangt samen met veranderingen die zich vanaf de 
jaren ‘60 in de Nederlandse politieke cultuur hebben voorgedaan. 

2p 23  Geef een voorbeeld van een verandering in de politieke cultuur die 
 samenhangt met deze afnemende binding.  
 Leg uit wat die verandering inhield. 
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Opgave 6  Verzwaring van het strafrecht 

 
Bij deze opgave hoort tekst 8 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De PVV wil hard optreden tegen criminaliteit. Dat blijkt onder andere in 
juni 2017. De PVV kondigt dan aan dat ze met een initiatiefwetsvoorstel 
zal komen: mensen die mogelijk een gevaar vormen voor de nationale 
veiligheid moeten meteen kunnen worden opgepakt, ook als er weinig 
bewijs is. 
Hard bleek de PVV ook al eerder, onder andere in 2009. Toen kwam ze 
met een initiatiefwetsvoorstel om het strafrecht te verzwaren. Tekst 8 
bestaat uit enkele fragmenten van de website van de PVV waarin de 
inhoud van het initiatiefwetsvoorstel uit 2009 uit de doeken gedaan wordt. 
 
Lees de regels 1 tot en met 13 van tekst 8. 
Met het wetsvoorstel uit tekst 8 wil de PVV de belangen van de 
slachtoffers voorop stellen. Daarmee sluit de PVV aan bij andere 
veranderingen in de afgelopen decennia waarbij de positie van het 
slachtoffer in het strafprocesrecht al sterk is verbeterd. 

2p 24 Geef twee voorbeelden van die verbeterde positie van het slachtoffer in 
het strafrecht. 
 
Lees tekst 8. 
De verandering van het strafrecht die met het wetsvoorstel uit tekst 8 
beoogd wordt, is een voorbeeld van conservatief beleid. 

2p 25  Geef de betekenis van het begrip conservatief in deze context. 
 Leg met behulp van een verwijzing naar de doelen van straffen uit dat 

dit voorstel past bij conservatief beleid. 
 
De Klassieke School en de Moderne Richting zijn denkrichtingen die te 
herkennen zijn in voorstellen over de inrichting van ons strafrechtstelsel. 

2p 26  Geef een verschil tussen de Klassieke School en de Moderne 
 Richting. 
 Leg uit of het voorstel om de strafrechtelijke minderjarigheid te 

verlagen meer past bij de Klassieke School of meer bij de Moderne 
Richting.  

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Volgens tekst 8 hebben slachtoffers er belang bij dat daders zwaar 
gestraft worden. Voorstanders van mediation of herstelrecht formuleren 
andere belangen die slachtoffers ook zouden kunnen hebben. Zij 
bepleiten dan ook andere maatregelen.  

2p 27  Waar is mediation of herstelrecht op gericht? 
 Op welke wijze zou aan de belangen van slachtoffers tegemoet 

gekomen kunnen worden volgens voorstanders van mediation of 
herstelrecht? 

 
De PVV stelt voor om meer jeugdigen strafrechtelijk te behandelen als 
volwassenen.  
Er is een sociologische verklaringstheorie waarmee dat voorstel 
ondersteund kan worden en ook één waarmee het juist afgekeurd kan 
worden. 

4p 28  Geef beide theorieën. 
 Geef van elk van beide theorieën de bijpassende redenering. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Problematisch alcoholgebruik onder jongeren 

 
tekst 1 
 
Alcoholmanifest tegen ‘bingedrinken’ 
 
De prijs van alcohol moet omhoog en 
het aantal plekken waar drank 
gekocht kan worden omlaag. Dat 
schrijven elf landelijke en regionale 
organisaties die dagelijks te maken 5 

hebben met de schadelijke gevolgen 
van alcoholgebruik in een Alcohol-
manifest. Ook zou er niet langer 
reclame voor drank moeten worden 
gemaakt. 10 

 
De afgelopen jaren is er volgens 
deze organisaties, waaronder de 
koepel van GGD’s en het Nederlands 
Instituut voor Alcoholbeleid STAP, 
belangrijke winst geboekt met het 15 

terugdringen van het gebruik van 
drank door jongeren onder de zestien 
jaar. 
 
Het is echter niet gelukt om het 
zogenoemde ‘bingedrinken’ (veel 20 

drinken in korte tijd) onder jongeren 
te verminderen. Daarom roepen de 
organisaties minister Edith Schippers 
en staatssecretaris Martin van Rijn 
(Volksgezondheid) op om actie te 25 

ondernemen. 
 

Maatregelen 
De voorgestelde maatregelen in het 
Alcoholmanifest, die in lijn liggen met 
de adviezen van het Wereld 30 

Economisch Forum (WEF) en de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO), zijn volgens de organisaties 
betaalbaar, uitvoerbaar en 
kosteneffectief. 35 

 
De Stichting Verantwoorde 
Alcoholconsumptie (STIVA) is echter 
totaal niet te spreken over het 
manifest. “Het Nederlandse alcohol-
beleid is zeer succesvol. Dit manifest 40 

noemt alle positieve ontwikkelingen 
van de afgelopen vijftien jaar niet. 
Daarmee is het misleidend”, zegt 
directeur Peter de Wolf.  
 
Volgens STIVA doen de maatregelen 45 

denken aan het Scandinavische 
beleid, terwijl in Scandinavië mensen 
juist meer zijn gaan drinken. “Het is 
daarom zonde het Nederlandse 
beleid overboord te kieperen en in te 50 

ruilen voor maatregelen uit andere 
landen waar het veel beroerder 
gaat.” 

 
     naar: AD, 1 november 2016 
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tekst 2 
 
Wijntje drinken bij de kapper mag niet meer 
 
Bij kledingwinkels, de supermarkt en 
de kapper krijg je voortaan weer 
alleen koffie en thee aangeboden en 
geen alcoholische drankjes meer. 
 
Formeel zijn de kleine, zelfstandige 5 

slijters de enige ondernemers in 
Nederland die hun klanten alcohol 
mogen schenken, maar de laatste 
jaren hebben allerlei winkels de 
vrijheid genomen om hun klanten met 10 

een alcoholisch drankje te verrassen. 
Op deze manier vervagen de 
grenzen tussen horeca en detail-
handel. Gemeenten gedogen dit 
verschijnsel, dat ‘blurring’ wordt 15 

genoemd. ‘To blur’ is het Engelse 
werkwoord voor vervagen. 
 
Een Kamermeerderheid wil nu dat 
staatssecretaris Martin van Rijn (van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 20 

op de valreep van zijn termijn een 
brief aan alle gemeenten stuurt, 
waarin hij hen waarschuwt dat dit 
gedogen in strijd is met de Drank- en 
Horecawet. Hij heeft al toegezegd dit 25 

te gaan doen. …(a)… is een 
gezamenlijk initiatief van 
ChristenUnie, CDA en PvdA. Zij 
geven daarmee gehoor aan het 

Alcoholmanifest, waarin elf gezond-30 

heidsorganisaties de regering 
oproepen om ‘blurring’ te stoppen. 
Wetenschappelijk staat namelijk vast 
dat uitbreiding van het aantal 
verkooplocaties van alcohol leidt tot 35 

meer alcoholproblematiek. 
 
STAP, het Nederlands Instituut voor 
Alcoholbeleid, heeft in de laatste 
anderhalf jaar met succes 
procedures en/of rechtszaken 40 

gevoerd tegen zeven gemeenten die 
‘blurring’ toestonden. Vaak was dat in 
aanvulling op handhavingsverzoeken 
van de Koninklijke Slijters Unie. “Een 
unieke samenwerking”, zegt Van 45 

Dalen, directeur van STAP. “We 
hebben op dit gebied dezelfde 
belangen: zorgen dat het schenken 
en verkopen van alcohol beperkt 
blijft.” 50 

 
Van Dalen heeft goede hoop dat 
alcoholische drankjes definitief uit de 
winkels verdwijnen, al krijgen we 
binnenkort een nieuw kabinet. “Als je 
kijkt welke partijen …(a)… hebben 55 

ondertekend, kan het goed zijn dat 
het bij de coalitiebesprekingen aan 
de orde komt.” 

 
 bron: Nederlands Dagblad, 28 februari 2017 
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Opgave 2  Vloggers en reclame 

 
tekst 3 
 
Vloggers hebben nog een kans om zichzelf te reguleren 
 
Moet de overheid ingrijpen tegen 
sluikreclame door vloggers? Deze 
maand publiceerde het 
Commissariaat voor de Media een 
steekproef naar reclame door de vele 5 

videobloggers op onder meer 
YouTube. Daaruit bleek dat in 
driekwart van de gevallen waarin 
producten duidelijk in beeld werden 
gebracht, het onduidelijk was of het 10 

om betaalde aandacht ging. 
Het Commissariaat is wettelijk 
verplicht om reclame op radio en tv 
voor het publiek zo herkenbaar 
mogelijk te houden, om misleiding en 15 

manipulatie te voorkomen. Op 
internet mag het Commissariaat 
echter niet optreden. Althans nog niet 
– op basis van nieuwe regels van de 
Europese Unie zou dat op korte 20 

termijn wel mogen. Of zouden de 
vloggers misschien aan zelf-
regulering kunnen gaan doen, net als 
de rest? 
De Reclame Code Commissie kwam 25 

prompt met een ‘verduidelijking’ van 
de eigen code voor sociale media. 
Ook die code beoogt misleiding te 

voorkomen door de herkenbaarheid 
van reclame te garanderen. 30 

Adverteerders blijken zich in 
96 procent van de gevallen te 
houden aan de regels: ze trekken de 
bewuste reclame in of passen die 
aan. Wie dat niet doet, wordt 35 

aangeduid als ‘non-compliant’ en 
onder de aandacht van de Autoriteit 
Consument en Markt gebracht. Dat 
gebeurde in 2017 bijvoorbeeld bij het 
bedrijf Xlens, dat claimde met 40 

gekleurd glas dyslexie te kunnen 
corrigeren en dat ook volhield. 
Zo mag er geen reclame gemaakt 
worden die zich richt op kinderen 
jonger dan 13. En moet er bij filmpjes 45 

de mededeling “Dit [product] kreeg ik 
gratis aangeboden van [producent] 
om te testen” getoond worden. Of er 
moet worden erkend dat het filmpje 
in opdracht is gemaakt. Verder 50 

moeten er bij microblogs hashtags 
vermeld worden zoals #spon 
(gesponsord), #paid, #sample, #adv 
of #prom. Als de adverteerder de 
vlogger daar niet aan houdt, staat het 55 

Commissariaat klaar. 
 
 bron: NRC Handelsblad, 26 april 2017 
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Opgave 3  Nexitverlangens 

 
tekst 4 
 
Binnen de VVD weten ze nog dat 
Stef Blok, destijds voorzitter van de 
Tweede Kamerfractie, tijdens Rutte I 
in kleine kring een neuro bepleitte. 
Een neuro: een euro voor alleen 5 

Noord-Europese landen, gewend aan 
solide begrotingen en saaie 
uitgavenschema’s. 
Ik kreeg het deze week toegelicht 
door een liberaal die ermee wilde 10 

zeggen: ook wij hebben voldoende 
scepsis over de EU en de euro in 
huis om vanaf het najaar eventueel 
te anticiperen op pleidooien tegen de 
EU en vóór een Nexit. 15 

Want het heeft er veel van weg dat 
Brexit hét thema wordt dat ook de 
Haagse politiek zal definiëren. En 
aangezien het land in maart 2017 
gaat stemmen, staan er een paar 20 

dingen op het spel – het 
premierschap, bijvoorbeeld. 
Dus ik vroeg me af: wat is voor Rutte 
en de VVD de intelligentste manier 
om die ontluikende Nexitverlangens 25 

te pareren? 
Je kunt het dilemma nu al zien 
aankomen. Twee partijen, de PVV 
van Wilders en VNL van vooral oud-
PVV’ers, die het onbehagen over de 30 

EU exploiteren met vurige pleidooien 
voor een Nexit, zodat alle andere 
partijen, de VVD voorop, het gevaar 

lopen te worden weggezet als 
vijanden van de massa. 35 

Zeker nu er een heel infrastructuurtje 
op rechts is ontstaan – GeenStijl, het 
Burgercomité EU, Jan Roos, Thierry 
Baudet, Rutte’s vriend Jort Kelder, 
etc. – dat met veel gevoel voor 40 

medialogica het anti-EU-sentiment 
weet te voeden. 
(…) 
Dus voor Rutte ligt er een 
inhoudelijke en tactische vraag: hoe 
bestrijdt hij die mensen? 45 

(…) 
Hier is niet iedereen in de VVD zo 
ontspannen over. Je hebt strategen 
die zeggen: negeer die nieuwe 
rechterflank, dan blijven ze buiten de 
orde. (…) 50 

Kay van de Linde, de oud-campagne-
leider van Fortuyn en Verdonk, 
vertelde me dat het een strategische 
blunder zou zijn als de VVD 
lankmoedig reageert. 55 

“Ik zou Kelder, Baudet, GeenStijl en 
de hunnen framen als landverraders”, 
zei hij. “Mensen die, zoals Boris 
Johnson, zo ambitieus zijn dat ze 
desnoods het land kapot maken.” 60 

Pardon? “Jazeker”, zei Van de Linde. 
“Je moet emotie met emotie 
bestrijden; al die rationale NRC-
nuances hebben geen enkele zin.” 
(…) 

 
 bron: NRC Handelsblad, 2 juli 2016 
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Opgave 4  Problematische jeugdgroepen 

 
schema 1 
 
Typen problematische jeugdgroepen 
 

 
 bron: Cebeon, ‘Kostbare vriendschappen’, december 2016 
 

Hinderlijke jeugdgroep 
 
 
• Dit groepstype hangt wat 
rond in de buurt, is af en 
toe luidruchtig aanwezig 
en trekt zich niet zoveel 
aan van de omgeving. 
Soms loopt het uit de 
hand en zijn er kleine 
schermutselingen, maar 
dat is doorgaans snel in 
de kiem gesmoord en 
vaak ook meer toeval dan 
gepland. Ook maakt de 
groep zich incidenteel 
schuldig aan kleine 
vernielingen. 
• Een beperkt aantal 
jongeren maakt zich soms 
schuldig aan (veelal 
lichte) gewelds- en (in 
mindere mate) 
vermogensdelicten. Over 
het algemeen is het een 
groep die nog voldoende 
‘autoriteitsgevoelig’ is en 
aanspreekbaar op zijn 
gedrag. 
 

Overlastgevende 
jeugdgroep 
 
• Dit groepstype is wat 
nadrukkelijker aanwezig, 
kan af en toe provocerend 
optreden, valt omstanders 
wel eens lastig 
(uitschelden of zelfs 
intimideren), vernielt 
regelmatig allerlei zaken 
en trekt zich niet zoveel 
aan van andere mensen. 
• Geweldsgebruik wordt 
niet geschuwd en de 
groepsleden zijn ook 
minder goed te corrigeren. 
De lichtere vormen van 
criminaliteit waaraan de 
groep zich schuldig 
maakt, worden – in 
vergelijking met hinderlijke 
groepen – doelbewuster 
gepleegd en de 
groepsleden zijn ook meer 
bezig om te zorgen dat ze 
niet worden gepakt. 

Criminele jeugdgroep 
 
 
• Dit groepstype bestaat 
(in ieder geval voor een 
deel) uit jongeren die 
behoorlijk op het criminele 
pad zijn geraakt. Ze zijn al 
vaker met de politie in 
aanraking gekomen. 
• Kenmerkend is dat ze 
meer en meer criminaliteit 
plegen voor het financiële 
gewin in plaats van voor 
de kick of het aanzien. 
Deze jongeren scoren ook 
hoog op de delicten 
waarop de andere typen 
groepen hoog scoren. De 
feiten zijn echter ernstiger 
en ze schrikken niet terug 
voor het gebruik van 
geweld. 
 
 

- Wijkniveau 
- Losse groep / tijdelijk 
- Vrije tijdsbesteding 

     - (Boven)stedelijk 
    - Harde kern / langdurig 
    - Financieel gewin 
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tekst 5 
 
Samenstelling van referentiegroepen 
 
Voor het onderzoek is niet alleen een 
kostenstudie gemaakt voor 
problematische jeugdgroepen (de 
onderzoeksgroep), maar is tevens 
per type groep een referentiegroep 5 

jongeren samengesteld waarvoor 
kosten in kaart zijn gebracht. (…) 
Afgaande op de kenmerken van de 
leden van problematische jeugd-
groepen zijn geslacht, leeftijd en 10 

wijk/postcodegebied meegenomen 
als matching kenmerken. 
Laatstgenoemd kenmerk is relevant 
omdat problematische jeugdgroepen 
in uiteenlopende gebieden actief zijn. 15 

Bovendien worden met 
wijk/postcodegebied ook belangrijke 
sociaal-economische kenmerken, 
culturele herkomst en opleidings-
niveau meegewogen. Per type groep 20 

heeft dit een vergelijkbaar aantal 
jongeren opgeleverd in dezelfde 
leeftijd, met hetzelfde geslacht en 
woonachtig in dezelfde wijk, maar die 
niet bekend zijn als lid van een 25 

problematische jeugdgroep. (…)

Effecten voor de maatschappij die 
herleidbaar zijn op groepsgedrag 
van problematische jeugdgroepen 
Essentieel is dat maatschappelijke 30 

kosten herleidbaar zijn op het 
groepsgedrag van problematische 
jeugdgroepen. Bepaalde problemen 
kunnen externaliseren en/of 
escaleren als gevolg van 35 

groepsdynamiek. Vooral jongeren 
laten zich meer door leeftijdsgenoten 
beïnvloeden. En als zij gedrags-
problemen hebben (in relatie tot 
verstandelijke beperkingen en/of 40 

psychische problematiek) zijn ze nog 
gevoeliger voor groepsdruk. Deze 
druk is bovendien groter naarmate 
jongeren zich meer identificeren met 
hun eigen groep. Naast groepsdruk 45 

bevorderen ook wederzijds 
bevestigende interacties met 
leeftijdgenoten binnen de groep 
afwijkend en risicovol gedrag. 

 
 bron: Cebeon, ‘Kostbare vriendschappen’, december 2016 
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tekst 6 
 
Lokale aanpak 
 
Om de maatschappelijke 
problematiek van problematische 
jeugdgroepen terug te dringen, is in 
de experimentgemeente een 
toegespitste aanpak ontwikkeld, 5 

waarin alle betrokken partijen sinds 
ongeveer 2013 samenwerken in een 
keten onder gemeentelijke regie. Het 
gaat om een persoonsgerichte 
aanpak van criminele en overlast-10 

gevende jeugdgroepen. Dit vertaalt 
zich in maatwerktrajecten met 
interventies van zowel partijen in het 

sociaal domein (zoals jongerenwerk, 
re-integratie, begeleiding en 15 

leerplicht) als justitiële partners 
(zoals Openbaar Ministerie, 
reclassering en jeugdbescherming). 
De benadering van hinderlijke 
jeugdgroepen is ingebed in de 20 

bredere wijkaanpak, waarin de 
gemeentelijke wijkregisseurs en 
jongerenwerkers een centrale rol 
vervullen in afstemming met de 
wijkagent. 25 

 
 bron: Cebeon, ‘Kostbare vriendschappen’, december 2016 
 
 
Opgave 5  Opiniepeilingen 

 
tekst 7 
 
Opiniepeilingen bieden het publiek ‘schijnzekerheid’ 
 
Net als de NOS gaan RTL Nieuws, 
het AD, de Volkskrant en NRC 
‘terughoudend en bewust’ om met 
politieke peilingen, in de aanloop 
naar de komende verkiezingen voor 5 

de Tweede Kamer. De Telegraaf blijft 
echter wel gewoon peilingennieuws 
brengen. (…) 
Marcel Gelauff, hoofdredacteur van 
NOS Nieuws, maakte vrijdag bekend 10 

dat hij zetelpeilingen van losse 
opiniebureaus niet meer als nieuws 
wil brengen. De omroep wil alleen de 
Peilingwijzer gebruiken. De 
Peilingwijzer van politicoloog Tom 15 

Louwerse van de Universiteit Leiden 
geeft een gewogen gemiddelde van 
vijf verschillende peilingen.  

De NOS meldt peilingen bij voorkeur 
alleen in samenhang met ander, 20 

inhoudelijk politiek nieuws. En alleen 
om opmerkelijke verschuivingen of 
langlopende trends te bespreken. 
“Losse peilingen zullen we hoogstens 
noemen als ze aanleiding zijn voor 25 

nieuws, bijvoorbeeld als ze leiden tot 
beroering in een partij.”  
 
Onzin  
Pieter Klein, adjunct-hoofd van RTL 
Nieuws: “Dat we terughoudend zijn, 30 

is evident. We melden alleen grote 
verschuivingen, want anders is het 
geen nieuws. Verder ben ik niet zo 
van de codes, om dat vast te 
leggen.”  35 
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Wouter de Winther, chef politiek van 
De Telegraaf vindt het onzin: 
“Natuurlijk blijven we de peilingen 
melden. Mensen willen gewoon een 
overzicht hebben van hoe de partijen 40 

ervoor staan. Dan is het toch gek om 
te doen alsof die peilingen niet 
bestaan?”  
NRC meldt bij peilingen altijd wie de 
peiling deed, hoe groot het aantal 45 

ondervraagden was, wanneer zij 
werden ondervraagd, en wat de 
foutmarge is. Ook is de krant 
voorzichtig met het koppelen van de 
uitkomst van een peiling aan actuele 50 

gebeurtenissen. Eén peiling zal nooit 
alleen de basis van een artikel zijn.  
De Volkskrant en AD hebben 
soortgelijke richtlijnen. (…) 
 
 
 

Onweerstaanbaar  55 

Wat is er tegen peilingen? De NOS, 
in een verklaring: “Nieuwsmakers en 
consumenten vinden peilingen vaak 
onweerstaanbaar. Het is verleidelijk 
om de onzekerheid achter de 60 

peilingen maar even te vergeten en 
houvast te zoeken bij schijnbaar 
harde cijfers over zoiets ongrijpbaars 
als de kiezersgunst. Terwijl je het 
publiek daarmee slechts 65 

schijnzekerheid biedt.”  
Hans Nijenhuis van het AD: “Ze 
blijken vaak niet overeen te komen 
met de verkiezingsuitslag. Maar dat 
ligt niet alleen aan de peilingen. Bij 70 

de vorige verkiezingen besloot 
veertig procent van de kiezers pas op 
het laatste moment wat ze zouden 
doen. Daar kun je als peiler niets aan 
doen.” 75 

(…) 
 
bron: NRC Handelsblad, 20 december 2016 
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Opgave 6  Verzwaring van het strafrecht 

 
tekst 8 
 
PVV-wetsvoorstel: zeer streng strafrecht invoeren! 
 
De PVV is de straatterreur en al het 
leed dat aan slachtoffers van 
misdrijven wordt toegebracht, meer 
dan zat. Daarom dient PVV-Kamerlid 
en -justitiewoordvoerder Raymond de 5 

Roon vandaag een omvangrijk 
wetsvoorstel in, waarmee grote delen 
van het Nederlands strafrecht op de 
schop gaan en aanzienlijk worden 
verzwaard. De belangen van de 10 

slachtoffers worden voortaan voorop 
gesteld; daders van misdrijven 
worden voortaan zeer zwaar gestraft. 
(…) 
 
3. Bijna geen taakstraffen meer. 
Voor vrijwel alle categorieën 15 

misdrijven, wordt de mogelijkheid tot 
het opleggen van taakstraffen vrijwel 
uitgesloten. De PVV vindt het 

belachelijk, dat het werk dat de 
meeste Nederlanders hun hele leven 20 

gewoon moeten doen om aan de kost 
te komen, ineens een ‘straf’ heet als 
een crimineel dat werk een paar 
weken moet doen.  
 
4. Verlaging strafrechtelijke 25 

meerderjarigheid van 18 naar 16 
jaar. 
Omdat vrijwel alle criminelen al een 
heel strafblad hebben opgebouwd 
voor ze zelfs maar meerderjarig zijn 30 

geworden en tot die tijd voornamelijk 
een aai over de bol kregen van de 
rechter, vindt de PVV dat het tijd is 
om de 16- en 17-jarigen al met 
volwassen straffen aan te pakken. 35 

(…) 

 
 bron: www.pvv.nl, geraadpleegd op 27 juni 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  
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VW-1034-a-18-2-o-E   

erratumblad 2018-2 
 

maatschappijwetenschappen vwo 

 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
Bij het centraal examen maatschappijwetenschappen vwo op maandag 18 juni, aanvang 
13.30 uur, moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling 
moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden 
uitgereikt. 
 
 
Op pagina 7 moet vraag 17 worden overgeslagen. Streep deze vraag door. 
 
 

Namens het College voor Toetsen en Examens, 

 

drs. P.J.J. Hendrikse, 

voorzitter 
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VW-1034-a-17-1-o 

Examen VWO 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 18 mei

9.00 - 12.00 uur
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Opgave 1  GroenLinks en SGP over criminaliteit 
 
Bij deze opgave horen tekst 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Als aan burgers gevraagd wordt om een rangorde te maken van de 
grootste problemen van Nederland dan wordt criminaliteit altijd hoog 
geplaatst. Over die plek bestaat een hoge mate van overeenstemming. 
Maar vraag je hoe criminaliteit het beste bestreden kan worden dan 
verschillen de meningen hemelsbreed. Verschil van mening is ook 
zichtbaar op de websites van politieke partijen. 
In deze opgave vergelijken we de aanpak van criminaliteit overeenkomstig 
de ideeën van GroenLinks (tekst 1) met die van de SGP (tekst 2). 
 
Lees tekst 1 en 2. 
Linkse en rechtse politieke partijen hebben van oudsher een verschillende 
visie op criminaliteit. 

3p 1  Wat is het verschil in visie op de aanpak van criminaliteit van linkse en 
rechtse partijen? 

 Leg uit dat die twee verschillende visies te herkennen zijn in de 
teksten 1 en 2. 

 
Ook in de discussie over hoe je zou moeten straffen zijn er verschillen 
tussen GroenLinks en de SGP. Er zijn absolute en relatieve theorieën die 
het opleggen van straf rechtvaardigen. 

4p 2  Geef een omschrijving van absolute theorieën en van relatieve 
theorieën ter rechtvaardiging van het opleggen van straf. 

 Geef van GroenLinks en de SGP aan of hun visie op straf aansluit bij 
absolute theorieën of bij relatieve theorieën. Leg je antwoord uit en 
geef daarbij een citaat dat aansluit bij de visie van GroenLinks en een 
citaat dat aansluit bij de visie van de SGP. 

 
Het geven van straf kan verschillende doelen dienen. 

4p 3 Geef twee doelen van straf die te herkennen zijn in tekst 1 en geef twee 
andere doelen van straf die te herkennen zijn in tekst 2. Verwijs in je 
antwoord met regelnummers naar de betreffende tekst en licht je 
antwoord toe. 
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Opgave 2  Winkeldiefstal in Nederland 
 
Bij deze opgave hoort tekst 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In Nederland lopen winkeliers relatief veel omzet mis door winkeldiefstal. 
Dat blijkt uit een internationale vergelijking. Nederland staat bijna 
helemaal boven aan het lijstje. In tekst 3 lezen we dat de 
branchevereniging van Nederlandse winkeliers ideeën heeft over de 
oorzaken en aanpak van winkeldiefstal. 
 
Gebruik tekst 3. 
In verband met winkeldiefstal kan gekozen worden voor maatregelen 
waarbij het dilemma van de rechtsstaat in het geding is maar ook voor 
maatregelen waarbij dat niet het geval is. Het commentaar van de 
branchevereniging geeft aanwijzingen voor beide soorten maatregelen. 

4p 4 Geef in aansluiting op het commentaar van de branchevereniging, twee 
maatregelen om winkeldiefstal aan te pakken. Kies de maatregelen zo dat 
bij de ene maatregel het dilemma van de rechtsstaat wel in het geding is 
en bij de andere niet. Leg je antwoord uit. 
 
Zie de regels 16 tot en met 66 van tekst 3. 

4p 5 Welke twee theorieën over de oorzaken van criminaliteit zijn te herkennen 
in de regels 16 tot en met 66 van tekst 3? Geef bij elke van beide 
theorieën een bijpassend citaat en leg je antwoord uit. 
 
Zie de regels 67 tot en met 76 van tekst 3. 

3p 6 Geef een omschrijving van preventief beleid en een omschrijving van 
repressief beleid. Leg vervolgens uit of de aanpak die het ministerie zegt 
te volgen typerend is voor preventief of voor repressief beleid. 
 
Tekst 3 is geschreven door een verslaggever van de Volkskrant. Goede 
journalistieke producten worden onder andere gekenmerkt door het 
toepassen van journalistieke normen. Een goede verslaggever streeft 
naar objectiviteit en geeft de feiten daarom juist weer, hij controleert het 
nieuws door gebruik te maken van meerdere bronnen, hij zorgt ervoor dat 
feiten duidelijk te onderscheiden zijn van meningen, ook van zijn eigen 
mening. 

2p 7 Welke andere journalistieke norm die hierboven niet genoemd is, wordt 
ook toegepast in tekst 3? Noem de norm en verwijs naar de tekst met 
regelnummers. 
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Opgave 3  Legitimiteitscrisis? 
 
Bij deze opgave horen tekst 4 en afbeelding 1. 
 
Inleiding 
Volgens de Engelse filosoof John Stuart Mill (1806-1873) moet in elke 
democratie nagedacht blijven worden over de waarde van de democratie. 
Als dat niet het geval is, kan een nieuwe generatie vergeten wat 
waardevol is aan een democratie, wordt men een makkelijke prooi voor 
antidemocratische sentimenten en ontstaat een legitimiteitscrisis. 
Aanhoudende discussie over de waarde van de democratie scherpt de 
argumenten en houdt mensen weerbaar, beweert John Stuart Mill. 
Anderhalve eeuw na John Stuart Mill constateert de Koninklijke 
Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) dat de indirecte 
democratie in een legitimiteitscrisis verkeert. Dat is niet alleen in 
Nederland het geval maar ook in andere landen met een vergelijkbaar 
politiek stelsel. Politicologen die op zoek zijn naar de oorzaken, 
benaderen het legitimiteitsprobleem vanuit twee verschillende 
onderzoekstradities. Beide onderzoekstradities worden nu met elkaar 
gecombineerd en het KNAW verwacht dat we zo een beter inzicht in het 
functioneren van de democratie zullen krijgen (tekst 4). 
 
Lees de regels 1 tot en met 49 van tekst 4. 
Een representatiedemocratie levert niet altijd representatieve  
besluiten op. 

1p 8 Wat is een representatief besluit? 
 
Lees de regels 50 tot en met 90 van tekst 4. 
Polarisatie tussen politieke partijen leidt tot een grotere opkomst bij de 
verkiezingen (zie regel 70-74). In het Verenigd Koninkrijk is de polarisatie 
groter dan in Nederland maar de opkomst bij de verkiezingen lager. 

1p 9 Geef een mogelijke verklaring voor de lagere opkomst in het 
Verenigd Koninkrijk die samenhangt met zijn kiesstelsel. 
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Met vragenlijsten kun je het afnemen van de legitimiteit meten maar ook 
veranderingen in het kiezersgedrag kunnen er een indicator voor zijn. 
Eén verandering in het kiezersgedrag die een indicator zou kunnen zijn, 
staat genoemd in tekst 4.  

2p 10  Welke verandering in het kiezersgedrag die gezien kan worden als 
een indicator voor de eroderende legitimiteit, staat genoemd in 
tekst 4? 

 Met welke andere verandering in hun kiezersgedrag kunnen burgers 
aangeven dat ze het politieke stelsel niet langer legitiem achten? 

 
De legitimiteitscrisis kan samenhangen met een zwakke band van politici met 
hun achterban. Kiezers stemmen in Nederland formeel op personen en niet 
op partijen. Toch wordt altijd gesproken over winst en verlies van partijen. 

1p 11 Leg uit dat het partijbelang in ons politieke systeem soms een 
belemmering kan zijn voor gekozen politici om een band met hun kiezers 
te onderhouden. 
 
Lees de regels 94 tot en met 100 van tekst 4. 
De schrijver van tekst 4 gaat ervan uit dat systeemveranderingen effect 
hebben op het functioneren van de democratie. 

1p 12 Geef van het districtenstelsel een kenmerk dat een positief effect kan 
hebben op de legitimiteit. Leg je antwoord uit. 
 

1p 13 Geef van het Nederlandse kiesstelsel een kenmerk dat een positief effect 
kan hebben op de legitimiteit. Leg je antwoord uit.  
 
Stel: een onderzoeker wil weten of er een relatie bestaat tussen de 
legitimiteit van een politiek systeem en het kiesstelsel van dat politieke 
systeem. Om dat uit te zoeken wil hij in een aantal landen tijdens 
verkiezingen aan kiezers die het stemlokaal verlaten de volgende vraag 
voorleggen: vindt u dat in uw land de juiste besluiten genomen worden? 

2p 14  Leg uit wat het begrip validiteit betekent in verband met het doen van 
onderzoek. 

 Geef op grond van bovenstaande gegevens een reden om te twijfelen 
aan de validiteit van het onderzoek.  
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Een onderzoeker wil een antwoord op de onderzoeksvraag: wat is de 
relatie tussen de legitimiteit van een politiek systeem en het daarbij 
behorende kiesstelsel? 

5p 15  Formuleer een hypothese voor dit onderzoek waarin je expliciet twee 
kiesstelsels en één politiek systeem noemt. 

 Wat is de afhankelijke en wat is de onafhankelijke variabele in jouw 
hypothese? 

 
Bekijk afbeelding 1 
De afgelopen decennia is de Nederlandse politieke cultuur veranderd en 
een gevolg van die verandering wordt uitgebeeld in deze cartoon. De 
jongleur op afbeelding 1 is minister-president Mark Rutte. 

2p 16 Van welke verandering in de Nederlandse politieke cultuur is een gevolg 
te herkennen in afbeelding 1? Leg je antwoord uit. 
 
 

Opgave 4  ANP en talkshows 
 
Bij deze opgave horen de teksten 5 en 6. 
 
Inleiding 
Nieuws is belangrijk voor de publieke opinie en de opinie van het publiek 
is van wezenlijk belang voor de besluitvorming in een democratie. Wie het 
nieuws beheerst heeft dus een machtspositie. 
Op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (tot 2014 
had het de naam Stimuleringsfonds voor de Pers) stond een artikel over 
de toenemende invloed van het ANP op het nieuws dat in Nederland 
gepubliceerd wordt. Tekst 5 is een fragment van dat artikel. Het 
Stimuleringsfonds kreeg informatie van LJS Nieuwsmonitor, een 
commercieel onderzoeksbureau dat ook onderzoek gedaan had naar 
talkshows. Talkshows worden beschouwd als belangrijke programma’s 
omdat ze politiek toegankelijk maken voor een breed publiek. Ook 
talkshows selecteren. Op onderwerpen en op gasten. Bovendien is ook de 
wijze van presenteren van invloed op de opinie van het publiek. 
 
Lees tekst 5. 

1p 17 Hoe verwerft het ANP zijn inkomsten? 
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Veel dagbladen hebben zelf verslaggevers in dienst en maken daarnaast 
ook gebruik van persbureaus. 

3p 18 Geef drie overwegingen die een rol kunnen spelen als een hoofdredacteur 
moet kiezen tussen het inzetten van een eigen verslaggever of het 
gebruikmaken van een persbureau. Licht de overwegingen toe. 
 
Maatschappijwetenschappen analyseert maatschappelijke verschijnselen 
vanuit verschillende benaderingswijzen. Een daarvan is de politiek-
juridische benaderingswijze. In tekst 5 (zie de regels 12 tot en met 18) is 
sprake van “(…) een trend die tot nadenken stemt.” 

1p 19 Beredeneer vanuit de politiek-juridische benaderingswijze een mogelijk 
gevolg dat je kunt verwachten als die trend zich doorzet. 
 
Lees tekst 6. 
In het verslag over het onderzoek naar de inhoud van talkshows in 
Nederland leggen de onderzoekers hun bevindingen naast doelen van het 
mediabeleid. Het mediabeleid formuleert een publieke mediaopdracht met 
voorschriften voor publieke mediadiensten. 

2p 20 Welke voorschriften voor publieke mediadiensten staan er in het 
mediabeleid met betrekking tot de te behandelen onderwerpen en de 
keuze van gasten in talkshows? 
 
Zie de regels 10 tot en met 15 van tekst 6. 
De NPO streeft ernaar om meer vrouwen aan tafel te krijgen. Keuzes van 
programmamakers kunnen gevolgen hebben voor de samenleving. 

2p 21  Welk maatschappelijk doel wordt ondersteund als in talkshows meer 
vrouwen aan tafel komen? Licht je antwoord toe. 

 Van welke functie van massamedia is in dat geval sprake? 
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Opgave 5  Plan-Dekker 
 
Bij deze opgave hoort tekst 7 
 
Inleiding 
De zendende media vormden in het verleden een machtig domein dat niet 
door de overheid en niet door de markt maar door publieke organisaties 
werd geleid. Omroepverenigingen, organisaties met leden, bepaalden 
toen elk voor zichzelf welke programma’s ze wilden laten zien en horen. 
Na een jarenlange toename van de inbreng van commerciële 
marktpartijen komt staatssecretaris Dekker met een plan om de rol van 
omroepverenigingen verder in te perken tot die van aanbieder van 
uitzend-ideeën, naast andere aanbieders. De beslissing over wat wel of 
niet uitgezonden zal worden, moet in handen komen van één actor: de 
NPO. Andere organisaties dan de omroepverenigingen worden 
uitdrukkelijk uitgenodigd om ook ideeën aan te leveren. Meer concurrentie 
zal tot meer kwaliteit leiden, zo is de verwachting. 
In hoeverre moet de maatschappelijke informatievoorziening nog een 
publieke zaak zijn? Wat moet de rol van de overheid zijn? Dat zijn vragen 
die bij deze ontwikkeling een rol spelen. 
De Eerste Kamer heeft in februari 2016 nog vraagtekens bij de plannen 
van staatssecretaris Dekker en wijst deze af. De staatssecretaris beraadt 
zich daarna op het wijzigen van zijn voorstel met de hoop dat het 
vervolgens alsnog goedgekeurd zal worden. Dit is ook gebeurd na 
aanpassingen en toezeggingen door de staatsecretaris. 
 
Lees tekst 7. 
Dat juist CDA en CU niet meegingen met de staatssecretaris kan onder 
andere verklaard worden vanuit de ideologische achtergrond van deze 
politieke partijen en de banden die ze historisch en ideologisch hebben 
met enkele omroepverenigingen, zoals de SGP zich vaak kan herkennen 
in de programma’s van de EO. 

4p 22  Noem de politieke stroming waartoe zowel het CDA als de CU 
gerekend worden en noem ook een andere omroepvereniging 
waaraan die politieke stroming verwant is. 

 Geef met behulp van een begrip uit het gedachtegoed van die 
politieke stroming een verklaring om het plan van Dekker niet te 
steunen. 

 
Zie de regels 21 tot en met 55 van tekst 7. 

4p 23 Geef twee uitgangspunten van het mediabeleid die tot uitdrukking komen 
in het wetsvoorstel van de staatssecretaris. Geef bij elk uitgangspunt een 
citaat met regelnummers uit tekst 7.  
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1p 24 In welke fase van de omzetting volgens het systeemmodel van het 
politieke proces spelen de gebeurtenissen die in tekst 7 beschreven 
worden zich af? 
 
 

Opgave 6  Migrantendeal 
 
Bij deze opgave hoort tekst 8. 
 
Inleiding 
Veel vluchtelingen wagen de oversteek met bootjes van Turkije naar een 
van de Griekse eilanden. De meeste vluchtelingen willen van daaruit 
verder reizen naar andere landen in Europa. Medewerking van Turkije 
was nodig om de aantallen via die route te beperken en enige controle 
over de toelating te krijgen. 
In maart 2016 werd een overeenkomst tussen de EU en Turkije gesloten. 
Asielzoekers moesten zich in Turkije laten registreren en iedere 
asielzoeker die nog op eigen houtje de oversteek waagde, zou zonder 
meer teruggebracht worden naar Turkije en kon daar achter in de rij 
aansluiten. Turkije was bereid om mee te werken als de Europese Unie 
daar voldoende tegenover stelde. 
 
Lees de regels 1 tot en met 23 van tekst 8. 

1p 25 Welk orgaan waarin de 28 EU-regeringsleiders bijeenkomen heeft 
ingestemd met het onderhandelingsresultaat? 
 
In tekst 8 wordt het Europees Parlement niet genoemd. 

2p 26 Geef twee bevoegdheden die het Europees Parlement in verband met de 
deal uit tekst 8 heeft. 
 
Lees de regels 39 tot en met 56 van tekst 8. 
In regel 45 wordt verwezen naar voorwaarden waaraan een land moet 
voldoen als het lid wil worden van de Europese Unie. Daaronder zijn 
voorwaarden die met de begroting van dat land te maken hebben.  

4p 27 Geef vier andere voorwaarden waar een land aan moet voldoen om lid te 
mogen worden van de Europese Unie. 
 
Lees de regels 82 tot en met 90 van tekst 8. 
Het recht op een individuele toets is onder andere vastgelegd in het 
EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens 
en de fundamentele vrijheden). 

2p 28 Welk orgaan heeft het EVRM vastgesteld en waarom is ook Turkije 
hieraan gebonden? 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  GroenLinks en SGP over criminaliteit 

tekst 1 

Gevangenisstraf 

GroenLinks wil dat gevangenis-
straffen nu eindelijk eens echt 
gebruikt gaan worden om mensen 
weer op het rechte pad te krijgen. 
Veel gedetineerden kampen met 5 

psychosociale en verslavings-
problemen die behandeld moeten 
worden. Als dat niet gebeurt, komen 
deze mensen na hun vrijlating vaak 
toch weer in de criminaliteit terecht. 10 

En dat kost de samenleving alleen 
maar meer geld. 

Het kabinet vindt dat gedetineerden 
‘privileges’ zoals arbeid en 
begeleiding moeten ‘verdienen’. 15 

GroenLinks wil dat van die gedachte 
wordt afgestapt. Uiteindelijk gaat het 
erom dat ex-gedetineerden niet meer 
terugvallen in de criminaliteit. 
Daarom moet elke gedetineerde een 20 

persoonlijk programma krijgen om 
terug te keren in de maatschappij, 
inclusief scholing en begeleiding na 
de gevangenisstraf. 

bron: https://groenlinks.nl 

tekst 2 

Bestrijding 

De overheid heeft de bijzondere 
opdracht om kwaad in de 
samenleving te bestrijden. Wanneer 
er geen of weinig straf gegeven 
wordt, dan blijkt het voor misdadigers 5 

lonend te zijn om hun ‘beroep’ voort 
te zetten. De SGP wil daarom een 
strafklimaat dat meer aansluit bij de 
ernst van de gepleegde misdrijven. 

Het is ergerniswekkend dat daders 10 

van ‘kleine criminaliteit’ vrijwel altijd 
meteen weer vrij rondlopen. En het is 
abnormaal wanneer een moordenaar 
na enkele jaren gevangenisstraf al 
weer vrij komt, zeker als de 15 

opgelegde straf ook nog eens verkort 
wordt door de zogenaamde 
vervroegde invrijheidsstelling.

bron: SGP -brochure Veiligheid. De SGP stáát ervoor 
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Opgave 2  Winkeldiefstal in Nederland 

tekst 3  

Nergens ter wereld stelen winkeldieven meer dan in Nederland  

(…) Voor winkeldieven blijkt 
Nederland het beloofde land, 
voor Oost-Europese bendes in 
het bijzonder. 
Dat stelt de jaarlijkse ‘Global Retail 5 

Theft Thermometer’, een onder-
zoek onder in totaal 113 duizend 
winkeliers wereldwijd. (…)  
Nederland heeft vooral veel last 
van veelal Oost-Europese bendes. 10 

Detailhandel Nederland, de 
branchevereniging van Nederland-
se winkeliers, neemt de diefstal-
thermometer dan ook serieus, zegt 
Bert van Steeg, secretaris winkel-15 

criminaliteit, in een reactie. “Wij 
weten dat er veel gestolen wordt in 
Nederlandse winkels, we herken-
nen het probleem van Oost-
Europese bendes en we weten 20 

vooral dat het winkeliers bakken 
vol geld kost.” 
Het grootste probleem zijn volgens 
Van Steeg de georganiseerde 
bendes die zich specialiseren in 25 

specifieke producten waarvan ze 
weten dat er een zwarte markt voor 
is. Uit de thermometer blijkt dat 
vooral elektronicazaken en drogis-
terijen in trek zijn, met grootwaren-30 

huizen zoals de Bijenkorf op plek 
drie. De meest gewilde artikelen 
zijn mobiele telefoons en 
accessoires, scheermesjes, 
babyvoeding, make-up, batterijen, 35 

alcohol en tabak. Allemaal kleine, 
relatief dure producten die 
gemakkelijk zijn weg te moffelen. 

Volgens Van Steeg vormt Neder-
land een aantrekkelijker doelwit 40 

dan veel omringende landen van-
wege de hoogwaardige producten 
die hier in de schappen staan. 
“Maar belangrijker nog: Nederland 
is naïef in de aanpak van dit soort 45 

criminaliteit. Dit soort mobiele 
bendes is nu eenmaal niet tegen te 
houden met een detectiepoortje 
alleen. Politie en justitie laten te 
grote steken vallen.” Dat heeft 50 

volgens de brancheclub te maken 
met de prioriteiten van het 
politiekorps, maar ook met strenge 
privacywetgeving die winkeliers 
verbiedt beveiligingsbeelden met 55 

elkaar te delen. “Ook kunnen 
winkeleigenaren weinig doen om 
de daders te helpen oppakken”, 
zegt Van Steeg. Er wordt te laat op 
aangiften gereageerd, de strafmaat 60 

is weinig afschrikwekkend en niet-
Nederlandse dieven worden 
nauwelijks tot ‘ongewenste 
vreemdeling’ verklaard, in 
tegenstelling tot in een aantal 65 

omringende landen. 
Het ministerie zegt op zijn beurt al 
veel te doen om dit soort Oost-
Europese bendes aan te pakken, 
zoals samenwerking met bijvoor-70 

beeld de Roemeense politie en 
Europol. Ook wordt met het 
College Bescherming Persoonsge-
gevens bekeken of het uitwisselen 
van camerabeelden kan worden 75 

vergemakkelijkt. 

bron: Jarl Van der Ploeg, Volkskrant, 5 november 2015 
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Opgave 3  Legitimiteitscrisis? 

tekst 4 

Verkeert de representatiedemocratie in een legitimiteitscrisis? 

In veel landen lijkt de steun van 
burgers voor de representatie- 
democratie onder druk te staan. 
Internationaal vergelijkend onderzoek 
zoekt naar micro- en macrofactoren 5 

die de steun voor politieke stelsels 
beïnvloeden. Neemt de steun voor 
het Nederlandse democratische 
bestel af? Hoe is dat in vergelijking 
met ontwikkelingen elders?  10 

Een legitiem politiek stelsel is, kort 
samengevat, een stelsel dat berust 
op de instemming van de burgers. In 
vrijwel elk westers land bestaat dezer 
dagen discussie over de kwaliteit van 15 

de representatiedemocratie. De 
legitimiteit van de indirecte 
democratie lijkt daardoor op veel 
plaatsen onder druk te staan. 
De legitimiteit van een politiek stelsel 20 

is een systeemkenmerk, maar wordt 
doorgaans gemeten op microniveau, 
via enquêtes die individuele burgers 
bevragen over hun instemming met 
(onderdelen van) het politieke stelsel. 25 

In Nederland beschikt het Nationaal 
Kiezersonderzoek bijvoorbeeld over 
veertig jaar aan onderzoeks-
gegevens. Die maken het mogelijk 
om de ontwikkeling van de legitimiteit 30 

van het Nederlandse politieke stelsel 
gedetailleerd in beeld te brengen. 
Staat ook in ons land de indirecte 
democratie ter discussie? Meer 
specifiek: erodeert de legitimiteit van 35 

het Nederlandse democratische 
bestel? Wijst de grote toeloop naar 
politieke partijen die zich afzetten 
tegen het politieke establishment op 
onvrede met ons traditionele 40 

partijpolitieke systeem of, veel 
breder, op onvrede met het 
functioneren van de democratie? 
Indien het laatste aan de hand is; wat 
zijn dan de oorzaken daarvan? Zou 45 

het mogelijk zijn deze ontwikkeling te 
stoppen? En verschillen de 
Nederlandse ontwikkelingen van die 
in het buitenland? 

Systeemkenmerken 50 

Als het gaat om oorzaken van 
afnemende legitimiteit, bestaan er 
twee onderzoekstradities. 
De eerste probeert verschillen in 
steun voor politieke stelsels vooral te 55 

verklaren door variabelen en 
dynamiek op het microniveau van de 
individuele burger. 
De tweede traditie zoekt de 
achtergronden van de variatie juist in 60 

systeemkenmerken van het politieke 
stelsel of in andere macrofactoren. 
(…)  
Theoretische en empirische 
doorbraken zijn te verwachten nu 65 

internationale samenwerkingsprojec-
ten ons voor het eerst in staat stellen 
de wisselwerking tussen micro- en 
macro-effecten te onderzoeken. 
Zo weten we dat polarisatie tussen 70 

politieke partijen positief uitwerkt op 
de opkomst bij verkiezingen, maar 
we weten niet zeker waarom dat zo 
is. Vergroot polarisatie de interesse 
voor politiek, of de perceptie dat er 75 

iets te kiezen valt? 
En waarom zijn kiezers die stemmen 
op oppositiepartijen over het 
algemeen minder tevreden met het 
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functioneren van hun politieke stelsel 80 

dan kiezers die stemmen op een 
regeringspartij? Waarom is dit 
verschil veel groter in majoritarian 
democracies, zoals het Verenigd 
Koninkrijk, waar partijen elkaar 85 

afwisselen in majority rule, dan in 
consensus democracies, zoals 
Nederland, waar politieke partijen 
elkaar moeten vinden in wisselende 
coalities? 90 

Bestudering van de interacties 
tussen micro- en macro-effecten zal 
deze verschillen mogelijk voor het 
eerst kunnen verklaren. Bovendien 
zal het tot een beter inzicht leiden in 95 

welke eventuele veranderingen in het 
politieke systeem een positief dan 
wel juist eerder een negatief effect op 
het functioneren van de democratie 
zouden hebben.100 

bron: www.knaw.nl/ geraadpleegd op 25 mei 2016 

afbeelding 1 

bron: http://www.tomjanssen.net/ 
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Opgave 4  ANP en talkshows 

tekst 5 

ANP bepaalt in grote mate de nieuwsagenda 

(…) Het ANP heeft een grote invloed 
op de nieuwsvoorziening in 
Nederland. Vooral op de websites 
van de Nederlandse dagbladen wordt 
het grootste deel van het nieuws 5 

gebaseerd op de nieuwsvoorziening 
van het persbureau, terwijl een dikke 
40% van het online nieuws zelfs 
letterlijk wordt overgeschreven. De 
invloed in de papieren versies van de 10 

dagbladen is duidelijk minder groot, 
maar ook daar wel aanwezig. Met 
afnemende abonnementen op de 
papieren kranten en een groter 
publiek dat zich baseert op de 15 

websites voor zijn nieuwsvoorziening 
is dit een trend die tot nadenken 
stemt. (…) 

bron: www.svdj.nl, 9 december 2015 

tekst 6 

Variatie of variété? De talkshows in Nederland 

(…) In dit onderzoek kijken we naar 
de verschillende onderwerpen die 
aan tafel worden besproken en welke 
tafelgasten hiervoor worden 
uitgenodigd. Met andere woorden: in 5 

hoeverre is er sprake van variatie of 
gaat het vooral om variété bij de 
talkshows? 
(…) 
Net als de doelstelling van de NPO 10 

om meer vrouwen aan tafel te krijgen 
bij de diverse talkshows is ook de 
doelstelling van een gevarieerd 
aanbod wat betreft de onderwerpen 
en tafelgasten (nog) niet gehaald. De 15 

onderwerpen concentreren zich erg 
rondom cultuur en media. Dit is 
vooral sterk het geval bij De Wereld 
Draait Door. In dit programma komen 
vaak dezelfde gasten terug.  20 

(…) 
Politici zijn sporadisch te vinden aan 
tafel, zelfs wanneer het gaat over 
politieke onderwerpen. Veeleer wordt 
er gekozen voor mensen die ‘het 25 

goed doen’ op televisie. Blijkbaar is 
het hebben van een stevige mening 
en een makkelijke babbel 
belangrijker dan verstand van zaken. 
Aan de andere kant zijn politici 30 

tegenwoordig aanzienlijk minder 
bereidwillig om spontaan te komen 
discussiëren over beleid. Daar gaan 
eerst eindeloze onderhandelingen 
met de redactie aan vooraf over wat 35 

er wel en niet mag worden gevraagd. 
Het gevolg hiervan is een 
toneelstukje tussen presentator en 
politicus waar de kijker snel bij 
afhaakt. 40 

bron: http://nieuwsmonitor.org, geraadpleegd op 25 mei 2016 
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Opgave 5  Plan-Dekker 

tekst 7 

‘Mediawet van Dekker komt niet door Eerste Kamer’ 

Staatssecretaris Sander Dekker haalt 
bakzeil in de Eerste Kamer. Zijn 
voorstel voor de nieuwe mediawet, 
waarover veel discussie bestaat, 
krijgt geen meerderheid, melden 5 

bronnen aan de NOS. Dekker is 
inmiddels in gesprek om 
veranderingen in zijn plan door te 
voeren. 

Al tijdens de behandeling van de wet 10 

in de Eerste Kamer werd duidelijk dat 
Dekker tegen een muur van kritiek 
moest opboksen om zijn wet door de 
senaat te loodsen. PvdA en VVD 
hebben geen meerderheid in de 15 

Eerste Kamer en de steun van het 
CDA of de ChristenUnie was nodig. 
Nu blijkt dat geen van die partijen 
bereid is met de staatssecretaris mee 
te gaan.  20 

Met de nieuwe mediawet wil Dekker 
NPO 1, 2 en 3 meer ruimte gaan 
geven voor ‘innovatieve ideeën’ en 
een ‘creatieve competitie’. Het 
produceren van programma’s is 25 

straks niet meer exclusief de taak 
van omroepen. Ook producenten van 
buitenaf en maatschappelijke 

organisaties mogen materiaal 
aanleveren. Of die programma’s ook 30 

worden uitgezonden, hangt af van de 
NPO. Die krijgt op dat gebied het 
laatste woord. 

De partijen in de Tweede Kamer 
legden Dekker twee weken geleden 35 

het vuur aan de schenen, toen het 
plan besproken werd. “De publieke 
omroep wordt betaald met 
belastinggeld en dus wil Den Haag 
een vinger in de pap. Anderzijds 40 

moet de omroep zelfstandig en 
journalistiek onafhankelijk kunnen 
werken. In die spagaat bevond de 
senaat zich dinsdagavond”, 
analyseerde Trouw toen. 45 

Tevens waren er grote bezwaren bij 
politici over de keuze van Dekker om 
drie VVD-leden te benoemen in het 
bestuur van de NPO. Hoewel Dekker 
volgens de NOS heeft gezegd dat de 50 

minister in de toekomst geen invloed 
heeft op de benoeming van 
bestuursleden, is dat volgens partijen 
niet genoeg om de wet toch goed te 
keuren. 55 

bron: Trouw Redactie, 16 februari 2016 
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Opgave 6  Migrantendeal 

tekst 8 

EU en Turkije sluiten deal: migranten vanaf maandag terug  

De Europese Unie heeft vrijdag een 
felbegeerde asieldeal met Turkije 
gesloten. Turkije is bereid vanaf 
maandag migranten terug te nemen 
die alsnog de oversteek naar de 5 

Griekse eilanden maken. In ruil 
hiervoor krijgt Turkije financiële 
ondersteuning, versnelling van EU-
toetredingsgesprekken en zet de EU 
zich in om visumvrij reizen voor 10 

Turken in Europa mogelijk te maken. 
Dit staat in het akkoord dat de 
Europese regeringsleiders vrijdag 
overeenkwamen met de Turkse 
premier Davutoglu. De deal kwam tot 15 

stand na besloten overleg in de 
ochtend tussen de regeringsleiders, 
de Europese Commissie en Turkije. 
EU-president Donald Tusk legde het 
resultaat van die onderhandelingen 20 

vervolgens voor aan de 28 EU-
lidstaten. Die hebben er 
vrijdagmiddag mee ingestemd. 

Rutte bij vooroverleg 
Tusk werd vrijdagochtend tijdens zijn 25 

gesprek met Davutoglu bijgestaan 
door voorzitter Juncker van de 
Europese Commissie en tijdelijk EU-
voorzitter Rutte. Zij spraken af dat 
Turkije vanaf komende maandag alle 30 

migranten terugneemt die de 
oversteek wagen vanaf de Turkse 
kust naar de Griekse eilanden. 
Turkije zegde toe het principe van 
‘non-refoulement’ te accepteren, wat 35 

inhoudt dat het land vluchtelingen 
niet alsnog zal uitzetten naar andere 
onveilige landen.  

EU-president Tusk slaagde erin het 
Turkse verzoek om onderhandelin-40 

gen over EU-lidmaatschap te 
versnellen, te beperken tot één 
weinig controversieel hoofdstuk. Het 
gaat om hoofdstuk 33 van het 
handboek van voorwaarden voor EU-45 

lidmaatschap, de passages 
aangaande begrotingen en waar die 
aan moeten voldoen. De toetredings-
gesprekken werden van tevoren 
geduid als struikelblok. Vooral EU-lid 50 

Cyprus heeft hier grote moeite mee 
vanwege de Turkse bezetting van 
Noord-Cyprus. Maar Nicosia heeft 
toegezegd het openen van dit ene 
hoofdstuk niet te blokkeren met een 55 

veto.  

De commissie komt in het akkoord 
Turkije tegemoet door haast te 
maken met het financieren van 
Turkse vluchtelingenprojecten. De 60 

Turken uitten vanochtend hun 
ongenoegen over de traagheid 
waarmee de beloofde 3 miljard aan 
Europese steun hun kant op kwam. 

Principeakkoord grotendeels 65 

ongewijzigd 
Vorige week maandag was er al een 
voorlopig akkoord getekend. Dat blijft 
verder ongewijzigd: Turkije zal vanaf 
zondag alle migranten terugnemen. 70 

Voor elke Syriër die per boot 
teruggaat naar Turkije neemt de EU 
een Syriër legaal over uit Turkije. 
Vandaag werd daar een maximum 
over afgesproken: een plafond van 75 

72.000 mensen.  
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In ruil daarvoor zal de EU met Turkije 
werken aan het mogelijk maken van 
vrij reizen voor Turkse burgers naar 
en binnen de EU. Dit moet eind juni 80 

rond zijn.  

In de tekst staat verder dat alle 
migranten een individuele toets  

krijgen zoals voorzien is in 
internationaal recht. Dat betekent dat 85 

er veel tolken, rechters en asiel-
experts gemobiliseerd moeten 
worden. Alle losse eindjes uit het 
voorlopige akkoord zijn daarmee aan 
elkaar geknoopt. 90 

bron:  Thomas van der Kolk en Joost de Vries, 
http://www.volkskrant.nl, 18 maart 2016 

einde  
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Examen VWO 

2017 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 22 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 18 mei

9.00 - 12.00 uur

VW-1034-f-17-1-o 
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Aanwijzing voor de kandidaat 
 
 
Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 
 
 

Opgave 1  Solidariteit in het pensioenstelsel 
 
Bij deze opgave horen tabel 1, tekst 1, figuur 1 en figuur 2 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Vanaf het moment van pensionering heeft iedereen recht op een 
AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet) en daarnaast hebben veruit de 
meeste werknemers een aanvullend pensioen bij hun werkgever 
opgebouwd. Het huidige systeem van de aanvullende pensioenen is 
gebaseerd op solidariteit. De deelnemers aan een pensioenfonds vormen 
een collectief en bouwen gezamenlijk een kapitaal op waar later hun 
pensioen uit wordt betaald.  
Deze opgave gaat over het Nederlands pensioenstelsel en enkele 
resultaten van het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) naar solidariteit in het pensioenstelsel. 
 
Gebruik tabel 1.  
In tabel 1 zijn de achtergrondkenmerken van de respondenten in het 
onderzoek van het SCP weergegeven. In het SCP-rapport staat: “Het feit 
dat onze enquête is afgenomen bij een online onderzoekspanel maakt dat 
men zeer terughoudend dient te zijn met het generaliseren van de 
bevindingen naar de totale Nederlandse bevolking (alle werkzame 
personen in Nederland). Deelnemers aan een (online) onderzoekspanel 
wijken vaak af van ‘gewone’ Nederlanders, (…)”.  

2p 1 Leg de uitspraak van de SCP-onderzoekers uit dat men terughoudend 
moet zijn met het generaliseren van de bevindingen naar alle werkzame 
personen in Nederland. 
Gebruik in je uitleg:  
 de percentages uit tabel 1 van een achtergrondkenmerk; 
 een wetenschappelijke eis die aan onderzoek gesteld wordt. 
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Gebruik tekst 1 en figuur 1. 
3p 2 Beredeneer welke conclusie je op grond van tekst 1 en figuur 1 kunt 

trekken over de mate van binding in de Nederlandse samenleving. 
Betrek in je redenering: 
 het hoofdconcept binding en een voorbeeld uit tekst 1; 
 het kernconcept sociale institutie en een voorbeeld uit tekst 1; 
 het kernconcept sociale cohesie en een voorbeeld uit figuur 1. 
 
Figuur 1 geeft antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Hoe belangrijk vinden 
verschillende categorieën werknemers solidariteit binnen het 
pensioenfonds?’ 

2p 3 a Is het waarschijnlijk dat een functionalist deze onderzoeksvraag zou 
 stellen? Leg je antwoord uit. Gebruik in je uitleg de functionalistische 
 benadering. 
b Is het waarschijnlijk dat een marxist deze onderzoeksvraag zou 
 stellen? Leg je antwoord uit. Gebruik in je uitleg de marxistische 
 benadering. 
 
Gebruik tekst 1. 
Democratisering is kenmerkend voor de modernisering van politieke 
verhoudingen. In het democratiseringsproces kunnen drie ontwikkelingen 
onderscheiden worden. De eerste twee ontwikkelingen zijn het ontstaan 
van de rechtsstaat en de ontwikkeling van de parlementaire democratie. 
De invoering van het pensioenstelsel maakt deel uit van de derde 
ontwikkeling.  

2p 4 a Noem deze derde ontwikkeling. 
b Leg uit dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel deel uitmaakt 

van deze derde ontwikkeling. Gebruik in je uitleg: 
 een kenmerk van deze derde ontwikkeling;  
 een voorbeeld uit tekst 1. 
 
Gebruik de regels 18 tot en met 47 van tekst 1. 
Het Nederlandse pensioenstelsel berust op drie pijlers. 

3p 5 Leg voor elke pijler uit welke politieke stroming daarin het meest 
herkenbaar is. Gebruik in je uitleg een uitgangspunt van de betreffende 
stroming. 
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Bekijk figuur 2. 
In figuur 2 zijn belangrijke maatschappelijke trends zichtbaar: de 
vergrijzing (de toename van het aantal ouderen) en de ontgroening (de 
daling van het aantal kinderen) vanaf begin van de jaren 60 van de vorige 
eeuw.  
Vooral door de combinatie van vergrijzing en ontgroening komt het 
draagvlak voor solidariteit onder druk te staan, aldus het SCP. In de 
toekomst zijn er dus enerzijds minder werkenden die premie betalen en 
anderzijds meer mensen die recht hebben op pensioen.  
De daling van het aantal kinderen werd mede veroorzaakt door de 
introductie en het wijdverbreide gebruik van de anticonceptiepil.  

4p 6 Leg uit met welke twee kernconcepten bij het hoofdconcept verandering 
de daling van het aantal kinderen zoals weergegeven in figuur 2 en de 
introductie en het wijdverbreide gebruik van de anticonceptiepil 
samenhangen. Noem in je antwoord de naam van de twee 
kernconcepten. 

Opgave 2  De Europese Unie en het vluchtelingenvraagstuk 

Bij deze opgave horen tekst 2, tekst 3 en tabel 2 uit het bronnenboekje. 

Inleiding 
Deze opgave gaat over de reactie van de Europese Unie, van de 
EU-lidstaten en van burgers in Nederland op het groot aantal 
vluchtelingen dat in de maanden juni tot en met oktober 2015 via 
Griekenland en de Balkanlanden Noord-Europese landen bereikte. 

Gebruik tekst 2 en tekst 3. 
In juni 2015 bespraken de regeringsleiders van de EU-lidstaten met 
Juncker en Tusk de verdeling van vluchtelingen over de verschillende 
Europese landen.  

4p 7 a Leg uit aan de hand van een voorbeeld uit tekst 2 dat het dilemma van 
collectieve actie een oplossing voor de vluchtelingenopvang in de EU 

 bemoeilijkt.  
b Leg uit dat het voorstel van Juncker in tekst 3 een oplossing kan zijn 

voor het dilemma van collectieve actie. Gebruik in je uitleg een 
voorbeeld uit tekst 3. 
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De Europese Commissie deed in september 2015 het voorstel om 
120 duizend migranten over Europa te verdelen. Dit voorstel werd door 
het Europees Parlement (EP) in diezelfde maand goedgekeurd. De Raad 
van de Europese Unie (ook wel Raad van ministers genoemd) besliste 
later over het voorstel (zie de regels 46-49 van tekst 3). 
Binnen de EU zijn er verschillende methoden van besluitvorming. Een 
daarvan is de gewone wetgevingsprocedure. Hierbij spelen verschillende 
instellingen een rol: de Europese Commissie, het Europees Parlement 
(EP) en de Raad van de EU (de Raad van ministers). Er is sprake van 
een machtsdeling tussen het EP en de Raad van de EU.  

2p 8 Beargumenteer waarom er sprake is van een machtsdeling tussen het EP 
en de Raad van de EU. Gebruik in je argumentatie: 
 het kernconcept representatie;  
 het begrip soevereiniteit. 
 
Stel dat een onderzoeker de besluitvorming over het 
vluchtelingenvraagstuk binnen de Europese Unie wil onderzoeken.  

2p 9 – Formuleer een onderzoeksvraag vanuit de politiek-psychologische 
 theorieën over internationale machtsverhoudingen die gaat over het 
 vluchtelingenvraagstuk binnen de EU. 
 Leg uit dat de onderzoeksvraag past bij de politiek-psychologische 

theorieën over internationale machtsverhoudingen. 
 
Gebruik tekst 2 en tekst 3. 
Naast de politiek-psychologische theorieën zijn er andere soorten 
theorieën die de verhoudingen tussen staten beschrijven en verklaren: 
realistische, liberale, marxistische en sociaal-constructivistische 
theorieën. 

2p 10 Leg uit in welke tekst de liberale theorieën over de verhoudingen tussen 
staten het best te herkennen zijn: in tekst 2 of in tekst 3.  
Gebruik in je uitleg: 
 twee voorbeelden uit tekst 2 of tekst 3; 
 bij elk voorbeeld een kenmerk van de liberale theorieën over de 

verhoudingen tussen staten. 
 
Bekijk tabel 2. 
Het onderzoeksbureau Necker van Naem heeft in oktober 2015 en 
februari 2016 een onderzoek uitgevoerd naar het draagvlak van 
Nederlanders over de huisvesting van vluchtelingen in hun gemeente. 
Tabel 2 geeft een deel van de resultaten weer van dit onderzoek. De 
respondenten – tegenstanders èn voorstanders – vinden voorwaarde 5 uit 
tabel 2 “Vluchtelingen moeten zich aanpassen aan onze manier van 
leven.” – het belangrijkst. 

1p 11 Leg uit of voorwaarde 5 uit tabel 2 meer past bij cultuurrelativisme of bij 
cultuuruniversalisme. 
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Zie tabel 2. 
2p 12 Leg uit welke (beleids)maatregel gemeenten kunnen nemen indien ze 

willen voldoen aan voorwaarde 5 uit tabel 2. Gebruik in je uitleg twee 
verschillende kernconcepten. 
Noem in je antwoord de naam van de twee kernconcepten. 
 
 

Opgave 3  De globaliseringsparadox 
 
Bij deze opgave hoort tekst 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave behandelt de globaliseringsparadox van de econoom Dani 
Rodrik. De globaliseringsparadox houdt in dat economische globalisering, 
politieke democratie en nationale soevereiniteit niet samen gaan. Deze 
drie elementen vormen volgens Rodrik het politieke trilemma van de 
wereldeconomie. Volgens Rodrik zullen we een keuze moeten maken: óf 
we kiezen voor méér politieke integratie om economisch op Europees 
niveau te kunnen samenwerken en het opgeven van nationale 
soevereiniteit óf we kiezen voor minder economische samenwerking en 
houden daarmee nationale soevereiniteit overeind. In het eerste geval 
speelt de democratische besluitvorming zich af op Europees niveau, en in 
het andere geval speelt democratische besluitvorming zich af op nationaal 
niveau en zal de internationale samenwerking langzamer (of niet) tot 
stand komen (zie tekst 4). 
 
Gebruik tekst 4. 
Van maatschappelijke verschijnselen of problemen kan worden 
aangegeven tot wat voor vraagstuk of vraagstukken deze beschouwd kan 
of kunnen worden: een vormingsvraagstuk, een verhoudingsvraagstuk, 
een bindingsvraagstuk of een veranderingsvraagstuk. 

3p 13 Beredeneer tot wat voor vraagstuk ‘het politieke trilemma van de wereld-
economie’ van Rodrik het best beschouwd kan worden. Gebruik in je 
redenering: 
 het bijbehorende hoofdconcept met een voorbeeld uit tekst 4; 
 twee kernconcepten bij dit hoofdconcept met bij elk kernconcept een 

voorbeeld uit tekst 4. 
Noem in je antwoord de naam van het gekozen hoofdconcept en de naam 
van de twee kernconcepten. 
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In een artikel in de Groene Amsterdammer van 23 november 2011 stelt 
Rodrik het volgende: “De fundamentele vraag is of Nederlanders, Duitsers 
en andere Europeanen bereid zijn om zichzelf te zien als onderdeel van 
dezelfde politieke gemeenschap. Zonder dat gevoel van 
lotsverbondenheid is politieke eenheid onhaalbaar. Ook hier is politiek 
leiderschap van belang. Geen enkele natiestaat ontstaat uit zichzelf. 
Politieke gemeenschappen zijn verzonnen en aan de mensen verkocht. 
Maar zoiets kost tijd.” 

4p 14 Leg uit met welke (beleids)maatregel de lidstaten van de EU het creëren 
van een Europese politieke gemeenschap zouden kunnen bevorderen. 
Gebruik in je uitleg: 
 het hoofdconcept vorming; 
 twee kernconcepten bij het hoofdconcept vorming. 
Noem in je antwoord de naam van de twee kernconcepten. 
 
In de EU-lidstaten krijgen Europa-kritische partijen bij verkiezingen steeds 
meer stemmen. Belangrijke voorbeelden zijn de PVV in Nederland (van 
Wilders), het Front National (van Le Pen) in Frankrijk, de United Kingdom 
Independence Party (UKIP) in Groot-Brittanië en Alternative für 
Deutschland (AfD) in Duitsland.  

3p 15 Beredeneer op welke wijze globalisering heeft kunnen bijdragen aan de 
opkomst van Europa-kritische partijen. Gebruik in je redenering: 
 het kernconcept globalisering; 
 het kernconcept representativiteit; 
 het begrip democratische legitimiteit. 
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Opgave 4  Onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt 
 
Bij deze opgave horen tekst 5, figuur 3 en tekst 6 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over een onderzoek naar discriminatie van 
Hindoestaanse en Marokkaanse Nederlanders op de arbeidsmarkt in Den 
Haag en omgeving. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed in 
het najaar van 2014 dit onderzoek in opdracht van de gemeente Den 
Haag. Onderzoekers van het SCP schreven over dit onderzoek een artikel 
voor Stuk Rood Vlees (SRV), een blog waarop artikelen verschijnen over 
politicologisch onderzoek gekoppeld aan de actualiteit (zie tekst 5 en 
tekst 6). 
 
Gebruik tekst 5 en bekijk figuur 3. 
In tekst 5 beschrijven de onderzoekers hoe zij het onderzoek naar 
discriminatie op de arbeidsmarkt hebben aangepakt en wat de resultaten 
zijn van hun onderzoek. 

1p 16 Leg uit op grond van tekst 5 of de resultaten van het onderzoek een 
correlatie of een causaal verband weergeven. 
 
Gebruik tekst 5. 
De onderzoeksopzet van de onderzoekers lijkt op die van een 
experimenteel onderzoek.  

3p 17 Leg uit wat het voordeel is van de experimentele opzet in dit onderzoek 
ten opzichte van een enquête. Gebruik in je uitleg: 
 het voordeel van de experimentele opzet van het onderzoek zoals dat 

in tekst 5 is beschreven. 
 een nadeel van een enquête; 
 de eis van validiteit waaraan wetenschappelijk onderzoek moet 

voldoen. 
 
Gebruik figuur 3. 

2p 18 – Formuleer een hypothese die getoetst wordt met de 
 onderzoeksresultaten uit figuur 3. 
 Geef aan wat de onafhankelijke variabele en wat de afhankelijke 

variabele is in deze hypothese. 
 
Gebruik figuur 3. 

1p 19 Leg uit of de resultaten van het onderzoek zoals weergeven in figuur 3 
wel of niet samengaan met de meritocratisch gedachte. 
 

Pagina: 217Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-f-17-1-o 9 / 9 lees verder ►►►

Gebruik figuur 3. 
2p 20 Leg uit dat in figuur 3 een verhoudingsvraagstuk te herkennen is. Gebruik 

in je uitleg: 
 het hoofdconcept verhouding; 
 een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding. 
Noem in je antwoord de naam van het gekozen kernconcept. 
 
Gebruik tekst 6. 
Er zijn verschillende wetenschappelijke benaderingen om 
maatschappelijke ontwikkelingen te beschrijven en te verklaren. Een 
voorbeeld daarvan is de rationele-keuzebenadering. 

2p 21 Leg uit welke wetenschappelijke benadering te herkennen is in de 
verklaring van discriminatie door werkgevers zoals weergegeven in 
tekst 6. 
Je mag in je antwoord de rationele-keuzebenadering niet gebruiken. 
 
De arbeidsparticipatie van niet-westerse migranten wijkt sterk af van het 
landelijke gemiddelde. 14,2 procent van de niet-westerse migranten was 
in 2015 werkloos, tegen 6,6 procent van alle personen van 15 tot en met 
64 jaar. Bij het vinden van betaald werk door niet-westerse migranten 
wordt een onderscheid gemaakt tussen positietoewijzing en 
positieverwerving. 

2p 22 Leg uit dat de lagere arbeidsparticipatie van niet-westerse migranten 
zowel te maken kan hebben met positietoewijzing als met 
positieverwerving. Gebruik in je uitleg: 
 een voorbeeld van positietoewijzing; 
 een voorbeeld van positieverwerving. 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Opgave 1  Solidariteit in het pensioenstelsel 

 
tabel 1 
 
Achtergrondkenmerken van de respondenten, vergeleken met het totaal 
aantal werkzame personen in Nederland, 2014 (in procenten) 
 

 respondenten
(n = 1.067)

werkzame personen
in Nederland

(N = 8.145.000)

geslacht 

man 55,1 53,4

vrouw 44,9 46,6

leeftijd 

16-24 jaar 0,7 15,6

25-34 jaar 19,4 20,8

35-44 jaar 31,7 22,2

45-54 jaar 22,4 25,1

55-64 jaar 23,5 16,3

≥ 65 jaar 2,3 n.v.t.

opleidingsniveau 

laag (maximaal vmbo) 16,0 21,2

middelbaar (havo/vwo, mbo) 31,0 43,3

hoog (hbo, wo) 53,0 34,8

 
Toelichting 
Alle respondenten zijn geselecteerd op het feit dat zij betaald werk in loondienst 
verrichten dan wel als zelfstandige of freelancer werkzaam zijn. 
 
 naar: Sociaal en Cultureel Planbureau, augustus 2015 
 
 
tekst 1 
 
Opkomst van het collectieve pensioencontract en de drie pijlers van het 
Nederlands pensioenstelsel 
 
Tussen 1954 en 1972 voltrekt zich in 
het pensioen de overgang van een 
pensioen dat de werkgever uit zorg-
plicht zijn werknemers aanbiedt naar 
een door de werknemer gevoeld en 5 

geclaimd recht op pensioen. De 

oprichting van de Stichting van de 
Arbeid en de toenemende invloed 
van de vakbonden dragen daar aan 
bij. Maar wellicht belangrijker is dat 10 

de overheid zich nadrukkelijk gaat 
bemoeien met het arbeidspensioen. 
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In de jaren vijftig van de vorige eeuw 
zijn twee wetten ingevoerd: de 
Pensioen- en spaarfondsenwet (PSA, 15 

1954) en de Algemene Ouderdoms-
wet (AOW, 1957).  
 
Het Nederlandse pensioenstelsel is 
gebaseerd op drie pijlers: 
Pijler 1. De AOW (Algemene Ouder-20 

domswet) is een basispensioen van 
de overheid. Iedereen die de AOW-
leeftijd heeft bereikt en in Nederland 
woont of heeft gewoond, heeft hier 
recht op. De Belastingdienst int de 25 

premies volksverzekeringen tegelijk 
met de inkomstenbelasting. Men 
ontvangt het AOW-pensioen vanaf de 
dag dat men de AOW-leeftijd heeft 
bereikt.  30 

Pijler 2. De tweede pijler betreft het 
aanvullend pensioen, dat vrijwel alle 
werknemers via het betalen van 
premies verplicht opbouwen via hun 
werkgever. Binnen de aanvullende 35 

pensioenen is solidariteit tussen 
groepen mensen decennialang min of 
meer vanzelfsprekend geweest: de 
deelnemers aan een pensioenfonds 
vormen een collectief en bouwen 40 

gezamenlijk een kapitaal op waar 
later hun pensioen uit wordt 
betaald.  
Pijler 3. En daarbovenop kunnen 
burgers een individuele pensioen-45 

verzekering afsluiten bij een 
verzekeringsmaatschappij. 

 
 naar: J.H. Tamerus, (2011) en Sociaal en Cultureel Planbureau, 
 augustus 2015 
 
 
figuur 1     
 
Percentage werknemers dat het eens is met de stelling: ‘Solidariteit binnen 
het pensioenfonds is belangrijk’, naar enkele achtergrondkenmerken, 2014 
(n = 1.067) 
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 naar: Sociaal en Cultureel Planbureau, augustus 2015 
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figuur 2     
 
Aandeel van ouderen (65-plussers) en kinderen (tot 20 jaar) in de bevolking 
van 15 tot 65 jaar, 1950-2060 in procenten 
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 naar: Sociaal en Cultureel Planbureau, augustus 2015 
 
 
Opgave 2  De Europese Unie en het vluchtelingenvraagstuk 

 
tekst 2 
 
Migratie zorgt voor ‘akelige, onprettige en soms smerige’ Eurotop 
 
Zes uur spraken de 28 regerings-
leiders, Juncker en Tusk1) over de 
opvang van migranten in Europa. In 
de nacht van donderdag op vrijdag 
ontaardde het debat volgens 5 

betrokkenen in een ‘akelige, 
onprettige en soms smerige’ ruzie. 
“Het was een clash tussen het oude 
en het nieuwe Europa”, zegt een EU-
ambtenaar. Tussen Oost-Europese 10 

landen die niets van Brusselse asiel-
quota willen weten en de Midden- en 
Zuid-Europese lidstaten die bereid 
zijn deze quota te accepteren. (…)  

Renzi (Italiaanse premier, red.) maar 15 

ook andere premiers wreven hun 
Poolse, Tsjechische, Letse, Litouwse 
en Estse collega’s onder de neus 
steeds de mond vol te hebben van 
solidariteit bij de verdeling van het 20 

EU-budget (zij meer geld) maar niet 
thuis geven als Italië en Griekenland 
om solidariteit vragen bij de opvang 
van asielzoekers. Het knetterde, gaf 
Tusk na afloop toe. “Het was een van 25 

de moeilijkste toppen die ik heb 
meegemaakt.” (…) 
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“Een bescheiden resultaat”, noemde 
Juncker het compromis waarop de 
leiders zich rond drie uur ‘s ochtends 30 

konden verenigen: de EU-landen 
beloven plechtig alles op alles te 

zetten het streefgetal van 40 duizend 
te halen, zonder de stok der dwang. 
“Het geeft aan dat Europa niet altijd 35 

in staat is de ambitieuze doelen te 
bereiken die het zichzelf stelt.” (…) 

 
 bron: de Volkskrant, 26 juni 2015 
 

 
tekst 3 
 
Juncker wil verplichte opname migranten in EU 
 
Het voorstel van de Europese 
Commissie om 120 duizend 
migranten over Europa te verdelen 
moet een verplicht karakter krijgen. 
Dat zei Jean-Claude Juncker, 5 

voorzitter van de Europese 
Commissie, in zijn allereerste ‘State 
of the Union’ voor het Europees 
Parlement in Straatsburg. Daarin licht 
hij zijn belangrijkste beleidspunten 10 

toe. 
Alleen al dit jaar hebben 350 duizend 
vluchtelingen Europa bereikt. “De 
aantallen zijn indrukwekkend”, zei 
Juncker. “Voor sommigen zijn die 15 

beangstigend. Maar het is niet de tijd 
voor angst, het is tijd voor stand-
vastig beleid. Dat is een kwestie van 
menselijkheid.” (….) 
Hij verwees naar het verleden: 20 

Joden, Spaanse republikeinen, 
zigeuners, Joegoslaviërs – al deze 
groepen waren ooit gedwongen om 
te vluchten. “We moeten ons 
herinneren dat Europa een continent 25 

is waar iedereen ooit vluchteling is 

geweest. Europa is een plaats van 
hoop en een toevluchtsoord. Europa 
is veruit het rijkste continent in de 
wereld, het is een plek van vrede en 30 

stabiliteit.” 
Zolang er oorlog is in Syrië en Libië 
zal de vluchtelingencrisis niet zomaar 
voorbij zijn, vervolgde Juncker. “We 
moeten deze mensen accepteren op 35 

ons grondgebied, we hebben geen 
andere keus.” (….) 
 
Eén van de voorgestelde maat-
regelen is om 120.000 mensen die 
asiel hebben aangevraagd in Italië 40 

(15.600), Griekenland (50.400) en 
Hongarije (54.000) worden 
herverdeeld over de andere EU-
landen. Die mogen niet weigeren, 
anders krijgen ze een boete.  45 

 
Juncker riep de Europese ministers 
van Justitie op de voorstellen aan-
staande maandag goed te keuren. Zij 
komen dan bijeen in Brussel. 

 
 naar: de Volkskrant, 9 september 2015 

noot 1 Jean-Claude Juncker (Luxemburg) was in 2015 voorzitter van de Europese 

Commissie; Donald Tusk (Polen) was in 2015 voorzitter van de Europese Raad. 
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tabel 2 
 
Stel dat uw gemeente besluit om (meer) vluchtelingen te 
huisvesten. Wat vindt u dan het belangrijkst? 
 

 
Toelichting 
Het gaat om de mening van tegenstanders en van voorstanders van het 
huisvesten van vluchtelingen.  
 
 bron: www.necker.nl, april 2016  
 
 

 tegenstanders voorstanders 

voorwaarde voor huisvesting okt ’15
n=695

feb ’16
n=625

okt ’15 
n=1.621 

feb ’16
n=1.691

1 Wachtlijst voor huurwoningen mag niet 
langer worden. 8% 6% 16% 14%

2 Vluchtelingen mogen geen bestaande banen 
innemen. 7% 5% 3% 2%

3 Het mag de gemeente geen geld kosten. 9% 11% 1% 1%

4 Vluchtelingen moeten psychologisch 
begeleid worden. 1% 3% 23% 25%

5 Vluchtelingen moeten zich aanpassen aan 
onze manier van leven. 55% 55% 38% 41%

6 De veiligheid moet gegarandeerd worden. 20% 20% 20% 17%

totaal 100% 100% 100% 100%
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Opgave 3  De globaliseringsparadox 

 
tekst 4 
 
Democratie, natie, globalisering: drie is te veel voor de EU 
 
Europa zit in een economische dip 
die akelige politieke gevolgen begint 
te krijgen. Het begon met de 
hypotheekmarkt in de VS, maar de 
duur en de omvang van de 5 

problemen zijn geheel aan Europa 
zelf te wijten. Zelfs als de euro 
overeind blijft, zal de crisis 
ingrijpende gevolgen hebben. 
De malaise is een uiting van wat ik 10 

‘het politieke trilemma van de wereld-
economie’ noem: economische 
globalisering, politieke democratie en 
nationale soevereiniteit (natiestaat) 
zijn uiteindelijk niet met elkaar te 15 

verzoenen. 
Hooguit twee van deze drie 
elementen kunnen samengaan. 
Democratie valt alleen te verenigen 
met nationale soevereiniteit als we 20 

paal en perk stellen aan de 
globalisering. Als we mikken op 

globalisering en ook de natiestaat 
willen behouden, moeten we de 
democratie laten varen. En als we 25 

democratie plus globalisering willen, 
moeten we de natiestaat opdoeken 
en streven naar meer internationaal 
bestuur. 
De eurozone toont hoe dit trilemma 30 

werkt. De economische en politieke 
problemen zijn te wijten aan het feit 
dat de financiële integratie verder is 
gevorderd dan de politieke. 
Democratisch bestuur en 35 

economische ontwikkeling lijden 
onder deze wanverhouding. Om de 
democratie te redden, is ofwel méér 
politieke integratie nodig, ofwel 
minder economische samenwerking. 40 

Maar de Europese leiders weigeren 
hier een fundamentele keuze te 
maken. 

 
 naar: NRC Handelsblad, 4 oktober 2015 
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Opgave 4  Onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt 

 
tekst 5 
 
Waarom werkgevers een voorkeur hebben voor Jeroen maar niet voor 
Mohamed en Narinder 
 
(…) 
Met een autochtone naam meer 
kans 
Om te kijken of er sprake is van 
discriminatie stuurden we tussen 
augustus en november 2014 504 
fictieve sollicitaties op 176 bestaande 
vacatures in de regio Haaglanden. 5 

Per vacature stuurden we drie 
sollicitaties, die gelijkwaardig waren 
wat betreft relevante kenmerken. De 
sollicitanten beschikten over gelijk-
waardige werkervaring, gelijkwaar-10 

dige opleidingen en gelijkwaardige 
aanvullende kwalificaties als 
cursussen en/of specifieke kennis 
van bijvoorbeeld relevante software. 

Het verschil tussen de sollicitanten 15 

zat in de etnische achtergrond, die 
alleen bleek uit de naam op het cv. 
We stuurden cv’s met Nederlandse 
namen (bijvoorbeeld Jeroen en 
Tessa), met Marokkaanse namen 20 

(bijvoorbeeld Mohamed en Bouchra) 
en Hindoestaanse namen (bijvoor-
beeld Narinder en Sunita). De 
reacties van werkgevers verzamel-
den we en zo konden we berekenen 25 

of een autochtone naam op een cv 
meer interesse van een werkgever 
wekte dan een Marokkaanse of een 
Hindoestaanse naam op een cv. 
Dat bleek zo te zijn. (…) Figuur 3 laat 30 

de kansen zien naar het type naam 
dat is gebruikt. 

 
 bron: de blog Stuk Rood Vlees (SRV), 19 juni 2015 
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figuur 3    
 
Kansen dat een werkgever interesse toont voor gelijkwaardige kandidaten, 
naar type naam op het cv, in procenten 
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Toelichting 
Sollicitaties met een Nederlandse naam erop hadden 34% kans om een 
uitnodiging voor een sollicitatiegesprek te ontvangen of op een andere manier de 
interesse van werkgevers te wekken. 
De kansen van sollicitanten met een Nederlandse naam verschillen significant 
van de kansen van sollicitanten met een Marokkaanse naam en met een 
Hindoestaanse naam. De kansen van sollicitanten met een Marokkaanse naam 
en met een Hindoestaans naam verschillen niet significant van elkaar.  
 
 bron: de blog Stuk Rood Vlees (SRV), 19 juni 2015 en 
     Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2015 
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tekst 6 
 
Waarom wordt er gediscrimineerd? 
 
(…) Het bleek dat een Marokkaans 
Nederlandse sollicitant beter moest 
zijn dan een sollicitant van Neder-
landse afkomst om op de arbeids-
markt evenveel kans te maken. (…). 5 

Dit suggereert dat werkgevers 
huiveriger zijn om een Marokkaanse 
Nederlander aan te nemen. 
Uit eerder onderzoek dat we deden 
bleek dat werkgevers de groep 10 

Marokkaanse Nederlanders asso-
ciëren met criminaliteit, overlast, 
onbetrouwbaarheid en onverschil-
ligheid. Door deze beelden denken 
werkgevers meer risico te lopen 15 

wanneer zij Marokkaanse Neder-
landers aannemen. (…) 
 
Voor Hindoestaanse Nederlanders 
bleek dit mechanisme niet op te 
gaan: (…) Over Hindoestaanse 20 

Surinamers is de beeldvorming 
redelijk positief: zij staan weliswaar 
bekend als gesloten gemeenschap, 
maar ook als ambitieus en hard-
werkend. (…) Wanneer werkgevers 25 

‘geholpen’ worden de naam te 
herkennen, doordat de sollicitant in 
de brief bekend maakt kind van 
Hindoestaans-Surinaamse ouders te 
zijn, doet mogelijk de positieve 30 

beeldvorming over de groep haar 
werk en verdwijnt discriminatie. 
 
Harder werken? 
Wat concluderen we hier nu uit? 
Moet Bouchra nu maar onder haar 
niveau solliciteren? De bal ligt wat 35 

ons betreft nog altijd bij de werk-
gever. Uit ons onderzoek blijkt dat 
groepsbeelden (onbewust) mee-
wegen bij de beoordeling van 
individuen. Een negatiever beeld 40 

betekent minder kans op succes. 
Wanneer een individu gezien wordt 
als een individu en niet (meer) als 
een lid van een groep, hebben 
groepsbeelden minder invloed en 45 

worden individuen op hun eigen 
merites beoordeeld. 
(…) 

 
 bron: de blog Stuk Rood Vlees (SRV), 19 juni 2015 

 
 

einde  
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 VW-1034-a-17-2-o 

Examen VWO 

2017 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen 
 

Bij dit examen hoort een bijlage 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
maandag 19 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1  Koning Willem-Alexander in de Algemene  
 Vergadering  

 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Koning Willem-Alexander sprak op 28 september 2015 de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) toe. Dat was in New York 
bij de opening van de 70e vergadering van de AVVN. De toespraak was in 
het Engels. Tekst 1 is een gedeelte van de vertaling van deze toespraak 
zoals die op de website van de Rijksoverheid gepubliceerd is. 
 
Lees de regels 1 tot en met 19 van tekst 1. 
De koning noemt enkele wereldproblemen waar de Verenigde Naties (VN) 
aandacht aan besteedt. Het past bij de doelstellingen van de VN om 
aandacht te besteden aan wereldproblemen. 

2p 1 Geef twee doelstellingen van de Verenigde Naties en geef per doelstelling 
een bijpassend citaat uit de regels 1 tot en met 19 van tekst 1. 
 
Lees de regels 20 tot en met 48 van tekst 1.  
De koning zei dat de VN zich de vraag moest stellen: is onze manier van 
werken en onze structuur nog up-to-date? Hij noemde in dat verband de 
doortastendheid en de legitimiteit van de Veiligheidsraad. 

4p 2  Leg uit met welke hervorming de Veiligheidsraad doortastender kan 
worden. 

 Leg uit met welke hervorming de legitimiteit van de Veiligheidsraad 
kan toenemen. 

 
Lees de regels 49 tot en met 64 van tekst 1. 
Bij het samenwerken van meerdere landen speelt vaak het probleem van 
collectieve actie. Koning Willem-Alexander bepleit dat landen zich meer in 
elkaar moeten inleven en meer de dialoog moeten aangaan met elkaar.  

2p 3  Wat houdt het probleem van collectieve actie in? 
 Leg uit dat dit pleidooi van koning Willem-Alexander voor 

inlevingsvermogen en dialoog een oplossing kan zijn voor het 
probleem van collectieve actie in verband met het klimaatprobleem. 
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Opgave 2  Het is veiliger, ondanks de politie 
 
Bij deze opgave hoort tekst 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Sinds 2005 onderzoekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de 
aard, omvang en ontwikkeling van de geregistreerde misdrijven in 
Nederland.  
Uit de cijfers van 2014 blijkt onder andere dat de politie 7 procent minder 
misdrijven geregistreerd heeft dan in 2013. In tekst 2 bespreekt Marc 
Schuilenburg, docent strafrecht en criminologie van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam, deze ontwikkeling. 
 
Lees tekst 2. 
Veel opvattingen kunnen gekarakteriseerd worden als politiek links of als 
politiek rechts. De criminoloog Marc Schuilenburg doet in tekst 2 
uitspraken die steun betekenen voor opvattingen van één van die twee 
politieke richtingen en hij doet andere uitspraken die kritiek inhouden voor 
opvattingen van de andere politieke richting. 

2p 4  Welke politieke richting (links of rechts) wordt meer gesteund? Geef 
een citaat uit tekst 2 waaruit dat blijkt en leg je antwoord uit. 

 Welke politieke richting (links of rechts) wordt min of meer 
bekritiseerd? Geef een citaat uit tekst 2 waaruit dat blijkt en leg je 
antwoord uit. 

 
Lees de regels 33 tot en met 40 van tekst 2. 
Er zijn verschillende theorieën ter verklaring van criminaliteit en crimineel 
gedrag. 

1p 5 Met behulp van welke theorie is te verklaren dat criminaliteit zal afnemen 
door zowel het verbeteren van sloten als ook door het plaatsen van 
camera’s? Leg je antwoord uit.  
 
Lees de regels 40 tot en met 42 van tekst 2. 
Jongeren zijn oververtegenwoordigd in de misdaadstatistieken. 

2p 6 Met behulp van welke theorie is te verklaren dat vooral jongeren 
criminaliteit plegen? Leg je antwoord uit. 
 
Lees de regels 43 tot en met 49 van tekst 2. 
De uitspraak over de afwezigheid van een causaal verband is gebaseerd 
op onderzoek. 

2p 7  Stel een hypothese op die bij dit onderzoek past. 
 Wat zijn bij die hypothese de afhankelijke variabele en de 

onafhankelijke variabele? 
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Lees de regels 50 tot en met 57 van tekst 2. 
2p 8 Geef twee redenen waarom cijfers uit politiestatistiek “niets zeggen over 

de omvang van ingewikkelde vormen van criminaliteit” zoals 
milieudelicten, fraude, handel met voorkennis en cybercrime.  
 
Lees de regels 58 tot en met 71. 
Ondanks het teruglopen van geregistreerde criminaliteit blijven de 
onveiligheidsgevoelens van burgers hoog. 

1p 9 Met welk begrip wordt dit verschijnsel aangeduid? 
 
 

Opgave 3  De gunfactor 
 
Bij deze opgave hoort tekst 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
VVD en PvdA, coalitiepartners sinds de vorming van het kabinet-Rutte II 
in 2012, geven ook elkaar in 2016 de kans om goede sier te maken.  
Het heeft kennelijk nieuwswaarde dat politieke partijen elkaar iets gunnen, 
want Trouw schrijft er een artikel over.  
 
Lees tekst 3. 
De coalitiepartijen VVD en PvdA willen “elkaar wat gunnen tot het einde”. 
Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. 

1p 10 Geef een reden voor de houding van VVD en PvdA om elkaar ook in 2016 
wat te gunnen tot het einde. 
 
Lees de regels 1 tot en met 42 van tekst 3. 
In tekst 3 is sprake van een verdeling van een bedrag “over de in de ogen 
van de twee partijen goede doelen” (regels 11 en 12). 

3p 11  Noem de ideologische visies van VVD en PvdA. 
 Verklaar de keuzes over die verdeling vanuit beide ideologieën. Betrek 

in je antwoord gegevens uit regels 1 tot en met 42 van tekst 3. 
 
Lees de regels 43 tot en met 57. 
De VVD-achterban kwam in opstand onder leiding van De Telegraaf. Het 
bezwaar van de VVD-achterban tegen een hogere inkomensafhankelijke 
zorgpremie is te verbinden met de ideologie van de VVD. 

2p 12  Geef een ideologisch uitgangspunt van de VVD in dit kader.  
 Beredeneer op grond van dat uitgangpunt waarom een hogere 

inkomensafhankelijke zorgpremie kan worden afgewezen. 
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Opgave 4  Mediatechnologie verandert de samenleving 
 
Bij deze opgave horen de teksten 4, 5 en 6 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De beschikbaarheid van nieuwe technologieën heeft het gedrag van grote 
groepen mensen ingrijpend veranderd. Jongeren besteden een groot 
gedeelte van hun tijd aan sociale media en de gevolgen daarvan zijn het  
onderwerp van nieuw onderzoek (tekst 4). De verschuiving in 
tijdsbesteding van grote groepen mensen heeft ook gevolgen voor de 
traditionele media. Die zoeken naar nieuwe verdienmodellen om  
vertrekkende adverteerders toch binnenboord te houden (tekst 5). 
Tegelijkertijd hebben de traditionele media ook nog het probleem van een 
afnemend vertrouwen van de burgers in de pers (tekst 6). En dat 
probleem hangt onder andere ook samen met de opkomst van nieuwe 
technologieën. 
 
Lees tekst 4. 
Onderzoekers kunnen antwoorden zoeken op verschillende soorten 
vragen: beschrijvende, evaluatieve en verklarende vragen. In het 
onderzoek Jongeren over sociale media zijn al deze soorten te 
herkennen. Uit tekst 4 kun je opmaken welke vragen door de 
onderzoekers gesteld zijn.  

3p 13  Geef uit tekst 4 het eerst voorkomende citaat waaruit je kunt opmaken 
dat de onderzoekers een beschrijvende vraag gesteld hebben.  

 Geef uit tekst 4 het eerst voorkomende citaat waaruit je kunt opmaken 
dat de onderzoekers een evaluatieve vraag gesteld hebben. 

 Geef uit tekst 4 het eerst voorkomende citaat waaruit je kunt opmaken 
dat de onderzoekers een verklarende vraag gesteld hebben. 

 
Onderzoeken moeten betrouwbaar en valide zijn. In regels 35 en 36 van 
tekst 4 staat dat de respons 58% bedroeg.  

2p 14  Wat betekent betrouwbaarheid in verband met onderzoek? 
 Leg uit wat de respons van 58% betekent voor de betrouwbaarheid 

van dit onderzoek. Betrek in je antwoord een andere eis (dan 
betrouwbaarheid en validiteit) waaraan onderzoek moet voldoen. 

 
Lees de regels 38 tot en met 44 van tekst 4. 

1p 15 Geef een reden waarom in regels 43 en 44 staat dat alleen significante 
relaties besproken worden. 
 
Lees de regels 45 tot en met 63 van tekst 4. 

2p 16  Geef uit dit tekstdeel een voorbeeld van een operationalisering in dit 
onderzoek. 

 Geef een voorbeeld van een onderzoeksvraag die bij dit tekstdeel 
past. 
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Lees tekst 5. 
Bedrijven die geen geld willen besteden aan een standaardadvertentie 
willen vaak wel betalen als hun merk of product in een redactioneel artikel 
genoemd wordt. 

2p 17 Geef een verklaring voor deze voorkeur van adverteerders aan de hand 
van het referentiekader van de lezers.  
 
Lees de regels 28 tot en met 31 van tekst 5. 
De ‘Chinese Muur’ is beeldspraak voor de bescherming die redacties 
nodig hebben tegen onder andere commerciële beïnvloeding. 

3p 18  Met welk document worden redacties beschermd tegen oneigenlijke 
beïnvloeding? 

 Leg uit welke twee zaken in dat document hiertegen bescherming 
bieden. 

 
Het teruglopen van advertentie-inkomsten kan bij dagbladen een proces 
in werking zetten. Een proces dat zichzelf versterkt en waardoor de 
kwaliteit van de berichtgeving ook steeds verder onder druk kan komen te 
staan. 

2p 19  Hoe wordt dat zichzelf versterkend proces genoemd?  
 Leg uit hoe dat proces werkt. 
 
Er zijn verschillende visies op de verdeling van politieke macht in de 
samenleving. 

3p 20  Geef een omschrijving van de normatieve klassieke 
democratietheorie. 

 Leg uit welke rol voor de massamedia past bij een normatieve 
klassieke democratietheorie. 

 
Eén van de uitgangspunten van het mediabeleid van de overheid is 
democratie.  
Afgezien van de gegarandeerde vrijheid van meningsuiting bestaat er in 
Nederland nauwelijks wetgeving die specifiek gericht is op de pers. Wel is 
er de Mededingingswet (die is niet speciaal bedoeld voor de pers maar 
reguleert de pers wel) en daarnaast kennen we ook nog het 
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (voorheen Bedrijfsfonds voor de 
Pers). 

2p 21  Op welke wijze draagt de Mededingingswet indirect bij aan de kwaliteit 
van de democratie in Nederland? 

 Op welke wijze draagt het Stimuleringsfonds bij aan de democratie in 
Nederland? 

 
Lees de regels 1 tot en met 12 van tekst 6. 
Thomas Bruning wil duidelijk maken dat journalisten volgens bepaalde 
vaknormen werken. 

3p 22 Geef drie ‘journalistieke vaknormen’ waaraan goede journalisten in ieder 
geval moeten voldoen. 
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Lees de regels 13 tot en met 48 van tekst 6. 
De pers geniet steeds minder vertrouwen bij burgers en dat heeft te 
maken met de ‘nieuwe omstandigheden’ (regels 13-18). Die ‘nieuwe 
omstandigheden’ zijn een gevolg van de ontwikkeling van de technologie. 

2p 23 Beargumenteer dat het afnemende vertrouwen in kranten en 
nieuwszenders bij de burgers een gevolg is van de ontwikkeling van de 
technologie.  
Betrek in je uitleg een kenmerkend verschil tussen oude en nieuwe media. 
 
 

Opgave 5  Urgenda versus de Staat der Nederlanden 
 
Bij deze opgave hoort tekst 7 uit het bronnenboekje.  
 
Inleiding 
Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland 
sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, 
maatschappelijke organisaties en particulieren. Als zelfstandige stichting 
streeft Urgenda naar een circulaire economie die draait op duurzame 
energie en groene grondstoffen. De organisatie werkt vanuit een groot 
gevoel voor urgentie omdat grondstoffen schaarser worden en het klimaat 
veel te snel verandert. 
Op 20 november 2013 begon een rechtszaak die Urgenda namens 886 
mede-eisers aanspande tegen de Nederlandse Staat over het 
klimaatbeleid. Op 24 juni 2015 heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak 
gedaan en werd Urgenda in het gelijk gesteld. De rechter draagt de Staat 
op meer actie te ondernemen tegen klimaatverandering en de CO2- 

uitstoot voor 2020 met 25% te verminderen. Het is wereldwijd de eerste 
keer dat een rechter een Staat verplicht om maatregelen te nemen tegen 
klimaatverandering.  
 
Lees de regels 1 tot en met 25 van tekst 7.  
De rechtszaak van Urgenda tegen de Staat is geen strafrechtzaak. 

2p 24 Geef twee citaten uit de regels 1 tot en met 25 van tekst 7 waaruit dat 
blijkt en leg je antwoord uit. 
 
Lees de regels 26 tot en met 67 van tekst 7. 
In Nederland is het mogelijk om een rechtszaak tegen de Staat aan te 
spannen. 

2p 25 Leg uit op grond van welke beginselen van de rechtsstaat dat mogelijk is. 
Ga in je antwoord uit van twee beginselen.  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Een gezond leefmilieu heeft kenmerken van een collectief goed. 
3p 26 Geef drie kenmerken van ‘een gezond leefmilieu’ waardoor het tot de 

collectieve goederen gerekend kan worden. 
 
Staten zijn geneigd om een afwachtende houding aan te nemen bij het 
oplossen van het klimaatprobleem. 

2p 27 Geef een reden voor staten waarom ze vaak terughoudend zijn bij het 
aanpakken van het klimaatprobleem. Leg je antwoord uit. 
 
Urgenda is een pressiegroep en geen politieke partij. Verschillende 
politieke partijen streven ook naar het aanpakken van het klimaat-
probleem. 

2p 28 Geef twee verschillen tussen pressiegroepen en politieke partijen. 
 

2p 29 Leg met behulp van het systeemmodel uit in welke fase van de politieke 
besluitvorming de aanpak van het klimaatprobleem aangekomen is na de 
rechtszaak.  
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Koning Willem-Alexander in de Algemene  
 Vergadering  

 
tekst 1 
 

Toespraak koning Willem-Alexander bij opening 70e 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
 
(…) En toch: de Verenigde Naties 
(VN) lééft. Als een legitiem platform 
voor internationale dialoog waar onze 
landen elkaar altijd weer ontmoeten, 
hoe groot de verschillen ook zijn. 5 

En de VN is méér dan een platform. 
Het is een organisatie die acties op 
gang brengt die onze wereld mede 
vormgeven en beter maken. Mede 
dankzij de Verenigde Naties is ex-10 

treme armoede in de wereld tot de 
helft teruggebracht. Is kindersterfte 
gehalveerd. Hebben 2,3 miljard 
mensen toegang gekregen tot drink-
water. Zijn ziekten als malaria en 15 

tuberculose sterk teruggedrongen. 
En hebben vredesoperaties in een 
aantal gebieden gewelddadige con-
flicten weten te beheersen. 
(…) 
Iedere organisatie die op lange ter-20 

mijn relevant wil blijven, zal zich 
moeten aanpassen aan nieuwe tijden 
en omstandigheden. Juist organi-
saties en instituties die staan voor 
vaste waarden, continuïteit en verbin-25 

ding moeten kritisch naar zichzelf 
durven kijken. En zich de vraag stel-
len: is onze manier van werken en 
onze structuur nog up-to-date? 
Anders dreigt een langzame 30 

uitholling van hun betekenis en 
effectiviteit. Voor de Verenigde 
Naties en de Veiligheidsraad is dit 

 – na zeventig jaar – een urgent 
vraagstuk geworden. De 35 

Veiligheidsraad moet doortastender 
kunnen optreden bij ernstige, 
grootschalige wreedheden. (…) Wij 
verwelkomen het initiatief van 
Frankrijk op dit punt van harte. 40 

 
Ook de legitimiteit staat onder druk. 
Een Veiligheidsraad waarin een deel 
van de wereldbevolking zich onvol-
doende herkent, kan zijn essentiële 
functie als mondiaal centrum waar 45 

vrede en veiligheid worden bewaakt 
en conflicten worden bezworen, niet 
goed vervullen.  
(…) 
Het Koninkrijk der Nederlanden ge-
looft in de kracht van inlevingsvermo-50 

gen en dialoog. Het zijn niet altijd de 
luidste stemmen die de diepste waar-
heid verkondigen. Vaak zijn het juist 
kleine lidstaten die ons de goede  
weg wijzen. 55 

Een voorbeeld is het jarenlange plei-
dooi van de kleine eilandstaten voor 
een veel actievere mondiale aanpak 
van het klimaatprobleem en het scho-
ner maken van onze oceanen. Zij 60 

voelen de noodzaak daarvan aan den 
lijve. Gelukkig ontwikkelen – eindelijk 
– steeds meer grote landen concrete 
plannen voor actie. 
(…) 

 
bron: www.rijksoverheid.nl, 28 september 2015 
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Opgave 2  Het is veiliger, ondanks de politie 

 
tekst 2 
 

Het is veiliger, ondanks de politie 
 
Nederland wordt nu wel heel snel 
veiliger. In tien jaar tijd is het aantal 
geregistreerde misdrijven niet zo snel 
gedaald als vorig jaar, maakte het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 5 

(CBS) gisteren bekend. Marc 
Schuilenburg, docent strafrecht en 
criminologie van de Vrije Universiteit 
te Amsterdam, zegt dat dit niet te 
danken is aan strenger straffen of 10 

beter politieoptreden. Nee, het is niet 
de aanpak van misdaad, maar het 
voorkomen daarvan dat steeds beter 
gaat. 
 
Als de huidige trend zich voortzet, 15 

zitten we dan over een jaar of tien 
zonder criminaliteit? 
“Het is opvallend dat de 
geregistreerde criminaliteit al tien 
jaar een daling vertoont. Niet alleen 20 

in Nederland, maar ook in 
omringende landen. In de Verenigde 
Staten is dit zelfs al sinds 1990 het 
geval. In New York bijvoorbeeld zien 
we dat dit niet alleen geldt voor 25 

zaken als autodiefstal, maar ook voor 
zware misdaden als moord en 
inbraak, die wel met 80 procent 
dalen. Het is een westerse trend. We 
gaan langzaam terug naar een 30 

omvang van de misdaad die gelijk is 
aan die van begin jaren negentig.” 
 
Hoe verklaart u de daling? 
“Het komt onder andere door preven-
tieve maatregelen. De overheid is bij-35 

voorbeeld gaan samenwerken met 

woningbouwcorporaties om sloten te 
verbeteren. Burgers installeren zelf 
camera’s om zich beter te bescher-
men. En de vergrijzing neemt toe; dat 40 

helpt als je weet dat vooral jongeren 
criminaliteit plegen.” 
 
Hebben strenger straffen en de roep 
om ‘law and order’ geholpen? 
“Nee, er is geen enkel causaal 45 

verband tussen zwaardere straffen 
en dalende misdaad. Kijk maar naar 
het buitenland. De doodstraf in de VS 
schrikt niemand af. (…) 
Overigens is het zo dat de misdaad-50 

cijfers niets zeggen over ingewikkel-
de vormen van criminaliteit: milieu-
delicten, fraude, handel met 
voorkennis of cybercrime. Over het 
succesvol aanpakken van dit soort 55 

moderne misdaad hoor je veel 
minder.” 
 
De gevoelens van onveiligheid 
blijven ondanks het goede nieuws 
hoog. 60 

“Ja, een op de drie mensen voelt zich 
niet veilig. Het is ook opvallend dat 
bewindslieden vrijwel nooit cijfers 
over dalende misdaad politiek uitven-
ten. Je wint er geen stemmen mee 65 

als je zegt dat het veiliger wordt. 
Zelfs de vorige minister van Veilig-
heid en Justitie, Ivo Opstelten, 
claimde nooit credits. Hij bleef maar 
doen alsof we permanent in een staat 70 

van oorlog verkeren.” 

 
bron: NRC Handelsblad, 30 april 2015 
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Opgave 3  De gunfactor 

 
tekst 3 
 

Rutte II: elkaar wat gunnen tot het einde 
 
(…) 
De coalitiepartijen gunnen elkaar 
wat. Als er geld te verdelen valt en 
als er positieve publiciteit in het ver-
schiet ligt. Ruim een miljard euro valt 
er volgens minister Dijsselbloem van 5 

Financiën in ieder geval extra uit te 
geven in 2017. In plaats van touw-
trekken over de besteding van dat 
geld, is het in deze coalitie goed 
gebruik geworden het bedrag fiftyfifty 10 

te verdelen over de in de ogen van 
de twee partijen goede doelen. 
Tegen de nog openstaande bezui-
nigingsopdracht van een half miljard 
euro uit het regeerakkoord op de 15 

verpleeghuis- en gehandicaptenzorg 
hikten staatssecretaris Van Rijn en 
zijn partij (PvdA) meer en meer aan. 
Een betere besteding van de ‘PvdA-
helft’ was eigenlijk niet voorstelbaar. 20 

Zonder daarmee overigens te zeggen 
dat de VVD nu zo stond te trappelen 
om de opgelegde bezuiniging koste 
wat het kost ook door te voeren. 
Net zo goed als de PvdA niet per se 25 

ongelukkig zal zijn met extra 
investeringen in defensie, het 
Openbaar Ministerie, de politie en het 
gevangeniswezen. Maar deze extra 
uitgaven van rond 600 miljoen euro 30 

staan nu eenmaal te boek als het 
wensenlijstje van de VVD.  

Elkaar wat gunnen, zoals dat sinds 
de kabinetsformatie van 2012 heet, 
moet met andere woorden niet al te 35 

letterlijk genomen worden. De twee 
partijlijstjes bevatten geen wensen 
die voor de andere onaanvaardbaar 
zouden kunnen zijn. Het enige 
onderscheid tussen de partijen is de 40 

prioriteit die aan het ene en aan het 
andere onderwerp gegeven wordt. 
 
Zorgpremie 
Met een inmiddels beruchte uitzon-
dering. Bij de formatie gunde Mark 45 

Rutte de PvdA een hogere inkomens-
afhankelijkheid van de zorgpremie. 
Daar ging het niet om een wens. 
Nee, het was een taboe bij de libe-
ralen en Rutte gaf dat zomaar weg. 50 

Het elkaar gunnen zorgde in dit geval 
voor een opstand in de VVD-
achterban onder leiding van De 
Telegraaf. Rutte zag geen andere 
optie dan de PvdA zeer vriendelijk 55 

verzoeken deze maatregel weer te 
schrappen. 
Afgezien van dit voorbeeld is elkaar 
wat gunnen het handelsmerk 
geworden van Rutte II. Een 60 

weloverwogen strategie van de twee 
‘founding fathers’ van de coalitie, 
Mark Rutte en Diederik Samsom.  
(…)  

 
bron: Trouw, woensdag 15 juni 2016 
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Opgave 4  Mediatechnologie verandert de samenleving 

 
tekst 4 
 

Jongeren over sociale media 
 
(…) Eerdere studies naar sociale 
media waren vooral gericht op het 
gebruik van sociale media door 
jongeren (Sleijpen, 2011; Turpijn 
e.a., 2015). In dit onderzoek wordt 5 

nagegaan hoe jongeren van 12 tot 25 
jaar in Nederland tegen sociale 
media aankijken. Niet alleen wordt 
onderzocht waarom ze deze 
gebruiken, maar ook hoeveel belang 10 

zij eraan hechten en of zij er hinder 
van dan wel baat bij hebben in hun 
dagelijkse leven. Het gaat dan om 
zaken als slaap, concentratie-vermo-
gen en schoolresultaten waarbij 15 

jongeren in dit onderzoek expliciet 
aangeven waarom zij vinden dat 
sociale media een positieve dan wel 
negatieve invloed hebben op hun 
dagelijkse leven. Daarbij zal worden 20 

bekeken in hoeverre er verschillen 
bestaan tussen 12- tot 18-jarigen en 
18- tot 25-jarigen, en of jongens en 
meisjes, allochtonen en autochtonen, 
en lager en hoger opgeleiden zich 25 

hierin onderscheiden. 
 
2.1 Data en methode 
Voor dit artikel is gebruikgemaakt 
van gegevens uit het onderzoek 
‘Belevingen’ dat van maart tot en met 30 

juni 2015 is uitgevoerd door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

(…) In 2015 was het thema de bele-
vingswereld van jongeren van 12 tot 
25 jaar. (…) De respons bedroeg  35 

58 procent. In totaal zijn gegevens 
beschikbaar van 4042 jongeren van 
12 tot 25 jaar. Door middel van 
bivariate analyses1) is nagegaan of 
leeftijd, geslacht, herkomst en 40 

opleiding van belang zijn als het gaat 
om de mening over sociale media. 
Alleen significante relaties (p <0,05) 
worden in dit artikel besproken. 
 
2.2 Operationaliseringen 45 

Gebruik van sociale media 
Aan jongeren is allereerst gevraagd 
of zij wel eens gebruikmaken van 
sociale media, zoals Facebook, 
WhatsApp, Instagram, Skype of 50 

YouTube, gevolgd door de vraag 
waarom ze dit doen. Zij konden één 
of meer van de volgende redenen 
aangeven: 
 Om in contact te blijven met 55 

anderen; 
 Omdat ik het leuk vind; 
 Om te kijken naar wat anderen 

doen; 
 Om geen informatie te missen; 60 

 Om iets te doen te hebben als ik 
me verveel; 

 Om een andere reden. 

 
bron: Jongeren over sociale media, CBS, november 2015 

noot 1 analyse van de samenhang tussen twee variabelen 
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tekst 5 
 

Is het nieuws of een advertentie? 
 
Een serie over amateurvoetbal in het 
Algemeen Dagblad (AD)? Gefinan-
cierd door ING. Een verhaal over 
stedentrips in Volkskrant Magazine? 
Betaald door NH Hotels. Een column 5 

over crowdfunding in Het Parool? 
Gekocht door verzekeraar De 
Amersfoortse. Een bijlage over 
speciaalbier in NRC Weekend? 
Betaald door Hertog Jan Bier. 10 

Aandacht in nieuwsmedia is te koop. 
Niet alleen op advertentiepagina’s, 
maar ook steeds meer in artikelen. 
Verstopt als een column, verkleed als 
online productie. Met die ontwikkeling 15 

volgt de kwaliteitskrant het gratis 
dagblad, de tv en het tijdschrift. 
Alle Nederlandse dagbladen doen 
het, blijkt uit een inventarisatie. Van 
AD en de Volkskrant, Metro en De 20 

Telegraaf tot NRC Handelsblad en 
nrc.next. Maar: de ene krant gaat 
verder dan de andere. De Volkskrant 
en NRC maken vooral commerciële 
bijlagen, los bij de krant. AD en Metro 25 

werken inniger samen met 
adverteerders. 

De ‘Chinese Muur’ tussen journalist 
en advertentieverkoper, vroeger 
standaard bij álle kranten, brokkelt 30 

langzaam af. Dat bleek vorige maand 
bijvoorbeeld na beroering bij De 
Persgroep, uitgever van AD, de 
Volkskrant, Trouw en Het Parool. 
Persgroep Advertising meldde in een 35 

aantal filmpjes trots hoe men samen-
werkt met onder meer ING, De 
Hypotheker, Nespresso en 
verzekeringsmaatschappij De 
Amersfoortse. (…) 40 

Lezers blijken het vaak helemaal niet 
te zien als boven gesponsorde 
artikelen staat dat adverteerders voor 
deze informatie hebben betaald. Als 
je er ‘advertentie’ boven zet, of ‘in 45 

samenwerking met’, ‘van onze 
partners’: het helpt niet, zegt 
communicatiewetenschapper Simone 
Krouwer, promovendus aan de 
Universiteit van Antwerpen. Branded 50 

content’ lijkt nog meer op een écht 
artikel dan de oude advertorial, zowel 
in vorm als inhoud”, zegt Krouwer. 
(…) 

 
bron: www.nrc.nl, 5 april 2016 
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tekst 6 
 

Vertrouwen in de pers loopt terug 
 
Het vertrouwen dat mensen hebben 
in de pers is de afgelopen jaren fors 
gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). 5 

 
Volgens algemeen secretaris 
Thomas Bruning van de Nederlandse 
Vereniging van Journalisten (NVJ) 
moet, om het tij te keren, vooral 
duidelijk worden dat journalisten 10 

“volgens bepaalde journalistieke 
vaknormen werken”. 
 
In 2006 had nog een derde van de 
Nederlanders fiducie in kranten, 
nieuwszenders en dergelijke. In 2012 15 

was dat nog ruim een kwart (27 
procent). “Er is sprake van nieuwe  
omstandigheden”, reageert Thomas 
Bruning, algemeen secretaris van de 
Nederlandse Vereniging van 20 

Journalisten (NVJ).  
 
“Steeds meer mensen hebben toe-
gang tot massamedia en veel meer 
geluiden worden gezien als journalis-

tiek. Het is de taak van de professio-25 

nele journalist om zich te onderschei-
den van bijvoorbeeld een enkel 
bericht op Twitter, dat door 
sommigen ook als journalistiek wordt 
gezien.” (…) 30 

 
Partijdig 
De NVJ-voorman vreest ook dat 
mensen de media steeds meer als 
partijdig zijn gaan zien, bijvoorbeeld 
door gesponsorde bijlagen bij 35 

kranten en op tv. Dat vraagt om 
duidelijkheid naar je publiek over je 
rol.” 
 
Vrouwen zijn volgens de cijfers van 
het CBS overigens wat wantrouwen-40 

der dan mannen en ook bejaarden en 
gescheiden mensen kijken vaker met 
argusogen naar de pers. Hetzelfde 
geldt voor mensen die lager opgeleid 
zijn en mensen die vaak naar de kerk 45 

gaan. Ook blijkt uit de cijfers dat van 
mensen die CDA stemmen er slechts 
17 procent vertrouwt op journalisten. 
 

 
naar: www.nu.nl, 11 oktober 2013 
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Opgave 5  Urgenda versus de Staat der Nederlanden 

 
tekst 7 
 

Uitspraak rechtbank Den Haag in Urgenda-zaak: 24 juni 
2015 
 
De rechtbank in Den Haag heeft  
vandaag beslist dat de Staat der 
Nederlanden meer moet doen om de 
uitstoot van broeikasgassen in 
Nederland te verminderen. De Staat 5 

moet ervoor zorgen dat de uitstoot in 
Nederland in 2020 ten minste 25% 
lager is dan in 1990. De stichting 
Urgenda had de rechtbank om een 
uitspraak verzocht.  10 

 
Huidig beleid onder de norm 
Partijen (Urgenda en de Staat) zijn 
het erover eens dat de ernst en 
omvang van het klimaatprobleem het 
noodzakelijk maken om maatregelen 15 

te nemen ter vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen. Op 
basis van het huidige beleid van de 
Staat zal Nederland in 2020 een 
vermindering van ten hoogste 17% 20 

bereiken. Dat is onder de norm van 
25 tot 40% die in de klimaatweten-
schap en het internationale klimaat-
beleid noodzakelijk wordt geacht 
voor de geïndustrialiseerde landen. 25 

 
Staat moet bescherming bieden 
De Staat moet meer doen om het 
dreigende gevaar, veroorzaakt door 
de klimaatverandering, te keren, 
gegeven ook zijn zorgplicht voor de 30 

bescherming en verbetering van het 
leefmilieu. De effectieve controle op 
het Nederlandse emissieniveau is 
een taak van de Staat. Daarnaast 

zijn de kosten van de door de 35 

rechtbank bevolen maatregelen niet 
onaanvaardbaar hoog. De Staat kan 
zich niet verschuilen achter het 
argument dat de oplossing van het 
wereldwijde klimaatprobleem niet 40 

alleen afhangt van Nederlandse 
inspanningen. Elke vermindering van 
uitstoot draagt namelijk bij aan het 
voorkomen van een gevaarlijke 
klimaatverandering. Nederland zou 45 

als geïndustrialiseerd land hierin 
voorop moeten lopen. 
De rechtbank betreedt met dit bevel 
niet het terrein van de politiek. De 
rechtbank moet rechtsbescherming 50 

bieden, ook in zaken tegen de over-
heid. Tegelijkertijd moet zij de vrije 
beleidsruimte van de overheid 
respecteren. Daarom past de rechter 
terughoudendheid. Dat is een reden 55 

om het bevel te beperken tot 25%, de 
ondergrens van de norm van 25 tot 
40%. 
 
Urgenda 
De zaak is aangespannen door de 60 

stichting Urgenda, een burgerplat-
form dat zich bezighoudt met de 
ontwikkeling van plannen en maat-
regelen ter voorkoming van klimaat-
verandering. De stichting treedt in 65 

deze zaak ook op namens 886 
personen. 
 

 
bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl, geraadpleegd op 16 feb. 2016 

 

einde  
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

Pagina: 245Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-a-16-1-o 2 / 8 lees verder ►►►

Opgave 1  Laat de emotie maar over aan RTL 

 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2014 vierde de commerciële televisie haar 25-jarig jubileum. Naar 
aanleiding van dit jubileum verscheen in NRC Handelsblad een essay van 
recensent Hans Beerekamp. Tekst 1 bestaat uit fragmenten van het 
essay. 
 
Lees de regels 1 tot en met 38 van tekst 1. 

2p 1 Geef de namen van twee omroepverenigingen die rond de jaren '50 van 
de vorige eeuw ideologisch of levensbeschouwelijk verwant waren aan 
confessionele politieke partijen en geef ook de naam van de 
omroepvereniging die ideologisch of levensbeschouwelijk verwant was 
aan de PvdA. 
 
Lees de regels 39 tot en met 46 van tekst 1. 

2p 2 Leg uit hoe de TROS heeft bijgedragen aan het proces van ontzuiling. 
 
Na de toelating van de TROS tot het publieke bestel veranderde het 
programma-aanbod van de andere omroepverenigingen. Die legden "hun 
dedain voor het ordinaire af", schrijft Hans Beerekamp.  

2p 3 Geef een reden voor de omroepverenigingen om hun programma-aanbod 
te veranderen en leg uit waaruit die verandering bestond die door 
tegenstanders 'vertrossing' werd genoemd. 
 
Lees de regels 47 tot en met 62 van tekst 1. 
Bij het brengen van nieuws is vaak sprake van 'framing'.  

3p 4  Geef een omschrijving van het begrip framing.  
 Welk frame wordt volgens de schrijver van tekst 1 door commerciële 

zenders bijna permanent toegepast? Licht je antwoord toe met behulp 
van een citaat. 

 
Zie de regels 64 tot en met 75 van tekst 1. 

2p 5 Leg uit op welke wijze televisieprogramma's kunnen bijdragen aan sociale 
cohesie. 
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Lees de regels 76 tot en met 135 van tekst 1. 
De uitgangspunten van het mediabeleid zijn vertaald in wettelijke regels 
die voorschrijven waaraan publieke mediadiensten moeten voldoen. 
Bijvoorbeeld de inhoudelijke eisen dat het media-aanbod evenwichtig, 
pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand moet zijn. Hans 
Beerekamp betoogt dat RTL, beter dan de NPO, voldoet aan een van de 
andere wettelijke regels. 

3p 6 Aan welke van die regels voldoet volgens Hans Beerekamp het media-
aanbod van RTL beter dan dat van de NPO? Leg je antwoord uit en 
gebruik daarbij een relevant citaat uit de regels 76 tot en met 135. 
 
 

Opgave 2  Onderzoek naar veiligheidsgevoel 

 
Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Het televisieprogramma EenVandaag wordt bijna dagelijks door 
AVROTROS uitgezonden op NPO1. Het programma peilt regelmatig 
meningen naar aanleiding van actuele gebeurtenissen. De peiling waar 
tekst 2 over gaat werd gehouden na een bloedige terreuraanslag van 
moslimterroristen op de redactie van Charlie Hebdo, een satirisch Frans 
tijdschrift waarin onder andere cartoons over de profeet Mohammed 
verschenen. 
 
Lees de teksten 2 en 3. 

2p 7 Geef de afhankelijke variabele uit dit onderzoek en één onafhankelijke 
variabele.  
 
Zie de regels 5 tot en met 13 van tekst 2. 

2p 8 Leg aan de hand van één van de zes genoemde variabelen uit waarom 
weging noodzakelijk is. 
 
Het onderzoek van EenVandaag constateerde na de terroristische 
aanslag in Parijs op Charlie Hebdo een lichte stijging van het gevoel van 
onveiligheid in Nederland. Terrorisme heeft echter meer maatschappelijke 
gevolgen. Terrorisme vormt ook een bedreiging voor de rechtsstaat. 

4p 9 Geef twee beginselen of kenmerken van de rechtsstaat en leg aan de 
hand van elk van beide uit dat de terroristische aanslag zoals in Parijs op 
Charlie Hebdo een bedreiging vormt voor de Nederlandse rechtsstaat. 
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Lees de regels 44 tot en met 60 van tekst 3. 
2p 10 Leg uit dat het dilemma van de rechtsstaat te herkennen is in de vragen 

die aan de respondenten werden voorgelegd. Geef eerst een omschrijving 
van het dilemma.  
 
 

Opgave 3  De vrijlating van Volkert van der G. 

 
Bij deze opgave horen de teksten 4 en 5 uit het bronnenboekje.  
 
Inleiding 
Volkert van der G., die in 2002 tot 18 jaar werd veroordeeld voor de 
moord op Pim Fortuyn, werd op 2 mei 2014 voorwaardelijk vrijgelaten. 
Kort daarvoor, in maart, maakte staatssecretaris Teeven dat bekend. 
Tekst 4 bevat reacties uit de Tweede Kamer op die bekendmaking. Tekst 
5 beschrijft onder andere de bijzondere voorwaarden voor de vrijlating.  
Voorwaardelijke vrijlating is een recht van gedetineerden die een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan een jaar uitzitten. De 
regeling voorwaardelijke invrijheidstelling houdt in dat gedetineerden in 
vrijheid worden gesteld maar dat ze zich wel aan bepaalde voorwaarden 
moeten houden. De voorwaardelijke vrijlating van Van der G. liet de 
discussie over de regeling weer oplaaien. 
 
De Wet vervroegde invrijheidstelling is in 2008 vervangen door de  
Wet voorwaardelijke invrijheidstelling. Gedetineerden hebben ook met de 
nieuwe wet nog steeds recht op invrijheidstelling nadat twee derde van de 
straftijd is uitgezeten, maar de nieuwe wet biedt de mogelijkheid om daar 
voorwaarden aan te verbinden. Als de delinquent zich niet aan deze 
voorwaarden houdt dan moet hij voor de rest van zijn straftijd weer de 
gevangenis in. De Wet voorwaardelijke invrijheidstelling houdt dus in dat 
een recht van gedetineerden ingeperkt wordt. 
De schrijver van tekst 4 heeft het systematisch over vervroegde vrijlating 
in plaats van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

1p 11 Wat zou de bedoeling van de schrijver kunnen zijn voor deze woordkeus?  
 
Lees tekst 4. 
Tekst 4 beschrijft een gedachtewisseling tijdens een vergadering van de 
Tweede Kamer. Die gedachtewisseling past binnen een fase van het 
systeemmodel van politieke besluitvorming. 

2p 12 In welke fase van het systeemmodel van politieke besluitvorming spelen 
de gebeurtenissen van tekst 4 zich af? Leg je antwoord uit. 
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Zie de regels 51 tot en met 55 van tekst 4. 
2p 13 Past deze opstelling meer bij een rechtse of bij een linkse politieke visie? 

Leg je antwoord uit en geef daarbij een kenmerkend verschil tussen beide 
visies met betrekking tot de voorwaardelijke invrijheidstelling. 
 
Zie tekst 4. 
In de discussie over de voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen 
verschillende theoretische standpunten onderscheiden worden. We 
onderscheiden absolute theorieën en relatieve theorieën over straffen. In 
de tekst zijn beide soorten theorieën te herkennen.  

4p 14  Geef een citaat (met regelnummers) dat past bij relatieve theorieën. 
 Geef een citaat (met regelnummers) dat past bij absolute theorieën. 

Leg je keuze van de door jou gegeven citaten uit. 
 
De politici in tekst 4 pleiten voor een verharding van het beleid. Er waren 
in hetzelfde debat ook Tweede Kamerleden die een andere mening 
hadden maar zij worden in tekst 4 niet genoemd. Dit zou je kunnen 
verklaren met het begrip medialogica 

3p 15  Wat is medialogica? 
 Leg uit hoe medialogica van invloed kan zijn op het beleid ten aanzien 

van de voorwaardelijke invrijheidstelling. 
 
Lees tekst 5. 
De bijzondere voorwaarden die verbonden worden aan de voorwaardelijke 
invrijheidstelling van Van der G. zijn in verband te brengen met de doelen 
en functies van straffen.  

4p 16 Kies twee van de genoemde bijzondere voorwaarden en leg bij elk van 
beide uit welk doel van straf er bij de voorwaardelijke invrijheidstelling van 
Van der G. mee beoogd kan worden. Kies de bijzondere voorwaarden zo, 
dat het bij elk om een ander strafdoel gaat. 
 
Van der G. moet zich wekelijks melden bij de reclassering (zie de regels 
9 tot en met 11 van tekst 5). 

1p 17 Welke doelstelling van de reclassering is te herkennen in de 
meldingsplicht van Van der G.? 
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Er zijn theorieën ter verklaring van crimineel gedrag waarmee de 
voorwaarde dat een enkelband gedragen moet worden, kan worden 
onderbouwd.  

4p 18 Geef twee van deze theorieën waarmee de voorwaarde dat een 
enkelband gedragen moet worden, kan worden onderbouwd.  
Licht je antwoord toe. 
 
Politici kunnen vaak grote druk ervaren om snel een wet te maken om te 
voldoen aan eisen die vanuit de samenleving gesteld worden. In de 
omzettingsfase van het proces van politieke besluitvorming worden enkele 
procedures doorlopen. Deze procedures kunnen het tot stand komen van 
ondoordachte wetten tegen gaan. 

2p 19 Leg uit met welke twee formele stappen uit de wetgevingsprocedure het 
maken van een ondoordachte wet kan worden tegengegaan. 
 
Zie de teksten 4 en 5. 
Eén van de teksten 4 en 5 is gepubliceerd in Elsevier en de andere komt 
uit NRC Handelsblad.  

2p 20 Geef een inhoudelijk verschil tussen beide teksten en leg op grond 
daarvan uit welke tekst uit Elsevier komt en welke uit NRC Handelsblad.  
 
 

Opgave 4  Vluchtelingen in Europa 

 
Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Europa heeft een grote aantrekkingskracht op vluchtelingen. Veel komen 
er over het water en gaan in Griekenland of Italië aan wal. Een aantal 
Griekse eilanden ligt dichtbij de Turkse kust zodat een oversteek vanuit 
Turkije relatief snel kan gaan. In Italië komen de vluchtelingen vooral via 
Libië. In Libië is een burgeroorlog aan de gang en het ontbreken van een 
effectief centraal gezag maakt dat land tot een ideale uitvalsbasis voor 
mensensmokkelaars. Veel vluchtelingen verdrinken tijdens de oversteek. 
De 'gelukkigen' die Italië of Griekenland weten te bereiken willen naar 
Europa, niet speciaal naar Italië of Griekenland. Volgens afspraken 
binnen de EU die zijn vastgelegd in de verordening van Dublin zijn Italië 
en Griekenland zelf verantwoordelijk voor de opvang maar beide landen 
zien dat liever als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele 
Europese Unie. 
In april 2015 deed zich een nieuwe ramp voor waarbij honderden 
bootvluchtelingen verdronken. Dat was voor EU-president Tusk de reden 
om een extra EU-top in mei 2015 te organiseren (tekst 6). Een maand 
later formuleert het kabinet Rutte haar standpunt (tekst 7). 
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Lees tekst 6. 
Federica Mogherini is lid van de Europese Commissie. In tekst 6 is zowel 
een bevoegdheid als een taak van de Europese Commissie te herkennen. 

2p 21 Welke bevoegdheid en welke taak van de Europese Commissie zijn te 
herkennen in tekst 6? Licht in je antwoord toe in welke regels (geef de 
regelnummers) die bevoegdheid en die taak in de tekst te herkennen zijn.  
 

1p 22 Welke gedachte over de samenwerking binnen de Europese Unie is terug 
te vinden in de samenstelling van de Europese Commissie? 
 
Zie de regels 24 tot en met 30 van tekst 6. 

2p 23 Leg uit wat de relevantie is van het vermelden van de meningen van 
China en Rusland in deze context. 
 
Lees tekst 7. 
Besluitvormingsprocedures binnen de Europese Unie kunnen ingedeeld 
worden in twee soorten. Het verschil heeft te maken met hoe zwaar de 
soevereiniteit van de lidstaten meeweegt in de besluitvorming. 

2p 24  Welk begrip past bij de besluitvormingsprocedure over het plan om 
asielzoekers uit Griekenland en Italië te verdelen over Europa?  

 Waar is dat uit af te leiden? 
 
Bij de besluitvorming over de opvang van asielzoekers speelt het dilemma 
van de collectieve actie. 

2p 25 Leg uit dat bij het vluchtelingenprobleem het dilemma van de collectieve 
actie een rol speelt. 
 

2p 26 Verklaar waarom het dilemma van de collectieve actie meer een rol speelt 
binnen het overleg van de Europese Staats- en regeringsleiders en 
minder een rol speelt binnen de Europese Commissie zelf. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 5  PvdA en de zorgwet 

 
Bij deze opgave horen tekst 8 en afbeelding 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In december 2014 stemmen drie PvdA-senatoren tegen een wetsvoorstel 
dat zou moeten zorgen voor meer marktwerking in de zorg. Het 
wetsvoorstel, ingediend door VVD-minister Schippers, is een uitwerking 
van afspraken uit het regeerakkoord van Rutte-II (VVD en PvdA). De 
afwijzing door de drie senatoren van coalitiepartij PvdA leidde bijna tot 
een kabinetscrisis.  
 
Lees tekst 8. 
Politiek wordt wel omschreven als "de gezaghebbende toedeling van 
waarden in een samenleving". 
De zorgwet heeft invloed op de verdeling van enkele van die waarden. 

4p 27 Geef twee waarden waarvan de toedeling door de zorgwet beïnvloed zou 
worden en citeer bij elke waarde een zin uit tekst 8 (met regelnummers) 
waar dat uit blijkt. Licht je antwoord toe. 
 

2p 28 Leg uit waarom het tegenstemmen van senatoren die van de PvdA zijn in 
deze situatie kan leiden tot een kabinetscrisis. 
 
De Nederlandse politieke cultuur is veranderd. Tot aan het eerste paarse 
kabinet (Kok I, 1994-1998) leek het niet mogelijk dat PvdA en VVD samen 
een regering zouden gaan vormen. De ideologische tegenstellingen waren 
daarvoor te groot. Dat veranderde tegen het eind van de vorige eeuw toen 
de meeste politieke partijen hun standpunten minder ideologisch gingen 
funderen. Deze nieuwe politieke houding zorgde ervoor dat PvdA en VVD 
elkaar bij een aantal politieke vraagstukken wèl konden vinden.  
Vraag 29 gaat over sociaaleconomische en sociaal-culturele 
vraagstukken. 

3p 29  Bij welk van beide type vraagstukken (sociaaleconomische of sociaal-
culturele) konden in de tijd vóór de ontideologisering, PvdA en VVD 
meestal niet tot overeenstemming komen?  

 Leg je antwoord uit aan de hand van de maatschappelijke groepen 
waarmee PvdA en VVD ideologisch verbonden waren.  

 Leg vervolgens uit dat de nieuwe zorgwet een voorbeeld is van een 
sociaaleconomisch vraagstuk.  

 
Zie afbeelding 1 en zie tekst 8. 
Tekenaar Len verbeeldt een probleem waar regeringscoalities mee te 
maken krijgen 

2p 30 Welk probleem wordt in de cartoon verbeeld en welk kenmerk van ons 
kiesstelsel kan tot dat probleem leiden? 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1 Laat de emotie maar over aan RTL 

 
tekst 1 
 
Essay 
De introductie van commerciële 
televisie in Nederland heeft ons tal 
van verworvenheden gebracht. Nu 
maar hopen dat de NPO zo snel 
mogelijk ophoudt om dit succes te 5 

imiteren, schrijft tv-recensent 
Hans Beerekamp. 
 
Een jubileum heeft altijd een voor-
geschiedenis. Als je wilt weten hoe 
commerciële televisie in de afge-10 

lopen kwart eeuw Nederland ver-
anderd heeft, moet je niet alleen 
kijken naar 1989 maar ook naar 
1964. 
Precies vijftig jaar geleden haalden 15 

Beatles, Stones, Kinks en Supremes 
hun eerste grote hits. Daar merkten 
we toen als kijker en luisteraar vrij 
weinig van. 
De verzuilde publieke omroep, 20 

bestuurd door dominees en vak-
bondsleiders, vond destijds dat zulke 
muziek niet goed voor ons was. Op 
de radio was er op zaterdagmiddag 
een klein uurtje Tijd voor Teenagers, 25 

waar ik met rode oortjes naar luis-
terde. Op televisie liet het eveneens 
door Herman Stok gepresenteerde 
Top of Flop experts uitleggen dat die 
jongens met dat lange haar echt 30 

niets van muziek begrepen. 
 
De oppositie kwam uit zee, van 
piratenzenders: Radio Veronica,  
TV Noordzee vanaf het REM-eiland. 
In de Tweede Kamer steunden de 35 

zuilen op een ruime meerderheid van 
confessionele partijen en PvdA: 113 
zetels in 1963, 103 zetels in 1989. 
De mazen in de wet werden gedicht,  

de piraten werd het zwijgen opge-40 

legd. TROS en Veronica voegden 
zich in het zuilensysteem. De oude 
zuilen begonnen voorzichtig ook hun 
dedain voor het ordinaire af te leg-
gen. Dat werd door tegenstanders 45 

'vertrossing' genoemd. (…) 
 
In het algemeen kun je stellen dat 
commerciële televisie permanent 
zoekt naar emotie, zowel bij de kijker 
als bij de mensen in beeld. Camera-50 

voering, regie en montage zijn 
gericht op het optimaal uitvergroten 
van gevoelens, die immers door een 
veel breder publiek verstaan worden 
dan redeneringen en beweringen. 55 

Kort door de bocht betekent dit dat bij 
een documentaire van een publieke 
zender de camera afstand houdt als 
iemand in beeld begint te huilen, ter-
wijl in een realityshow dan juist 60 

ingezoomd wordt op een traan, liefst 
herhaald in slow motion. 
(…) 
Je zou dus denken dat de oude 
omroepbestuurders en hun politieke 65 

bondgenoten de scheiding der 
geesten in 1989 zouden toejuichen: 
geen vertrossing meer, maar een 
helder onderscheid. De markt kan 
geld verdienen aan wat de meeste 70 

mensen graag zien, de publieke 
omroep zorgt met subsidie en geld 
van omroepleden voor sociale 
cohesie, nationale evenementen en 
overdracht van kennis en cultuur. 75 

 
(…) Onder geen beding mocht de 
publieke omroep haar marktleider-
schap uit handen geven, want dan 
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zou Nederland sociaal, cultureel en 
politiek uiteenvallen. 80 

Dus werd met overheidsgeld de 
concurrentie aangegaan. Sterker: 
de eerder genoemde wetten van de 
commerciële televisie werden door 
de publieke zenders bijna volledig 85 

overgenomen en geïncorporeerd. 
Het resultaat was in veel opzichten 
averechts en desastreus. Door zich 
ook te richten op emoties en de 
belevenissen van kleine mensen, liet 90 

de publieke omroep zijn kerntaak 
klakkeloos uit de handen vallen. 
Door ook in talkshows de emotie te 
zoeken, in de vorm van zo hoog 
mogelijk oplopende meningsver-95 

schillen tussen extreme tegenstan-
ders, werden maatschappelijke en 
politieke tegenstellingen verscherpt 
en gedramatiseerd. (…) 
 
(…) Waar de publieke omroep kalmte 100 

en evenwicht had kunnen bieden, 
verkoos zij voortdurend om elk vuur-
tje verder op te stoken, uit angst dat 
de greep op de massa anders verlo-
ren zou gaan.  105 

De commerciële zenders valt weinig 
te verwijten. Ze liepen in feite voorop, 

als het gaat om maatschappelijke 
vernieuwing. 
 
Neem nu de zichtbaarheid van groe-110 

pen die van oudsher op televisie niet 
zo sterk vertegenwoordigd zijn: 
vrouwen, etnische minderheden, 
laaggeletterden. Welke telling je er 
ook op los laat, ze blijven in publieke 115 

programma's relatief onzichtbaar. 
(…) 
Daarentegen is de echte samen-
stelling van Nederland al een tijdje 
beter terug te vinden in een aantal 120 

RTL-programma's. In soaps en 
realityshows, spelletjes en talenten-
jachten is relatief veel kleur zichtbaar 
en spelen vrouwen vaak een gelijk-
waardige rol. In RTL Late Night is 125 

Humberto Tan niet alleen het gezicht 
van veelkleurig Nederland, maar 
houdt hij ook in de keuze van de 
gasten nadrukkelijk rekening met de 
nieuwe werkelijkheid. 130 

 
(…) Moge de NPO ophouden met dit 
succes te imiteren en haar kerntaken 
enthousiast weer opnemen, dit keer 
ook vanuit inhoudelijke affiniteit met 
popmuziek en tegencultuur.  135 

 
 

naar: NRC Handelsblad, dinsdag 30 september 2014  
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Opgave 2 Onderzoek naar veiligheidsgevoel 

 
tekst 2 
 
Onderzoek 
'Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs' 
 
Over het EenVandaag Opiniepanel  
Het EenVandaag Opiniepanel 
bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij 
beantwoorden vragenlijsten op basis 
van een online onderzoek. De uitslag 5 

van de peilingen onder het Een-
Vandaag Opiniepanel zijn na weging 
representatief voor zes variabelen, 
namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, 
burgerlijke staat, spreiding over het 10 

land en politieke voorkeur gemeten 
naar de Tweede Kamerverkiezingen 

van 2012. Panelleden krijgen onge-
veer één keer per week een 
uitnodiging om aan een peiling mee 15 

te doen. Op de meeste onderzoeken 
respondeert 60 tot 70 procent van de  
panelleden. (…) 
 
Over dit onderzoek 
Aan het onderzoek deden 16.000 20 

leden van het EenVandaag Opinie-
panel mee.  
 

 
naar: http://www.eenvandaag.nl, 13 januari 2015 
 

 
 
tekst 3 
 
Samenvatting  
Veiligheidsgevoel licht beïnvloed door gebeurtenissen Frankrijk  
 
We voelen ons nog altijd veilig in 
Nederland, maar het geweld in 
Frankrijk heeft wel een lichte invloed 
op ons veiligheidsgevoel. Zo ver-
wachten er nu meer mensen een 5 

aanslag in Nederland dan vorig jaar. 
Dit blijkt uit onderzoek onder 16.000 
leden van het EenVandaag Opinie-
panel. Van de ondervraagden geeft 
87 procent aan zich over het 10 

algemeen veilig te voelen in ons 
land. Een meerderheid (60 procent) 
voelt zich sinds de aanslag in Parijs 
nog net zo veilig als daarvoor. Een 
kwart (29 procent) voelt zich sinds-15 

dien iets minder veilig en 10 procent 
voelt zich veel minder veilig.  

Helft verwacht aanslag in Neder-
land  
De helft (54 procent) van de deel-20 

nemers verwacht dat er dit jaar een 
aanslag door radicale moslims 
gepleegd gaat worden in Nederland. 
Dit is hoger dan vorig jaar. In oktober 
2014, kort na de eerste Nederlandse 25 

bombardementen op IS in Irak, was 
dit 43 procent. In december 2014, 
toen IS minder in het nieuws was, 
was het lager: 31 procent. De angst 
voor een aanslag lijkt toe te nemen 30 

naarmate er meer nieuws is over 
terreurdaden door radicale moslims. 
Veel deelnemers geven aan dat ze 
niet bang zijn om zelf slachtoffer van 
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een aanslag te worden. Ze denken 35 

bijvoorbeeld dat hun woonplaats 
geen interessant doelwit is. Ook 
schrijven veel mensen dat je een 
aanslag toch niet kunt voorkomen en 
dat we 'de angst niet moeten laten 40 

regeren'.  
 
Maatregelen mogen ten koste gaan 
van privacy. 
In het onderzoek werd een aantal 
maatregelen voorgelegd om 45 

jihadisme en radicalisering aan te 
pakken. Het plan van het kabinet om 

jihadgangers het Nederlanderschap 
af te pakken kan rekenen op brede 
steun (72 procent). Ook vindt drie-50 

kwart (74 procent) het een goed plan 
om een Europees registratiesysteem 
van vliegtuigpassagiers op te zetten 
om verdachte passagiers beter te 
kunnen volgen. De bestrijding van 55 

het internationale terrorisme is zo 
belangrijk dat deze soms ten koste 
mag gaan van de privacy van 
burgers, vinden de meeste 
ondervraagden (73 procent).  60 

 
 

naar: http://www.eenvandaag.nl, 13 januari 2015 
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Opgave 3 De vrijlating van Volkert van der G. 

 
tekst 4 
 
Tweede Kamer: crimineel moet vervroegde vrijlating verdienen 
 
Criminelen komen in Nederland 
veel te gemakkelijk op vrije voeten 
wanneer zij twee derde van hun 
straf hebben uitgezeten. Veroor-
deelde delinquenten zouden dit 5 

privilege eigenlijk moeten verdien-
en.  
Volkert van der Graaf toonde geen 
berouw voor de politieke moord op 
politicus Pim Fortuyn. Toch komt 10 

de moordenaar twaalf jaar na zijn 
aanslag op de Nederlandse demo-
cratie op vrije voeten. 
 
Brave crimineel 
Omdat hij tijdens zijn gevangenschap 15 

geen problemen heeft veroorzaakt 
komt hij, net als iedere andere 'brave' 
crimineel, automatisch vrij na twee 
derde van de straf uitgezeten te 
hebben. 20 

Van dat systeem wil een meerder-
heid in de Tweede Kamer nu 
afscheid nemen. VVD, CDA, PVV, 
ChristenUnie en de SGP en twee 
voormalige PVV'ers willen dat dit 25 

automatisme op de schop gaat, meldt 
De Telegraaf donderdag. 
 
Promotie 
De Kamerleden vinden dat een 
crimineel zijn vervroegde invrijheid-30 

stelling moet verdienen in plaats van 
krijgen zolang hij zich niet misdraagt 
of geen ontsnappingspoging doet. 
VVD Kamerlid Ard van der Steur pleit 
voor een promotie-degradatiesys-35 

teem waarin de delinquent tot een 
hogere status kan promoveren 
wanneer hij overal aan meewerkt 
maar ook kan degraderen als hij iets 
weigert. Van der Steur ergerde zich 40 

eraan dat Van der Graaf niet mee-
werkte aan een programma om zijn 
recidivekans te verkleinen. 
 
Geen berouw 
Ook toonde de moordenaar op geen 45 

enkel moment berouw voor zijn daad. 
CDA-Kamerlid Madeleine van 
Toorenburg zei daarover: "Ik heb niet 
het idee dat hier iemand naar buiten 
komt die snapt dat-ie fout bezig is." 50 

De PVV en de SGP willen helemaal 
af van de vervroegde vrijlating. "Dit 
kunnen we aan de samenleving niet 
meer uitleggen", luidt het credo van 
de twee partijen. Volkert van der 55 

Graaf zal op 2 mei worden vrijge-
laten. Hij mag niet terug naar zijn 
voormalige woonplaats Harderwijk. 
Hij vertrekt vermoedelijk naar 
Duitsland.  60 

 
 
27 maart 2014 
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tekst 5 
 
Volkert van der G. is vrijgelaten 
 
BINNENLAND Volkert van der G., 
de moordenaar van Pim Fortuyn, is 
voorwaardelijk vrijgelaten. Dat 
meldt het Openbaar Ministerie 
(OM). 5 

Van der G. heeft twee derde van zijn 
celstraf erop zitten. Van der G. moet 
zich wel aan bijzondere voorwaarden 
houden. Na zijn vrijlating moet Van 
der G. zich wekelijks melden bij de 10 

reclassering én krijgt hij een enkel-
band met gps, de zwaarste vorm van 
elektronisch toezicht. Met gps kan de 
reclassering dag en nacht zien waar 
iemand zich beweegt – en als hij in 15 

een verboden gebied komt, gaat er 
een alarm af. 
Van der G. moet zich laten 
behandelen door een psycholoog of 
psychiater en hij krijgt een gebieds-20 

verbod voor Hilversum (waar hij 
Fortuyn doodschoot), Rotterdam (de 
oude woonplaats van Fortuyn), Den 
Haag (het politieke centrum van 
Nederland) en de woonplaats(en) 25 

van de nabestaanden. Verder mag hij 

geen contact opnemen met de media 
of nabestaanden. 
Waar Van der G. gaat wonen is niet 
bekend. Hij gaat in ieder geval niet 30 

terug naar zijn oude woonplaats Har-
derwijk. Er wordt wel gezegd dat Van 
der G. alleen in het buitenland echt 
veilig zou zijn. 
Het Gerechtshof in Amsterdam 35 

veroordeelde Van der G. op 18 juli 
2003 tot 18 jaar cel voor de moord op 
Pim Fortuyn op 6 mei 2002. In maart 
maakte staatssecretaris Teeven 
bekend dat Van der G. vandaag 40 

voorwaardelijk vrij zou komen. Dan 
zit twee derde van zijn straf erop.  
Het OM zag geen reden tot uitstel of 
afstel van zijn voorwaardelijke invrij-
heidstelling. Van der G. heeft geen 45 

psychische stoornis, zo oordeelde 
het OM. De kans op herhaling wordt 
laag ingeschat, in tegenstelling tot 
wat eerder onderzoek uitwees. Ook 
Teeven zag geen reden tot uitstel of 50 

afstel.  
 

 
 2 mei 2014 
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Opgave 4 Vluchtelingen in Europa 

 
tekst 6 
 
Europa zet spreiding vluchtelingen door 
 
(…) Volgens Brussel, nu op ramkoers 
met een flink aantal lidstaten, is het 
niet langer reëel om enkele landen 
als Italië en Malta te laten opdraaien 
voor grote aantallen bootvluchtelin-5 

gen, en enkele andere landen 
(Duitsland, Zweden) voor migranten 
uit voornamelijk Syrië, Irak en  
Eritrea.  
(…) De verplichte spreiding van 10 

vluchtelingen is een van de ideeën 
die vorige maand circuleerden op de 
ingelaste vluchtelingentop die volgde 
op vermoedelijk 1700 verdrinkings-
doden in de Middellandse Zee. 15 

Intussen werkt EU-buitenlandchef 

Federica Mogherini hard aan een 
ander besluit van die top: een reso-
lutie van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties die Europa toe-20 

stemming moet geven om boten van 
mensenhandelaren op te sporen en 
te vernietigen.  
Ook dat is voor Brussel een harde 
noot om te kraken, want China en 25 

Rusland staan na de militaire acties 
tegen het Libië van Muammar 
Gaddafi niet te springen om nieuwe 
militaire operaties op de Noord-
Afrikaanse kust. (…) 30 

 

 
bron: Frans Boogaard, Dagblad van het Noorden, 13 mei 2015 
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tekst 7 
 
2.000 extra migranten welkom in Nederland 
 
Het kabinet staat positief tegenover 
de herverdeling van asielzoekers uit 
Griekenland en Italië over andere 
landen in Europa. Voor Nederland 
zou dat betekenen dat er in een 5 

periode van twee jaar ruim twee-
duizend asielzoekers extra komen. 
Dat schrijft staatssecretaris Klaas 
Dijkhoff (Immigratie) dinsdag aan de 
Tweede Kamer. (…)  10 

Net als bij alle Europese voorstellen 
gaat het plan door als er een gekwa-
lificeerde meerderheid van de lid-
staten voor is. Dat wil zeggen dat 
minstens 55 procent van de landen 15 

het ermee eens is, en dat in die lan-
den minstens 65 procent van de 
bevolking woont. Sommige landen, 
zoals Hongarije, hebben zich al 

uitgesproken tegen de herverdeling. 20 

(…) 
Het plan van de Europese Commis-
sie houdt in dat 40 duizend asiel-
zoekers binnen de Europese Unie 
worden herplaatst. Landen in het 25 

zuiden van Europa - vooral Italië en 
Griekenland - worden momenteel 
overspoeld door vluchtelingen. De 
meesten van hen komen uit landen in 
oorlog, zoals Syrië en Eritrea. (…) 30 

In ruil voor de herplaatsing moeten 
Italië en Griekenland hun asiel- 
procedure op orde brengen. Nu 
reizen asielzoekers vaak ongezien 
door naar landen in het noorden van 35 

Europa.  
 

 
bron: Maartje Bakker, de Volkskrant, 10 juni 2015  
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Opgave 5 PvdA en de zorgwet 

 
tekst 8 
 
Eerste Kamer stemt tegen beperking vrije artsenkeuze 
 
Een belangrijke wet van minister 
Schippers over de beperking van de 
vrije artsenkeuze is verworpen door 
de Eerste Kamer. 33 senatoren stem-
den voor, 38 stemden tegen. In de 5 

PvdA-fractie bleken minstens drie 
senatoren tegen te zijn: Duivesteijn, 
Ter Horst en Linthorst. 
Het is een grote tegenvaller voor de 
minister omdat zij denkt dat er met 10 

deze wet veel geld te besparen is op 
de zorgkosten. Schippers is nu voor 
topberaad naar premier Rutte. VVD-
fractievoorzitter Zijlstra en PvdA-lei-
der Samsom zouden daar ook zijn 15 

aangeschoven. 
Vanmiddag bleek al dat er binnen de 
PvdA-fractie onrust was over de aan-
staande stemming. Volgens PvdA-
fractievoorzitter Barth had haar frac-20 

tie nog technische vragen aan de 
minister. Maar in de wandelgangen 
klonk het dat er waarschijnlijk poli-
tieke redenen achter zaten.  
 
Opheldering 25 

Fractievoorzitter Van Boxtel van D66 
vroeg om opheldering, maar Barth 
wilde geen toelichting geven. Minister 
Schippers is nog vóór de stemming 
met twee PvdA-collega's uit het kabi-30 

net, minister Asscher en staatssecre-
taris Van Rijn, naar de fractiekamer 
van de PvdA gegaan voor overleg. 
Dat heeft de dissidenten kennelijk 
niet op andere gedachten gebracht. 35 

PvdA-senator en oud-minister Ter 
Horst verklaarde achteraf dat zij 
tegen het vergroten van de macht 
van zorgverzekeraars is.  

Stemverklaringen 40 

Dat er veel tegenstand was tegen de 
wet bleek al uit de verschillende 
stemverklaringen voorafgaand aan 
de hoofdelijke stemming. 
PvdA-senator Beuving las namens 45 

haar fractie voor dat een groot be-
zwaar van sommige PvdA-senatoren 
is dat sommige patiënten misschien 
niet naar een specialist mogen omdat 
een zorgverzekeraar door het afge-50 

sproken budget heen is. 
De SP en het CDA hadden al eerder 
duidelijk gemaakt niets voor de wet 
te voelen. CDA-Senator Flierman: 
"Dit is een aanzienlijke beperking van 55 

burgers om voor hun eigen arts te 
kiezen." PVV-senator Frijters: "In 
tegenstelling tot een aantal andere 
fracties luisteren wij wél naar onze 
achterban." 60 

GroenLinks-Eerste Kamerlid Ganze-
voort: "Het fundamentele recht om je 
lichaam en geest over te geven aan 
een medicus van je eigen keuze mag 
niet ingeperkt worden." Ook 50Plus 65 

en de Onafhankelijke Senaatsfractie 
stemden tegen.  
 
'Constructieve drie' 
De oppositiepartijen D66, Christen-
Unie en SGP, ook wel de 'construc-70 

tieve drie' genoemd, stemden voor. 
D66-senator Scholten: "Wij begrijpen 
de bezwaren maar kiezen voor 
beheersing van de stijgende 
zorgkosten." 75 

Kuiper van de ChristenUnie: "Deze 
kant gaat het zorgstelsel nu eenmaal 
op. En al zijn we niet geheel zonder 
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zorg over de werking van de wet, wij 
stemmen voor. Verzekerden krijgen 80 

meer invloed op zorgverzekeraars. 
Dat heeft de minister ons toege-
zegd." 
De VVD legde een stemverklaring af. 
Senator Dupuis: "De beperking voor 85 

patiënten is zo klein en het levert 
zo'n grote besparing op dat we voor 
stemmen." 
 
Duurder 
Als de beperking van de vrije artsen-90 

keuze het wel had gehaald, zouden 

verzekerden niet in alle gevallen hun 
eigen arts mogen kiezen. Zij moeten 
dan naar een behandelaar waar hun 
zorgverzekeraar afspraken mee heeft 95 

gemaakt. 
Door deze afspraken zouden zorg-
verzekeraars naar de verwachting 
van minister Schippers 1 miljard euro 
kunnen besparen. Er zouden wel 100 

zorgverzekeringen blijven bestaan 
met vrije keus, maar met een hogere 
premie. 
 

 
naar: NOS.nl, dinsdag 16 december 2014 
 

afbeelding 1 

 
 
 http://www.trouw.nl  
 

einde  
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Examen VWO 

2016 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
vrijdag 20 mei

9.00 - 12.00 uur

VW-1034-f-16-1-o 
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Aanwijzing voor de kandidaat 
 
 
Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 
 
 

Opgave 1  De wankele democratie? 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en de figuren 1 tot en met 5 uit 
het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
De politicologen Van Ham, Andeweg en Thomassen hebben uitgezocht of 
de Nederlandse representatieve democratie in een legitimiteitscrisis 
verkeert. Onder de legitimiteit van het politieke stelsel verstaan we de 
mate van instemming van de burgers of de aanvaarding door de burgers 
van het politieke stelsel. In hun boek De wankele democratie. Heeft de 
democratie haar beste tijd gehad? plaatsen de onderzoekers 
kanttekeningen bij de heersende opvatting dat het Nederlandse 
democratische systeem op zijn grondvesten zou schudden. Wel 
constateren zij opvallende verschillen in vertrouwen in de politiek tussen 
hoger en lager opgeleiden. Om dit verschil te verklaren toetsen de 
politicologen de moderniseringstheorie en de globaliseringstheorie. 
 
Gebruik de regels 1 tot en met 33 van tekst 1. 

4p 1 Leg uit dat in de regels 1 tot en met 33 van tekst 1 een bindingsvraagstuk 
en een verhoudingsvraagstuk te herkennen zijn. 
Gebruik in je uitleg per vraagstuk: 
− het betreffende hoofdconcept met een voorbeeld uit het tekstfragment; 
− een passend kernconcept met een voorbeeld uit het tekstfragment. 
 
Lees de regels 34 tot en met 41 en gebruik de regels 42 tot en met 73 van 
tekst 1.  
Volgens de onderzoekers is er geen sprake van massale onvrede over de 
politiek, ondanks de lage opkomst bij verkiezingen en het dalende 
ledenaantal van politieke partijen. In de regels 42 tot en met 73 geven zij 
hiervoor verschillende verklaringen.  
In deze verklaringen zijn kernconcepten van het hoofdconcept 
verandering te herkennen. Een van deze kernconcepten is modernisering. 

2p 2 Leg uit welke twee andere kernconcepten van het hoofdconcept 
verandering te herkennen zijn in de verklaringen van de onderzoekers 
zoals beschreven in de regels 42 tot en met 73 van tekst 1. Gebruik per 
kernconcept een voorbeeld uit dit tekstfragment. 
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Bekijk figuur 1. 
Uit figuur 1 zou je kunnen concluderen dat de Nederlandse kiezers minder 
binding voelen met de Europese Unie (EU) dan met Nederland. 

2p 3 Geef hier twee mogelijke redenen voor. Gebruik per reden een ander 
kernconcept van een willekeurig hoofdconcept. 
 
De beslissing om al dan niet te gaan stemmen is volgens de auteurs van 
De wankele democratie steeds meer afhankelijk geworden van een 
kosten-batenafweging. 

2p 4 − Met welke sociaalwetenschappelijke benadering komt deze uitspraak 
van de auteurs overeen? 

− Geef met behulp van deze benadering een verklaring voor het feit dat 
de opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement lager is 
dan de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen (zie figuur 1). 

 
Gebruik tekst 2 en de figuren 2 en 3. 
De auteurs van het boek De wankele democratie stellen een verschil vast 
tussen de mate van politieke steun van hoger en lager opgeleiden 
(figuur 2 en 3). Om dit verschil tussen beide groepen te verklaren toetsen 
de auteurs in het boek de moderniseringstheorie en de globaliserings-
theorie zoals deze gedeeltelijk beschreven staan in tekst 2. 

2p 5 Leg de moderniseringstheorie uit met twee elementen van het 
kernconcept modernisering. Geef bij elk element een voorbeeld uit 
tekst 2. 
 
Gebruik tekst 2 en de figuren 2 en 3. 
De moderniseringstheorie en de globaliseringstheorie voorspellen een 
relatie tussen opleiding en politieke steun.  

2p 6 − Welke voorspelling doet de moderniseringstheorie zoals beschreven in 
tekst 2 over de trend in politieke steun van hoger opgeleiden? 

− Leg uit of de gegevens uit figuur 2 of 3 deze voorspelling van de 
moderniseringstheorie ondersteunen of tegenspreken. 

2p 7 − Welke voorspelling doet de globaliseringstheorie zoals beschreven in 
tekst 2 over de trend in politieke steun van lager opgeleiden? 

− Leg uit of de gegevens uit figuur 2 of 3 deze voorspelling van de 
globaliseringstheorie ondersteunen of tegenspreken. 
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Gebruik de figuren 4 en 5. 
De auteurs van De wankele democratie concluderen dat er geen bewijs is 
voor een legitimiteitscrisis in de representatieve democratie. Naast de 
redenen die staan in de regels 12 tot en met 23 van tekst 1, zien de 
auteurs ook de gegevens van de figuren 4 en 5 als een bewijs voor hun 
stelling dat er geen sprake is van een legitimiteitscrisis in de 
representatieve democratie.  

2p 8 Leg uit dat op grond van de figuren 4 en 5 geconcludeerd kan worden dat 
er geen sprake is van een legitimiteitscrisis in de representatieve 
democratie. Gebruik in je uitleg het kernconcept representativiteit. 
 
Stel dat je als sociaal wetenschapper onderzoek doet naar mogelijke 
oorzaken van verschil in stemgedrag van jongeren tussen 18 en 24 jaar 
bij de gemeenteraadsverkiezingen. Je betrekt in je onderzoek de politieke 
socialisatie van deze jongeren. De onderzoeksvraag waar je van uitgaat 
is: welke samenhang is er tussen politieke socialisatie op school en het al 
dan niet gaan stemmen? 

4p 9 Beschrijf je onderzoeksopzet. Doe dit door: 
− een hypothese te formuleren bij de gegeven onderzoeksvraag; gebruik 

in je formulering van de hypothese een element van het kernconcept 
politieke socialisatie; 

− de onafhankelijke en de afhankelijke variabele te benoemen; 
− de variabelen uit de hypothese te operationaliseren; 
− een beredeneerde keuze voor één van de onderzoeksmethoden te 

maken die gangbaar zijn in de maatschappijwetenschappen. 
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Opgave 2  De VN-vredesmissie in Mali 
 
Bij deze opgave horen de figuren 6 en 7 en de teksten 3 tot en met 6. 
 
Inleiding 
In 2013 stationeerde de Verenigde Naties (VN) de vredesmissie Minusma 
(Multidimensional Integrated Stabilisation Mission) in Mali, waaraan 
Nederland deelnam.  
De wortel van het probleem in Mali ligt in de grote culturele en 
economische verschillen tussen het noorden en het zuiden van het land. 
In het noorden is al jarenlang de separatistische Toearegbeweging actief, 
de Nationale Beweging voor de Bevrijding van Azawad. In 2012 kreeg 
deze beweging de belangrijkste steden in het noorden onder controle en 
riep ze in Noord-Mali een eigen staat uit: Azawad.  
Herstel van de nationale eenheid in Mali is de belangrijkste uitdaging voor 
de VN. Daarvoor zijn stabiliteit en veiligheid vereist. De rol van Nederland 
aan de VN-vredesmissie bestaat voor het grootste deel uit het verzamelen 
van inlichtingen over terroristische groeperingen die vooral actief zijn 
buiten de steden. 
Deze opgave gaat over de situatie in Mali, de internationale betrekkingen 
en de bijdrage van Nederland aan de VN-vredesmissie in Mali. 
 
Gebruik tekst 3 en bekijk de figuren 6 en 7. 
Internationale verhoudingen en het gedrag van staten kunnen beschreven 
en verklaard worden vanuit verschillende theorieën van internationale 
verhoudingen zoals de realistische en de liberale theorieën. 

4p 10 Geef een verklaring voor de militaire interventie van Frankrijk in Mali 
vanuit 
− de realistische theorieën en 
− de liberale theorieën van internationale verhoudingen. 
Gebruik per theorie een voorbeeld uit tekst 3. 
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Op 3 september 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede 
Kamer besloten de VN-missie in Mali te verlengen. Voorstanders van 
deze verlenging gebruikten verschillende argumenten. 
In de vragen 11 en 12 wordt je gevraagd argumenten van voorstanders te 
geven. 
Gebruik de teksten 4 en 5. 
De eerste argumenten voor verlenging van de Nederlandse bijdrage aan 
de VN-missie in Mali zijn gebaseerd op twee uitgangspunten van het 
Nederlands buitenlandbeleid. 

3p 11 a Geef een politiek-ideëel uitgangspunt van het Nederlands  
 buitenlandbeleid. 
b Geef op grond van dit uitgangspunt een argument voor verlenging van 

 de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie. Gebruik in je argument 
een voorbeeld uit tekst 4. 

c Geef een argument vanuit een ander uitgangspunt van het 
 buitenlandbeleid van Nederland dan het politiek-ideëel uitgangspunt. 
 Gebruik in je argument een voorbeeld uit tekst 5. 
 
Gebruik tekst 4. 
Er zijn nog twee andere argumenten van voorstanders van de verlenging 
van de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali. 

2p 12 a Geef een argument met een kernconcept van het hoofdconcept 
 binding. Gebruik in je argument een voorbeeld uit tekst 4. 
b Geef een argument met een kernconcept van het hoofdconcept 
 verandering. Gebruik in je argument een voorbeeld uit tekst 4. 
 
Gebruik de teksten 4 en 5.  
Stel dat dat bij de beslissing van Nederland om deel te nemen aan de 
vredesmissie in Mali sprake is geweest van de ‘law of anticipated 
reactions’. 

2p 13 Geef met behulp van de ‘law of anticipated reactions’ een verklaring voor 
de beslissing van Nederland om een bijdrage te leveren aan de VN-
vredesmissie in Mali. Gebruik in je antwoord een voorbeeld uit tekst 4 
of 5. 
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Gebruik tekst 5. 
Volgens deskundigen is de macht van Nederland in de internationale 
machtsverhoudingen afgenomen nadat Nederland had besloten te 
vertrekken uit de Afghaanse provincie Uruzgan. 
Machtsverhoudingen tussen staten kunnen met verschillende methoden in 
kaart gebracht worden. Eén van deze methoden is de 
besluitvormingsmethode.  

2p 14 Leg uit op grond van welke andere methode je zou kunnen vaststellen dat 
de macht van Nederland in de internationale machtsverhoudingen is 
afgenomen nadat Nederland was vertrokken uit Uruzgan. 
Gebruik in je uitleg:  
− een voorbeeld uit tekst 5; 
− het kernconcept macht. 
 
Gebruik tekst 4. 
Met betrekking tot het proces van modernisering wordt wel gesproken 
over de ideologie van de modernisering.  

2p 15 Leg uit of in de opvattingen van de auteur van tekst 4 wel of niet de 
ideologie van de modernisering te herkennen is. Gebruik in je uitleg een 
voorbeeld uit tekst 4. 
 
Gebruik de teksten 4 en 6.  
De situatie in Mali en de bijdrage van Nederland aan de VN-missie in Mali 
kun je beschrijven met kernconcepten van het hoofdconcept verhouding. 

3p 16 a Beschrijf de situatie in Mali met twee kernconcepten van het 
 hoofdconcept verhouding. Gebruik in je antwoord per kernconcept een 
 voorbeeld uit tekst 6. 
b Beschrijf de bijdrage van Nederland aan de VN-missie in Mali met een 
 ander kernconcept van het hoofdconcept verhouding. Gebruik in je 
 antwoord een voorbeeld uit tekst 4. 
Bij beantwoording van vraag 16 mag je de kernconcepten macht en 
sociale (on)gelijkheid niet gebruiken.  
 
Gebruik tekst 6. 
Mali is een staat, maar de vraag is of Mali ook te beschouwen is als een 
natiestaat.  

2p 17 Beargumenteer of Mali wel of niet beschouwd kan worden als een 
natiestaat. Gebruik in je argumentatie: 
− de kernconcepten cultuur en identiteit; 
− per kernconcept een voorbeeld uit tekst 6. 
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Opgave 3  Michiel de Ruyter, helden en natievorming 
 
Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8. 
 
Inleiding 
Begin 2015 ging de speelfilm Michiel de Ruyter in première. Dit ging 
gepaard met veel media-aandacht voor de rol van Michiel de Ruyter in de 
Nederlandse geschiedenis. Michiel de Ruyter (1607-1676) wordt 
algemeen beschouwd als de grootste admiraal van zijn tijd en de 
bekendste zeeheld uit de Nederlandse geschiedenis. Het was overigens 
niet voor het eerst dat zijn rol als volksheld uitvoerig over het voetlicht 
gebracht werd. Vooral in de negentiende eeuw werden zijn heldendaden 
geroemd in boeken, gedichten en toneelstukken.  
 
Gebruik tekst 7. 
Er zijn verschillende visies over het ontstaan van naties: de 
modernistische school en de nationalistische school (critici van de 
modernistische school).  

2p 18 Leg uit dat in tekst 7 de modernistische school te herkennen is. Gebruik in 
je uitleg een voorbeeld uit tekst 7. 
 
Lees tekst 8. 
De historicus Han van der Horst opperde een samenhang tussen het 
proces van globalisering enerzijds en toenemende belangstelling voor 
Nederlandse geschiedenis anderzijds. 
Deze samenhang is een illustratie van een van de paradoxen van 
modernisering: generalisering versus pluralisering. 

3p 19 − Geef een beschrijving van de paradox generalisering versus 
pluralisering. 

− Leg uit dat de samenhang tussen het proces van globalisering en 
belangstelling voor Nederlandse geschiedenis een illustratie is van 
deze paradox. 
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Opgave 4  De ongelijkheid in inkomens en vermogens in de 
                       wereld 

 
Bij deze opgave horen de teksten 9 en 10 en tabel 1 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2014 verscheen het boek Kapitaal in de 21ste eeuw van de Franse 
econoom Thomas Piketty. Het boek werd een internationale bestseller en 
heeft het debat over de verdeling van inkomen en vermogen binnen 
landen aangezwengeld. Piketty toont in zijn boek aan dat op langere 
termijn met kapitaal sneller geld wordt gemaakt dan met arbeid, wat tot de 
conclusie leidt dat de ongelijkheid toeneemt. Piketty heeft voor zijn 
onderzoek veel gegevens verzameld. Op basis van deze gegevens stelt 
hij vast dat in veel landen de kloof groeit tussen een rijke bovenlaag en de 
rest, zowel als het gaat om inkomen als om bezit. Als die trend doorzet, 
komen we volgens Piketty uit op het niveau van ongelijkheidsverschillen 
zoals dat bestond aan het begin van de twintigste eeuw.  
Deze opgave gaat over de ongelijkheid in inkomens en vermogens, over 
de verschillende visies op de verdeling van welvaart en over de politieke 
besluitvorming over sociale ongelijkheid.  
 
Gebruik tekst 9. 
Een veelvoorkomend gedachte is dat meritocratie een verklaring is voor 
sociale ongelijkheid in westerse samenlevingen.  

2p 20 Leg met een voorbeeld uit tekst 9 uit of Piketty de gedachte steunt dat 
meritocratie een verklaring is voor sociale ongelijkheid in westerse 
samenlevingen. Gebruik in je uitleg een beschrijving van meritocratie. 
 

2p 21 Leg uit dat de meritocratische gedachte te beschouwen is als een 
ideologie. Gebruik in je antwoord de kernconcepten ideologie en sociale 
ongelijkheid. 
 
Lees de regels 42 tot en met 53 van tekst 9. 
Om de tendens van toenemende ongelijkheid tegen te gaan, stelt Piketty 
een mondiale progressieve belasting op vermogen voor. Hij geeft in zijn 
boek aan dat een mondiale belasting in de praktijk niet te verwachten valt. 

2p 22 Leg uit dat een plan om progressieve belasting op vermogen in te voeren 
op mondiale schaal waarschijnlijk niet gerealiseerd kan worden. Gebruik 
in je antwoord het dilemma van collectieve actie. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Gebruik tekst 9. 
Piketty wordt door sommigen de Marx van deze tijd genoemd.  

2p 23 Leg met een voorbeeld uit tekst 9 uit dat Piketty in de marxistische 
benadering is te plaatsen. 
 
Gebruik tabel 1. 
Tabel 1 geeft de inkomensongelijkheid weer van verschillende landen. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de Gini-coëfficiënt per land 
voor belastingen en sociale zekerheid en de Gini-coëfficiënt per land na 
belastingen en sociale zekerheid. 
Nederland en de VS zijn beide moderne westerse samenlevingen, maar 
de kenmerken van moderne westerse samenlevingen verschillen wel per 
land. 

2p 24 Vergelijk de Gini-coëfficiënten van Nederland met die van de VS. 
Geef een verklaring voor het verschil in Gini-coëfficiënten tussen 
Nederland en de VS na belastingen en sociale zekerheid. Gebruik in je 
verklaring een politiek kenmerk van moderne westerse samenlevingen. 
 
Gebruik tekst 10. 
Het boek van Piketty is in Nederland een groot succes en werd uitgebreid 
in de media en in de politiek besproken. Op uitnodiging van GroenLinks-
Kamerlid Jesse Klaver sprak Piketty op 5 november 2014 met de 
Financiële Commissie van de Tweede Kamer. De verschillende partijen 
discussieerden over de sociale ongelijkheid in Nederland en de beste 
aanpak hiervan. GroenLinks en SP pleitten voor hogere belastingen op 
grote vermogens. Klaver sprak zelf over een ‘nieuwe nivelleringspolitiek’. 
De politieke partijen gebruikten de bevindingen van Piketty om met 
voorstellen te komen om de sociale ongelijkheid in Nederland aan te 
pakken.  
Er zijn verschillende besluitvormingsmodellen om het politieke 
besluitvormingsproces in kaart te brengen. Een daarvan is het relatieve 
aandachtsmodel. 

3p 25 Leg uit dat het relatieve aandachtsmodel van toepassing is op de inleiding 
op deze vraag. 
Gebruik in je uitleg: 
− twee voorbeelden uit de inleiding op deze vraag; 
− een voorbeeld uit tekst 10. 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Opgave 1  De wankele democratie? 

 
tekst 1 
 
‘Sla geen alarm over democratie’ 
 
Dreigt de Nederlandse democratie te 
bezwijken onder boosheid, cynisme en 
desinteresse? Allemaal doemverhalen, 
stellen drie politicologen in een nieuw 
boek, De wankele democratie. Heeft de 5 

democratie haar beste tijd gehad? Het 
Nederlandse democratische systeem 
schudt niet op haar grondvesten en de 
legitimiteitscrisis van het politieke 
systeem is dus een mythe, aldus de 10 

onderzoekers.  
Nederlanders zijn vergeleken met 
andere Europeanen, behoorlijk positief 
over hun stelsel. 86 procent is trots op 
Nederland, 93 procent vindt ons stelsel 15 

van evenredige vertegenwoordiging de 
beste bestuursvorm, 77 procent is 
tevreden over het functioneren van de 
democratie. Nederland bevindt zich ook 
steevast in de hoogste regionen als het 20 

gaat om het vertrouwen in het parle-
ment, politieke partijen, politici, ja zelfs 
in de regering. 
Bepaalde ontwikkelingen hebben wel 
negatieve gevolgen. Politicologe en 25 

mede-auteur van het boek, Carolien 
van Ham: “Neem het verschil in politiek 
vertrouwen tussen hoger en lager op-
geleiden. Vanaf de jaren zeventig zijn 
mensen met een lagere opleiding al 30 

ontevredener. Maar de kloof tussen die 
twee is sindsdien niet groter geworden. 
Dat vond ik verrassend.” 
 
De onderzoekers hebben vier factoren 
bestudeerd die vaak worden genoemd 35 

als bewijs voor massaal verspreide 
onvrede over de politiek: minder 

mensen gaan stemmen, minder 
mensen zijn lid van een politieke partij, 
meer kiezers zweven en het populisme 40 

is in opkomst. 
 
De onderzoekers stellen het volgende 
tegenover deze schijnbaar sterke 
verklaringen. Van Ham vervolgt: “Bij 
verkiezingen komen minder mensen 45 

opdagen – vooral bij andere verkie-
zingen dan die voor de Tweede Kamer 
– maar dat wil nog niet zeggen dat hun 
politieke interesse ook is gedaald. 
Vooral hoger opgeleiden doen mee aan 50 

inspraak, acties en dergelijke. 
Conclusie: mensen zijn niet minder, 
maar anders actief geworden. En ja, 
kiezers zitten minder vastgebakken aan 
een partij dan in de verzuilde tijd. Maar 55 

dat is eerder een teken van eman-
cipatie, vinden de auteurs, dan van 
politieke onvrede. Mensen kijken per 
verkiezing welke standpunten het best 
bij hen passen.”  60 

Dat is in de ogen van de auteurs 
precies wat je wilt in een democratie. 
Bovendien, kiezers zweven in een 
kleine ruimte: tussen linkse partijen, of 
tussen rechtse. Overloop tussen die 65 

blokken is er weinig. Dat het aantal 
leden van politieke partijen in vijftig jaar 
is gehalveerd, is ook al geen teken dat 
het er slecht voor staat met de demo-
cratie. Vrijwel alle maatschappelijke 70 

organisaties hebben hun ledental zien 
afnemen, dat is niet uniek voor de 
politiek. 

 
naar: Trouw, 17 april 2014 
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figuur 1   
 
Opkomst bij verkiezingen in procenten 
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 bron: De wankele democratie, 2014 
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tekst 2 
 
Moderniseringstheorie en globaliseringstheorie 
 
In de moderniseringstheorie en de 
globaliseringstheorie spelen de ver-
schillen in sociaal-economische status 
en vooral opleidingsniveau een 
belangrijke rol.  5 

 
De moderniseringstheorie 
Naoorlogse maatschappelijke ontwikke-
lingen, zoals forse economische groei, 
de enorme stijging van het opleidings-
niveau en de ontwikkeling van massa-
communicatiemiddelen hebben tot 10 

grote veranderingen op het niveau van 
de individuele burger geleid. (…) De 
behoefte aan zelfontplooiing leidt ertoe 
dat de hoger opgeleide en beter geïn-
formeerde 'nieuwe burgers' niet langer 15 

genoegen nemen met de beperkte 
politieke rol die traditioneel voor bur-
gers is weggelegd in een represen-
tatieve democratie. Alleen de rol van 
kiezer is voor deze burgers te gering, 20 

zij willen meer betrokken worden bij 
politieke besluitvorming. Ze zijn vaardig 

geworden om zich effectief in het 
politieke besluitvormingsproces te 
manifesteren.  25 

Hun ontevredenheid komt dus voort uit 
betrokkenheid: dit zijn 'ontevreden 
democraten' die ontevreden zijn omdat 
zij meer democratie willen. 
Naarmate democratische hervormingen 30 

uitblijven, zal de ontevredenheid juist 
onder hoogopgeleiden toenemen.  
 
De globaliseringstheorie 
Ook de globaliseringstheorie voorspelt 
een relatie tussen opleiding en politieke 
steun, zij het dat opleiding hier vooral 35 

een indicator is van sociaalecono-
mische status. Processen van globali-
sering hebben in de afgelopen decen-
nia geleid tot wereldwijde economische 
competitie, waardoor de welvaart en 40 

werkgelegenheid van vooral lager 
opgeleiden in laaggeschoolde beroepen 
onder druk is komen staan. 

 
naar: De wankele democratie, 2014 
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figuur 2     
 
Tevredenheid met democratie per opleidingsniveau in Nederland 1973-2012 
in procenten 
 

1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

100

80

60

40

20

0

Legenda:
lager opgeleid hoger opgeleid  

 
bron: De wankele democratie, 2014 
 
 
figuur 3     
 
Vertrouwen in het parlement per opleidingsniveau in Nederland 1981-2008 
in procenten 
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figuur 4     
 
Overlap tussen kiezers en Tweede Kamerleden op de links-rechtsschaal 
1977/1979 
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figuur 5     
 
Overlap tussen kiezers en Tweede Kamerleden op de links-rechtsschaal 2006 
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Opgave 2  De VN-vredesmissie in Mali 

 
figuur 6  Mali     
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figuur 7  Sahelzone      
 

 
 

Pagina: 280Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1034-f-16-1-b_HV 8 /13 lees verder ►►►

tekst 3 
 
Interventie in Mali: Franse en Europese belangen 
 
De Malinese regering in de hoofdstad 
Bamako trok in januari 2013 aan de 
noodrem. Het eigen leger was te zwak 
om de opmars van de radicale islamis-
ten vanuit het noorden te keren. Een 5 

Afrikaanse interventiemacht was zo 
snel niet beschikbaar. Bamoko vroeg 
Parijs om militair in te grijpen. Frankrijk 
heeft immers een permanente militaire 
presentie in de West-Afrikaanse regio 10 

en kent het gebied goed.  
Binnen luttele weken dreven de Franse 
militairen de rebellen terug en waren 
alle belangrijke steden in Noord-Mali 
heroverd. (…) De rest van Afrika, 15 

Europa en de VS steunden de Franse 
interventie. 
De Sahel-regio1) is ook belangrijk 
vanwege Europese economische 
belangen, waaronder de gas- en 20 

oliewinning. Het Franse Total en het 
Italiaanse Eni hebben concessies in het 
Taoudeni Bassin, een olieveld van 
meer dan 1000 km (het bestrijkt een 
groot deel van het noorden van Mali en 25 

Mauritanië). Het Franse bedrijf Alvea 
exploiteert twee uraniummijnen in 
Niger. De Franse kerncentrales zijn in 
belangrijke mate afhankelijk van het 
uranium uit deze mijnen. 30 

 
 naar: www.internationalespectator.nl, april 2013 

 
 
tekst 4 
 
Bijdrage aan VN-missie Mali goed plan 
 
Europa moet meer doen aan de 
bescherming van zijn 'achtertuin'. 
Daarom doet Nederland er goed aan 
militairen naar Mali te sturen. 
Naast de gebruikelijke argumenten wijst 5 

het kabinet ook op de instabiele situatie 
in dit op vijf na armste land ter wereld. 
Het noorden van Mali is immers een 
broedplaats van jihadisme en crimi-
naliteit. Het land ligt op een kruispunt 10 

van smokkelroutes. Deze lopen vanuit 
Zuid-Amerika, via de Sahel naar onder 
meer Europa, waar ze aansluiten op 
lokale criminele netwerken. Ook is er 
sprake van mensenhandel en illegale 15 

immigratie richting ons werelddeel. 
 
 

Goedmakertje 
Eerder dit jaar liet Nederland het 
afweten toen gevraagd werd een 
bijdrage te leveren aan de trainings-
missie van de EU in Mali. Dat wekte in 20 

de EU enige verbazing. Hoewel het 
uiteraard ontkend wordt, is de bijdrage 
aan de VN-missie in Mali daarom ook 
te beschouwen als een goedmakertje; 
een poging om het verloren prestige te 25 

herstellen. 
 
Maakbaarheid 
De VN-missie in Mali is een gemengde 
civiele en militaire missie. De civiele 
elementen van het mandaat ademen 
een geest van maakbaarheid: inrichting 30 

van een justitieel apparaat, assistentie 

noot 1 De Sahel-regio is een gedeelte van de Sahelzone, zie figuur 7, waar Mali in ligt. 
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bij het electorale proces, toezicht op 
naleving van de mensenrechten, 
herstel van het staatsgezag et cetera. 
We hebben in Mali echter te maken met 35 

een traditionele, etnisch verdeelde en 
agrarische samenleving die we geen 
westerse normen en waarden kunnen 
opdringen. 

 
 naar: www.clingendael.nl, 19 december 2013 
 
 
 
tekst 5 
 
Missie imagoboost 
 
Diplomaten en militairen roepen het 
vaak en hard: meedoen aan missies 
vergroot de internationale invloed van 
Nederland. Is dat waar? En zo ja, wat 
levert deelname in Mali dan op?  5 

De Amerikanen waren naar verluidt zo 
boos toen de Nederlanders besloten te 
vertrekken uit de Afghaanse provincie 
Uruzgan1), dat we voor straf niet meer 
mochten meedoen met de G20, een 10 

jaarlijks topoverleg van negentien 
industriële landen en de Europese 
Unie.  
 
“Zo'n missie als Uruzgan, dat is enorm 
gunstig voor onze internationale positie 15 

geweest”, zegt oud-minister Ben Bot. 
“Het land manifesteerde zich. Stond op 
de kaart. Daar profiteerde de handel 
van. We kregen gemakkelijker toegang 
tot regeringsleiders en staatshoofden. 20 

Als dat wegvalt heeft dat geen voor-
delen. Integendeel. In de ogen van de 
VS, Rusland en China zijn we geredu-
ceerd tot een van de kleine landen. Je 
telt minder mee.” 25 

Ook defensie- en veiligheidsexpert Rob 
de Wijk merkt dat Nederland minder 
vaak aan internationaal overleg deel-
neemt. “Ik hoor continu diplomaten 
klagen dat ze niet meer worden gecon-30 

sulteerd”, zegt De Wijk. 
 
 naar: www.volkskrant.nl, 26 oktober 2013 

 

noot 1 De Nederlandse operatie Task Force Uruzgan (TFU) maakte van 2006 tot 2010 deel 

uit van het International Security Assistance Force ofwel ISAF, een stationering van 

militaire NAVO-eenheden in Afghanistan. 
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tekst 6 
 
De Toearegs eisen weer aandacht op 
 
Toearegs zijn nomaden en willen 
erkenning en onafhankelijkheid van de 
regering in de zuidelijke hoofdstad 
Bamoko. Ze spreken een andere taal 
en hebben een andere cultuur dan de 5 

Malinezen. 
Ooit waren ze machtige veehouders en 
handelaren, maar door aanhoudende 
droogte dunden hun kuddes uit. Tegen 
de tijd dat Mali onafhankelijk werd in 10 

1960 behoorden de Toearegs tot de 
armsten van het land. Ze trokken onder 
meer naar Libië, waar velen werden 
ingelijfd in het leger van Kadafi. 
Na de val van Kadafi in 2011 keerden 15 

duizenden zwaar bewapende Toearegs 
met gevechtservaring terug uit Libië en 
vormden ze de Nationale Beweging 
voor de Bevrijding van Azawad. Die 
begon in januari 2012 een offensief in 20 

het noorden. 
Ze maakten dankbaar gebruik van de 
chaos na een coup door het leger en 
riepen de uitgestrekte woestijn in het 
noorden uit tot hun onafhankelijke 25 

staat: Azawad. De noordelijke steden 

Kidal, Gao en Timboektoe namen ze 
ook in. 
 
De aanvankelijke samenwerking tussen 30 

de Toearegs en de islamitische strijders 
van Ansar Dine was een strategische 
fout: de Toearegs werden onder de 
voet gelopen door de jihadisten. Die 
plantten hun zwarte vlaggen in de 35 

noordelijke steden en voerden er een 
schrikbewind, waarbij handen werden 
afgehakt bij diefstal en overspel met 
steniging werd bestraft. Ook verboden 
ze muziek, een levendige scene in Mali, 40 

en vernielden ze eeuwenoude manus-
cripten en tombes van heiligen; onmis-
baar cultureel erfgoed voor de 
Malinezen. 
 
De Malinese machthebbers, ook bijna 45 

allemaal moslim, maar niet van extre-
misme gediend, zijn banger voor 
islamisten dan voor een los-vast 
nomadenvolk van zo'n half miljoen 
zielen. De strijd van de Toearegs werd 50 

weer vergeten. 
 
naar: www.trouw.nl, 21 mei 2014 
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Opgave 3  Michiel de Ruyter, helden en natievorming 

 
tekst 7 
 
Een chauvinistische heldenspiegel 
 
Marita Mathijsen beschrijft in 
Historiezucht – De obsessie met het 
verleden in de negentiende eeuw hoe 
de geschiedenis, dus ook de geschie-
denis van helden voor het eerst ‘van 5 

iedereen’ werd. 
Vanaf ongeveer 1800 wordt door 
historici, schrijvers, de hogere burgerij 
en de overheid een nationaal historisch 
besef in de bevolking ‘gehamerd’, 10 

schrijft Mathijsen. Door allerlei politieke 
oorzaken, de Franse Revolutie, de 
gevluchte stadhouder, de Franse 

bezetting, het samengaan van Zuid- en 
Noord-Nederland tot 1830, ontstond in 15 

de eerste helft van de negentiende 
eeuw een hevige behoefte aan een 
eigen glorieuze nationale geschiedenis. 
 
Er werden daarvoor, met behulp van 
schrijvers, mythen gecreëerd, zodat 20 

Michiel de Ruyter louter een knap 
strateeg werd en geen desperado. 
Zulke historische figuren moesten 
helden worden en daar werd ook 
naartoe geschreven. 25 

 
 naar: Carel Peeters, www.vn.nl, 11 november 2013 
 
 
tekst 8 
 
Interview met historicus Han van der Horst over zijn nieuwe boek ‘De mooiste 
jaren van Nederland, 1950-2000’ 
 
Interviewer: 
Er is op dit moment veel belangstelling 
voor vaderlandse geschiedenis en 
speciaal voor “onze hoogtepunten” 
zoals de Gouden Eeuw. Waar komt die 5 

belangstelling vandaan? Of is het puur 
toeval? 
 
Han van der Horst:  
“Dat heeft volgens mij te maken met de 
onzekerheid der tijden. We hebben met 10 

zijn allen lang gedacht dat we het hier 

in Nederland met zijn allen goed voor 
elkaar hadden. In de ogen van veel 
Nederlanders valt dat de laatste tijd 
behoorlijk tegen. Veel van wat ver-15 

trouwd was, staat onder druk. Iedereen 
kent het rijtje wel: multiculturele samen-
leving, internet, ICT, (…). Je ziet overal 
ter wereld hoe mensen dan houvast 
proberen te vinden in de vaderlandse 20 

geschiedenis. Volgens mij is dat een 
gevolg van globalisering.” 

 
 naar: www.geschiedenis.nl, 18 september 2013 
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Opgave 4  De ongelijkheid in inkomens en vermogens in de 
                       wereld 

 
tekst 9  
 
Verklaringen en oplossingen voor ongelijkheid 
 
Piketty trekt het kleed onder de 
gangbare verklaring voor ongelijkheid 
vandaan: dat toegenomen vermogens-
ongelijkheid een onvermijdelijk gevolg 
is van verschillen in talent of de bereid-5 

heid hard te werken. Volgens Piketty 
geldt nog steeds: ouderlijk vermogen is 
de toegangskaart tot de vermogende 
klasse. De kinderen van de super-
manager hebben geluk: die worden 10 

dankzij hun erfenis in één klap 
rentenier. Met verdienste heeft het 
allemaal bar weinig te maken. Op de 
langere termijn is kapitalisme altijd een 
systeem waarin bezit zichzelf vermeer-15 

dert en wordt doorgegeven aan de 
volgende generatie. Daar hebben we 
volgens Piketty mee te leven. De 
oplossing daarvoor is niet om kapitaal 
te vernietigen, maar manieren te vinden 20 

om welvaart te verdelen. Daar moeten 
we het belastingstelsel op aanpassen, 
maar ook ons onderwijs. Het blijft van 
belang dat mensen vaardigheden 
ontwikkelen zodat werken zoveel 25 

mogelijk loont. 

Maar daarmee zijn we er volgens de 
Franse econoom nog niet. Wil een 
democratie functioneren, dan moet er 
volgens hem ook worden nagedacht 30 

over hoe bezit kan worden gestimu-
leerd voor die helft van de bevolking die 
nagenoeg niets bezit. Want kapitaal is 
veel meer dan een huis om in te wonen 
en een appeltje voor de dorst. “Wie 35 

nauwelijks iets bezit heeft al snel het 
idee niet betrokken te zijn bij het reilen 
en zeilen van de economie. Er is een 
groot gevoel van onteigening, mensen 
hebben het idee dat ze economisch aan 40 

de zijlijn staan.” 
Het is Piketty erom te doen een debat 
aan te jagen over hoe de vruchten van 
het kapitalisme in de 21ste eeuw 
moeten worden verdeeld. En een mon-45 

diale economie waarin vermogen 
makkelijk kan worden verplaatst naar 
waar de belastingdienst het meest 
vriendelijk is, vraagt ook om mondiale 
oplossingen in zijn ogen. Als het aan 50 

hem ligt komt er een wereldwijde 
belasting op het netto vermogen dat 
ieder individu bezit. 

 
naar: De Groene Amsterdammer, 2014 
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tabel 1 
 
Inkomensongelijkheid voor en na herverdeling via belastingen en sociale 
zekerheid in verschillende landen, 2000-2005 
 

land Gini-coëfficiënt voor belastingen en 
sociale zekerheid

Gini-coëfficiënt na belastingen en 
sociale zekerheid

Verenigde Staten 0,57 0,42

Noorwegen 0,57 0,37

Nederland 0,57 0,33

Spanje 0,57 0,38

 
 naar: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2014) 
 
Toelichting 
De Gini-coëfficiënt is een getal voor de mate van ongelijkheid. Het is een getal tussen 
0 en 1. Bij 0 is er volledige inkomensgelijkheid (iedereen heeft hetzelfde inkomen). Bij 
1 is er volledige inkomensongelijkheid (één persoon heeft al het inkomen en de rest 
van de mensen heeft geen inkomen). Dus hoe dichter het getal bij de 1 zit, hoe groter 
de ongelijkheid. 
 
 
tekst 10 
 
Waarom is het boek van Piketty zo’n succes? 
 
Het fenomenale succes van Kapitaal 
verbaast des te meer omdat de U-
curves1) waarin het boek grossiert al 
zo’n vijftien jaar op internet circuleren. 
Dat de inkomens- en vermogens-5 

ongelijkheden sinds de jaren zeventig 
in de meeste ontwikkelde economieën 
weer de omvang hebben aangenomen 
van het ‘patrimoniale kapitalisme’ van 
eind negentiende eeuw had geen 10 

verrassing hoeven zijn. Piketty zelf 

publiceert al sinds 2001 over inkomens- 
en vermogensongelijkheid, al dan niet 
samen met landgenoot Emmanuel 
Saez. 15 

Bovendien is de website van de heren 
waar je al hun data kunt raadplegen, 
The World Top Incomes database, 
alweer zo’n kleine drie jaar in de lucht. 
Vanwaar dus dit succes, en vooral: 20 

waarom nu? Het antwoord is een 
combinatie van moment en stijl. 

 
 naar: www.decorrespondent.nl, 11 juni 2014 

 
 

einde  

noot 1 een U-curve is een grafiek, die de ontwikkelingen van inkomens- en 

vermogensongelijkheden weergeeft, waarbij de ongelijkheid begin van de vorige eeuw 

hoog was, vervolgens daalde tot aan de jaren zeventig en daarna weer steeg. 
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VW-1034-f-16-1-b-E   

erratumblad 2016-1 
 

maatschappijwetenschappen (pilot) vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Bijlage 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
Bij het centraal examen maatschappijwetenschappen (pilot) vwo op vrijdag 20 mei, 
aanvang 9.00 uur moeten de kandidaten een herziene versie van de bijlage 
ontvangen. 
 
De herziene versie van de bijlage moet bij het begin van de zitting aan de kandidaten 
worden uitgereikt. De juiste versie van de bijlage is te herkennen aan de tekst “herziene 
versie” links in de balk op de voorpagina. 
 
De herziene versie maakt deel uit van de zending die op 9, 10 of 11 mei op de scholen 
wordt bezorgd. 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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VW-1034-a-16-2-o 

Examen VWO 

2016 
tijdvak 2 

dinsdag 21 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1 Niet grappig: een staatsomroep? 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Staatssecretaris Sander Dekker (media, VVD) heeft ingegrepen in het 
publieke omroepbestel. Omroepen zijn gefuseerd en de ‘taakopdracht’ 
voor de publieke omroep is aangescherpt. De programmering van de 
publieke omroep moet onderscheidend zijn en dat betekent volgens de 
staatssecretaris dat er geen amusement enkel om het amusement mag 
worden uitgezonden. 
In tekst 1 zet mediaverslaggever Wilfred Takken een aantal opvattingen 
over deze ingreep op een rij. Voor welke mensen zendt de publieke 
omroep dan nog uit? Als de plannen van Dekker doorgaan wordt de 
publieke omroep elitair. 
In tekst 2 spreekt Piet Bakker (lector Crossmediale Journalistiek aan de 
Hogeschool Utrecht) de angst uit dat de publieke omroep door de plannen 
van Dekker een ‘staatsomroep’ zal worden. 
 
Lees de regels 1 tot en met 36 van tekst 1.  
In de regels 27 tot en met 30 staat dat amusement bij de publieke omroep 
een ander doel moet hebben dan puur vermaak. 

2p 1 - Welk ander doel zou amusement bij de publieke omroep moeten 
hebben?  

- Leg uit op welke wijze je amusement kunt inzetten om dat doel te 
bereiken. 

 
Lees de regels 37 tot en met 40 van tekst 1. 

2p 2 - Welke liberale opvatting over de economie is te herkennen in de 
regels 37 tot en met 40 van tekst 1?  

- Leg uit wat er volgens die opvatting mis is met de situatie waarin het 
Nederlandse omroepbestel verkeert. 

 
Lees de regels 41 tot en met 61 van tekst 1. 
Dekker wil geen amusementsprogramma’s enkel om het amusement op 
de publieke omroep. Hij verlaat daarmee het idee dat de publieke omroep 
een totaalprogramma moet verzorgen. In de regels 41 tot en met 61 wordt 
kritiek gegeven op de plannen van Dekker. Uit de vrees die geuit wordt, 
kan afgeleid worden dat de publieke omroep niet langer zal voldoen aan 
een andere eis die de Mediawet nu stelt aan publieke mediadiensten. 

1p 3 Aan welke eis aan publieke mediadiensten zal de publieke omroep 
volgens tekst 1 niet meer voldoen zodra ze, zoals in het voorstel van 
Dekker, geen totaalprogramma meer uitzendt? 
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Lees de regels 62 tot en met 82 van tekst 1. 
Zowel Remco van Leen als Taco Rijssemus wijzen op het verschil tussen 
de commerciëlen en de publieke omroep. Het verschil is zichtbaar in de 
programma’s die worden uitgezonden. 

2p 4 - Geef een voorbeeld van een soort programma dat wel past bij de 
publieke omroep en dat niet past bij de commerciëlen. 

- Leg uit wat de reden is voor commerciële omroepen om dat 
programma niet uit te zenden. 

 
Lees tekst 2. 

2p 5 Leg uit wat een onafhankelijk functionerende publieke omroep betekent 
voor de democratische rechtsstaat. 
Betrek in je antwoord de reden waarom een staatsomroep zoals we die in 
dictaturen kennen, die betekenis niet kan hebben. 
 
Zie de regels 43 tot en met 48 van tekst 2.  
De nieuwsvoorziening van de publieke omroep moet volgens NDP 
Nieuwsmedia verdwijnen omdat deze bedreigend zou zijn voor de 
traditionele nieuwsmedia. Op de website van NDP Nieuwsmedia staat te 
lezen dat deze bedreiging mede een gevolg is van het proces van 
technologische convergentie.  

3p 6 Leg uit hoe technologische convergentie er voor heeft gezorgd dat de 
nieuwsvoorziening van de publieke omroep bedreigend is geworden voor 
de traditionele nieuwsmedia. 
 
Zie de regels 49 tot en met 60 van tekst 2. 
De vraag die Piet Bakker, de schrijver van tekst 2, opwerpt nodigt uit om 
na te denken over mogelijke veranderingen. 

2p 7 Welke veranderingen in de Nederlandse nieuwsvoorziening kunnen 
verwacht worden als alleen de commerciële omroepen nog nieuws- en 
actualiteitenprogramma’s gaan uitzenden? 
Geef twee veranderingen en leg je antwoord uit. 
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Opgave 2  Geen politieke avonturiers - Verander het kiesstelsel 
 
Bij deze opgave horen de teksten 3 en 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In het Nederlandse politieke stelsel kunnen Kamerleden die uit een fractie 
stappen hun zetel behouden en een eigen fractie beginnen. De Telegraaf 
noemt dat ‘zetelroof’ (tekst 3). 
Minister Plasterk is bereid er iets tegen te doen, tenminste, als de Kamer 
dat wil. Plasterk en zijn partij, de PvdA, staan hierin niet alleen. Ook het 
CDA zou graag zien dat het onmogelijk wordt dat een Kamerlid blijft zitten 
na het verlaten van zijn fractie. Binnen het CDA is nagedacht over een 
oplossing. Dat leidde tot een resolutie die werd aangenomen op het CDA-
partijcongres van 8 november 2014 (tekst 4). 
 
Lees tekst 3. 
Wetten zijn het resultaat van samenwerking tussen regering en parlement. 
Minister Plasterk wil werken aan een wetswijziging als de Kamer dat wil. 
De houding die minister Plasterk aanneemt ten aanzien van de Kamer kan 
gezien worden als typerend voor de politieke cultuur in Nederland. 

2p 8 Geef een kenmerk van de politieke cultuur in Nederland dat te herkennen 
is in de houding van minister Plasterk. 
Licht je antwoord toe. 
 
Zie tekst 3 en lees de regels 1 tot en met 18 van tekst 4 . 
In de resolutie wordt een relatie gelegd tussen profileringsdrang (zoals bij 
de twee PvdA-ers uit tekst 3) en het functioneren van de politiek. Media 
worden in de resolutie niet genoemd maar ze spelen hierbij wel een 
belangrijke rol. 
In deze verwevenheid van media en politiek is een mechanisme te 
herkennen. 

3p 9 - Met welk woord benoemen de mediawetenschappen deze 
verwevenheid van media met politiek? 

- Leg het mechanisme uit aan de hand van de twee PvdA-Kamerleden 
die uit hun fractie stapten. 

 
Zie de regels 17 en 18 van tekst 4. 
Naast de genoemde inbreng als ‘staatkundig geweten’ kan het CDA ook 
een politieke reden hebben om de kleinere ‘getuigenis’ partijen te 
koesteren.  

1p 10 Geef een politieke reden voor het CDA om bezorgd te zijn over het 
voortbestaan van kleinere ‘getuigenis’ partijen. 
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Lees de regels 19 tot en met 37 van tekst 4. 
Je kunt het aannemen van de resolutie op het CDA congres zien als een 
onderdeel van het landelijke besluitvormingsproces over het verhogen van 
de kiesdrempel in Nederland. Het landelijke besluitvormingsproces kun je 
beschrijven met behulp van het barrièremodel. 

2p 11 Leg uit over welke fase volgens het barrièremodel tekst 4 gaat en geef 
ook aan wat de volgende barrière is die genomen moet worden. 
 
 

Opgave 3  Rotterdam pakt criminaliteit aan 
 
Bij deze opgave hoort tekst 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Tekst 5 is een deel van een reportage waarin beschreven wordt hoe 
Rotterdam alles op alles zet om de zogenaamde high impact crimes terug 
te dringen. Het gaat daarbij om overvallen, straatroven en inbraken, 
vormen van criminaliteit die ‘een grote weerslag hebben op de 
slachtoffers’.  
Rotterdam combineert preventie met opsporing en een dadergerichte 
aanpak. Burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie werken 
samen en maken gebruik van lokwoningen, stimuleren maatregelen voor 
inbraakpreventie en zetten oud-mariniers in die hardnekkige 
draaideurcriminelen stevig aanpakken. 
 
Lees de regels 1 tot en met 33 van tekst 5. 
Criminaliteit kan worden verklaard met behulp van sociologische 
theorieën. Met maatregelen die aansluiten bij deze theorieën kan men 
proberen criminaliteit tegen te gaan. De tips uit regels 16 tot en met 23 
van tekst 5 passen bij twee sociologische theorieën die nauw aan elkaar 
verwant zijn. Het verschil tussen beide theorieën is dat bij de ene de 
dader centraal staat en bij de andere de situatie. 

4p 12 - Noem beide theorieën. 
- Geef bij elk van beide theorieën één van de tips en leg uit dat die tip 

past bij de betreffende theorie. 
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Lees de regels 34 tot en met 51 van tekst 5. 
In de ‘driehoek’ van Rotterdam werken burgemeester, politiechef en 
hoofdofficier van justitie samen om high impact crimes aan te pakken. De 
burgemeester en de hoofdofficier van justitie hebben verschillende 
verantwoordelijkheden. Het inzetten van politie om bepaalde vormen van 
high impact crimes aan te pakken valt echter onder de 
verantwoordelijkheid van beiden. 

3p 13 - Wat is in het algemeen de verantwoordelijkheid van de burgemeester 
en wat is de verantwoordelijkheid van de officier van justitie met 
betrekking tot het inzetten van politie? 

- Bij welk delict, bij straatroof of woninginbraak, valt de inzet van politie 
zowel onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester als onder 
de verantwoordelijkheid van de officier van justitie? 

 
Lees de regels 52 tot en met 59 van tekst 5. 
Bij de cijfers over de daling van het aantal straatroven, overvallen en 
woninginbraken staat niet vermeld wat de bron van deze informatie is. 
Vaak is dat de geregistreerde criminaliteit. 

3p 14 - Wat verstaan we onder de geregistreerde criminaliteit? 
- Geef met betrekking tot de omvang van de geregistreerde criminaliteit 

drie kritische kanttekeningen bij de aantallen. 
 
In tekst 5 is sprake van voorlichting en dat is een voorbeeld van een vorm 
van preventief beleid. 

2p 15 Geef voorbeelden van twee andere vormen van preventief beleid die 
ingezet kunnen worden tegen high impact crimes. 
 
De Rotterdamse aanpak zou je kunnen zien als een voorbeeld van 
integraal veiligheidsbeleid. 

2p 16 Welke twee kenmerken van integraal veiligheidsbeleid zijn te herkennen 
in tekst 5? 
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Opgave 4  Europa op zoek naar positieve energie 
 
Bij deze opgave hoort tekst 6 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De Europese Unie concurreert met de rest van de wereld en om dat te 
kunnen blijven doen moet ze zeker zijn van haar energievoorziening. De 
Oekraïne-crisis liet zien dat Europa kwetsbaar is vanwege haar 
afhankelijkheid van Russisch gas. Ook andere energiebronnen kennen 
onzekerheden. De olieprijs is onvoorspelbaar en kerncentrales vertonen 
soms mankementen waardoor ze lang stil komen te liggen. 
De Europese Commissie heeft op 25 februari 2015 een strategisch plan 
voor een Europese energie-unie gepresenteerd. Het doel is om alle 
lidstaten te verzekeren van voldoende energie en om dat te bereiken moet 
er eenheid gebracht worden in de versplinterde energiemarkt. Het belang 
is groot en wordt wel vergeleken met het belang van de oprichting van de 
EGKS.  
 
Lees tekst 6. 
Een voorstel van de Europese Commissie is pas aangenomen als twee 
organen van de Europese Unie er mee ingestemd hebben.  

2p 17 Welke twee EU-organen moeten instemmen met een voorstel van de 
Europese Commissie? 
 
Bij de besluitvorming in de Europese Unie worden vaak actoren betrokken 
die geen deel uitmaken van politiek-bestuurlijke organisaties van de 
Europese Unie of een nationale overheid. 

3p 18 − Geef twee verschillende actoren die wel betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces over Europees energiebeleid maar die geen 
deel uitmaken van die politiek-bestuurlijke organisaties. 

− Geef een reden voor het betrekken van deze actoren bij het Europese 
energiebeleid. 

 
Het politieke besluitvormingsproces over het Europese energiebeleid kan 
beschreven worden met het barrièremodel en met het systeemmodel. 
Beide modellen laten een verschillend aspect van het 
besluitvormingsproces beter tot zijn recht komen. 

4p 19 - Welk aspect van het besluitvormingsproces over het Europese 
energiebeleid zoals dat in tekst 6 beschreven wordt, komt beter tot zijn 
recht bij het barrièremodel? Verwijs in je antwoord met regelnummers 
naar een voorbeeld van dat aspect in tekst 6. 

- En welk aspect bij het systeemmodel? Verwijs ook hier met 
regelnummers. 
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Opgave 5  Eerste Kamer over levenslang toezicht 
 
Bij deze opgave horen tekst 7 en figuur 1 uit het bronnenboekje 
 
Inleiding 
De PrivacyBarometer is een particulier initiatief, naar eigen zeggen 
onafhankelijk en niet gebonden aan een politieke partij. Op haar website 
stond in het najaar van 2014 een bericht over een voorstel van 
staatssecretaris Teeven. De PrivacyBarometer ziet dit voorstel als een 
onderdeel van een bredere ontwikkeling waarvan ze op haar website zegt: 
“De laatste 10 jaar is de privacy van de mensen in Nederland stap voor 
stap afgenomen. Dit is sluipenderwijs gegaan.”  
In het najaar van 2014 gaf de PrivacyBarometer over het wetsvoorstel van 
Teeven de stand van zaken weer en tekst 7 is daar een fragment uit. 
Figuur 1 stond daar bij. 
 
Lees tekst 7 en bekijk figuur 1. 
Eén van de functies van politieke partijen is de aggregatiefunctie. 

3p 20 - Geef een omschrijving van de aggregatiefunctie. 
- Leg uit welke gegevens uit tekst 7 en figuur 1 reden geven om er aan 

te twijfelen of de aggregatiefunctie bij dit onderwerp wel vervuld is. 
 
Zie de regels 22 tot en met 31 van tekst 7. 
Uit de kritiek van de Raad van State valt op te maken dat een dilemma 
van de rechtsstaat aan de orde is. 

2p 21 Leg uit dat bij het wetsvoorstel een dilemma van de rechtsstaat aan de 
orde is. 
 
Tweede en Eerste Kamer hebben dezelfde taken. Ze leggen verschillende 
accenten bij de uitvoering daarvan. 

2p 22 - Over welke taak van de Eerste Kamer gaat tekst 7? 
- Wat is het accentverschil tussen de Eerste en de Tweede Kamer met 

betrekking tot het uitvoeren van deze taak? 
 
In het denken over strafrecht zijn twee denkrichtingen te onderscheiden: 
de Klassieke School en de Moderne Richting. 

3p 23 - Geef een korte beschrijving van het mensbeeld van de 
Klassieke School. 

- Geef een korte beschrijving van het mensbeeld van de 
Moderne Richting. 

- Leg uit dat de invloed van de Moderne Richting te herkennen is in het 
voorstel voor levenslang toezicht. 
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Veranderingen in regelgeving kunnen getypeerd worden als progressief of 
conservatief beleid. 

3p 24 - Leg uit wat in algemene zin typerend is voor een progressief beleid en 
voor een conservatief beleid. 

- Leg uit of het wetsvoorstel van Teeven past binnen een progressief of 
een conservatief beleid om criminaliteit te bestrijden. 

 
Zie de regels 36 tot en met 58 van tekst 7. 
‘De instanties’ vinden het verstandig om te evalueren. Om te evalueren 
moet je over gegevens beschikken en soms kan een vergelijkend 
onderzoek bruikbare gegevens verschaffen. Een groep, bijvoorbeeld 
groep A, die onder de nieuwe regeling valt zou dan vergeleken kunnen 
worden met een groep B die niet onder die nieuwe regeling valt. 

3p 25 Stel een hypothese op voor dit vergelijkend onderzoek en geef daarbij 
aan wat de afhankelijke en wat de onafhankelijke variabele is. 
 
De twee groepen uit de vorige vraag moeten op relevante kenmerken 
dezelfde samenstelling hebben. In ons staatsbestel (parlementaire 
democratie, rechtsstaat) kunnen op een bepaald moment de ex-
gedetineerden niet ten behoeve van een onderzoek in twee groepen 
ingedeeld worden zodat de ene groep wel onder levenslang toezicht staat 
en de andere groep niet. 

2p 26 Leg uit waarom die twee groepen niet samengesteld kunnen worden. 
Verwerk in je antwoord een kenmerk van onze parlementaire democratie. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6  Journalistiek in tijden van oorlog 
 
Bij deze opgave hoort tekst 8 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Goede journalistiek levert onafhankelijk informatie. In vredestijd is het al 
een hele klus om goede, onafhankelijke journalistiek te bedrijven, in tijden 
van oorlog wordt dat nog moeilijker. Een extra complicatie treedt op als 
een traditie met een onafhankelijke pers ontbreekt. Media worden door 
strijdende partijen gebruikt en misbruikt en spelen een belangrijke rol in 
de meningsvorming. In tijden van oorlog zijn de belangen die op het spel 
staan zo groot dat er zeer veel druk komt te liggen op de keuzes die 
journalisten moeten maken. 
 
Lees de regels 1 tot en met 93 van tekst 8. 
In tekst 8 worden situaties beschreven waarin te herkennen is dat mensen 
gemanipuleerd worden. 

2p 27 - Geef uit de regels 1 tot en met 93 van tekst 8 een citaat (met 
regelnummers) waaruit blijkt dat mensen gemanipuleerd worden. 

- Licht de keus van je citaat toe en gebruik daarbij een omschrijving van 
het begrip manipulatie. 

 
Lees de regels 95 tot en met 106 van tekst 8. 
Uit de regels 95 tot en met 106 kun je opmaken dat Fedchenko één van 
de journalistieke normen hier niet toepast. 

2p 28 - Welke journalistieke norm wordt niet toegepast? 
- Leg die norm uit. 
 
Zie de regels 95 tot en met 106 van tekst 8. 
De situatie in Oost-Oekraïne kan op verschillende manieren ‘geframed’ 
worden. 
Mediaframes worden vaak gelabeld met een kernachtig woord. Zo kennen 
we bijvoorbeeld het ‘emotieframe’ en het ‘wedstrijdframe’. Het herkennen 
en benoemen van een frame kan inzicht geven in de morele houding van 
de journalist ten aanzien van de situatie die hij beschrijft. 

4p 29 Geef aan de hand van de regels 95 tot en met 106 twee tegengestelde 
mediaframes en laat zien dat beide frames een verschillend moreel 
oordeel over de separatisten in Oost-Oekraïne bevatten. 
 
Lees de regels 107 tot en met 144 van tekst 8. 
In Nederland zijn journalisten niet de spreekbuis van eigenaren en dat is 
ook vastgelegd in een document. 

2p 30 Hoe heet dat document en wat is daarin vastgelegd met betrekking tot het 
werk van journalisten? 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1 Niet grappig: een staatsomroep? 

 
tekst 1 
 
Hoe grappig mag het zijn? 
 
Amuseren om het amuseren is 
geen taak van de publieke omroep, 
maakte staatssecretaris Sander 
Dekker deze week duidelijk.  
Een elitaire opvatting, vindt 5 

'Hilversum'. "Waarom zou je het 
monopolie van de lach aan de 
commerciëlen schenken?"  
 
 
Hoera, de politieserie Flikken Maas-
tricht heeft de Televizierring gewon-10 

nen. Het prijzengala werd donder-
dagavond bekeken door maar liefst 
2,2 miljoen mensen. Voor de mees-
ten een heerlijk avondje verstrooiing, 
maar een paar kijkers zullen zich 15 

achter de oren hebben gekrabd: wat 
is het doel van dit amusement? Wat 
leren we ervan? Mag dit wel van de 
regering? 
Want divertissement pour divertisse-20 

ment1) , dat wil staatssecretaris Dek-
ker (Media, VVD) niet meer zien. 
Deze week maakte hij zijn hervor-
mingsplan voor de publieke omroep 
bekend. De aangescherpte 'taak-25 

opdracht': concentreren op nieuws, 
informatie, educatie. Amusement 
moet bij de publieke omroep een 
ander doel hebben dan puur 
vermaak. (…)  30 

 

Waarom is dat een probleem, amu-
sement bij de publieke omroep? 
Omdat de publieke omroepen, veelal 
gevormd rond religies en andere 
levensbeschouwingen, geacht wor-35 

den het volk te verheffen.  
Bovendien wint het liberale idee 
terrein dat de publieke omroep niet 
moet doen wat de commerciëlen ook 
kunnen. (…) 40 

 
Verder is het een klasseonderscheid: 
vindt de middenklasse het mooi, dan 
is het cultuur; vindt het volk het mooi, 
dan is het amusement. 
Daar zit het pijnpunt voor de omroep-45 

directeuren: elitaire types, zo is de 
vrees, willen van de publieke omroep 
'grachtengordel-tv' maken. Het volk 
wordt van de zenders verjaagd.  
Als je alleen volkoren boterhammen 50 

biedt (informatie) en geen witbrood 
(amusement), maak je tv die voor de 
middel- en hoogopgeleide kijkers 
leuk is. Maar niet voor de laag-
opgeleiden.  55 

(…) Taco Rijssemus, mediadirecteur 
van KRO-NCRV: "Dekker is een 
hoogopgeleide man die behoort tot 
de maatschappelijke elite. Dus heeft 
hij een elitaire opvatting over de 60 

publieke omroep." (…) 
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Hoe zit het met het gewenste onder-
scheid met de commerciële zenders? 
Directeur Remco van Leen van 
AVROTROS: "Vermaak is ook een 65 

publieke taak. Waarom zou je het 
monopolie van de lach aan de 
commerciëlen schenken? Het ver-
schil met de commerciëlen is dat wij 
onafhankelijk van de commercie 70 

werken. Dat geeft je ruimte om de 
dingen goed te doen."  

Ook Rijssemus van KRO-NCRV ziet 
niets in dat criterium: "Dan kun je ook 
wel stoppen met nieuws, want dat 75 

doet RTL Nieuws uitstekend." Er is 
wel een verschil, maar dat heeft niets 
met genres te maken: "Commerciële 
programma's worden gemaakt om er 
geld mee te verdienen. En publieke 80 

om een missie in een samenleving te 
volbrengen."  
 

 

bron: Wilfried Takken, NRCreader.nl, zaterdag 18 oktober 2014  

 

 
 
tekst 2 
 
De staatsomroep van Sander Dekker en D66 
 

De koppen liegen er niet om op de 
vooravond van het grote omroep-
debat: "Dekker neemt publieke 
omroep op de schop" en "D66 wil 
publieke omroep online aan ban-5 

den leggen". De neo- en oud-
liberalen hebben elkaar gevonden 
bij het bestrijden van de publieke 
omroep. Een strijd waarbij ze vrij-
wel alle media – buiten de NPO – 10 

aan hun zijde vinden. Volgens Piet 
Bakker koersen we met deze plan-
nen af op een staatsomroep. 
Nederland kent een geschiedenis 
van bijna 100 jaar gedoe rond de 15 

publieke omroep. Er viel een kabinet 
over. Maar de huidige staatssecreta-
ris gaat een grens over die geen van 
zijn voorgangers overschreed. (…) 
 
De lobby 20 

Waar komen die plannen vandaan? 
Die komen onder meer bij de VVD en 
D66 zelf vandaan, terwijl men de 
publieke omroep altijd als bastion 

van PvdA en CDA heeft gezien. Een 25 

politiek geïnspireerde keuze. 
En het komt van de lobby van NDP 
Nieuwsmedia (kranten, tijdschriften, 
RTL, ANP, NU.nl). (…) Hun ideeën 
zijn glashelder: "de huidige over-30 

heidssteun aan de publieke omroep 
past niet binnen een toekomst-
bestendig en platformonafhankelijk 
mediabeleid. Voor een doelmatige 
inrichting van de nieuwsvoorziening 35 

moet de financieringsstroom naar de 
publieke omroepen, voor zover het 
nieuwsproducties betreft, gestaakt 
worden." NDP Nieuwsmedia heeft 
daarom ook een 'public affairs' 40 

medewerker in dienst, een lobbyist 
dus. 
De publieke omroep bedreigt de 
traditionele nieuwsmedia en hun 
nieuwsvoorziening moet verdwijnen. 45 

De Telegraaf heeft al aangeboden 
het nieuws van de NOS over te 
nemen. (…) 
 

noot 1 divertissement pour divertissement = amusement vanwege het amusement 
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De smalle omroep 
Dekker stuurt niet alleen aan op een 50 

kleinere publieke omroep, hij stuurt 
vooral aan op een smalle omroep: 
geen amusement, en alleen dat doen 
wat anderen niet doen. Dekker en de 

zijnen doen voorkomen dat een 55 

belangrijk deel van de program-
mering van de publieke omroep 
probleemloos door de commerciëlen 
kan worden overgenomen. Maar dat 
is nog maar de vraag. (…)   60 

 
bron: Piet Bakker, De Nieuwe Reporter, 24 november 2014  
 
 

Opgave 2 Geen politieke avonturiers - Verander het kiesstelsel 

 
tekst 3 
 
Plasterk bereid 'zetelroof' aan te pakken 
 
DEN HAAG - Minister Ronald 
Plasterk (Binnenlandse Zaken) vindt 
het onwenselijk dat Tweede Kamer-
leden die uit hun fractie stappen hun 
zetel meenemen. Als de Kamer dat 5 

wil, is hij bereid daar iets tegen te 
ondernemen. Plasterk zei dat vrijdag 
voor het begin van de wekelijkse 
ministerraad. 
 
Vorige week stapten twee PvdA-10 

Kamerleden op na een conflict over 
het integratiebeleid. Zij begonnen 
een eigen fractie. Eerder gebeurde 
hetzelfde bij de PVV en 50PLUS. 
Daardoor zitten er nu 15 fracties in 15 

de Kamer, terwijl er maar 11 gekozen 
zijn. 
 
"Die afsplitsingen zijn buiten de 
kiezer om gegaan", zei Plasterk. "Je 

kunt je afvragen of dat de bedoeling 20 

was." De minister wees er wel op dat 
er ingrijpende wetswijziging nodig is 
om afsplitsingen onmogelijk te ma-
ken. "Dat is iets voor de lange 
termijn." 25 

 
Vorige week zei PvdA-leider Diederik 
Samsom al dat er in de Kamer moet 
worden nagedacht over hoe te voor-
komen valt dat Kamerleden zich af-
splitsen zonder hun zetel terug te 30 

geven. 
 
Overigens waren er ook in vorige 
kabinetsperiodes regelmatig af-
splitsingen. Zo stapte Geert Wilders 
in 2004 uit de VVD. Hij begon een 35 

eigen fractie, later omgevormd tot de 
PVV.  
 

 
naar: de Telegraaf, 21 november 2014 
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tekst 4 
 

Resolutie over kiesdrempel op CDA partijcongres 
ingediend door CDA Zuid-Holland 

 
Het CDA Partijcongres op 8 november 2014 bijeen te Alkmaar 
 
Constateert dat: 
− we meer dan genoeg politieke avonturiers hebben en te weinig stabiele 

partijen 
− op dit moment de Tweede Kamer 14 verschillende partijen / 1-persoons 5 

lijsten kent die ieder hun moment moeten zoeken om zich te uiten en zich te 
profileren ten opzichte van de andere partijen / lijsten 

− de profileringsdrang die met deze versplintering samenhangt noch goed is 
voor het parlementair debat, noch voor de besluitvaardigheid van ons 
parlement 10 

− deze versplintering wel gezien kan worden als een afspiegeling van de 
versplintering en vervreemding in onze samenleving, maar daarom nog geen 
gewenst verschijnsel is 

− veel burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties deze versplintering 
allesbehalve waarderen en als onderdeel zien van een niet functionerende 15 

politiek 
− de ook door het CDA gewaardeerde rol van 'staatkundig geweten' van 

kleinere 'getuigenis' partijen door deze ontwikkeling in het gedrang komt 
 
Overwegend dat: 
− in Duitsland te zien valt dat een hogere kiesdrempel tot grotere politieke 20 

stabiliteit leidt en tot een minder door populisme bepaald debat 
− een hogere kiesdrempel onderdeel kan zijn van een noodzakelijke 

herwaardering van de rol van de brede volkspartijen 
− de Kieswet nu de kiesdrempel gelijk stelt aan de kiesdeler: 1 zetel. Een 

beperkte verhoging van de kiesdrempel met 1 zetel tot 2 zetels is binnen de 25 

Nederlandse verhoudingen voldoende, ook om genoeg ruimte te houden voor 
kleinere partijen 

− eenmaal gekozen, blijft gekozen. Veel van de versplintering wordt 
veroorzaakt door afsplitsingen van partijen. In directe zin gaat deze drempel 
versplintering niet tegen. In indirecte zin wel, omdat de drempel voor 30 

onbewezen partijen hoger wordt 
 
Stelt voor dat: 
− het CDA een verhoging van de kiesdrempel opneemt in een volgend 

verkiezingsprogramma 
− een verhoging die effectief neerkomt op een kiesdrempel van ten minste 2 35 

zetels 
 
En gaat over tot de orde van de dag  
 

bron: https://www.cda.nl/actueel/nieuws 
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Opgave 3 Rotterdam pakt criminaliteit aan 

 
tekst 5 
 
Rotterdam pakt criminaliteit aan 
 
(…) De Rotterdamse stadswachten 
Gulten en Hichan gaan dinsdag van 
deur tot deur in de Bloemfontein-
straat in de Afrikaanderbuurt. Ze 
hebben een zwarte rolkoffer bij zich 5 

met informatiemappen en cadeau- 
tjes, onder andere een schakelklok. 
Sinds het voorjaar van 2014 hebben 
stadswachten in dertien wijken op 
vijftigduizend adressen aangebeld. 10 

 
De meeste bewoners in de Bloem- 
fonteinstraat openen met enige 
schroom de deur - een enkele keer 
doet Gulten haar verhaal in het Turks 
aan huisvrouwen met hoofddoek. De 15 

belangrijkste tips: zorg voor een be- 
woonde indruk als je weg bent, leg 
waardevolle spullen uit het zicht en 
zet ladders en vuilcontainers zo neer 
dat het geen kwaad kan als er op 20 

wordt geklommen. Doe ramen en 
deuren op slot, óók als je maar een 
kwartiertje de deur uitgaat. "Een in- 
breker heeft aan drie minuten 
genoeg", zegt Gulten. 25 

"Dat doe ik altijd al, zo heb ik het 
geleerd", zegt bewoonster Melek 
Yilmaz. "Er wordt in deze buurt zeker 
ingebroken, maar ik voel me hier 
veilig. Wat gebeurt, dat gebeurt. 30 

Iedereen kent hier iedereen en let op 
elkaar." Ze neemt de schakelklok 
dankbaar in ontvangst. 
 
De Rotterdamse 'driehoek' (burge- 
meester, politiechef, hoofdofficier van 35 

justitie) zet sinds enkele jaren alles 
op alles om het aantal high impact 
crimes terug te dringen. Dat zijn 
misdrijven die een grote weerslag 
hebben op de slachtoffers: straat- 40 

roven, woninginbraken en overvallen. 
"In 2012 werden we geconfronteerd 
met een overvalgolf. Sindsdien heeft 
het onze volle aandacht", zegt politie- 
chef Frank Paauw. "Een veel- 45 

gemaakte fout is dat de aandacht 
verslapt zodra de cijfers de goede 
kant op gaan. Maar de high impact 
crimes komen, zeker in een grote 
stad als Rotterdam, altijd weer terug 50 

als je er niet meer op let." 
 
De samenwerkingspartners zijn 
tevreden over de resultaten. Het 
aantal straatroven daalde in 2014 
met 24 procent, het aantal overvallen 55 

met 8 procent en het aantal woning- 
inbraken met 9 procent. De daling 
heeft zich in het eerste kwartaal van 
2015 voortgezet. 

 
bron: Bart Dirks, De Volkskrant 29 april 2015 
http://www.volkskrant.nl/binnenland/rotterdam-pakt-criminaliteit-aan  
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Opgave 4 Europa op zoek naar positieve energie 

 
tekst 6 
 
(…) Daar waar de Verenigde Staten 
de afgelopen jaren een enorme 
sprong hebben gemaakt naar 
energie-onafhankelijkheid, mede 
door schaliegas en -olie, groeit in de 5 

Europese Unie het besef dat het 
energiebeleid een zooitje is. Het is 
een lappendeken van (inmiddels) 28 
energiebeleidjes die de externe 
onzekerheden alleen maar erger 10 

maakt. Het strategische plan voor 
een energie-unie dat de Europese 
Commissie vandaag in Brussel pre- 
senteert, is daarom een belangrijk 
ijkpunt in de pogingen om daarin ver- 15 

andering te brengen. Want ook de 
lidstaten zien inmiddels de noodzaak 
van samenwerking in. 
 
(…) Strikt genomen is en blijft 
energiebeleid een zaak van nationale 20 

overheden, niet van Brussel. "Van- 
daag heeft de Europese Unie 
energieregels op Europees niveau, 
maar in de praktijk zijn er 28 natio- 
nale regelgevers. Dat kan zo niet 25 

doorgaan", zo klinkt het streng in een 
uitgelekte conceptversie van het 
commissierapport. 
 
Het nieuwe offensief voor een 
energie-unie komt niet uit Brussel, 30 

maar uit de lidstaten zelf. Vooral één 
ervan: Polen. Vorig jaar hield toen- 
malig premier Donald Tusk, 
inmiddels als voorzitter van de 
Europese Raad een van de mach- 35 

tigste bestuurders in Brussel, een 
vurig pleidooi voor een energie-unie 
om sterker te staan in de onder- 
handelingen met Rusland. 
Tusk stelde voor om de gascontrac- 40 

ten met Rusland voortaan niet per 
land, maar voor de hele EU af te 
sluiten, door een agentschap. Daar- 
mee zou Moskou de kans worden 
ontnomen om EU-lidstaten tegen 45 

elkaar uit te spelen. Een energie-unie 
zal "het Europese project terug- 
brengen naar zijn wortels", schreef 
Tusk, verwijzend naar de oer-
organisatie van Europese samen- 50 

werking, de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal uit 1951. 
 
De centrale EU-inkoper die de Pool 
voorstelde, maakte meteen een ver- 
hitte discussie los, die de verschillen 55 

in energiebenadering tussen de 
lidstaten nog eens pijnlijk onder- 
streepte, vooral tussen Oost en 
West. (…) West-Europese landen, 
waaronder Nederland, zien niets in 60 

zo'n centrale inkoper omdat die de 
vrije marktwerking zou verstoren. Die 
bezwaren kwamen begin deze 
maand luid en duidelijk naar voren op 
een debatbijeenkomst in Brussel van 65 

Eurogas, de koepel van Europese 
gasbedrijven. "De EU riskeert het 
beperken van de handelsvrijheid", zei 
de Nederlandse Gasterra- en 
Eurogas-topman Gertjan Lankhorst 70 

over het collectieve aankoopidee. 
(…) 
 
Dit is nog maar één van de vele 
energiethema's waarover de lidstaten 
zeer verschillend denken en die de 75 

vorming van een Europese energie-
unie lastig maken. Zo is Duitsland 
sinds 2011 zijn kernenergiesector 
aan het afbouwen, na de nucleaire 
ramp in Japan. Andere landen, zoals 80 
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Frankrijk en Groot-Brittannië, zien de 
toekomst voor kernenergie nog 
steeds zonnig in. De Britten, maar 
ook de Polen, hopen dat de EU 
serieus blijft kijken naar schaliegas-85 

exploitatie. Dat is weer een groot 
taboe in Frankrijk. 
 
Lidstaten aan de oostkant van de EU 
hebben andere kopzorgen: zij zijn 
meer dan anderen afhankelijk van 90 

Russisch gas, uiteenlopend van 60 
procent tot zelfs 100 procent in de 
Baltische landen. 
 
In dit web van soms tegengestelde 
belangen en ideeën moet de Euro- 95 

pese Commissie vandaag een 

gemeenschappelijke lijn zien aan te 
brengen. "Onze visie is een energie-
unie waarin de lidstaten inzien dat ze 
van elkaar afhankelijk zijn om veilige 100 

energie aan hun burgers te leveren, 
gebaseerd op echte solidariteit en 
vertrouwen, en een energie-unie die 
met één stem spreekt in mondiale 
kwesties", staat in het rapport van 105 

vandaag. "Onze visie is een 
geïntegreerd, continent-breed 
energiesysteem waarin energie 
vrijelijk over grenzen vloeit, 
gebaseerd op concurrentie en het 110 

best mogelijke gebruik van bronnen, 
en met een effectieve regulering van 
energiemarkten op EU-niveau, waar 
noodzakelijk." (…) 

 
bron: Trouw 25 februari 2015, http://www.trouw.nl  
 
 

Opgave 5 Eerste Kamer over levenslang toezicht 

 
tekst 7 
 
Levenslang toezicht 
 
Het wetsvoorstel om bepaalde ex-
gedetineerden levenslang onder 
'intensief' toezicht te plaatsen, 
nadat ze hun straf hebben uit- 
gezeten, is zeer kritisch door de 5 

Eerste Kamer ontvangen. Het 
wetsvoorstel van staatssecretaris 
Teeven (VVD) is op 18 september 
2014 door de Tweede Kamer aan- 
genomen.  10 

De fracties van VVD, PvdA, D66, 
GroenLinks en SP in de Eerste 
Kamer vragen zich af waaruit de 
noodzaak blijkt om hier nu mee te 
komen. De partijen vragen de 15 

minister waarom niet eerst de 
evaluatie van de huidige maat-
regelen kan worden afgewacht. 

Alleen het CDA geeft aan zich in 
principe in de doelstelling van het 20 

wetsvoorstel te kunnen vinden. 
Eerder bleek de Raad van State ook 
behoorlijk kritisch over dit wetsvoor- 
stel. Hij heeft twijfels over de 
noodzaak en is bang dat te veel 25 

mensen onder dit regime gaan val- 
len. Daarnaast is hij niet overtuigd 
dat levenslang toezicht en gedrags- 
beïnvloedende maatregelen in ver- 
houding staan tot de gepleegde 30 

feiten. Teeven ontkent dat met dit 
wetsvoorstel in feite een (levens- 
lange) strafverzwaring wordt 
ingevoerd. 
(…) 35 
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Noodzaak ontbreekt 
De staatssecretaris heeft aan ver- 
schillende instanties in het veld 
advies gevraagd, waaronder de 
Nederlandse Orde van Advocaten, 40 

het Openbaar Ministerie, de Raad 
voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming, Reclassering 
Nederland, de Raad voor de recht- 
spraak, de Nederlandse Vereniging 45 

voor Rechtspraak, GGZ Nederland 
en de Nationale Politie. Alleen de 
reclassering reageerde enthousiast. 
Volgens Teeven zien "veruit de 
meeste instanties" weinig in dit wets- 50 

voorstel. Volgens hen ontbreekt de 

noodzaak en komt deze wijziging te 
vroeg. In 2008 is de maximale duur 
van het voorwaardelijk toezicht nog 
van drie naar negen jaar verruimd. 55 

Het is volgens de instanties verstan- 
diger eerst de effecten daarvan te 
evalueren. (…) 
Evaluatie na vijftien jaar 
Omdat het kabinet niet van plan is de 60 

verruiming uit 2008 te evalueren, 
heeft de Kamer een motie aan- 
genomen om deze wetswijziging wél 
te evalueren. Dit zal vijftien jaar na 
inwerkingtreding moeten gebeuren. 65 

 

 
bron: https://www.privacybarometer.nl, 25 november 2014 
 

 
 
figuur 1 
 

tegen voor
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CU
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50+

Stemming
Stemming over het voorstel levenslang toezicht

Stemming in de Tweede Kamer is geweest. Het wetsvoorstel ligt nu ter goedkeuring
bij de Eerste Kamer. In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de
Tweede Kamer hebben gestemd.  

 

bron: https://www.privacybarometer.nl, 25 november 2014
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Opgave 6 Journalistiek in tijden van oorlog 

 
tekst 8 
 
Journalistiek in tijden van oorlog;  
Oekraïners worstelen met de waarheid 
 
(…) In de oorlog sneuvelt de waar- 
heid als eerste. Zo ook in Oost-
Oekraïne. Of het gaat over het neer- 
schieten van de MH17 of het besto- 
ken van burgerdoelen waarbij veel 5 

doden vallen, Russische en Oekra- 
iense media vertellen een tegen- 
gesteld verhaal. Op sociale media 
barst het van foto's en filmpjes met 
'bewijsmateriaal' en overal worden 10 

'deskundigen' en 'betrokkenen' 
opgevoerd, met allemaal een eigen 
visie op de werkelijkheid. 
Voor de nog jonge Oekraïense 
onafhankelijke journalistiek is het 15 

schipperen. Breng je altijd de 
waarheid? Moet je aandacht beste- 
den aan het verhaal van de vijand?  
(…) 
StopFake 
"Alles is anders als het oorlog is in je 20 

eigen land," verzucht Jevhen 
Fedchenko, docent en directeur van 
de opleiding journalistiek aan de 
universiteit van Kiev. (…) 
Tijdens de Russische invasie op de 25 

Krim ergerden Fedchenko en zijn stu- 
denten zich zo aan de Russische 
propaganda die de wereld overspoel- 
de, dat ze besloten de Oekraïense 
visie op de waarheid te vertellen. Ze 30 

richtten StopFake op, een website 
waar verhalen in internationale media 
gescreend worden op 'waar of niet 
waar'. Studenten journalistiek en 
afgestudeerden meldden zich aan en 35 

gingen aan de slag. (…) 
StopFake toont tientallen voorbeel- 
den van beeldmateriaal dat in Rus- 

sische media wordt ingezet om 
Oekraïne in diskrediet te brengen. 40 

Met behulp van online zoekprogram- 
ma's tonen de medewerkers aan dat 
foto's van vermeende burgerdoden in 
Oost-Oekraïne in werkelijkheid lang 
geleden gemaakt werden in de oor- 45 

log in Tsjetsjenië of Joegoslavië. 
(…) 
Teksten verdraaid 
De plotselinge vrijlating van televisie- 
verslaggever Nastia Stanko en haar 
geluidsman was volgens haar ook 50 

onderdeel van de Russische propa- 
gandamachine. Na drie dagen en 
nachten werd het ontvoerde tweetal 
uit de kelder gehaald en voor een 
groep Russische journalisten neer- 55 

gezet. "Ik heb niets gezegd, maar 
toch zag ik mezelf 's avonds terug op 
de Russische televisie. Te zien was 
dat we op een terrasje zaten met 
thee en taart, dat we uitgehongerd 60 

besteld hadden na de vrijlating. De 
media suggereerden dat we dat 
hadden gekregen van de separatis- 
ten: "Zo goed werden zij verzorgd." 
"Soms voel ik me een soldaat die in 65 

de frontlinie van een oorlog strijdt," 
zegt Stanko, die gewoon doorgaat 
met haar werk in het oosten. Vorige 
week nog maakte ze een reportage 
in een stadje dat net was 'bevrijd' 70 

door het Oekraïense leger. De men- 
sen waren blij dat de terreur van de 
separatisten afgelopen was, maar 
stonden ook doodsangsten uit. "Ze 
vroegen me of het waar is dat het 75 

Oekraïense leger alle mannen tussen 
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de achttien en de vijftig jaar zal afma- 
ken vanwege medewerking met de 
separatisten. Ik was geschokt dat zij 
dat dachten en vond het belangrijk 80 

dat verhaal te vertellen aan het 
Oekraïens publiek." 
Een dag later zag Stanko haar eigen 
reportage terug op een Russisch 
kanaal. "Ik was verbijsterd. Ze had- 85 

den mijn verslag bewerkt en de teks- 
ten verdraaid. Zo werd als een feit 
gebracht dat het Oekraïense leger 
inderdaad mannen vermoordt. Wat 
me het meest trof, was dat de men- 90 

sen dit verhaal klakkeloos voor waar 
aannamen. Zij zien alleen maar 
Russische media en die geloven zij." 
(…) 
Verantwoordelijkheid 95 

"Voor ons is er geen andere kant van 
het verhaal," stelt Fedchenko. "Ik 
noem de separatisten geen lokale 
opstandelingen, en vertel niet dat zij 
vechten voor onafhankelijkheid, de 100 

Russische taal of religieuze rechten. 
Dat is simpelweg niet wat er aan de 
hand is. De oorlog wordt grotendeels 
gevoerd door huurlingen uit het 
buitenland, die de lokale bevolking 105 

terroriseren." (…) 
Hromadske TV en de media 
Hromadske TV is een internetzender. 
Het is een burgerinitiatief van een 
groep televisiejournalisten die vorig 110 

jaar uit protest tegen censuur opstap- 
ten bij een ander tv-kanaal.  
De eerste uitzending was tijdens de 
eerste dagen van de protest- 
beweging Euromaidan, toen presi- 115 

dent Janoekovitsj geweigerd had een 
samenwerkingsverdrag met Europa 
te tekenen. 
De eerste dagen zond de zender 
simpelweg livestreams uit van de 120 

protesten, iets wat de staatszenders 
vertikten. Op sommige momenten 
trok Hromadske meer kijkers dan de 
gevestigde televisiemedia, een ware 
sensatie in Oekraïne. ( …) 125 

De regering mag dan veranderd zijn, 
het systeem is dat niet. Nog steeds 
bepaalt de regering wat er uitgezon- 
den wordt op de staatsmedia. De 
grote commerciële media zijn in 130 

handen van oligarchen; leiders van 
grote bedrijven met banden met de 
politiek. Ook de huidige president 
Porosjenko, eigenaar van chocolade- 
fabriek Rozhen, heeft een eigen 135 

kanaal: Kanaal 5, een grote zender in 
Oekraïne. Journalisten zijn over het 
algemeen spreekbuizen van de eige- 
naar; zij kunnen niets doen wat de 
bedrijfsbelangen schaadt of politieke 140 

kansen verkleint. Daarmee verloor de 
media de afgelopen jaren het 
vertrouwen van het publiek, wat vaak 
gedesinformeerd achterbleef. (...) 

 
naar: http://www.vn.nl, 4 augustus 2014 
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Examen VWO 
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tijdvak 1 

vrijdag 22 mei 
13.30 - 16.30 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1 Verkiezingen in Caribisch Nederland 
 
Bij deze opgave horen tekst 1, tabel 1 en grafiek 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Bij de verkiezingen van de Tweede Kamer was het opkomstpercentage in 
Caribisch Nederland laag. Omdat het de eerste keer was dat deze 
eilanden mee mochten doen, had de Nederlandse regering voorafgaande 
aan de verkiezingen een informatiecampagne opgezet om de 
kiesgerechtigden te informeren over verschillende aspecten van die 
verkiezingen (tekst 1). Na de verkiezingen is een onderzoek uitgevoerd 
dat antwoord moet geven op de vraag naar de effectiviteit van die 
informatiecampagne. Het onderzoeksrapport bestaat uit een kwalitatief en 
een kwantitatief deel. 
 
Lees tekst 1.  
Tekst 1 is een tekstfragment uit het kwantitatieve deel van het rapport.  
De centrale onderzoeksvraag staat in de regels 43-46 van tekst 1. 

1p 1 Formuleer op basis van de centrale onderzoeksvraag een hypothese. 
 
Zie tabel 1. 
Nederlandse politici hebben weinig aandacht besteed aan de verkiezingen 
in Caribisch Nederland. 

1p 2 Geef aan de hand van tabel 1 een verklaring voor dit gebrek aan 
belangstelling. 
 
Zie de laatste kolom van tabel 1. (Steekproef als % kiesgerechtigden) 
Het percentage van de kiesgerechtigden dat getrokken is voor de 
steekproef is op Saba wel tien keer groter dan op Bonaire. 

2p 3 Leg uit waarom die percentages zo verschillend zijn. 
 
Een geïnterviewde zei: “Voor mij als Nederlander zijn de verkiezingen wel 
belangrijk, voor mij als bewoner van de Cariben niet.” 
Als regionale verschillen belangrijk zijn dan zou je kunnen overwegen om 
het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging te vervangen door een 
districtenstelsel. 

2p 4 Leg uit waardoor het komt dat bij een districtenstelsel regionale belangen 
doorgaans meer aandacht krijgen dan bij een stelsel met evenredige 
vertegenwoordiging. 
 
Stel dat in Nederland een districtenstelsel ingevoerd wordt waarbij ieder 
district recht heeft op één zetel. En dat de districten zo worden ingedeeld 
dat ze de omvang hebben van ongeveer de huidige kiesdeler. 

2p 5 Leg uit dat invoering van een dergelijk districtenstelsel voor Caribisch 
Nederland met betrekking tot het behartigen van de eigen belangen 
waarschijnlijk weinig verschil zal maken. 
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Burgers kunnen op verschillende manieren deelnemen aan het politieke 
proces. Gebruikmaken van het stemrecht is slechts één van de manieren. 
Stel dat Caribische Nederlanders willen dat de belangen van Caribisch 
Nederland vaker expliciet meegewogen worden in de besluitvorming in 
Den Haag. 

4p 6 Geef twee andere manieren om politiek te participeren. Vermeld bij elk 
van beide hoe die manier om politiek te participeren kan bijdragen aan het 
meewegen van de belangen van Caribisch Nederland in Den Haag. 
 
Zie grafiek 1. 
In de maanden oktober en november 2012 hebben getrainde enquêteurs 
met een gestructureerde vragenlijst interviews afgenomen bij plaatsen 
zoals de lokale supermarkt, de lokale middelbare school, diverse 
werkplekken en wijken. Mensen werd gevraagd of ze mee wilden doen 
aan het onderzoek. Als dat het geval was peilde de enquêteur of de 
respondent stemgerechtigd was en ook of deze op de hoogte was van de 
Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen september. Daarna werd de 
vraag gesteld: “Bent u gaan stemmen?” De enquêteur kruiste vervolgens 
ja of nee aan.  
Er is een groot verschil tussen het percentage van de respondenten dat 
zei gestemd te hebben bij de Tweede Kamerverkiezingen en het 
percentage kiesgerechtigden dat daadwerkelijk gestemd heeft. 

2p 7 Beredeneer waardoor het verschil veroorzaakt kan zijn en betrek daarbij 
twee zaken: 
– de wijze waarop respondenten verkregen zijn; 
– het gegeven dat respondenten face-to-face geïnterviewd werden. 
 
 
 

Pagina: 311Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1034-a-15-1-o 4 / 8 lees verder ►►►

Opgave 2  Greenpeace en de internationale politiek 
 
Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Op 19 september 2013 springen 15 gewapende Russische agenten vanuit 
een helikopter op het dek van de Arctic Sunrise, een schip van 
Greenpeace dat vaart onder Nederlandse vlag. De dertig opvarenden 
worden gearresteerd en het schip wordt naar de haven van Moermansk 
gesleept. 
Greenpeace is met de Arctic Sunrise in het noordpoolgebied om aandacht 
te vragen voor Russische olieboringen. Greenpeace noemt de poolzee 
een kwetsbaar natuurgebied en wantrouwt de uitvoerders van de boringen 
omdat deze te weinig maatregelen nemen om de gevolgen van mogelijke 
ongelukken tegen te gaan. 
Volgens het internationaal recht geldt aan boord van schepen die zich in 
internationale wateren bevinden het recht van het land waarvan het schip 
de vlag voert (waar het geregistreerd staat).  
Na enkele vergeefse pogingen richting de Russische overheid om het 
schip en de opvarenden vrij te krijgen stapt Nederland op 21 oktober 2013 
naar het Internationaal Zeerechttribunaal. Nederland eist onmiddellijke 
vrijlating van het Greenpeace schip de Arctic Sunrise en de opvarenden. 
Het is de eerste keer dat Nederland een zaak aanbrengt bij het 
Zeerechttribunaal (tekst 2). 
De zaak trok internationale aandacht en ook het Europees Parlement 
sprak zich uit (tekst 3). 
 
Lees tekst 2. 
Binnen de VN is een zeerechtverdrag opgesteld. In geval van een conflict 
oordeelt het Internationaal Zeerechttribunaal volgens dat zeerechtverdrag. 

4p 8 Geef twee doelstellingen van de VN en leg uit hoe deze passen bij het 
zeerechtverdrag. 
 
Veel internationale regelgeving komt tot stand door intergouvernementele 
besluitvorming. Dat kost vaak veel tijd. 

1p 9 Leg uit waarom intergouvernementele besluitvorming vaak moeilijk tot 
stand komt.  
 
Lees tekst 3. 
De problemen rond de Arctic Sunrise zijn illustratief voor de botsing 
tussen het klassieke en het post-klassieke beeld van de internationale 
orde. 

4p 10 – Geef een omschrijving van de het ‘klassieke beeld van de 
 internationale orde’ en het ‘post-klassieke beeld van de internationale  
 orde’ zodat het verschil tussen beide duidelijk wordt.  
– Leg vervolgens uit dat in deze casus beide beelden van de  
 internationale orde met elkaar botsen.  
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Opgave 3 Straffen voor een veiliger samenleving? 
 
Bij deze opgave hoort tekst 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Prof. dr. R. van Swaaningen, criminoloog aan de Erasmus Universiteit van 
Rotterdam, publiceerde in 2012 een artikel over het nut van straffen. Hij 
pleit ervoor om vooral het doel van straffen voor ogen te houden en om 
meer gebruik te maken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek 
om tot slimmere interventies te komen. Enkele fragmenten van zijn artikel 
staan in tekst 4. 
 
Lees de regels 1 tot en met 14 van tekst 4. 
In de regels 12-14 van tekst 4 wordt beweerd dat de stelling ‘strenger 
straffen leidt tot een veiliger samenleving’ onjuist is.  

1p 11 Wat is in die stelling de afhankelijke variabele en wat is de  
onafhankelijke variabele? 
 
Lees de regels 15 tot en met 41 van tekst 4. 
Het is bekend dat ‘gezeten hebben’ een hogere status oplevert in 
criminele jeugdgroepen. Dit gegeven kan aanleiding zijn voor een 
onderzoek naar de vraag: ‘Is zo’n hogere status gerelateerd aan de kans 
op recidive?’ 
Op basis van een geschikte theorie kan een verwachting ten aanzien van 
de onderzoeksvraag geformuleerd worden. Vervolgens kan onderzoek 
naar de houdbaarheid van een hypothese die theorie versterken of 
verzwakken. We beperken ons tot twee theorieën: de etiketteringstheorie 
en de bindingstheorie. 

5p 12  Geef een korte omschrijving van de etiketteringstheorie.  
 Geef een korte omschrijving van de bindingstheorie.  
 Leg per theorie uit of die bruikbaar is bij het onderzoeken van de 

vraag: is zo’n hogere status gerelateerd aan de kans op recidive? 
 Stel een hypothese op bij deze onderzoeksvraag. 
 
Lees de regels 42 tot en met 63 van tekst 4. 

2p 13 Bevat dit tekstdeel vooral kritiek op een politiek linkse of op een politiek 
rechtse visie op criminaliteit? 
Geef een citaat waaruit dat blijkt en leg je antwoord uit. 
 
Lees de regels 64 tot en met 77 van tekst 4. 

3p 14 Welke kanttekeningen kun je plaatsen bij de statistieken met 
geregistreerde criminaliteit waarop rechtseconomen hun conclusies 
baseren? Geef er drie. 
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Burgers en politici die van mening zijn dat zwaarder straffen niet leidt tot 
minder criminaliteit, kunnen met een beroep op twee doelen van sancties 
toch voorstander zijn van zwaardere straffen. 

4p 15 Beredeneer vanuit twee doelen van sancties dat het opleggen van 
zwaardere straffen toch zinvol kan zijn, ook al neemt de criminaliteit 
daarmee niet of nauwelijks af. 
 
Lees de regels 78 tot en met 90 van tekst 4. 
Delinquenten die een vrijheidsstraf kregen opgelegd recidiveerden veel 
vaker dan delinquenten die een geldboete kregen opgelegd. Er is dus een  
verband tussen enerzijds de soort straf die een delinquent opgelegd kreeg 
en anderzijds het percentage dat recidiveerde. Er zijn ook nog andere 
factoren die een rol spelen bij verschillen in recidive. 

2p 16 Welke andere factor dan de soort straf zou verband kunnen houden met 
verschillen in recidive? Licht je antwoord toe. 
 
Als een verdachte na een sepot opnieuw met het OM in aanraking komt 
kun je in sommige gevallen wel spreken van recidive en in andere 
gevallen niet. Dat hangt af van de reden voor het sepot. Het OM kan 
immers op verschillende gronden een zaak seponeren. 

4p 17 – Geef een reden voor sepot waarna je niet kunt spreken van recidive  
 als de verdachte daarna opnieuw met het OM in aanraking komt. 
– Geef een reden voor sepot waarna je wel kunt spreken van recidive  
 als de verdachte daarna opnieuw met het OM in aanraking komt. 
– Leg je antwoorden uit. 
 

 
Opgave 4 Verstrengeling van media met politiek 

 

Bij deze opgave horen de teksten 5 en 6 uit het bronnenboekje.  
 

Inleiding 
Politici en journalisten hebben elkaar nodig. Dat weten de politici en dat 
weten de verslaggevers ook. Voor burgers en nieuwsconsumenten is de 
vraag relevant of die wederzijdse afhankelijkheid consequenties heeft 
voor de inhoud van het nieuws of voor de besluiten die in de politiek 
genomen worden. Pieter van Os, redacteur bij NRC Handelsblad en 
politicoloog, schreef daar een boek over met de titel Wij begrijpen elkaar 
uitstekend. In de teksten 5 en 6 staan enkele fragmenten uit dat boek. 
 
Lees tekst 5. 

2p 18 Uit welke regels van tekst 5 kun je opmaken dat er sprake is van 
mediatisering van de politiek? Leg ook uit wat mediatisering van de 
politiek inhoudt. 
 
Zie de regels 32 tot en met 37 van tekst 5. 

1p 19 Geef een reden waarom een artikel ‘oppositie tegen kabinetsplannen’ 
over het algemeen niet geplaatst zal worden in een krant. 
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Lees de regels 1 tot en met 19 van tekst 6. 
In dit tekstdeel worden de gevolgen beschreven wanneer de pers 
aandacht besteedt aan een bepaald onderwerp.  

2p 20 Leg uit of in de regels 1-19 van tekst 6 de agendasettingtheorie te 
herkennen is. Geef eerst een korte beschrijving van de 
agendasettingtheorie. 
 
Lees de regels 20 tot en met 64 van tekst 6. 
Van veel redacteuren en verslaggevers is de politieke kleur bekend. Dat 
hoeft de kwaliteit van hun berichtgeving niet in de weg te staan zolang ze 
zich maar aan de journalistieke normen houden.  

2p 21 Geef drie journalistieke normen.  
 
Een lezer die zo objectief mogelijk geïnformeerd wil worden kan er baat 
bij hebben om te weten wat de politieke voorkeur van de verslaggever is. 

2p 22 Wat heeft een dergelijke lezer aan informatie over de politieke voorkeur 
van de verslaggever? Begin je antwoord met een opmerking over de 
vraag of ‘objectiviteit in absolute zin’ mogelijk is. 
 
Zie tekst 6. 
In de regels 20-64 van tekst 6 zijn vier maatschappelijke functies van de 
media te herkennen, waaronder de controle/waakhondfunctie in de regels 
46-50.  

3p 23 Geef de drie andere maatschappelijke functies die te herkennen zijn, met 
bijbehorende citaten en regelnummers. 
 
Zie de regels 43 tot en met 64 van tekst 6. 
Het begrip medialogica geeft een beschrijving van de interactie tussen 
media, politiek en publiek.  

3p 24 – Wat houdt medialogica in? 
 Leg met behulp van het begrip medialogica uit waarom een deel van 

de burgers zich zal afkeren van de politiek. 
 Leg met behulp van het begrip medialogica uit waarom een deel van 

de burgers betrokken zal raken bij de politiek. 
 
Zie de regels 20 tot en met 42 van tekst 6. 
Er is veel veranderd in de politieke cultuur in Nederland in de afgelopen 
zestig jaar. Dat kun je zien als je de beschrijving in dit tekstdeel vergelijkt 
met de huidige situatie. 

2p 25 Geef één woord waarmee die verandering in de politieke cultuur benoemd 
kan worden en leg uit waaruit die verandering blijkt. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 5 Een Kamerlid stapt op  
 
Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2012 werd het kabinet-Rutte II van VVD en PvdA gevormd. De beide 
partijen haalden bij de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012 
samen een meerderheid van 79 zetels. Désirée Bonis bezette één van die 
zetels en was woordvoerder Buitenlandse Zaken voor de PvdA. 
In juni 2013 stapte Désirée Bonis uit de Tweede Kamer. Twee maanden 
later staat in NRC Handelsblad een ingezonden brief van Désirée Bonis 
(tekst 8) waarin zij haar vertrek uitlegt en een redactioneel artikel (tekst 7) 
over die ingezonden brief.  
 
Lees tekst 7 en 8 
De verklaring van Bonis voor haar vertrek gaat onder andere over de 
verhouding die de regering heeft met het parlement. Die verhouding kan 
getypeerd worden met het begrip dualisme of monisme. 

2p 26 Leg aan de hand van een gegeven uit tekst 7 uit of die tekst een meer 
dualistisch of een meer monistisch beeld van de Nederlandse politiek 
schetst. 
 
De Kamer heeft drie taken. Bonis heeft de Kamer verlaten omdat ze te 
weinig in kon brengen bij één van die drie taken. 

3p 27 – Bij welke van die taken had Bonis te weinig inbreng? 
– Geef ook de andere twee taken van de Kamer. 
 
Bonis was teleurgesteld over wat zij als individueel Kamerlid in de Kamer 
kon betekenen en stapte op. Dat zij te weinig invloed uit kon oefenen is 
mede een gevolg van het Nederlandse kiesstelsel.  

3p 28 Leg uit dat het Nederlandse kiesstelsel als gevolg heeft dat individuele 
Kamerleden vaak weinig invloed hebben op het beleid van de regering. 
Formuleer je uitleg in drie gedachtenstappen. 
 
NRC Handelsblad is een kaderkrant. De redactie plaatst de ingezonden 
brief van Désirée Bonis (tekst 8) en schrijft bovendien zelf een artikel over 
die brief (tekst 7). 

2p 29 Past het plaatsen van deze twee berichten bij een kaderkrant? Leg je 
antwoord uit aan de hand van twee kenmerken van kaderkranten. 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1 Verkiezingen in Caribisch Nederland 

 
tekst 1 
 
Op 12 september 2012 ging de be-
volking van Bonaire, Saba en  
Sint-Eustatius voor de eerste keer 
naar het stembureau om te stemmen 
voor de Tweede Kamer. Om de 5 

bevolking goed te informeren over 
het belang van de verkiezingen en 
wat de functie is van de Tweede 
Kamer heeft het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 10 

Koninkrijksrelaties een aparte 
voorlichtingscampagne opgezet voor 
de inwoners van Caribisch Nederland 
met een lokale invulling en het thema 
‘U gaat toch ook stemmen?’. 15 

De voorlichtingscampagne richtte 
zich op de regels rondom het 
stemmen, zoals welke locaties als 
stembureau fungeren, openingstijden 
van de stembureaus, de noodzaak 20 

van een ID en stempas, de mogelijk-
heid tot geven van volmacht, en de 
mogelijkheid om een nieuwe stempas 

te halen indien deze is kwijtgeraakt. 
Daarnaast werden de taken van de 25 

Tweede Kamer genoemd, en de 
vertegenwoordigingsfunctie van de 
Tweede Kamer voor de inwoners van 
Caribisch Nederland. Het opkomst-
percentage bij deze verkiezingen 30 

was laag. Het Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties 
en de communicatieafdeling van de 
Rijksdienst Caribisch Nederland 
wilden de effectiviteit van de voor-35 

lichtingscampagne getiteld ʻU gaat 
toch ook stemmen?ʼ laten onderzoe-
ken. Het betreft een onderzoek onder 
de kiesgerechtigden van Bonaire,  
Saba en Sint-Eustatius. 40 

De onderliggende rapportage betreft 
het kwantitatieve deel van het onder-
zoek. De centrale onderzoeksvraag 
luidt: “In hoeverre was de voorlich-
tingscampagne ʻU gaat toch ook 45 

stemmen?ʼ effectief?”
 
bron: Kwantitatief Onderzoek naar effect Informatiecampagne Tweede  
    Kamerverkiezingen 2012 
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tabel 1 
 
Aantal kiesgerechtigden en respondenten per eiland en totaal aantal 
kiesgerechtigden van Nederland 
 
Eiland Aantal 

kiesgerechtigden 
Aantal 

respondenten 
Steekproef als % 

kiesgerechtigden 

Bonaire 10.336 193 1,9% 
Saba 802 159 19,8% 
Sint-Eustatius 1.760 176 10% 
Totaal 

Caribisch 

Nederland 

12.898 528  

   

 Totaal Nederland   12.524.152  

 

 naar: Kwantitatief Onderzoek naar effect Informatiecampagne Tweede 
     Kamerverkiezingen 2012 
 

 
grafiek 1 
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 bron: Kwantitatief Onderzoek naar effect Informatiecampagne Tweede  
     Kamerverkiezingen 2012 
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Opgave 2 Greenpeace en de internationale politiek  

 
tekst 2 
 
Tribunaal: Rusland moet crew en schip laten gaan 
 
Het Internationaal Zeerechttribunaal 
in Hamburg heeft besloten dat Rus-
land het Greenpeace-schip Arctic 
Sunrise en de bemanning tegen een 
borgsom van 3,6 miljoen euro moet 5 

laten gaan. (…) 
 
Rusland erkent de uitspraak echter 
niet. Het Internationaal Zeerecht-
tribunaal heeft niet de bevoegdheid 
om over het opbrengen van de Arctic 10 

Sunrise en opvarenden te oordelen,  

verklaarde het Russische ministerie 
van Buitenlandse Zaken in een 
reactie. 
 
Het ministerie wijst erop dat Rusland 15 

in 1997 het zeerechtverdrag van de 
Verenigde Naties slechts gedeeltelijk 
heeft ondertekend. (...) Bovendien 
hebben het schip en de bemanning 
de internationale en Russische wet-20 

geving geschonden, aldus het 
ministerie. 
(…) 

 

naar: de Volkskrant, 22 november 2013  

tekst 3 
 
Europees Parlement:  
aanklacht tegen Greenpeace activisten “disproportioneel” 
 
Het Parlement debatteerde op 
woensdag met de Raad en de 
Commissie over de situatie rond de 
28 Greenpeace-activisten – onder 
wie twee Nederlanders – en twee 5 

journalisten die in Rusland vastzitten. 
De Russische autoriteiten enterden 
het Greenpeace-schip Arctic Sunrise 
op 19 september na een protestactie 
tegen het boren in de Barentszzee 10 

vanaf een Gazprom-olieplatform.  
Tijdens het debat lieten de Rus-
sische autoriteiten weten dat de aan-
klacht wegens piraterij vervalt en dat 
de activisten en journalisten nu 15 

verdacht worden van hooliganisme, 
waar een kortere gevangenisstraf 
voor staat. De aanklachten zijn hoe 
dan ook “disproportioneel”, zeggen 
Parlementariërs. Zij zien dit als een 20 

bedreiging van de democratie, vrij-
heid van meningsuiting en vrijheid 
van demonstratie. 
Parlementsleden riepen de Raad en 
de Commissie op stappen te onder-25 

nemen om de gevangenen vrij te 
krijgen. De arbitrageprocedure die 
Nederland begon bij het Zeerecht-
tribunaal werd toegejuicht.

 
bron: persbericht naar aanleiding van debat in de plenaire vergadering  

   van het Europese Parlement op 23 oktober 2013 
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Opgave 3 Straffen voor een veiliger samenleving? 

 
tekst 4 
 
De roep om strenger straffen 
 
Politici suggereren dat meer straf-
baar stellen, meer dwangmiddelen 
en strenger straffen Nederland veili-
ger zouden maken. Zo eenvoudig is 
het niet. 5 
 

Als het werkelijk zo is, dan zou 
wereldkampioen streng straffen, de 
Verenigde Staten, het veiligste land 
ter wereld zijn en de Scandinavische 
landen, waar relatief mild wordt ge-10 

straft, gebukt gaan onder een 
enorme criminaliteit. De stelling dat 
strenger straffen tot een veiliger 
samenleving leidt, is dan ook onjuist. 
 

Effecten van sancties 15 

De tijd dat criminologen meenden dat 
straffen niet werkt, ligt echt lang 
achter ons, maar we moeten nu niet 
in het andere uiterste vervallen en te 
veel van straf verwachten. Uit eva-20 

luatieonderzoek is bekend, dat er 
grote verschillen bestaan tussen de 
effecten van diverse sancties. Zij 
kunnen leiden tot zowel een afname 
van de criminaliteit als tot een toe-25 

name. Vaak hebben ze geen enkel 
effect. 
 

Afschrikkende werking 
Voorstanders van strenger straffen 
wijzen vaak op de afschrikwekkende 30 

werking van gevangenisstraf. Dat is 
echter meer een aanname dan een 
empirische realiteit. Zo werkt het 
misschien bij mensen die voor het 
eerst met justitie in aanraking komen 35 

en die in de samenleving ook iets te 
verliezen hebben, maar op de  
diehards maakt detentie weinig 
indruk. ‘Gezeten hebben’ heeft soms 

zelfs iets aantrekkelijks. In criminele 40 

jeugdgroepen levert het status op. 
De afschrikkende werking van de 
straf is vooral een mantra van  
rechtseconomen, die denken dat de 
mens een rationeel handelend wezen 45 

is dat permanent kosten en baten 
tegen elkaar afweegt. De calcule-
rende burger is voor hen een axioma, 
terwijl de meeste criminologen die 
aanname ter discussie stellen. 50 

Uiteraard zijn er ook onder crimine-
len calculerende burgers, maar de 
meeste huis-tuin-en-keuken-
delinquenten zijn erg slecht in staat 
de consequenties van hun handelen 55 

te overzien. Velen zien, vanwege hun 
slechte startpositie, voor zichzelf 
weinig mogelijkheden om met legale 
middelen een redelijk bestaan op te 
bouwen. De slechte jeugd is helaas 60 

een realiteit. Of de delinquente 
oplossing een rationele afweging is, 
is maar de vraag. 
 

Verschillen in zienswijze 
Gezien de grote verschillen in 65 

benaderingswijzen, is het niet ver-
wonderlijk dat er ook andere conclu-
sies worden getrokken over het ef-
fect van (streng) straffen. De rechts-
econoom kijkt naar statistische ont-70 

wikkelingen, de criminoloog naar de 
maatschappelijke werkelijkheid 
achter de cijfers. De rechtseconoom 
beschouwt cijfers over geregistreer-
de criminaliteit als feiten, terwijl de 75 

criminoloog wijst op de vertekenin-
gen die erin zitten.         
Uit recidivecijfers kan ook niet wor-
den afgeleid dat hoe harder er wordt 
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gestraft, hoe minder delinquenten in 80 

herhaling vervallen. Eerder is het 
omgekeerde het geval. De recidive-
percentages van volwassen delin-
quenten liggen bij kortgestraften rond 
65%, bij langgestraften 50%, bij taak-85 

gestraften 33%, bij voorwaardelijk 
veroordeelden 35%, bij mensen die 
een geldboete hebben opgelegd 
gekregen 22% en bij personen wier 
zaak is geseponeerd op 25%. (…) 90 

 

naar: R. van Swaaningen 
uit: Openbaar Bestuur, een tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek 
 
 

Opgave 4 Verstrengeling van media met politiek

 
tekst 5 
 
Hoe Haagse verslaggevers denken, 
is van belang: hoe ze naar politiek 
kijken, welke intenties ze volksver-
tegenwoordigers toedichten, enzo-
voorts. Want journalisten hebben 5 

invloed. 
Op een van de symposia over de 
relatie tussen pers en politiek, die 
opvallend vaak bleken te worden 
georganiseerd in Den Haag, gaf 10 

politicus Ronald Plasterk, destijds 
minister van OC&W, een interessant 
compliment aan de kranten. “Ze zijn 
van groot belang,” zei hij, “al was het 
maar omdat ik in de krant lees waar 15 

het in de politiek over gaat.” 
Ik vond dat toen een merkwaardige 
uitspraak. Bizar eigenlijk. Ik was er 
toch om hem te volgen, om zo iets te 

weten te komen over wat er in de 20 

politiek speelde? Maar hij zei mij te 
volgen, en mijn collega’s, om te 
weten wat er in de politiek belangrijk 
was. 
(…) Het was in week twee, aan het 25 

einde van een ochtend waarin ik in 
een korte tijd een rondje Kamerleden 
had gebeld, van alle tien politieke 
partijen in de Tweede Kamer één. Ik 
wilde vaststellen hoe groot het verzet 30 

was tegen het kabinetsvoorstel. 
Resultaat van het rondje bellen: de 
oppositie is tegen, wat natuurlijk 
geen Kamermeerderheid oplevert. 
Jammer, want een artikel ‘oppositie 35 

tegen kabinetsplannen’ is geen 
artikel. (…) 

 

naar: P. van Os, Wij begrijpen elkaar uitstekend, 2013  
 
tekst 6 
 
Amerikaanse wetenschappers laten 
zien dat burgers hun politici afreke-
nen op de onderwerpen die populair 
zijn bij de pers. Als journalisten 
graag en veel over misdaad schrij-5 

ven, zelfs als misdaadcijfers dalen, 
dan wordt misdaad voor politici de 
grootste vijand van de publieke zaak, 

wat fijn is voor partijen die traditie-
getrouw hameren op misdaadbestrij-10 

ding. Als journalisten daarentegen 
graag schrijven over toenemende 
armoede en de reportage bij de 
voedselbank weer in zwang raakt, 
dan speelt dat de ‘eigenaren’ van het 15 

‘probleem’ armoede in de kaart. Ik 
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zet aanhalingstekens omdat dit de 
woorden zijn waarin de wetenschap- 
pers het mechanisme graag duiden. 
(…) 
De fractievoorzitter van de KVP in de 20 

Tweede Kamer, Carl Romme, was tot 
1952 ‘staatkundig hoofdredacteur’ 
van de Volkskrant, destijds een 
katholieke krant. De hoofdredacteur 
van Trouw, de gereformeerde 25 

Sieuwert Bruins Slot, was tegelijker-
tijd fractievoorzitter van de ARP in de 
Tweede Kamer. En een van de 
grootste kranten van het land,  
Het Vrije Volk, met meer dan twee-30 

honderd redacteuren en tientallen 
regionale kantoren, was het officiële 
partijblad van de PvdA. Tot in de 
jaren tachtig keek niemand ervan op 
dat de gereformeerde Sytse Faber 35 

zowel lid was van de Kamerfractie 
van het CDA als lid van de hoofd-
redactie van het Friesch Dagblad. 
Jan Schinkelhoek concludeerde niet 
ten onrechte dat de journalistiek  40 

decennialang ‘in dienst stond van de  
politiek’. 
(...) 
Wel, in rapporten over pers en 
politiek hoor je de klacht nog steeds. 
Mensen ‘keren zich af van de poli-45 

tiek’. Redenen te over. Tegelijkertijd 
wordt geklaagd dat journalisten zich 
niet meer gedragen als waakhonden 
van de democratie, maar als enter-
tainers. Waken is vermaken gewor-50 

den. 
Tussen al die wetenschappers zijn er 
maar een paar te vinden met een 
andere opvatting. Zoals hoogleraar 
populaire cultuur Liesbet van 55 

Zoonen. In haar originele studie 
‘Entertaining the Citizen’ beweert zij 
dat de tegenstelling tussen amuse-
ment en politiek een valse is en dat 
soaps, talkshows, aansprekende 60 

persoonlijkheden en zelfs popmuziek 
kiezers van onthechte toeschouwers 
tot betrokken staatsburgers kunnen 
maken. (....) 

 

naar: P. van Os, Wij begrijpen elkaar uitstekend, 2013 
 
 

Opgave 5 Een Kamerlid stapt op 
 

tekst 7 
 

Ex-fractielid PvdA: partij liet buitenlandbeleid door VVD bepalen  
 

door Mark Kranenburg 
BINNENLAND Het in juni opgestapte 
Tweede Kamerlid Désirée Bonis 
(PvdA) verwijt de fractie van haar 
partij een gebrek aan eigen inbreng 
in het buitenlands beleid. Om de VVD 5 

als coalitiepartner en de ‘eigen’ mi-
nister Frans Timmermans (Buiten-
landse Zaken, PvdA) ter wille te zijn, 
zouden uitgangspunten van de PvdA 
stelselmatig opzij worden gezet. 10 

“Ik heb moeten constateren dat de 
buitenlandhoek klaarblijkelijk aan de 

VVD is gegund”, schrijft Bonis van-
daag op de opiniepagina van NRC 
Handelsblad. Het is voor het eerst 15 

dat Bonis met haar kritiek naar buiten 
treedt. 
 

Debat Israël was ‘de druppel’ 
 

De ‘druppel’ die voor haar ‘de emmer 
deed overlopen’ en haar deed be-20 

sluiten het parlement te verlaten was 
het debat in de Tweede Kamer in juni 
van dit jaar over de omstreden muur 
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die Israël in de bezette Palestijnse 
gebieden heeft gebouwd.  25 

In dat debat diende zij een (later ver-
worpen) motie in waarin de regering 
opgeroepen werd bij gesprekken met 
Israël en de Palestijnse Autoriteit 
over intensivering van de betrek-30 

kingen met Nederland aan beide 
staten kenbaar te maken dat zij het 
internationaal recht dienden te 
respecteren. 
De motie werd tijdens het debat door 35 

minister Timmermans ontraden om-
dat hij dit beschouwde als het stellen 
van voorwaarden vooraf. Volgens 
Bonis was haar motie onder druk van 
de fractieleiding al sterk afgezwakt. 40 

“Ik heb geen ruimte ervaren om de  

vigerende lijn enigszins bijgesteld te 
krijgen.” 
In een toelichting zegt Bonis dat zij 
voorafgaand aan het debat haar 45 

motie juist minder stellig had ge-
formuleerd om deze voor minister 
Timmermans acceptabel te maken. 
 

‘Massage’ om alle neuzen dezelfde 
kant op te laten staan 50 
 

In haar stuk heeft het ex-Kamerlid 
het over een ‘vaardige regie’ binnen 
de fractie, door ervaren Kamerleden 
ook wel als ‘massage’ aangeduid om 
‘alle neuzen dezelfde kant op te laten 55 

staan’. Zij wil dit verder niet verdui-
delijken omdat het hier interne 
fractiezaken betreft. (…)

 

naar: NRC Handelsblad, 24 augustus 2013 
 

tekst 8 
 

Daarom stapte ik op als Kamerlid 

(…) Ja, het zijn belangrijke besluiten 
waar ons land voor staat op sociaal-
economisch vlak en zeker, het kabi-
net staat daarbij voor moeilijke keu-
zes. Dat vergt stuurmanskunst. Het 5 

leidt ook tot een intrinsieke drang: de 
(fractie-)rijen moeten gesloten, en 
valkuilen vermeden worden, omwille 
van het hogere goed. 
Maar zouden parlementariërs van 10 

coalitiepartijen hun positie niet meer 
eer aan doen door, vanuit de eigen 
staatsrechtelijke verantwoordelijk-
heid, op onderdelen meer afstand te 
nemen van het kabinetsbeleid? Door, 15 

na goed en gedegen intern debat, 
vanuit de eigen partijdoelen – hetzij 
die van de PvdA of die van de VVD, 

dat is hier om het even – waar nuttig 
of nodig een Kamermeerderheid met 20 

oppositiepartijen te smeden? Zouden 
deze fracties daarmee niet zowel 
democratischer als effectiever zijn in 
het binnenhalen van de eigen doelen 
in de door mij aangedragen casus, 25 

een internationale inzet met een 
meer sociaaldemocratische signa-
tuur? 
Wat het zwaarst is, moet het zwaarst 
wegen; het oordeel daarover is uit-30 

eindelijk aan de kiezer. In de ge-
schetste omstandigheden vond ik dat 
ik als Kamerlid onvoldoende toege-
voegde waarde kon hebben op het 
terrein van mijn deskundigheid en 35 

passie: het buitenlands beleid. (…)
 

naar: D. Bonis, NRC Handelsblad, 24 augustus 2013 
 

einde  einde  einde  
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Examen VWO 

2015 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 68 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
vrijdag 22 mei

13.30 - 16.30 uur

VW-1034-f-15-1-o 
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Aanwijzing voor de kandidaat 
 
 
Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 
 
 

Opgave 1  Kroatië toegetreden tot de EU 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 en figuur 1 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Kroatië is een van de staten in de Balkan die voorheen tot Joegoslavië 
behoorden. In 1991 verklaarde Kroatië zich onafhankelijk. In het oosten 
van Kroatië woedde na 1991 een heftige burgeroorlog. Etnische Serviërs 
die woonden in de oostelijke provincies van Kroatië vochten tegen de 
Kroaten. De burgeroorlog eindigde in 1995 met het verdrijven van de 
meeste Serviërs uit het land.  
In 1992 erkenden de lidstaten van de Europese Unie Kroatië. Sinds 2004 
was Kroatië kandidaat-lidstaat van de Europese Unie en op 1 juli 2013 is 
Kroatië als 28e land toegetreden tot de EU.   
Deze opgave gaat over de onafhankelijkheid van Kroatië en de toetreding 
tot de EU. 
 
Lees de regels 1 en 2 van tekst 1.  
Voordat Kroatië in 2004 kandidaat-lidstaat werd van de EU, was er sprake 
van staatsvorming. 

2p 1 Leg uit dat er in Kroatië vóór 2004 sprake was van staatsvorming. Gebruik 
in je uitleg: 
 twee kenmerken van staatsvorming; 
 per kenmerk een gegeven uit bovenstaande inleiding. 
 
Gebruik de regels 1 tot en met 41 van tekst 1. 
Bij staatsvorming is sprake van institutionalisering.  

1p 2 Leg aan de hand van een voorbeeld uit tekst 1 uit dat er in Kroatië sprake 
is geweest van institutionalisering. 
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Gebruik de regels 42 tot en met 67 van tekst 1.  
Minister Vesna Pusic verdedigt het besluit dat de EU de Nobelprijs voor 
de Vrede heeft gekregen. 
Internationale verhoudingen en het gedrag van staten kunnen beschreven 
en verklaard worden met behulp van verschillende theorieën: realistische 
theorieën, liberale theorieën, marxistische theorieën, sociaal- 
constructivistische theorieën en politiek-psychologische theorieën. In haar 
redenering lijkt Pusic impliciet uit te gaan van enkele van deze theorieën.  

4p 3  Noem van twee theorieën over het gedrag van staten een kenmerk dat 
te herkennen is in tekst 1. 

 Geef bij elk kenmerk van deze theorieën een voorbeeld uit de 
regels 42 tot en met 67 van tekst 1. 

 
De Europese integratie is begonnen om een einde te maken aan de 
talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden, die hun hoogtepunt 
kenden in de Tweede Wereldoorlog. Om veiligheid en stabiliteit in Europa 
te realiseren verenigden in 1950 zes Europese landen zich economisch 
en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Dit was de 
voorloper van de Europese Unie (EU). De EU is door de jaren heen sterk 
gegroeid. Inmiddels telt de EU 28 lidstaten. 

3p 4 Leg uit dat zowel de ontwikkeling van de Europese samenwerking 
 op economisch gebied  
 als op politiek gebied  
heeft bijgedragen aan het proces van globalisering. 
Gebruik in je antwoord een hoofddoel van de Europese samenwerking. 
 
Gebruik tekst 2. 
Wanneer en hoe naties ontstaan, is een punt van wetenschappelijke 
discussie tussen twee scholen: de modernistische school en de 
nationalistische school (critici van de modernistische school). 
In 1991 verklaarde Kroatië zich onafhankelijk en werd het een natiestaat.  

2p 5 Leg uit volgens welke school er in de gebieden die onder Kroatië vallen al 
vóór 1991 sprake was van natievorming. 
Gebruik in je uitleg: 
 twee kenmerken van die school en 
 bij elk kenmerk een gegeven uit tekst 2. 
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Kroatië is vanaf juli 2013 lid van de EU. Dit lidmaatschap heeft gevolgen 
voor de machtspositie van Kroatië binnen Europa.  
Stelling: de macht van Kroatië in Europa is met de toetreding tot de EU 
toegenomen. 

2p 6 Geef een argument voor deze stelling. 
Gebruik in je antwoord: 
 de rol van de Raad van de Europese Unie en  
 het kernconcept macht. 

2p 7 Geef een argument tegen deze stelling. 
Gebruik in je antwoord: 
 de rol van de Raad van de Europese Unie en  
 het kernconcept macht. 
 
Gebruik tekst 3. 
Nederland stemde in met de toetreding van Kroatië tot de EU. De 
toetreding komt overeen met de uitgangspunten van het Nederlandse 
buitenlandbeleid. 

2p 8 Leg uit dat de instemming van Nederland met de toetreding van Kroatië 
tot de EU overeenkomt met twee uitgangspunten van het Nederlandse 
buitenlandbeleid.  
Geef bij één uitgangspunt een voorbeeld uit tekst 3. 
 
 

Opgave 2  Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving 
 
Bij deze opgave horen teksten 4 tot en met 6, tabel 1 tot en met 3 en 
figuur 2.  
 
Inleiding 
In de Troonrede 2013 van het kabinet-Rutte II stond de volgende passage 
over de participatiesamenleving: “Het is onmiskenbaar dat mensen in 
onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en 
zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het 
tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke 
verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatie-
samenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijk-
heid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.” Deze passage 
zorgde voor enige politieke beroering. 
De term participatiesamenleving is volgens de fractieleider van de SP 
Emile Roemer een eufemisme voor ‘zoek het zelf maar lekker uit’ (zie 
tekst 4). 
Vooral onder de kabinetten-Drees (1948-1958) is een belangrijke aanzet 
gegeven tot de uitbouw van de sociale zekerheid (Werkloosheidswet, 
Algemene Ouderdomswet). In de periode 1958-1966 werd verder gewerkt 
aan uitbouw van de verzorgingsstaat. Er kwamen nieuwe regelingen voor 
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kinderbijslag en arbeidsongeschiktheid, er werd een sociaal minimum 
ingevoerd, de Algemene Bijstandswet verving de Armenwet. 
Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw kwamen de betaalbaarheid en 
houdbaarheid van de verzorgingsstaat steeds meer ter discussie te staan. 
De laatste jaren ging het maatschappelijke en politieke debat over de 
verzorgingsstaat steeds meer over de participatiesamenleving.  
Deze opgave gaat over bovenstaande ontwikkelingen. 
 
Gebruik tekst 4. 

1p 9 Beargumenteer of het standpunt van Rutte over de participatie-
samenleving in tekst 4 een ideologische uitspraak genoemd kan worden.  
Gebruik in je antwoord het kernconcept ideologie. 
 
Gebruik de regels 37 tot en met 50 van tekst 4. 
Verschillende wetenschappelijke benaderingen geven verschillende 
verklaringen voor maatschappelijke veranderingen. 

2p 10  Geef vanuit de marxistische benadering een verklaring voor de 
verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. 

 Geef vanuit de marxistische benadering een verklaring voor het feit 
dat er al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw gestreefd wordt 
om de overheidsuitgaven te beperken.  

 
Gebruik tekst 5. 

2p 11 Geef vanuit het structureel functionalisme een verklaring voor de 
verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.  
Gebruik in je antwoord een gegeven uit tekst 5. 
 
Gebruik tekst 5. 
Het ontstaan van de verzorgingsstaat heeft een aantal maatschappelijke 
gevolgen gehad. 

2p 12 Leg uit dat de opkomst van de verzorgingsstaat heeft geleid tot het 
verzwakken van traditionele sociale instituties. 
Gebruik in je antwoord een gegeven uit tekst 5. 
 

1p 13 Leg uit dat de opkomst van de verzorgingsstaat heeft gezorgd voor 
nieuwe vormen van institutionalisering. 
 
Gebruik tekst 5 en tekst 6. 
Het ontstaan van de klassieke verzorgingsstaat heeft geleid tot één van 
de paradoxen van modernisering.  

3p 14 Leg uit welke paradox van modernisering te herkennen is in tekst 5 en 
tekst 6. 
Gebruik in je uitleg een gegeven uit tekst 5 en een gegeven uit tekst 6. 
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Het ontstaan van de verzorgingsstaat is te verklaren vanuit verschillende 
deelprocessen van de modernisering van de westerse samenleving. 
Rationalisering op economisch gebied is zo’n deelproces.  

3p 15 Geef een verklaring voor het ontstaan van de verzorgingsstaat. 
Gebruik in je verklaring: 
 het kernconcept modernisering; 
 rationalisering op economisch gebied en  
 het begrip welvaart. 
 
Naast economische ontwikkelingen hebben ook veranderingen in de 
sociale en politieke verhoudingen geleid tot het ontstaan van de 
verzorgingsstaat. 

4p 16 Leg uit welke veranderingen in 
 de sociale verhoudingen en 
 politieke verhoudingen in Nederland (sinds de industriële revolutie) 
hebben geleid tot het ontstaan van de verzorgingsstaat. 
Gebruik in je uitleg de kernconcepten macht, representatie en sociale 
(on)gelijkheid. 
 
Politieke ideologieën hebben verschillende visies op de participatie-
samenleving. 

2p 17 Geef de visie van de confessionele ideologie op de participatie-
samenleving.  
Gebruik in je antwoord een uitgangspunt van de confessionele ideologie. 

2p 18 Geef de visie van de socialistische ideologie op de participatie-
samenleving. 
Gebruik in je antwoord een uitgangspunt van de socialistische ideologie. 
 
Gebruik tabel 1. 
Tabel 1 laat zien wat achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, 
opleiding en kerkgang zeggen over de kans dat iemand maatschappelijk 
participeert zoals informele hulp verlenen, vrijwilligerswerk doen en 
meedoen aan een collectieve actie.  

3p 19  Formuleer een hypothese die getoetst wordt met de 
onderzoeksgegevens in rij 9 van tabel 1. 

 Wat is de onafhankelijke variabele en wat is de afhankelijke variabele 
in deze hypothese? 

 Leg uit of deze hypothese weerlegd wordt of bevestigd. 
 

2p 20 Geef een verklaring voor het verschil in participatie tussen mensen die 
vaak naar de kerk gaan en mensen die soms naar de kerk gaan, zoals 
weergegeven in rij 9 van tabel 1. 
Gebruik in je antwoord het kernconcept sociale institutie. 
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Gebruik tabel 1. 
Rij 5 van tabel 1 laat het verband zien tussen opleiding en de mate van 
participatie.  

2p 21 Beargumenteer of in rij 5 sprake is van een causaal verband. 
 
Gebruik tabel 1.  
Maatschappelijke vraagstukken kunnen met behulp van de hoofd- en 
kernconcepten van maatschappijwetenschappen beschreven worden. 

2p 22 Leg uit welke gegevens uit tabel 1 je in verband kunt brengen  
 met het hoofdconcept verhouding en 
 met een passend kernconcept bij dit hoofdconcept. 
 
Gebruik tabel 2. 
Tabel 2 geeft opvattingen weer van de gehele bevolking en van diverse 
categorieën mensen over vijf stellingen over solidariteit.  
De stellingen over solidariteit hebben betrekking op verschillende 
maatschappelijke vraagstukken.  

2p 23 Leg uit welke stelling uit tabel 2 je in verband kunt brengen met een 
kernconcept van het hoofdconcept binding. 
 
Gebruik tabel 2. 

2p 24 Leg uit welke stelling uit tabel 2 je in verband kunt brengen met een 
kernconcept van het hoofdconcept verandering. 
 
Gebruik tabel 3 en figuur 2. 

2p 25  Welk verschil in opvatting is er tussen laag en hoog opgeleiden in 
tabel 3 over stelling 3 “De overheid is onmisbaar voor de solidariteit 
tussen sterken en zwakken.”?  

 Geef een verklaring voor dit verschil waarbij je gebruikmaakt van 
gegevens uit figuur 2. 
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Opgave 3  Sport in de samenleving 
 
Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8, tabel 4 en figuur 3 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Sport en bewegen nemen in de Nederlandse samenleving een belangrijke 
plaats in. Mensen sporten zelf, zijn vrijwilliger voor een sportvereniging of 
zijn op een andere manier betrokken bij sport. Volgens het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn sport en bewegen goed voor de 
lichamelijke en mentale gezondheid en voor het onderhouden van sociale 
contacten. Het beleid van het ministerie is erop gericht om meer mensen 
aan het sporten en het bewegen te krijgen.  
 
Lees de regels 1 tot en met 23 van tekst 7. 
Door het schrijven en uitgeven van partijprogramma’s vervullen politieke 
partijen enkele belangrijke functies in het proces van politieke 
besluitvorming: articulatie en aggregatie (zie de regels 1 tot en met 8 van 
tekst 7). 

4p 26  Geef een beschrijving van elk van deze functies toegespitst op sport in 
de gemeente. 

 Leg uit welk kernconcept past bij de beschrijving van elk van deze 
functies.  

 
Gebruik de regels 24 tot en met 54 van tekst 7. 
Het aantal lidmaatschappen van NOC*NSF is sterk gestegen. 

2p 27 Geef aan de hand van een voorbeeld uit de regels 24 tot en met 54 van 
tekst 7 een verklaring voor de stijging van het aantal lidmaatschappen van 
NOC*NSF. 
Gebruik in je antwoord een kernconcept bij het hoofdconcept verandering.  
 
Gebruik tabel 4. 
Sommige kinderen sporten minder dan andere kinderen. Leeftijd speelt 
een rol in sportdeelname van kinderen: oudere kinderen doen minder aan 
sport dan jongere kinderen (zie ‘leeftijd’ in tabel 4). 

4p 28  Noem twee andere factoren uit tabel 4 die de sportdeelname van 
kinderen het meest negatief beïnvloeden. 

 Leg van elk van deze twee factoren uit waarom deze de 
sportdeelname van kinderen negatief beïnvloedt. Gebruik in je uitleg 
voor elke factor een passend kernconcept. 
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Gebruik figuur 3. 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 
hebben het Mulier Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
gepeild in hoeverre de bevolking belang hecht aan politieke en ambtelijke 
aandacht voor sport op lokaal niveau. De opvattingen van de bevolking 
staan in figuur 3. 
In de publicatie van het Mulier Instituut staat ook een uitkomst van 
onderzoek onder de gemeenten: “Gemeenten gaven aan te gaan 
bezuinigen op onderhoud en renovatie van bestaande 
sportaccommodaties, op schoolzwemmen en op de tarieven voor 
sportaccommodaties.”  

1p 29 Geef aan wat de representativiteit van gemeenteraden is op het terrein 
van sport. Leg je antwoord uit. Vergelijk daarvoor bovenstaande plannen 
van de gemeenten met de opvattingen van de bevolking uit figuur 3. 
 
Lees tekst 8. 
In tekst 8 staat een deel van de verantwoording van het onderzoek dat 
door het Mulier Instituut is uitgevoerd. Elk onderzoek moet voldoen aan 
verschillende wetenschappelijke eisen.  

2p 30 Geef aan wat de onderzoekers hebben moeten doen om te voldoen aan  
 de eis van betrouwbaarheid en 
 de eis van representativiteit. 
 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Opgave 1  Kroatië toegetreden tot de EU 

 
tekst 1 
 
Interview Vesna Pusic1): ‘Nu wij EU-lid worden is niemand euforisch’ 
 
Staatsvorming is het aller-
belangrijkste van onze toetreding. 
Het heeft ons gedwongen om al onze 
instituties tegen het licht te houden 
en te hervormen. We konden ons er 5 

niet vanaf maken, zoals hier in de 
regio gebruikelijk is. Als we op 1 juli 
2013 toetreden, zijn we daar ruim 
twaalf jaar mee bezig geweest. Toen 
we begonnen zag de EU er anders 10 

uit en waren wij een ander land.  
Bij de eerste uitbreiding met landen 
uit Midden- en Oost-Europa in 2004 
was iedereen euforisch: het 
betekende het definitieve einde van 15 

de Koude Oorlog. De toetreding in 
2007 van Roemenië en Bulgarije was 
pure geopolitiek. Die landen 
voldeden niet aan alle criteria, maar 
de EU wilde ze erbij hebben. 20 

Met ons is strenger onderhandeld. Er 
kwamen nieuwe eisen op het gebied 
van rechterlijke macht en grond-
rechten. We hebben nog twee jaar 
onder extra toezicht gestaan. 25 

Vergeet niet dat wij straks de eerste 
nieuwe lidstaat zullen zijn waar 
recent nog een oorlog is uit-
gevochten. Hier zijn hele steden 
verwoest en 15.000 doden gevallen. 30 

Ik zeg dat niet om zielig te doen maar 
om aan te geven welke extra 
problemen er waren: verzoening, 
wederopbouw, het Joegoslavië-
tribunaal. 35 

Nu wij lid worden is niemand 
euforisch. Hier niet en in Europa niet. 
Het lidmaatschap betekent niet het 
einde van onze problemen. Maar het 
zal ons wel meer stabiliteit en 40 

veiligheid geven. 
(…) 
 
De Nobelprijs2) is heel belangrijk. Ik 
vind ook echt dat de EU hem 
verdiend heeft. Wie daar cynisch 
over is, moet zich realiseren dat die 45 

prijs niet voor ons is maar voor de 
grondleggers van de Europese 
eenheid. Mensen die na eeuwen van 
vreselijke oorlogen – in het bijzonder 
de twee wereldoorlogen – iets 50 

uitzonderlijks bedacht hebben. 
Politiek en organisatorisch het beste 
idee dat de mensheid ooit heeft 
bedacht: landen laten samenwerken 
die eeuwenlang op voet van oorlog 55 

hadden geleefd. Etnische, religieuze, 
economische en politieke 
aartsvijanden. 
Die mensen hebben elkaar weten te 
vinden. (…) De grondleggers van de 60 

EU hebben een manier gevonden om 
oorlog uit te bannen en die manier 
werkt nog altijd, lang na hun dood. 
Deze prijs is voor hen en voor hun 
idee. Wij moeten nog maar bewijzen 65 

dat we in hun schaduw kunnen 
staan. 

 
bron: www.nrc.nl, 8 december 2012 
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figuur 1 
 
Kroatië       
 

SLOVENIË

KROATIË

BOSNIË
HERCEGOVINA

MONTENEGRO

HONGARIJE

 
 
 

noot 1 Vesna Pusic (1953) is minister van Buitenlandse en Europese Zaken van Kroatië sinds 

2011. Daarvoor was ze elf jaar parlementslid. 

noot 2 De Nobelprijs voor de Vrede is een prijs die wordt toegekend aan mensen/organisaties 

die zich hebben ingezet voor de bevordering van vrede. Deze prijs werd in 2012 

toegekend aan de EU. 
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tekst 2 
 
Kroatië 
 
EU-lid sinds: 2013; hoofdstad: 
Zagreb; oppervlakte: 56.594 km²; 
bevolking: 4.398.150; munteenheid: 
kuna; Schengengebied: de 
verwachting is dat Kroatië in 2015 lid 5 

wordt van Schengen. 
De Kroaten vormen met 89,6% de 
grootste bevolkingsgroep. De  
belangrijkste taal is Kroatisch en de 
meeste bewoners zijn katholiek 10 

(87,8%). 
 
Het land is sinds 1991 een 
onafhankelijk land. Tot die tijd 
maakte het meer dan 70 jaar deel uit 
van het voormalige Joegoslavië. 15 

 

Het hertogdom Kroatië ontstond in de 
8e eeuw en werd 200 jaar later een 
koninkrijk. Het werd decennialang 
sterk beïnvloed door het naburige 
Oostenrijk-Hongarije en kwam van de 20 

15e tot 17e eeuw regelmatig in 
conflict met het Ottomaanse Rijk. 
 
In 1967 vroegen Kroatische 
schrijvers om meer autonomie op het 
gebied van taal en cultuur. Dit 25 

resulteerde in een beweging voor 
politieke, economische en culturele 
vrijheden. 
 
In 1971 vroegen demonstranten om 
meer autonomie; een beweging die 30 

bekendstaat als de Kroatische Lente. 
 
 naar: europa.eu en www.bbc.com/news/world-europe 
 
 
tekst 3 
 
Referendum positief, Kroatië wordt lid van Europese Unie 
 
Twee op de drie Kroaten willen dat 
hun land toetreedt tot de Europese 
Unie (EU). Dat blijkt uit een 
referendum dat zondag werd 
gehouden. Vanaf 1 juli 2013 mag het 5 

Balkanland volwaardig lid worden 
van de Unie. 
De opkomst voor het referendum was 
44 procent. (…). 
 
Hervormingen  
Minister van Buitenlandse Zaken Uri 10 

Rosenthal (VVD) is tevreden met de 

uitslag van het referendum. “Kroatië 
heeft zich overtuigend uitgesproken 
voor een toekomst in de Europese 
Unie. Ik moedig ze aan door te gaan 15 

met de hervormingen.” 
De EU eist van Kroatië dat het land 
de corruptie en criminaliteit aanpakt. 
Als het land dit onvoldoende doet, 
kan de kandidatuur nog worden 20 

tegengehouden. Als Kroatië wordt 
toegelaten, is het de 28ste lidstaat 
van de EU. 
(…) 

 
bron: www.elsevier.nl, 23 januari 2012 
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Opgave 2  Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving 

 
tekst 4 
 
Rutte: participatiesamenleving is geen bezuiniging 
 
De participatiesamenleving heeft een 
negatief imago, maar dat is niet 
terecht. Het gaat niet om een 
verkapte bezuinigingsagenda van het 
kabinet. “De ontwikkeling naar een 5 

participatiesamenleving is geen doel 
van beleid, maar een ontwikkeling 
die gaande is. En de Staat moet er 
op een verstandige manier mee 
omgaan.”   10 

Premier Mark Rutte zei dat maandag 
tijdens de jaarlijkse Willem Drees-
lezing in Den Haag.  
 
Omdat we het willen 
Volgens Rutte bestaat “de 
samenleving van vroeger, waarin 15 

anderen wisten wat goed was voor 
jou” niet meer. Mensen nemen zaken 
in hun omgeving steeds meer in 
eigen hand. “Niet omdat het moet, 
maar omdat het kan en omdat ze het 20 

willen.” 
 
Schild voor zwakken 
Rutte vindt dat een positieve 
ontwikkeling. Maar die vraagt wel 
een andere rol van de Staat. “De 
Staat is en blijft een schild voor de 25 

zwakken. Ook over 10 of 20 jaar 

hebben we in Nederland een 
fatsoenlijke WW-regeling en een 
solide AOW.” (…) 
 
Zoek het zelf maar uit 
Het begrip ‘participatiesamenleving’ 30 

werd door koning Willem-Alexander 
gebruikt in de troonrede. Het leidde 
tot veel kritiek. Zo is de term volgens 
SP-leider Emile Roemer een 
eufemisme voor ‘zoek het zelf maar 35 

lekker uit’. 
 
Niet nieuw 
De premier bestrijdt de woorden van 
Roemer niet alleen, hij wijst er ook op 
dat het woord ‘participatie-
samenleving’ al 20 jaar oud is. Het 40 

werd volgens hem in de jaren 90, 
gebruikt door PvdA-premier Wim 
Kok. Ook diens opvolger Jan Peter 
Balkenende (CDA) gebruikte het 
vaak. Het debat over de grenzen van 45 

de verzorgingsstaat is volgens Rutte 
evenmin nieuw. “Al sinds de oliecrisis 
(begin jaren zeventig van de vorige 
eeuw) zijn we in Nederland bezig om 
de uitgaven te temmen.” 50 

(…) 

 
bron: www.binnenlandsbestuur.nl, 14 okt 2013 
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tekst 5 
 
Naar een participatiesamenleving: een nieuwe visie op sociaal beleid 
 
(…) De rol van de overheid en van 
burgers verandert. Er wordt meer 
gevraagd van partijen uit de 
samenleving om bij te dragen aan het 
realiseren van maatschappelijke 5 

opgaven. 
Dit is vaak ingegeven door 
bezuinigingen: ‘de overheid trekt zich 
terug’ en ‘de burger moet meer eigen 
verantwoordelijkheid nemen’. De 10 

opgave is met minder middelen 
hetzelfde of meer te realiseren. Zo 
valt althans te lezen in menig 
bestuurlijke visie. 
Het wensbeeld is dat burgers en 15 

maatschappelijke partijen zelf 
initiatieven nemen en dat zij veel 
meer dan nu zelfstandig tot 
oplossingen komen. (…) 
Concreet gaat het om vrijwilligers-20 

werk, informele zorg (mantelzorg), 
zelforganisaties, bewoners-
organisaties, cliëntenorganisaties, 
informele netwerken en verenigingen. 

De aandacht van gemeenten op dit 25 

moment is vooral gericht op het 
vergroten van de zelfredzaamheid en 
het aanspreken van het eigen sociale 
netwerk. 
(…) 
Met de opbouw van de 30 

verzorgingsstaat na de Tweede 
Wereldoorlog is een belangrijke 
sprong gemaakt. Daarmee komt een 
einde aan de charitatieve samen-
leving waarin burgers zijn aan-35 

gewezen op hun eigen sociale 
netwerk, de armenzorg of liefdadig-
heid van particulieren en kerken. Dit 
had een willekeurig karakter. Burgers 
moesten zelf hun weg zoeken en 40 

waren afhankelijk van de goed-
geefsheid van anderen. Zorg was 
geen recht, maar een gunst. Dit 
veranderde fundamenteel met de 
invoering van wettelijke garanties op 45 

voorzieningen zoals de Algemene 
bijstandswet in 1963. (…) 

 
 naar: Partners en Pröpper-publicaties, december 2012 
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tekst 6 
 
Sociale veerkracht als vangnet 
 
Als we proberen de solidariteit tussen 
mensen volledig via de overheid te 
organiseren, lopen we vast in een 
inefficiënte, onpopulaire en dure 
bureaucratie. Pieter Hilhorst pleit 5 

daarom voor het versterken van de 
sociale veerkracht van mensen zelf. 
Maar: “De logica moet niet zijn dat 
alles wat de overheid niet meer kan 
waarmaken mensen nu maar zelf 10 

moeten oplossen.” 
 
Meneer Dilshad zit al zeven jaar in 
de bijstand. Zijn Nederlands is goed, 
maar hij heeft een stevig accent. Hij 
is inmiddels begin vijftig. Zijn kansen 15 

op de arbeidsmarkt zijn niet bijster 
groot. In de documentaire Sta me bij 

van Suzanne Raes en Monique 
Leesterhuis over de sociale dienst in 
Zutphen is te zien dat meneer 20 

Dilshad de eerste jaren dat hij 
bijstand ontving vooral met rust 
gelaten is. Een nieuwe consulente 
legt zich er niet bij neer. Meneer 
Dilshad moet naar de 25 

werkvoorziening. “Een plek voor 
mongolen”, noemt meneer Dilshad 
dat. Hij doet er niks anders dan 
doosjes vouwen.  
Meneer Dilshad heeft zo de twee 30 

uitersten van de sociale dienst leren 
kennen: de lakse uitkeringsfabriek en 
het strenge trajectencircus. Van 
beide is hij niet veel beter geworden. 
(…)

 
 naar: www.wbs.nl/opinie, 2 juli 2011 
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tabel 1 
 
Achtergronden van participatie, bevolking van 18 jaar en ouder, 2012-2013; 
geschatte effecten1) 
 

 

 
 naar: SCP, december 2013  
 
Toelichting op tabel 1 
De geschatte effecten betreffen steeds een vergelijking tussen twee waarden van 
één variabele.  
Voorbeeld bij  de variabele geslacht in rij 1: de positieve score (0,39***) van 
‘vrouw in plaats van man’ bij informele hulp en de negatieve score (-0,22*) bij 
vrijwilligerswerk geeft aan dat vrouwen meer informele hulp geven dan mannen 
maar minder vrijwilligerswerk doen dan mannen. 
Significantie: de p-waarde geeft de kans aan dat het geschatte effect niet op 
toeval berust. De p-waarde laat zien hoe significant de effecten zijn: hoe kleiner 
deze waarden, hoe kleiner de kans dat de waarneming op toeval berust. 

  informele 
hulp 

vrijwilligers-
werk 

collectieve 
actie2) 

1 vrouw in plaats van man    0,39*** -0,22* -0,26** 

2 18-34 jaar in plaats van 35-64 jaar -0,88*** -0,40*** -0,40*** 

3 65 jaar in plaats van 35-64 jaar -0,35* -0,42** -0,74*** 

4 laagopgeleid in plaats van 
middelbaar opgeleid -0,29* -0,63*** -0,51*** 

5 hoogopgeleid in plaats van 
middelbaar opgeleid -0,06    0,38***    0,52***

6 laag in plaats van gemiddeld 
huishoudensinkomen -0,25    0,09    0,21 

7 hoog in plaats van gemiddeld 
huishoudensinkomen    0,16    0,05    0,15 

8 gaat niet naar de kerk in plaats van 
soms -0,10 -0,24* -0,40*** 

9 gaat vaak naar de kerk in plaats 
van soms    0,41**    0,92***    0,29 

noot 1 significantie: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05 

noot 2 Collectieve actie: heeft zich de afgelopen twee jaar samen met anderen wel eens 

ingespannen voor de buurt, een bepaalde groep in de gemeente of een kwestie van 

gemeentelijk of (inter)nationaal belang. 
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tabel 2 
 
Opvattingen over solidariteit, bevolking van 18 jaar en ouder, 2013 (in 
procenten); n = 1.077  
 

 
 bron: SCP, mei 2013 
 

  zeer 
oneens 

oneens neutraal eens zeer 
eens 

ik 
weet 
het 
niet 

1 “Het wordt in Nederland 
steeds meer ieder voor zich.” 0 6 11 49 33 1

2 “Nederlanders zijn nu 
minstens zo solidair met 
elkaar als 20 à 30 jaar 
geleden.” 10 53 18 9 2 9

3 “De overheid is onmisbaar 
voor de solidariteit tussen 
sterken en zwakken.” 1 10 21 44 20 3

4 “De overheid moet minder 
solidariteit in de samenleving 
organiseren en dat meer aan 
de mensen zelf overlaten.” 7 40 33 12 3 5

5 “In het geval van financiële 
problemen zou ik liever 
geholpen worden door 
mensen uit de buurt dan door 
de gemeente.” 5 33 37 16 4 5
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tabel 3 
 
Nettosteun voor stellingen over solidariteit, bevolking van 18 jaar en ouder 
(in procentpunten) 
 

 stelling 1 
meer ieder 
voor zich 

stelling 2 
minstens 
zo solidair 

stelling 3 
overheid 
onmisbaar 

stelling 4 
minder 
overheid 

stelling 5 
liever steun 
uit de buurt 

allen +76 -53 +52 -31 -18

geslacht   

man (50%) +77 -52 +51 -28 -15

vrouw (50%) +75 -54 +53 -34 -20

leeftijd   

18-34 (30%) +70 -46 +48 -31 -13

35-54 (41%) +77 -56 +52 -35 -18

55+ (30%) +81 -55 +56 -25 -22

opleiding   

laagopgeleid 
(20%) +85 -60 +35 -18 -8

middelbaar 
opgeleid (43%) +80 -54 +49 -33 -12

hoogopgeleid 
(36%) +67 -47 +65 -35 -30

 
 naar: SCP, mei 2013 
 
Toelichting op tabel 3 
Tabel 3 verwijst naar de stellingen in tabel 2. 
Het gaat om nettosteun van diverse categorieën voor de vijf stellingen die ook 
staan in tabel 2. 
Vermeld zijn de verschillen tussen percentages voorstanders en tegenstanders 
van de stellingen. Dus +76 bij de categorie ‘allen’ bij de eerste stelling is de 
resultante van 82% die het eens (49%) en zeer eens (33%) is min 6% die het 
(zeer) oneens is met de stelling. Zie tabel 2.  
De score van ‘ik weet het niet’ uit tabel 2 is in de berekening weggelaten.  
Een positief getal betekent dat de instemming met de stelling groter is dan de 
afwijzing en een negatief getal betekent dat de afwijzing van de stelling groter is 
dan de instemming. 
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figuur 2 
 
Institutioneel vertrouwen naar voltooide opleiding, 2010 
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 naar: CBS, 2010 
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Opgave 3  Sport in de samenleving 

 
tekst 7 
 
De sport groeit, maar lidmaatschap is van minder betekenis 
 
Veel politieke partijen hadden in de 
aanloop naar de gemeenteraads- 
verkiezingen een paragraaf over 
sport in hun partijprogramma 
opgenomen. Vaak wordt daarin 5 

geschermd met de belangrijke functie 
die sportverenigingen in de 
maatschappij vervullen. 
De sportvereniging is de ruggengraat 
van de Nederlandse sport en een 10 

belangrijk onderdeel van onze 
sociale infrastructuur. Meer dan 25 
procent van de Nederlandse 
bevolking participeert regelmatig in 
activiteiten die door sport-15 

verenigingen worden georganiseerd. 
Het Nederlandse succes in veel 
(Olympische) sporten wordt ook 
deels toegeschreven aan deze hoge 
organisatiegraad. De sport is 20 

bovendien de belangrijkste sector in 
Nederland wat het aantal uren 
vrijwilligerswerk betreft. (…) 
 
Het aantal lidmaatschappen in de 
georganiseerde sport stijgt al jaren. 25 

Lag het totale ledenaantal van 

NOC*NSF1) in 1996 nog rond 
4.477.000 leden, eind 2012 was dit 
gestegen naar ongeveer 5.225.000 
leden. Aangezien het aantal 30 

sportverenigingen in diezelfde 
periode afnam van 30.022 naar 
25.084, lijkt de conclusie 
gerechtvaardigd dat het gemiddeld 
ledenaantal per sportvereniging in 35 

Nederland is gestegen. Het is echter 
de vraag of dit inderdaad het geval 
is.  
Een flink aantal sportbonden is, 
mede onder druk van het 40 

marktdenken in de sport, begonnen 
met het introduceren van individueel 
lidmaatschap. Dit type lidmaatschap 
kan direct bij de bond worden 
afgesloten, zonder tussenkomst van 45 

een sportvereniging. Sporters zoals 
hardlopers en toerfietsers, die los 
van een vereniging hun sport wensen 
te beoefenen, kunnen zo voor een 
relatief laag bedrag profiteren van 50 

wedstrijddeelname, verzekeringen of 
informatie die door de betreffende 
sportbond wordt aangeboden. (…) 

 
naar: www.socialevraagstukken.nl, 22 maart 2014 

 

 

noot 1 Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie. Daarin zijn alle 

sportbonden vertegenwoordigd. 
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tabel 4 
 
Totaaleffect van factoren die sportdeelname beïnvloeden, kinderen 
van 5-17 jaar (gestandaardiseerde coëfficiënten)1) ; n = 2.202 
 

 totaaleffect 

financiële factoren  

   arm huishouden -0,05* 

kenmerken van het gezin  

   eenoudergezin -0,07*** 

kenmerken van de ouders  

   niet-westerse herkomst -0,19*** 

   opleidingsniveau   0,19*** 

   geen betaald werk (ouder/beide ouders) -0,05* 

   gezondheid   0,01 

   onvoldoende sociale participatie2) -0,12*** 

   materiële deprivatie3) -0,15*** 

kenmerken van het kind  

   sekse (1=meisje, 0= jongen) -0,05* 

   leeftijd -0,19*** 

kenmerken van de omgeving  

   sociaaleconomische status woonwijk -0,06** 

 

naar: SCP, 2010 
 

Toelichting op tabel 4 
Door het gebruik van gestandaardiseerde coëfficiënten kun je de effecten 
van verschillende variabelen met elkaar vergelijken, zelfs als die 
variabelen met verschillende schalen gemeten zijn. 
Voorbeeld van interpretatie van totaaleffect -0,19*** bij variabele leeftijd: 
de leeftijd van het kind heeft een negatief effect op sportdeelname: 
oudere kinderen sporten minder dan jongere kinderen. Het verband 
tussen leeftijd en sportdeelname is statistisch significant.  
Significantie: de p-waarde geeft de kans aan dat het geschatte effect niet 
op toeval berust. De p-waarde laat zien hoe significant de effecten zijn: 
hoe kleiner deze waarden hoe kleiner de kans dat de waarneming op 
toeval berust. 

noot 1 significantie: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05 

noot 2 indicatoren die hier gehanteerd zijn: sport, uitstapjes naar bioscoop, dierentuin, op 

vakantie gaan, vrienden thuis op bezoek krijgen, etc. 

noot 3 indicatoren die hier gehanteerd zijn: het hebben van basisgoederen, luxe goederen, 

geld om met activiteiten mee te doen 

Pagina: 346Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-f-15-1-b 14 / 14 lees verder ►►►

figuur 3 
 
Waar zou uw gemeente op moeten bezuinigen of investeren als het 
om sport- en beweegbeleid gaat ? (in % van de bevolking, 18-79 jaar) 
n = 1.504 
 

0 10 20 30 40 50

investerenbezuinigen

geen van deze

onderhoud/renovatie bestaande sportaccomodaties

vakleerkrachten lichamelijke opvoeding op basisscholen

jeugdsportfonds of andere minimaregelingen

samenwerking andere sectoren (onderwijs/welzijn/zorg)

doelgroepbeleid (jeugd/ouderen/gehandicapten)

sport en beweegprojecten op school

schoolzwemmen

sportstimuleringsprojecten

subsidies aan verenigingen

aantal werknemers voor sportbeleid en -uitvoering

tarieven sportaccomodaties

nieuwe sportaccomodaties

topsport(evenementen)

%
Legenda:

 
 
 bron: Mulier Instituut, 2014 
 
tekst 8 
 
Onderzoeksverantwoording 
 
De resultaten in figuur 3 zijn afkomstig uit het vragenblok sport en 
gemeenten van het Nationaal Sport Onderzoek (NSO) 2013 van het 
Mulier Instituut. Voor het NSO 2013 is gebruikgemaakt van een 
internetpanel. De onderzoekspopulatie van het vragenblok in de NSO 
bestaat, na weging, uit 1.504 respondenten van de volwassen bevolking.  
 
naar: Mulier Instituut, 2014 

einde  
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Examen VWO 

2015 
tijdvak 2 

dinsdag 16 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1 De Correspondent 
 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In september 2013 ging een nieuw nieuwsmedium van start met de naam 
‘De Correspondent’. De aanjager van het project was Rob Wijnberg, 
voormalig hoofdredacteur van NRC Next.  
Tekst 1 bestaat uit delen van het manifest dat geschreven is bij de 
lancering van het nieuwsmedium. De Correspondent verschijnt niet in 
druk; als abonnee kun je alle artikelen online lezen. 
 
Lees de regels 1 tot en met 36 van tekst 1. 
De Correspondent heeft voor zichzelf vijf gedragsregels opgesteld (zie de 
regels 22-36) waarmee de hypegevoeligheid afneemt. 

4p 1 Beredeneer voor twee van die vijf regels dat deze regels kunnen 
voorkomen dat De Correspondent meegaat in een hype. Verwerk in je 
antwoord twee karakteristieke kenmerken van een hype.  
 
Lees de regels 37 tot en met 52 van tekst 1. 
In regel 48 staat dat De Correspondent subjectief is. 

2p 2 Leg uit dat objectiviteit in absolute zin in de journalistiek niet mogelijk is.  
 
In regel 33 wordt factchecking genoemd. Factchecking past bij 
verslaggeving volgens de journalistieke normen. Die schrijven onder 
andere voor dat een journalist meerdere bronnen moet raadplegen, dat hij 
moet streven naar objectiviteit en naar een juiste weergave van feiten. 

3p 3 – Geef twee journalistieke normen die hierboven nog niet genoemd zijn. 
– Geef een citaat uit de regels 20-52 van tekst 1 waarin één van die 

twee door jou genoemde normen te herkennen is. Leg je antwoord uit. 
 
Lees de regels 51-52 van tekst 1. 

2p 4 Leg aan de hand van een theorie over de invloed van de massamedia uit 
dat een krant een actor is in de samenleving. 
 
In de regels 119-124 worden in één zin commerciële gedrevenheid, 
hypegevoeligheid en oppervlakkige verslaggeving naast elkaar geplaatst. 
Eén van deze drie kan de oorzaak zijn van de andere twee. 

3p 5 – Welke van de drie is de oorzaak van de andere twee? 
– Leg de twee relaties kort uit. 
 
Lees de regels 53 tot en met 142. 
De Correspondent is een nieuwsmedium. De meeste nieuwsmedia 
hebben een redactiestatuut. 

2p 6 Geef twee verschillende redenen op grond waarvan je Het manifest een 
redactiestatuut kunt noemen. 
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De frustraties waarvan sprake is in de regels 119-124 van tekst 1, kun je 
zien als een uiting van een belangenconflict. 

2p 7 Geef die twee conflicterende belangen. 
 
 

Opgave 2 Rondhangen 
 
Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie 
over de voortgang van de aanpak van problematische jeugdgroepen. 
Tekst 2 bestaat uit enkele fragmenten uit de rapportage van 12 november 
2013. De minister benadrukt daarin het belang van een actieve overheid 
op dit terrein en verwijst daarbij naar onderzoek om zijn beleidskeuzes te 
onderbouwen. Tabel 1 komt uit dezelfde rapportage en betreft leden van 
problematische jeugdgroepen die bij de politie bekend zijn. 
Tekst 3 gaat over een onderzoek van Evelien Hoeben dat enkele 
maanden later gepubliceerd werd. Zij richtte haar aandacht op 
hangjongeren en de plekken waar ze rondhingen. 
 
Lees de regels 1 tot en met 12 van tekst 2. 
In tekst 2 wordt onderscheid gemaakt tussen criminaliteit en overlast.  

2p 8 Leg uit wat het juridische verschil is tussen gedrag dat in de tekst 
crimineel gedrag wordt genoemd en gedrag dat in de tekst aangeduid 
wordt als gedrag dat overlast veroorzaakt. 
 
Lees tekst 2. 
De minister wijst erop dat de huidige “integrale aanpak” van 
jeugdcriminaliteit “het meest veelbelovend” is (regels 18-21).  

4p 9 Geef twee kenmerken van integraal veiligheidsbeleid die te herkennen 
zijn in tekst 2 en leg je antwoord uit. 
 
Kinderen onder de 12 jaar kunnen zelf niet strafrechtelijk vervolgd 
worden. Dit hangt samen met een uitgangspunt van ons strafrecht. 

2p 10 Welk uitgangspunt van ons strafrecht is dat en leg uit waarom dat op  
12-minners van toepassing is.  
 
Lees de regels 47 tot en met 56 van tekst 2. 

2p 11 Geef twee taken van de politie waarbinnen het toepassen van Pro Kid 
risicosignaleringsinstrument 12-min past.  
 
Minister Opstelten (VVD) pleit voor vroegtijdig overheidsingrijpen om 
delinquent gedrag op latere leeftijd te voorkomen. 

1p 12 Geef vanuit het liberalisme een motivering voor dergelijk 
overheidsingrijpen. 
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In 2012 werden meer dan 17.000 jongeren verwezen naar Halt.  
Hun zaken werden daardoor niet aan de rechter voorgelegd.  

4p 13 – Geef een reden voor beleidsmakers om voor jongeren het HALT- 
 traject in te voeren. Leg je antwoord uit. 
– Leg tevens uit of bij dit beleid sprake is van ‘daderrecht’ of van  
 ‘daadrecht’. 
 
Zaken tegen jongeren die tussen de 12 en 18 jaar oud zijn worden 
behandeld door de kinderrechter. 

2p 14 Welke uitzondering geldt soms voor deze regel en in welk soort zaken 
wordt die uitzondering gemaakt? 
 
Zie tabel 1. 
In tabel 1 staan vier mogelijkheden om delicten af te doen. Een 
strafbeschikking kan alleen door een officier van justitie opgelegd worden 
en niet door een rechter. 

2p 15 Welke van de andere drie mogelijkheden behoort of behoren ook tot het 
arsenaal van de officier van justitie en niet tot het arsenaal van de 
rechter? 
 
Lees tekst 3. 

3p 16 Formuleer een hypothese die past bij het onderzoek naar het rondhangen 
uit tekst 3 en geef aan wat daarbij de afhankelijke en wat de 
onafhankelijke variabele is.  
 
Resultaten van onderzoek kunnen al dan niet aansluiten bij theorieën die 
een verklaring geven voor criminaliteit. 

2p 17 Van welke theorie kun je zeggen dat hij door dit onderzoek ondersteund 
wordt? Leg je antwoord uit. 
 
 

Opgave 3 Vaarwel, internationale rechtsorde  
 
Bij deze opgave hoort tekst 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Na de annexatie van de Krim door Rusland werd voor veel mensen 
duidelijk dat ze een verkeerd beeld hadden gehad van de 
machtsverhoudingen in de wereld. Tekst 4 is een verslag van een 
interview met Eric A. Posner (1965), hoogleraar internationaal recht aan 
de universiteit van Chicago. Volgens Posner is de internationale 
rechtsorde, zoals die door sommige landen verondersteld wordt, een 
illusie.  
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Lees tekst 4. 
De internationale orde kan vanuit verschillende perspectieven bekeken 
worden. Daarbij onderscheiden we het klassieke en het post-klassieke 
beeld van de internationale orde. Volgens Posner geeft slechts één van 
beide perspectieven een juist beeld van de internationale orde en is het 
andere perspectief een illusie. 

2p 18 Geef een citaat uit tekst 4 waaruit je op kunt maken welk van beide 
beelden Posner juist acht. Leg je antwoord uit.  
 
De VN hebben een orgaan dat als taak heeft recht te spreken in conflicten 
tussen landen. Hoewel zijn beslissingen bindend zijn, worden ze niet altijd 
uitgevoerd.  

2p 19 – Hoe heet dat orgaan? 
– Hoe komt het dat beslissingen van dat orgaan niet altijd worden  
 uitgevoerd? 
 
Zie de regels 36 tot en met 38. 
Veel voormalige Oostbloklanden werden lid van de NAVO waarvan ze 
veiligheid verwachtten. De NAVO probeert veiligheid te realiseren door 
middel van een afspraak die de leden met elkaar gemaakt hebben (en 
waarvan artikel 5 uit het verdrag van 1949 de kern vormt). 

2p 20 Wat houdt deze afspraak in en geef aan op welke wijze men denkt dat 
geweld ermee wordt voorkomen.  
 
 

Opgave 4 Gedoogmacht 
 
Bij deze opgave hoort tekst 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Een minderheidskabinet heeft voor zijn beleid altijd ook steun nodig van 
andere partijen dan de coalitiepartijen. Zo wist het kabinet Rutte II (2012) 
de steun te krijgen van verschillende partijen met uiteenlopende politieke 
visies. Elke partij overweegt, voordat het steun toezegt, in hoeverre de 
eigen politieke, electorale en strategische doelen met het geven van steun 
gediend worden.  
In tekst 5 staat hoe Arie Slob van de ChristenUnie zijn gedoogmacht 
probeert in te zetten om zijn doelen te realiseren. 
 
Lees tekst 5. 

2p 21 Geef twee oorzaken waardoor het kan gebeuren dat de Tweede Kamer en 
de Eerste Kamer een andere politieke samenstelling hebben. 
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De verhouding tussen kabinet en parlement kan gekarakteriseerd worden 
als monistisch of dualistisch. 

2p 22 Leg uit of in tekst 5 sprake is van een meer monistische of dualistische 
verhouding. 
 
De opmerking van Arie Slob is gericht aan het kabinet. Hij maakt bewust 
gebruik van de media. Daarmee kan hij meer politieke doelen realiseren. 

2p 23 Leg uit dat Arie Slob met dit gebruik van de media meer politieke doelen 
kan realiseren dan wanneer hij gebruik had gemaakt van een formeel 
middel. Geef ook een voorbeeld van een dergelijk doel. 
 
D66, ChristenUnie en SGP werden gezien in Rutte II als de ‘constructieve 
oppositie’. Ze werkten wel samen met de regeringspartijen maar maakten 
geen deel uit van de regeringscoalitie. Deelnemen aan een 
regeringscoalitie kent zowel voordelen als nadelen. 

3p 24 Geef twee voordelen en één nadeel. 
 
De ChristenUnie is een partij met een herkenbare ideologie maar kan zich 
ook pragmatisch opstellen. 

4p 25 – Waaraan is de ideologie van de ChristenUnie te herkennen in tekst 5?  
 Licht je antwoord toe. 
– Waaraan is een meer pragmatische opstelling van de ChristenUnie te  
 herkennen in tekst 5? Licht je antwoord toe. 
 
 

Opgave 5 Incompatibiliteiten 
 
Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Niet verenigbare ambten worden aangeduid als incompatibiliteiten. In 
artikel 57 van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden staat 
expliciet vermeld dat een aantal ambten niet met elkaar te verenigen is 
(tekst 6). Lid 4 van dat Grondwetsartikel luidt: De wet kan ten aanzien van 
andere openbare betrekkingen bepalen dat zij niet gelijktijdig met het 
lidmaatschap van de Staten-Generaal of van één der Kamers kunnen 
worden uitgeoefend. In de Nederlandse Kieswet was in 2002 de bepaling 
opgenomen dat het lidmaatschap van de Tweede Kamer niet te verenigen 
is met het lidmaatschap van het Europees Parlement. Tweede Kamerlid 
Wilders vocht in 2014 dit verbod op een dubbelmandaat aan (tekst 7).  
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Lees tekst 6. 
Incompatibiliteiten is de naam voor combinaties van ambten die niet 
verenigbaar zijn. In artikel 57 van de Grondwet voor het Koninkrijk der 
Nederlanden wordt in lid 1 en 2 een aantal incompatibiliteiten expliciet 
genoemd.  

2p 26 Geef twee verschillende redenen waarom een bepaalde combinatie van 
ambten in de Nederlandse democratische rechtsstaat niet verenigbaar is. 
Geef bij elke reden een voorbeeld uit lid 2 van artikel 57 van de 
Grondwet. 
 
Lees de regels 1 tot en met 7 van tekst 7. 
Het Europees Parlement heeft volgens een aantal mensen een 
‘democratisch tekort’. 

2p 27 Beredeneer dat het dubbelmandaat een bijdrage zou kunnen leveren aan 
het tegengaan van dat democratisch tekort. 
 
Lees de regels 24 tot en met 27 van tekst 7. 

2p 28 Welke instelling van de EU ziet toe op het uitvoeren van Europese 
Richtlijnen en wat kan die instelling doen als een richtlijn niet wordt 
uitgevoerd? 
 
Hoewel het Europees Parlement net als de Tweede Kamer een orgaan is 
dat de bevolking vertegenwoordigt, zijn er ook verschillen tussen beide 
organen. 

2p 29 Geef één verschil tussen het Europees Parlement en de Tweede Kamer 
met betrekking tot de verkiezingen en één verschil met betrekking tot de 
bevoegdheden.  
 
Het bericht in tekst 7 is gepubliceerd door de NOS. De NOS vervult 
daarmee de informatiefunctie en dat is één van de maatschappelijke 
functies van de media. Binnen die informatiefunctie zijn verschillende 
(sub)functies te onderscheiden. 

2p 30 Geef twee van die (sub)functies die in tekst 7 te herkennen zijn en licht je 
antwoord toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1 De Correspondent 

 
tekst 1 
 
Het manifest 
 
Dagelijks, maar voorbij de waan 
van de dag 
De Correspondent wil wel actueel 
zijn, maar niet meedeinen op de 
waan van de dag. Het laatste nieuws 5 

is overal en altijd gratis toegankelijk: 
daar heb je geen betaald medium 
meer voor nodig. De Correspondent 
wil juist de dieperliggende structuren 
en ontwikkelingen achter het nieuws 10 

in beeld brengen. De artikelen moe-
ten de lezer nieuwe inzichten bieden 
in hoe de wereld werkt. Doelstelling 
van De Correspondent is, kortom, om 
de begrippen ‘nieuws’ en ‘actueel’ te 15 

herdefiniëren: van datgene wat de 
meeste aandacht trekt naar datgene 
wat het meeste inzicht biedt. 
 
Van nieuws naar nieuw 
Nieuws wordt veelal gedomineerd 20 

door soundbytes, stereotypes en 
clichés. De Correspondent wil iets 
doen aan deze simplificatie en beeld-
vorming. Ze wil van ‘nieuws’ naar 
‘nieuw’ door 1) relevantie zwaarder te 25 

laten wegen dan actualiteit, 2) meer 
tijd en ruimte te geven aan onder-
zoek en alternatieve vormen van 
journalistiek, 3) openlijk verantwoor-
ding af te leggen over de eigen 30 

journalistieke keuzes en dilemma’s, 
4) meer aandacht te besteden aan 
factchecking en 5) de invloed van 
andere media op ons wereldbeeld 
structureler te betrekken in de 35 

verslaggeving. 
 
 

Geen politieke ideologie, wel 
journalistieke idealen 
De Correspondent vraagt van zijn 
correspondenten betrokken te zijn. 40 

Niet door een bepaalde politieke 
ideologie aan te hangen, of de we-
reld vanuit een bepaalde ‘waarheid’ 
te beschrijven, maar door vanuit 
persoonlijke fascinatie of verontwaar-45 

diging van de wereld verslag te doen. 
De Correspondent is onpartijdig, 
maar ook subjectief: de journalist 
moet uitzoeken welke kant van een 
verhaal het geloofwaardigst is en 50 

waarom. Bovendien is de krant ook 
actor in de samenleving. (…) 
 
Journalistiek boven rendement 
De Correspondent is een commer-
ciële onderneming met winstoog-55 

merk, zonder te streven naar winst-
maximalisatie voor aandeelhouders. 
Vast staat in ieder geval dat de 
winstuitkering nooit groter mag zijn 
dan vijf procent van de omzet. Het 60 

grootste gedeelte wordt dus geïnves-
teerd in de journalistiek. Zo wordt 
gewaarborgd dat De Correspondent 
kan investeren in vernieuwing en 
kwaliteit, zonder afhankelijk te 65 

worden van eigenaren met winst-
oogmerk op de korte termijn. Het 
rendement wordt in dienst gesteld 
van de journalistiek in plaats van 
andersom. 70 
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Thema’s en dwarsverbanden 
De Correspondent trekt geen 
grenzen: niet in de organisatie en  
niet in de wereld. Correspondenten 
schrijven over technologie, energie, 75 

Europa, machthebbers, vooruitgang, 
cultuur - kortom: over alles wat ertoe 
doet. Artikelen worden niet onder-
verdeeld in achterhaalde rubrieken 
als ‘binnenland’, ‘buitenland’ of ‘Den 80 

Haag’. De leidraad is relevantie, niet 
geografie. Dat betekent concreet: De 
Correspondent laat de beste auteurs 
vrij om over onderwerpen en thema’s 
te schrijven, zonder ze in redacties te 85 

stationeren en zonder hun verhalen 
in hokjes te stoppen. 
 
Van lezers naar participanten 
De Correspondent wil een duurzame 
relatie met haar leden aangaan. 90 

Nieuwe leden paaien met voordeel-
tjes die aan de bestaande leden 
voorbijgaan, doet De Correspondent 
niet. Leden die zich nu aanmelden, 
verwerven bovendien een symbolisch 95 

aandeelhouderschap. Om de 
redactionele onafhankelijkheid te 
waarborgen hebben leden geen zeg-
genschap over de journalistieke 
inhoud, keuzen en koers van De 100 

Correspondent, maar wel mede-
zeggenschap over een deel van het 
rendement. (…) 
 
Geen adverteerders, maar partners 
De Correspondent is een advertentie-105 

vrij medium. Onze leden geven ons 

bestaansrecht. Het argument dat 
‘door deze advertentie weer een 
nieuwe redacteur kan worden be-
taald’, zoals de vercommercialisering 110 

van de traditionele media vaak wordt 
gerechtvaardigd, is misleidend. De 
extra inkomsten verdwijnen vaak 
rechtstreeks in de portemonnee van 
eigenaren, niet in de versterking van 115 

de redactie. (…) 
 
In idealen ambitieus, in wijsheid 
bescheiden 
De Correspondent is voor een deel 
voortgekomen uit frustraties over de 120 

commercieel gedreven, hype-
gevoelige en oppervlakkige verslag-
geving die onze informatievoor-
ziening nu domineert. Maar De 
Correspondent is niet geboren uit 125 

rancune. De bedoeling is niet om 
‘oude media’ een lesje te leren. Waar 
samenwerken met kranten, tijdschrif-
ten of omroepen waardevol is voor 
onze missie, zullen we dat zeker niet 130 

nalaten. De Correspondent wil een 
alternatief medium zijn, geen ver-
vangend medium. Onze kijk op de 
wereld en de journalistiek is niet ‘de 
enige juiste’. In onze idealen zijn we 135 

ambitieus, in onze wijsheid beschei-
den. 
 
Volledig digitaal 
De Correspondent is een digitaal 
medium dat beschikbaar is op iedere 140 

digitale drager (desktop, laptop, 
tablet, smartphone). (…) 

 
 bron: https://decorrespondent.nl/over, geraadpleegd 19 december 2013
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Opgave 2 Rondhangen

 
tekst 2 
 
Strafrechtelijke interventies criminele jeugdgroepen 
 
Inleiding  
Jongeren zijn verantwoordelijk voor 
een groot deel van de criminaliteit en 
overlast in wijken en buurten. Dat 
moet worden tegengegaan. De aan-5 

pak van jeugdcriminaliteit en jeugd-
overlast is daarom een prioriteit van 
dit kabinet. De aanpak richt zich op 
problematische jeugdgroepen in het 
publieke domein: overlastgevende, 10 

hinderlijke en criminele jeugd-
groepen.  
(…) 
Het algemene beeld is dat de aanpak 
van de verschillende regio’s effect 
sorteert. De aanpak bestaat uit een 15 

set van noodzakelijke maatregelen 
tegen een criminele jeugdgroep en/of 
leden hieruit. Deze zogenaamde 
integrale aanpak is, zo blijkt uit 
onderzoek van het WODC1), het 20 

meest veelbelovend. 
 
12-minners  
Uit wetenschappelijk onderzoek is 
bekend dat de kans op het voorko-
men van een criminele carrière kan 25 

worden vergroot als dit risicogedrag 
in een zo vroeg mogelijk stadium 
wordt gesignaleerd en er vervolgens 
op de meest passende wijze wordt 
ingegrepen. Ingrijpen vindt bij 12-30 

minners plaats vanuit het zorgverle-
ningskader. 
(…) 
Belangrijkste voorspellers voor de  

ontwikkeling van persistent 
delinquent gedrag bij jonge kinderen 35 

(6-11 jaar) zijn risicofactoren in het 
gezin: antisociaal gedrag ouders,  
niet opgroeien bij beide biologische 
ouders of een lage sociaal-
economische status hebben. In de 40 

adolescentieperiode (12-18 jaar) zijn 
dit risicofactoren in het domein rela-
ties, waaronder: antisociale en/of 
delinquente vrienden, lidmaatschap 
bende en het ontbreken van pro-45 

sociale banden.  
(…)  
Het Pro Kid risicosignalerings-
instrument 12-min is een instrument 
met behulp waarvan al bij het eerste 
politiecontact op basis van de ge-50 

registreerde gegevens, een risico-
profiel van de 12-minner kan worden 
opgemaakt. De politie draagt op deze 
wijze belangrijk bij aan de vroeg-
tijdige signalering van risicofactoren 55 

bij jonge kinderen. 
(…) 
Jongeren die zich op latere leeftijd al 
dan niet in groepsverband schuldig 
maken aan crimineel gedrag, zijn 
vaak al op jonge leeftijd in verband 60 

met probleemgedrag bij zorg en/of 
politie in beeld gekomen. Effectief 
vroegtijdig ingrijpen is van wezenlijk 
belang voor een sluitende aanpak 
van jeugdcriminaliteit in het alge-65 

meen en van jeugdgroepen in het 
bijzonder.

 

 

noot 1 WODC: Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, is een onderdeel 

van het Nederlandse ministerie van Justitie. 
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tabel 1 
 
In totaal zijn 4.912 interventies door OM en rechter opgelegd. Een interventie kan 
voor meerdere feiten worden opgelegd. In onderstaande tabel is een verdeling 
naar aard van de interventies opgenomen. 
 

Soorten interventies Aantal Percentage

Veroordelingen 3.654 74,4%

Strafbeschikkingen 874 17,8%

Transacties 346 7,0%

Voorwaardelijke sepots 38 0,8%

Totaal 4.912 100%

 
bron: Tekst 1 en tabel 1 komen beide uit een Brief van de Minister van  
    Veiligheid en Justitie aan Tweede Kamer, 12 november 2012 

 

 
tekst 3 
 
Rondhangen op straat stimuleert crimineel gedrag 
 
Jongeren die rondhangen op open-
bare plekken zonder veel toezicht 
gedragen zich vaker crimineel dan 
andere (hang)jongeren. Dat blijkt uit 
een onderzoek van het Nederlands 5 

Studiecentrum Criminaliteit en 
Rechtshandhaving. 
Rondhangen is een erg populaire 
bezigheid onder jongeren. Ongeveer 
tachtig procent van de jeugd geeft 10 

aan dit wel eens te doen. Het onder-
zoek toont aan dat jongeren die 
tussen de schooljaren 2008-2009 en 
2010-2011 meer uren waren gaan 
rondhangen, ook meer criminaliteit 15 

pleegden. 
 
Sociale controle  
Onderzoekers kwamen erachter dat 
de mate waarin jongeren dit gedrag 
ontwikkelen vooral blijkt af te hangen 20 

van de locaties waar zij zich ophou-
den. Open ruimtes zoals parken en 
industrieterreinen nodigen het meest 
uit om het slechte pad op te gaan.  

Dat komt volgens onderzoekster 25 

Evelien Hoeben door het gebrek aan 
sociale controle. In een gesprek met 
Spits zegt zij: “Uit ons onderzoek 
blijkt dat wanneer jongeren meer 
uren op straat, in open ruimten of in 30 

recreatie- en uitgaansgelegenheden 
gaan rondhangen, ze vaker rappor-
teren dat ze criminaliteit hebben 
gepleegd. Dat effect vonden we niet 
voor rondhangen in semi-openbare 35 

locaties zoals scholen, sportvelden 
en -verenigingen, in winkelcentra en 
in het openbaar vervoer.” 
 
Winkelcentra  
In winkelcentra houden de winkeliers 40 

een oogje in het zeil, omdat ze hun 
spullen verdedigen. Het blijkt dat 
jongeren zich daar wel degelijk iets 
van aantrekken. “In het openbaar 
vervoer is er sociale controle vanuit 45 

bijvoorbeeld tramconducteurs. We 
denken dat jongeren zich die con-
trole aantrekken en zich daardoor  
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beter gedragen”, aldus Hoeben. 
 
Signaleringsfunctie  50 

Ouders en scholen kunnen erop toe-
zien met wie jongeren rondhangen 
en waar ze dat doen. Winkeliers en 
caféhouders kunnen actieve controle 

uitvoeren door aan (rondhangende) 55 

jongeren te laten merken dat er op 
hen gelet wordt. Voorlichting aan 
deze groepen over de risico’s van 
bepaalde (naschoolse) activiteiten 
kan daarom bijdragen aan het 60 

tegengaan van jeugdcriminaliteit. 
 

bron: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, december  
    2013  
 
 

Opgave 3 Vaarwel, internationale rechtsorde  

 
tekst 4 
 
Vaarwel, internationale rechtsorde 
 
Eric Brassem, Nicole Lucas
Het internationaal recht is niet 
meer wat het geweest is, sinds de 
VS en Europa hun macht om 
naleving af te dwingen hebben 
verloren. Zelf houden ze zich ook 5 

niet aan hun normen, analyseert 
de Amerikaanse jurist Eric Posner. 
 
De afgelopen twintig jaar hebben we 
geleefd in een illusie, betoogt de 
Amerikaanse rechtsgeleerde Eric 10 

Posner. Toen de Koude Oorlog ten 
einde was, brak een ‘nieuwe wereld-
orde’ aan, jubelde George H.W.  
Bush in 1991. Staten zouden voort-
aan internationale rechtsregels ac-15 

cepteren en internationale gerechts-
hoven hun geschillen beslechten. 
De Russische bezetting van de Krim 
bewijst dat die nieuwe wereldorde, 
als ze al ooit bestaan heeft, mors- 20 

dood is.  
“De jaren negentig waren een 
anomalie, een uitzonderlijke periode 
in de geschiedenis”, zegt Posner. 
“Het grote ideologische conflict tus-25 

sen het Westen en de Sovjet-Unie 
eindigde zo abrupt, en met zo’n 

duidelijke winnaar, dat westerse 
normen er een enorm prestige door 
kregen. Iedereen dacht dat het 30 

Westen precies wist hoe te zorgen 
voor welvaart, stabiliteit, veiligheid. 
Met de Sovjets weg en China in de 
coulissen, werden de VS een soort 
hypermacht.” 35 

“Andere landen wilden een beroep 
kunnen doen op het Westen, voor 
veiligheid en andere zaken. Dus 
hielden ze zich aan de regels die het 
Westen had opgesteld – vooral 40 

omdat dat Westen zo machtig was, 
niet omdat iedereen plotseling dacht 
dat dit de juiste regels in ieders 
belang waren. Maar de laatste tien 
jaar is Rusland weer opgekrabbeld, 45 

China is uitgegroeid tot een alterna-
tief model voor ontwikkelingslanden. 
Ook doordat de VS zichzelf hebben 
overschat, vooral in Irak, is de 
stemming veranderd. En is de illusie 50 

blootgelegd.” 
 
Niet iedereen lijkt dat te beseffen, 
schreef Posner onlangs in het 
Amerikaanse blad Foreign Policy. Zo 
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fulmineerde de Amerikaanse minister 55 

van Buitenlandse Zaken John Kerry 
tegen Ruslands annexatie van de 
Krim: “Je kunt in de eenentwintigste 
eeuw niet op een negentiende-
eeuwse manier een land binnenval-60 

len op basis van een uit de lucht 
gegrepen voorwendsel.” 
Volgens Posner is het niet Poetin,  

maar Kerry die de tijdgeest mis-
verstaat. De jaren negentig zijn voor-65 

bij. We zijn wel degelijk terug in de 
negentiende eeuw, waarin machts-
blokken elkaar betwisten – direct of 
via hun vazalstaten. Geschillen 
beslechten ze niet door tribunalen, 70 

maar door diplomatie, en anders 
door oorlog. (…)

 

bron: Trouw Letter en Geest, zaterdag 24 mei 2014 
 

 
Opgave 4 Gedoogmacht 

 
tekst 5 
 

ChristenUnie trekt steun in als kabinet illegaliteit strafbaar stelt 
 
door Niels Posthumus 
BINNENLAND Als het kabinet besluit 
illegaliteit strafbaar te stellen, trekt 
de ChristenUnie haar steun aan 
andere kabinetsplannen in. Dat zei 5 

partijleider Arie Slob vandaag tegen 
de Volkskrant. 
 

Het is voor het eerst dat een van de 
‘constructieve oppositiepartijen’, de 
drie partijen die afspraken maakten 10 

met de regeringscoalitie over steun 
aan een aantal cruciale kabinets-
plannen, zo duidelijk dreigt met het 
opbreken van de afspraken. Slob zei 
tegen de Volkskrant: 15 

“Als het kabinet dat wetsvoorstel 
doorzet, komt de uitvoering van eer-
der gemaakte afspraken in gevaar. 
Dat maken wij niet mee. Je kunt niet 
aan ene kant met ons samenwerken 20 

en er parallel zo’n wetsvoorstel met 
steun van de PVV willen doordruk-
ken.” 
 

De ChristenUnie is samen met D66 
en de SGP een belangrijke steun-25 

pilaar voor het kabinet Rutte II. De 
coalitie van VVD en PvdA heeft  
steun van deze drie partijen nodig 
om het sociaal-economische deel 
van het regeerakkoord aan een 30 

meerderheid in de Eerste Kamer te 
helpen. Het gaat onder meer over 
voorstellen over de woningmarkt en 
de pensioenen. 
 

Slob herhaalde zijn dreigement van-35 

avond nog eens in het televisie-
programma ‘Eén op één’. Hij ergerde 
zich recent met name aan een uit-
spraak van staatssecretaris Teeven, 
die zei dat na het ‘zuur’ van het 40 

kinderpardon het ‘zoet’ zou komen in 
de vorm van het strafbaar stellen van 
illegaliteit. Slob zei hierover vandaag 
tegen de Volkskrant: 
“Zo praat je niet over deze problema-45 

tiek. Zo praat je al helemaal niet over 
kinderen die hier jaren in illegaliteit 
hebben gewoond, vaak door onze 
eigen traagheid.” 

 

 bron: NRC Handelsblad, 24 februari 2014 
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Opgave 5 Incompatibiliteiten 

 
tekst 6 
 

 
Artikel 57: Incompatibiliteiten parlementsleden 
 
1. Niemand kan lid van beide Kamers zijn. 
 
2. Een lid van de Staten-Generaal kan niet tevens zijn minister, staatssecretaris, 
lid van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer, Nationale 
ombudsman of substituut-ombudsman, of lid van of procureur-generaal of 
advocaat-generaal bij de Hoge Raad. 
 
 
tekst 7 
 
Wilders wil in Europees Parlement 
 
PVV-leider Wilders wil in het 
Europees Parlement zitting nemen, 
maar hij wil zijn zetel in de Tweede 
Kamer niet opgeven. Een zoge-
noemd dubbelmandaat, een gelijk-5 

tijdig lidmaatschap, is nu wettelijk 
verboden.  
“Ik wil beide tegelijk. Niet voor niets 
hebben bijna 300.000 mensen op me 
gestemd”, laat Wilders aan de NOS 10 

weten. “Dat heet democratie en 
voorheen mocht het dubbelmandaat 
ook.” 
Wilders wint nu juridisch advies in 
om te kijken of het verbod op het 15 

dubbelmandaat aangevochten kan 
worden bij de rechter. “Waarom mag 
het nu niet? Mag dat zomaar ineens 
bij wet worden verboden?”, aldus 
Wilders.  20 

Sinds 2002 is het wettelijk niet mo- 

gelijk om zowel in de Tweede Kamer 
als in het Europees Parlement te 
zitten. Het verbod is opgenomen in 
de Nederlandse Kieswet, en is een 25 

uitwerking van een Europese richt 
lijn. (…) 
Wilders stond als lijstduwer op 
nummer 10 van de Europese PVV-
lijst. Hij heeft 290.239 voorkeur-30 

stemmen gehaald, zo heeft de 
Kiesraad vandaag bekendgemaakt. 
Lijsttrekker De Graaff kreeg 276.680 
stemmen.  
In 2009 was de PVV-leider ook 35 

lijstduwer en haalde zo’n 334.000 
stemmen. Hij kondigde destijds aan 
zijn Europese zetel niet in te nemen. 
In november 2005 stemde Wilders 
nog tegen een plan van SP en CDA 40 

om het dubbelmandaat weer mogelijk 
te maken.

 

 bron: http://nos.nl, vrijdag 30 mei 2014 
 
 

einde  

Pagina: 362Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Examen VWO 

2015 
2 

 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 16 juni

13.30 - 16.30 uur

VW-1034-f-15-2-o 
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Aanwijzing voor de kandidaat 
 
 
Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 
 
 

Opgave 1  Regulering van wietteelt 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 en tabel 1 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Begin 2014 ondertekenden burgemeesters en wethouders van 35 
gemeenten een manifest waarin het kabinet en het parlement gevraagd 
werd de wietteelt te reguleren. De gemeenten waren van mening dat het 
beleid onhoudbaar was omdat coffeeshops wel kleine hoeveelheden 
mochten verkopen, maar niet mochten inkopen. Coffeeshops werden op 
deze manier vaak gedwongen zaken te doen met de georganiseerde 
misdaad. In tekst 4 en tabel 1 wordt gesproken over legaliseren. Dat is 
een van de mogelijke vormen van regulering. 
 
Gebruik de teksten 1 en 2. 
In het Nederlandse politieke systeem wordt een onderscheid gemaakt 
tussen vier bestuurslagen. In de teksten 1 en 2 gaat het over de 
verhouding tussen de rijksoverheid en de gemeenten.  

3p 1  Geef de formele machtsverhouding weer tussen de rijksoverheid en de 
gemeenten. Noem daarbij twee aspecten. 

 Laat zien dat één aspect van deze formele machtsverhouding 
zichtbaar is in de teksten 1 en 2. 
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Karakteristiek voor het drugsbeleid in Nederland is dat de verkoop van 
wiet onder bepaalde voorwaarden wordt toegelaten. Dit beleid wordt het 
gedoogbeleid genoemd en wijkt af van het beleid in de meeste andere 
lidstaten van de Europese Unie (EU). Binnen de EU is er dus geen gelijk 
drugsbeleid voor alle lidstaten. Indien er tussen de lidstaten afspraken 
gemaakt worden over het drugsbeleid, dan komen deze door 
intergouvernementele besluitvorming tot stand. Op andere terreinen 
(zoals op gebied van economie en financiën) geldt supranationale 
besluitvorming. 

5p 2 Leg uit welke besluitvormingsprocedure binnen de EU de Nederlandse 
staat de meeste macht geeft. Gebruik in je uitleg: 
 twee verschillen tussen intergouvernementele en supranationale 

besluitvorming; 
 het kernconcept macht. 
 
Gebruik de teksten 1 tot en met 4. 
Het besluitvormingsproces over de regulering van de wietteelt kan 
geanalyseerd worden met verschillende modellen van politieke 
besluitvorming, zoals het systeemmodel van Easton. Het systeemmodel 
legt de nadruk op vier aspecten. 
Aan het eind van tekst 4 staan uitspraken van hoogleraar Jan Brouwer: hij 
voorspelt dat de voorstanders van legalisering van wietteelt en verkoop 
zullen winnen (regels 66-72). 

5p 3 Beredeneer of je met behulp van het systeemmodel van de politieke 
besluitvorming tot dezelfde voorspelling als Brouwer komt.  
 Gebruik in je antwoord de vier aspecten van het systeemmodel van de 

politieke besluitvorming. 
 Verwijs per aspect naar een gegeven uit de teksten 1, 2, 3 of 4. 
 
Gebruik de teksten 3 en 4. 
Maatschappelijke vraagstukken kunnen met behulp van de hoofd- en 
kernconcepten van maatschappijwetenschappen beschreven worden. 

4p 4 Leg uit dat het vraagstuk ‘wietteelt wel of niet reguleren’  
 een vormingsvraagstuk en 
 een veranderingsvraagstuk is. 
Gebruik in je uitleg bij elk vraagstuk: 
 een gegeven uit de teksten 3 of 4; 
 een passend kernconcept. 
 
Als de wens van de gemeenten om wietteelt te reguleren zou worden 
uitgevoerd, is dat een voorbeeld van verandering in een samenleving. 
Maatschappelijke veranderingen zijn te beschrijven en te verklaren vanuit 
verschillende wetenschappelijke benaderingen. 
Stel dat wietteelt binnen afzienbare tijd gereguleerd zou worden in 
Nederland. 

2p 5 Leg uit hoe de rationele-keuzebenadering deze regulering van wietteelt 
zou verklaren.  
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Gebruik tabel 1 en tekst 2. 
Minister Opstelten maakt deel uit van het kabinet-Rutte II (VVD, PvdA) en 
is lid van de VVD. 

2p 6 Geef naar aanleiding van de kwestie ‘regulering van wietteelt’ een oordeel 
over de mate van representativiteit van 
 de fractie van de VVD en 
 de fractie van D66. 
Licht je antwoord toe en gebruik daarbij gegevens uit tabel 1 en tekst 2. 
 
Gebruik tabel 1. 
De enquêtevraag van tabel 1 wordt ingeleid met een verwijzing naar de 
situatie in Uruguay. 

2p 7 Formuleer op grond van deze verwijzing naar Uruguay een kanttekening 
bij de resultaten in tabel 1. Leg je antwoord uit en gebruik daarbij één van 
de eisen die aan sociaalwetenschappelijk onderzoek worden gesteld. 
 
 

Opgave 2  De kledingindustrie van Bangladesh: misstanden en 
                       oplossingen 

 
Bij deze opgave horen figuur 1, de teksten 5 tot en met 9 en tabel 2 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Veel van de kleding die in Nederland gedragen wordt, is geproduceerd in 
ontwikkelingslanden, waaronder Bangladesh (figuur 1 en tekst 5). De 
kosten om kleding te maken liggen daar veel lager dan in Nederland, 
waardoor de Nederlandse consument relatief weinig voor zijn kleding 
hoeft te betalen. Het goedkoop produceren van kleding gaat echter ten 
koste van de arbeidsvoorwaarden en veiligheid van arbeiders, zoals blijkt 
uit verschillende ongelukken die in kledingfabrieken in Bangladesh 
hebben plaatsgevonden. Op 24 november 2012 vielen 112 doden bij een 
brand in de kledingfabriek Tazreen Fashion Ltd. Exact vijf maanden 
daarna, op 24 april 2013, voltrok zich de grootste ramp ooit in de 
kledingindustrie, toen het gebouw Rana Plaza instortte. In het negen 
verdiepingen tellende gebouw bevonden zich vijf kledingfabrieken. Het 
totale aantal doden van deze ramp lag rond de 1130 mensen. Naar 
aanleiding van deze ongelukken in kledingfabrieken ontstond het 
Bangladesh veiligheidsakkoord, Bangladesh Fire and Safety Accord, een 
akkoord tussen westerse kledingbedrijven, Bengalese kledingfabrieken, 
internationale en nationale vakbonden en niet-gouvernementele 
organisaties (NGO’s) met als doel de veiligheid van fabrieken en de 
arbeidsomstandigheden van werknemers te verbeteren. Om dit akkoord 
uit te voeren is een organisatie in het leven geroepen: Accord on Fire and 
Building Safety (teksten 6, 7 en 8).  
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De Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling (NCDO) heeft onderzoek laten uitvoeren over de bereidheid 
van Nederlanders om meer te betalen voor kleding die in Bangladesh 
gemaakt is (zie tekst 9). 
Deze opgave gaat over de kledingindustrie van Bangladesh, deze 
problemen die we daarin kunnen waarnemen en mogelijke oplossingen 
voor de problemen.  
 
Gebruik tekst 5 en tabel 2. 
Hoewel er in Bangladesh sprake is van economische groei, is het land 
nog steeds een ontwikkelingsland. Zo staat Bangladesh op plaats 194 op 
de ranglijst van landen naar bruto binnenlands product (bbp) per hoofd 
van de bevolking. (Nederland staat op plek 18.) Een laag nationaal 
inkomen per hoofd van de bevolking is een van de kenmerken van 
ontwikkelingslanden.  
Twee groepen van theorieën geven verklaringen voor de (onder-) 
ontwikkeling van landen: afhankelijkheidstheorieën en evolutionistische 
theorieën.  

4p 8 Geef met behulp van afhankelijkheidstheorieën een verklaring voor het 
feit dat Bangladesh een ontwikkelingsland is. Gebruik in je verklaring: 
 twee aspecten van afhankelijkheidstheorieën; 
 bij één aspect een gegeven uit tekst 5 en bij het andere aspect een 

gegeven uit tabel 2. 
 
Gebruik tekst 6 en tabel 2. 
Na het instorten van het Rana Plaza-gebouw hebben verschillende 
Bengalese en internationale actoren gesproken over de slechte 
arbeidsomstandigheden van de werknemers in de kledingindustrie in 
Bangladesh. Het gesprek heeft geleid tot het Bangladesh Fire and Safety 
Accord zoals beschreven in tekst 6. 

2p 9 Leg uit met welk kernconcept bij het hoofdconcept verandering het 
afsluiten van het veiligheidsakkoord te verklaren is. 
Gebruik in je uitleg: 
 twee elementen van dit kernconcept; 
 bij één element de informatie van tabel 2 en bij het andere element de 

informatie van tekst 6. 
 
Gebruik de teksten 6 en 7. 
Het ontstaan en de uitvoering van het veiligheidsakkoord kun je 
beschrijven met de kernconcepten samenwerking en conflict.  

2p 10 Beschrijf het ontstaan van het veiligheidsakkoord met gebruikmaking van 
het kernconcept samenwerking. Gebruik in je antwoord twee gegevens 
uit tekst 6 of 7. 

2p 11 Beschrijf de uitvoering van het akkoord met gebruikmaking van het 
kernconcept conflict. Gebruik in je antwoord een gegeven uit tekst 6 of 7. 
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Gebruik de teksten 5, 6 en 8. 
De gevolgen van het veiligheidsakkoord kun je beschrijven met de 
kernconcepten macht, sociale ongelijkheid en cultuur. 

3p 12 Beschrijf een gevolg van het veiligheidsakkoord voor de verandering van 
 machtsverhoudingen in de Bengalese kledingindustrie. 

Gebruik in je antwoord het kernconcept macht en een gegeven uit 
tekst 5 of 6. 

 de sociale ongelijkheid in Bangladesh. 
Gebruik in je antwoord het kernconcept sociale ongelijkheid en een 
gegeven uit tekst 6 of 8. 

 de (politieke) cultuur in of rondom de Bengalese kledingindustrie. 
Gebruik in je antwoord het kernconcept cultuur en een gegeven uit 
tekst 8. 

 
Gebruik de teksten 5 en 8.  
In Bangladesh zijn veranderingsprocessen te herkennen. Eén van die 
veranderingsprocessen is modernisering. 

2p 13 Leg uit welk ander veranderingsproces op politiek gebied te herkennen is 
in de teksten 5 en 8. Gebruik in je uitleg: 
 een kernconcept bij het hoofdconcept verandering (niet 

modernisering); 
 een voorbeeld uit tekst 5 en een voorbeeld uit tekst 8. 
 
Lees tekst 9. 
In de laatste zin van tekst 9 wordt gesproken over quota. 

1p 14 Geef een reden waarom onderzoekers quota gebruiken om tot een 
steekproef te komen. Licht deze reden toe. 
 
 

Opgave 3  Staatssecretaris onder vuur 
 
Bij deze opgave horen de teksten 10 tot en met 12 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Onder druk van de Tweede Kamer trad staatssecretaris Frans Weekers 
op 30 januari 2014 af. Directe aanleiding was dat de Belastingdienst met 
grote uitbetalingsachterstanden voor de huur-, zorg- en andere toeslagen 
kampte, waardoor tienduizenden mensen hun rechtmatige toeslagen niet 
hadden ontvangen (tekst 10). Er waren in 2013 al diverse aanvaringen 
geweest tussen de Tweede Kamer en de staatssecretaris. In het voorjaar 
van 2013 onthulde het tv-programma KRO Brandpunt dat bendes uit 
Bulgarije op grote schaal fraude hadden gepleegd met toeslagen en 
uitkeringen in Nederland. Weekers, als staatssecretaris van Financiën 
politiek verantwoordelijk voor de Belastingdienst, zei niet op de hoogte te 
zijn geweest van de fraude (tekst 11).  
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In oktober 2013 kwam in de openbaarheid dat de eigen ambtenaren van 
de staatssecretaris zich openlijk tegen een nieuwe belastingwet keerden 
(tekst 12).  
 
Lees tekst 10. 
De problemen bij de Belastingdienst en de kritiek van de Tweede Kamer 
hebben geleid tot het aftreden van staatssecretaris Weekers.  

1p 15 Leg uit om welke staatsrechtelijke reden de staatssecretaris is afgetreden. 
Gebruik in je uitleg een gegeven uit tekst 10. 
 
Gebruik de teksten 11 en 12. 
De politieke verhouding tussen staatssecretaris Weekers en zijn 
ambtenaren kan beschreven worden met verschillende kernconcepten.  

3p 16 Beschrijf de politieke verhouding tussen de staatssecretaris en zijn 
ambtenaren met de kernconcepten: 
 conflict; 
 cultuur; 
 gezag. 
Gebruik in je antwoord per kernconcept een gegeven uit tekst 11 of 12. 
 
Ambtenaren hadden kritiek op de belastingwet van de staatssecretaris 
van Financiën (tekst 12). Ambtenaren zijn actoren in het politieke systeem 
en kunnen op grond van machtsbronnen (ook wel hulpbronnen genoemd) 
invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming. 

3p 17 Leg uit hoe ambtenaren invloed kunnen uitoefenen op de politieke 
besluitvorming. Gebruik in je uitleg drie machtsbronnen. 
 
De staatssecretaris van Financiën is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van belastingenwetten. 

2p 18  Leg uit dat aan het heffen van belastingen door de overheid het 
dilemma van collectieve actie ten grondslag ligt. 

 Geef aan hoe de overheid dit dilemma oplost. 
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Opgave 4  Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm 
 
Bij deze opgave hoort tekst 13 uit het bronnenboekje.  
 
Inleiding  
Waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? Over dit vraagstuk zijn 
vele studies verschenen. Ter verklaring van deze verschillen worden 
bijvoorbeeld culturele, klimatologische of geografische oorzaken 
aangevoerd. In rapporten van de Verenigde Naties wordt aandacht 
gevraagd voor goed bestuur van een land op economisch en politiek 
gebied ter bevordering van economische groei. Twee Amerikaanse 
wetenschappers (Acemoglu en Robinson) publiceerden in 2012 in het 
boek Why nations fail. The origin of power, prosperity and poverty een 
theorie om de verschillen tussen rijke en arme landen te verklaren. Deze 
onderzoekers zien een grote rol voor zogenaamde inclusieve politieke en 
economische instituties. Tekst 13 is een deel van een bespreking van het 
boek Why nations fail door socioloog Nico Wilterdink.  
 
Gebruik de regels 1 tot en met 58 van tekst 13.  

2p 19  Formuleer een hypothese ter verklaring van de verschillen tussen rijke 
en arme landen die ontleend kan worden aan de theorie van Acemoglu 
en Robinson. Gebruik in je antwoord gegevens uit de regels 1 tot en 
met 58 van tekst 13. 

 Wat is de afhankelijke en wat is de onafhankelijke variabele in deze 
hypothese? 

 
1p 20 Leg uit of in de theorie van Acemoglu en Robinson sprake is van een 

causaal verband of correlatie. Gebruik in je uitleg gegevens uit de 
regels 1 tot en met 58 van tekst 13. 
 

2p 21 Leg uit dat in de regels 35 tot en met 45 van tekst 13 het kernconcept 
politieke institutie te herkennen is. 
 

1p 22 Leg uit of inclusieve politieke instituties wel of niet bijdragen aan de 
legitimiteit van het politieke systeem in een land. Gebruik in je uitleg een 
voorbeeld uit de regels 35 tot en met 45 van tekst 13. 
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Gebruik de regels 46 tot en met 58 van tekst 13. 
2p 23 Leg uit wat de gevolgen zijn van inclusieve economische instituties voor 

de mate van sociale gelijkheid en sociale cohesie in een samenleving. 
Gebruik in je uitleg een voorbeeld uit de regels 46 tot en met 58 van 
tekst 13. 
 
Gebruik tekst 13. 
Modernisering kan als een ideologie worden beschouwd. Er wordt dan 
gesproken over een ‘ideologie van de modernisering’. 

2p 24 Leg uit dat in de theorie van Acemoglu en Robinson een ‘ideologie van de 
modernisering’ te herkennen is. Gebruik in je uitleg twee aspecten van 
een ‘ideologie van de modernisering’. 
 
Gebruik tekst 13. 
Er zijn verschillende wetenschappelijke benaderingen om 
maatschappelijke ontwikkelingen te beschrijven en te verklaren: het 
structureel functionalisme, de marxistische benadering, de 
constructivistische benadering en de rationele-keuzebenadering.  

2p 25 Leg uit welke wetenschappelijke benadering het meest in de theorie van 
Acemoglu en Robinson te herkennen is. 
 
Gebruik tekst 13. 
Er zijn twee theorieën die verschillen in ontwikkeling tussen rijke en arme 
landen verklaren: evolutionistische theorieën en afhankelijkheids-
theorieën. 

2p 26 Beredeneer of de onderzoekers Acemoglu en Robinson uitgaan van 
evolutionistische theorieën of van afhankelijkheidstheorieën ter verklaring 
van de verschillen in ontwikkeling tussen rijke en arme landen. 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Opgave 1 De Correspondent 

 
tekst 1 
 
Het manifest 
 
Dagelijks, maar voorbij de waan 
van de dag 
De Correspondent wil wel actueel 
zijn, maar niet meedeinen op de 
waan van de dag. Het laatste nieuws 5 

is overal en altijd gratis toegankelijk: 
daar heb je geen betaald medium 
meer voor nodig. De Correspondent 
wil juist de dieperliggende structuren 
en ontwikkelingen achter het nieuws 10 

in beeld brengen. De artikelen moe-
ten de lezer nieuwe inzichten bieden 
in hoe de wereld werkt. Doelstelling 
van De Correspondent is, kortom, om 
de begrippen ‘nieuws’ en ‘actueel’ te 15 

herdefiniëren: van datgene wat de 
meeste aandacht trekt naar datgene 
wat het meeste inzicht biedt. 
 
Van nieuws naar nieuw 
Nieuws wordt veelal gedomineerd 20 

door soundbytes, stereotypes en 
clichés. De Correspondent wil iets 
doen aan deze simplificatie en beeld-
vorming. Ze wil van ‘nieuws’ naar 
‘nieuw’ door 1) relevantie zwaarder te 25 

laten wegen dan actualiteit, 2) meer 
tijd en ruimte te geven aan onder-
zoek en alternatieve vormen van 
journalistiek, 3) openlijk verantwoor-
ding af te leggen over de eigen 30 

journalistieke keuzes en dilemma’s, 
4) meer aandacht te besteden aan 
factchecking en 5) de invloed van 
andere media op ons wereldbeeld 
structureler te betrekken in de 35 

verslaggeving. 
 
 

Geen politieke ideologie, wel 
journalistieke idealen 
De Correspondent vraagt van zijn 
correspondenten betrokken te zijn. 40 

Niet door een bepaalde politieke 
ideologie aan te hangen, of de we-
reld vanuit een bepaalde ‘waarheid’ 
te beschrijven, maar door vanuit 
persoonlijke fascinatie of verontwaar-45 

diging van de wereld verslag te doen. 
De Correspondent is onpartijdig, 
maar ook subjectief: de journalist 
moet uitzoeken welke kant van een 
verhaal het geloofwaardigst is en 50 

waarom. Bovendien is de krant ook 
actor in de samenleving. (…) 
 
Journalistiek boven rendement 
De Correspondent is een commer-
ciële onderneming met winstoog-55 

merk, zonder te streven naar winst-
maximalisatie voor aandeelhouders. 
Vast staat in ieder geval dat de 
winstuitkering nooit groter mag zijn 
dan vijf procent van de omzet. Het 60 

grootste gedeelte wordt dus geïnves-
teerd in de journalistiek. Zo wordt 
gewaarborgd dat De Correspondent 
kan investeren in vernieuwing en 
kwaliteit, zonder afhankelijk te 65 

worden van eigenaren met winst-
oogmerk op de korte termijn. Het 
rendement wordt in dienst gesteld 
van de journalistiek in plaats van 
andersom. 70 
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Thema’s en dwarsverbanden 
De Correspondent trekt geen 
grenzen: niet in de organisatie en  
niet in de wereld. Correspondenten 
schrijven over technologie, energie, 75 

Europa, machthebbers, vooruitgang, 
cultuur - kortom: over alles wat ertoe 
doet. Artikelen worden niet onder-
verdeeld in achterhaalde rubrieken 
als ‘binnenland’, ‘buitenland’ of ‘Den 80 

Haag’. De leidraad is relevantie, niet 
geografie. Dat betekent concreet: De 
Correspondent laat de beste auteurs 
vrij om over onderwerpen en thema’s 
te schrijven, zonder ze in redacties te 85 

stationeren en zonder hun verhalen 
in hokjes te stoppen. 
 
Van lezers naar participanten 
De Correspondent wil een duurzame 
relatie met haar leden aangaan. 90 

Nieuwe leden paaien met voordeel-
tjes die aan de bestaande leden 
voorbijgaan, doet De Correspondent 
niet. Leden die zich nu aanmelden, 
verwerven bovendien een symbolisch 95 

aandeelhouderschap. Om de 
redactionele onafhankelijkheid te 
waarborgen hebben leden geen zeg-
genschap over de journalistieke 
inhoud, keuzen en koers van De 100 

Correspondent, maar wel mede-
zeggenschap over een deel van het 
rendement. (…) 
 
Geen adverteerders, maar partners 
De Correspondent is een advertentie-105 

vrij medium. Onze leden geven ons 

bestaansrecht. Het argument dat 
‘door deze advertentie weer een 
nieuwe redacteur kan worden be-
taald’, zoals de vercommercialisering 110 

van de traditionele media vaak wordt 
gerechtvaardigd, is misleidend. De 
extra inkomsten verdwijnen vaak 
rechtstreeks in de portemonnee van 
eigenaren, niet in de versterking van 115 

de redactie. (…) 
 
In idealen ambitieus, in wijsheid 
bescheiden 
De Correspondent is voor een deel 
voortgekomen uit frustraties over de 120 

commercieel gedreven, hype-
gevoelige en oppervlakkige verslag-
geving die onze informatievoor-
ziening nu domineert. Maar De 
Correspondent is niet geboren uit 125 

rancune. De bedoeling is niet om 
‘oude media’ een lesje te leren. Waar 
samenwerken met kranten, tijdschrif-
ten of omroepen waardevol is voor 
onze missie, zullen we dat zeker niet 130 

nalaten. De Correspondent wil een 
alternatief medium zijn, geen ver-
vangend medium. Onze kijk op de 
wereld en de journalistiek is niet ‘de 
enige juiste’. In onze idealen zijn we 135 

ambitieus, in onze wijsheid beschei-
den. 
 
Volledig digitaal 
De Correspondent is een digitaal 
medium dat beschikbaar is op iedere 140 

digitale drager (desktop, laptop, 
tablet, smartphone). (…) 

 
 bron: https://decorrespondent.nl/over, geraadpleegd 19 december 2013
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Opgave 2 Rondhangen

 
tekst 2 
 
Strafrechtelijke interventies criminele jeugdgroepen 
 
Inleiding  
Jongeren zijn verantwoordelijk voor 
een groot deel van de criminaliteit en 
overlast in wijken en buurten. Dat 
moet worden tegengegaan. De aan-5 

pak van jeugdcriminaliteit en jeugd-
overlast is daarom een prioriteit van 
dit kabinet. De aanpak richt zich op 
problematische jeugdgroepen in het 
publieke domein: overlastgevende, 10 

hinderlijke en criminele jeugd-
groepen.  
(…) 
Het algemene beeld is dat de aanpak 
van de verschillende regio’s effect 
sorteert. De aanpak bestaat uit een 15 

set van noodzakelijke maatregelen 
tegen een criminele jeugdgroep en/of 
leden hieruit. Deze zogenaamde 
integrale aanpak is, zo blijkt uit 
onderzoek van het WODC1), het 20 

meest veelbelovend. 
 
12-minners  
Uit wetenschappelijk onderzoek is 
bekend dat de kans op het voorko-
men van een criminele carrière kan 25 

worden vergroot als dit risicogedrag 
in een zo vroeg mogelijk stadium 
wordt gesignaleerd en er vervolgens 
op de meest passende wijze wordt 
ingegrepen. Ingrijpen vindt bij 12-30 

minners plaats vanuit het zorgverle-
ningskader. 
(…) 
Belangrijkste voorspellers voor de  

ontwikkeling van persistent 
delinquent gedrag bij jonge kinderen 35 

(6-11 jaar) zijn risicofactoren in het 
gezin: antisociaal gedrag ouders,  
niet opgroeien bij beide biologische 
ouders of een lage sociaal-
economische status hebben. In de 40 

adolescentieperiode (12-18 jaar) zijn 
dit risicofactoren in het domein rela-
ties, waaronder: antisociale en/of 
delinquente vrienden, lidmaatschap 
bende en het ontbreken van pro-45 

sociale banden.  
(…)  
Het Pro Kid risicosignalerings-
instrument 12-min is een instrument 
met behulp waarvan al bij het eerste 
politiecontact op basis van de ge-50 

registreerde gegevens, een risico-
profiel van de 12-minner kan worden 
opgemaakt. De politie draagt op deze 
wijze belangrijk bij aan de vroeg-
tijdige signalering van risicofactoren 55 

bij jonge kinderen. 
(…) 
Jongeren die zich op latere leeftijd al 
dan niet in groepsverband schuldig 
maken aan crimineel gedrag, zijn 
vaak al op jonge leeftijd in verband 60 

met probleemgedrag bij zorg en/of 
politie in beeld gekomen. Effectief 
vroegtijdig ingrijpen is van wezenlijk 
belang voor een sluitende aanpak 
van jeugdcriminaliteit in het alge-65 

meen en van jeugdgroepen in het 
bijzonder.

 

 

noot 1 WODC: Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, is een onderdeel 

van het Nederlandse ministerie van Justitie. 
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tabel 1 
 
In totaal zijn 4.912 interventies door OM en rechter opgelegd. Een interventie kan 
voor meerdere feiten worden opgelegd. In onderstaande tabel is een verdeling 
naar aard van de interventies opgenomen. 
 

Soorten interventies Aantal Percentage

Veroordelingen 3.654 74,4%

Strafbeschikkingen 874 17,8%

Transacties 346 7,0%

Voorwaardelijke sepots 38 0,8%

Totaal 4.912 100%

 
bron: Tekst 1 en tabel 1 komen beide uit een Brief van de Minister van  
    Veiligheid en Justitie aan Tweede Kamer, 12 november 2012 

 

 
tekst 3 
 
Rondhangen op straat stimuleert crimineel gedrag 
 
Jongeren die rondhangen op open-
bare plekken zonder veel toezicht 
gedragen zich vaker crimineel dan 
andere (hang)jongeren. Dat blijkt uit 
een onderzoek van het Nederlands 5 

Studiecentrum Criminaliteit en 
Rechtshandhaving. 
Rondhangen is een erg populaire 
bezigheid onder jongeren. Ongeveer 
tachtig procent van de jeugd geeft 10 

aan dit wel eens te doen. Het onder-
zoek toont aan dat jongeren die 
tussen de schooljaren 2008-2009 en 
2010-2011 meer uren waren gaan 
rondhangen, ook meer criminaliteit 15 

pleegden. 
 
Sociale controle  
Onderzoekers kwamen erachter dat 
de mate waarin jongeren dit gedrag 
ontwikkelen vooral blijkt af te hangen 20 

van de locaties waar zij zich ophou-
den. Open ruimtes zoals parken en 
industrieterreinen nodigen het meest 
uit om het slechte pad op te gaan.  

Dat komt volgens onderzoekster 25 

Evelien Hoeben door het gebrek aan 
sociale controle. In een gesprek met 
Spits zegt zij: “Uit ons onderzoek 
blijkt dat wanneer jongeren meer 
uren op straat, in open ruimten of in 30 

recreatie- en uitgaansgelegenheden 
gaan rondhangen, ze vaker rappor-
teren dat ze criminaliteit hebben 
gepleegd. Dat effect vonden we niet 
voor rondhangen in semi-openbare 35 

locaties zoals scholen, sportvelden 
en -verenigingen, in winkelcentra en 
in het openbaar vervoer.” 
 
Winkelcentra  
In winkelcentra houden de winkeliers 40 

een oogje in het zeil, omdat ze hun 
spullen verdedigen. Het blijkt dat 
jongeren zich daar wel degelijk iets 
van aantrekken. “In het openbaar 
vervoer is er sociale controle vanuit 45 

bijvoorbeeld tramconducteurs. We 
denken dat jongeren zich die con-
trole aantrekken en zich daardoor  
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beter gedragen”, aldus Hoeben. 
 
Signaleringsfunctie  50 

Ouders en scholen kunnen erop toe-
zien met wie jongeren rondhangen 
en waar ze dat doen. Winkeliers en 
caféhouders kunnen actieve controle 

uitvoeren door aan (rondhangende) 55 

jongeren te laten merken dat er op 
hen gelet wordt. Voorlichting aan 
deze groepen over de risico’s van 
bepaalde (naschoolse) activiteiten 
kan daarom bijdragen aan het 60 

tegengaan van jeugdcriminaliteit. 
 

bron: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, december  
    2013  
 
 

Opgave 3 Vaarwel, internationale rechtsorde  

 
tekst 4 
 
Vaarwel, internationale rechtsorde 
 
Eric Brassem, Nicole Lucas
Het internationaal recht is niet 
meer wat het geweest is, sinds de 
VS en Europa hun macht om 
naleving af te dwingen hebben 
verloren. Zelf houden ze zich ook 5 

niet aan hun normen, analyseert 
de Amerikaanse jurist Eric Posner. 
 
De afgelopen twintig jaar hebben we 
geleefd in een illusie, betoogt de 
Amerikaanse rechtsgeleerde Eric 10 

Posner. Toen de Koude Oorlog ten 
einde was, brak een ‘nieuwe wereld-
orde’ aan, jubelde George H.W.  
Bush in 1991. Staten zouden voort-
aan internationale rechtsregels ac-15 

cepteren en internationale gerechts-
hoven hun geschillen beslechten. 
De Russische bezetting van de Krim 
bewijst dat die nieuwe wereldorde, 
als ze al ooit bestaan heeft, mors- 20 

dood is.  
“De jaren negentig waren een 
anomalie, een uitzonderlijke periode 
in de geschiedenis”, zegt Posner. 
“Het grote ideologische conflict tus-25 

sen het Westen en de Sovjet-Unie 
eindigde zo abrupt, en met zo’n 

duidelijke winnaar, dat westerse 
normen er een enorm prestige door 
kregen. Iedereen dacht dat het 30 

Westen precies wist hoe te zorgen 
voor welvaart, stabiliteit, veiligheid. 
Met de Sovjets weg en China in de 
coulissen, werden de VS een soort 
hypermacht.” 35 

“Andere landen wilden een beroep 
kunnen doen op het Westen, voor 
veiligheid en andere zaken. Dus 
hielden ze zich aan de regels die het 
Westen had opgesteld – vooral 40 

omdat dat Westen zo machtig was, 
niet omdat iedereen plotseling dacht 
dat dit de juiste regels in ieders 
belang waren. Maar de laatste tien 
jaar is Rusland weer opgekrabbeld, 45 

China is uitgegroeid tot een alterna-
tief model voor ontwikkelingslanden. 
Ook doordat de VS zichzelf hebben 
overschat, vooral in Irak, is de 
stemming veranderd. En is de illusie 50 

blootgelegd.” 
 
Niet iedereen lijkt dat te beseffen, 
schreef Posner onlangs in het 
Amerikaanse blad Foreign Policy. Zo 
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fulmineerde de Amerikaanse minister 55 

van Buitenlandse Zaken John Kerry 
tegen Ruslands annexatie van de 
Krim: “Je kunt in de eenentwintigste 
eeuw niet op een negentiende-
eeuwse manier een land binnenval-60 

len op basis van een uit de lucht 
gegrepen voorwendsel.” 
Volgens Posner is het niet Poetin,  

maar Kerry die de tijdgeest mis-
verstaat. De jaren negentig zijn voor-65 

bij. We zijn wel degelijk terug in de 
negentiende eeuw, waarin machts-
blokken elkaar betwisten – direct of 
via hun vazalstaten. Geschillen 
beslechten ze niet door tribunalen, 70 

maar door diplomatie, en anders 
door oorlog. (…)

 

bron: Trouw Letter en Geest, zaterdag 24 mei 2014 
 

 
Opgave 4 Gedoogmacht 

 
tekst 5 
 

ChristenUnie trekt steun in als kabinet illegaliteit strafbaar stelt 
 
door Niels Posthumus 
BINNENLAND Als het kabinet besluit 
illegaliteit strafbaar te stellen, trekt 
de ChristenUnie haar steun aan 
andere kabinetsplannen in. Dat zei 5 

partijleider Arie Slob vandaag tegen 
de Volkskrant. 
 

Het is voor het eerst dat een van de 
‘constructieve oppositiepartijen’, de 
drie partijen die afspraken maakten 10 

met de regeringscoalitie over steun 
aan een aantal cruciale kabinets-
plannen, zo duidelijk dreigt met het 
opbreken van de afspraken. Slob zei 
tegen de Volkskrant: 15 

“Als het kabinet dat wetsvoorstel 
doorzet, komt de uitvoering van eer-
der gemaakte afspraken in gevaar. 
Dat maken wij niet mee. Je kunt niet 
aan ene kant met ons samenwerken 20 

en er parallel zo’n wetsvoorstel met 
steun van de PVV willen doordruk-
ken.” 
 

De ChristenUnie is samen met D66 
en de SGP een belangrijke steun-25 

pilaar voor het kabinet Rutte II. De 
coalitie van VVD en PvdA heeft  
steun van deze drie partijen nodig 
om het sociaal-economische deel 
van het regeerakkoord aan een 30 

meerderheid in de Eerste Kamer te 
helpen. Het gaat onder meer over 
voorstellen over de woningmarkt en 
de pensioenen. 
 

Slob herhaalde zijn dreigement van-35 

avond nog eens in het televisie-
programma ‘Eén op één’. Hij ergerde 
zich recent met name aan een uit-
spraak van staatssecretaris Teeven, 
die zei dat na het ‘zuur’ van het 40 

kinderpardon het ‘zoet’ zou komen in 
de vorm van het strafbaar stellen van 
illegaliteit. Slob zei hierover vandaag 
tegen de Volkskrant: 
“Zo praat je niet over deze problema-45 

tiek. Zo praat je al helemaal niet over 
kinderen die hier jaren in illegaliteit 
hebben gewoond, vaak door onze 
eigen traagheid.” 

 

 bron: NRC Handelsblad, 24 februari 2014 
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Opgave 5 Incompatibiliteiten 

 
tekst 6 
 

 
Artikel 57: Incompatibiliteiten parlementsleden 
 
1. Niemand kan lid van beide Kamers zijn. 
 
2. Een lid van de Staten-Generaal kan niet tevens zijn minister, staatssecretaris, 
lid van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer, Nationale 
ombudsman of substituut-ombudsman, of lid van of procureur-generaal of 
advocaat-generaal bij de Hoge Raad. 
 
 
tekst 7 
 
Wilders wil in Europees Parlement 
 
PVV-leider Wilders wil in het 
Europees Parlement zitting nemen, 
maar hij wil zijn zetel in de Tweede 
Kamer niet opgeven. Een zoge-
noemd dubbelmandaat, een gelijk-5 

tijdig lidmaatschap, is nu wettelijk 
verboden.  
“Ik wil beide tegelijk. Niet voor niets 
hebben bijna 300.000 mensen op me 
gestemd”, laat Wilders aan de NOS 10 

weten. “Dat heet democratie en 
voorheen mocht het dubbelmandaat 
ook.” 
Wilders wint nu juridisch advies in 
om te kijken of het verbod op het 15 

dubbelmandaat aangevochten kan 
worden bij de rechter. “Waarom mag 
het nu niet? Mag dat zomaar ineens 
bij wet worden verboden?”, aldus 
Wilders.  20 

Sinds 2002 is het wettelijk niet mo- 

gelijk om zowel in de Tweede Kamer 
als in het Europees Parlement te 
zitten. Het verbod is opgenomen in 
de Nederlandse Kieswet, en is een 25 

uitwerking van een Europese richt 
lijn. (…) 
Wilders stond als lijstduwer op 
nummer 10 van de Europese PVV-
lijst. Hij heeft 290.239 voorkeur-30 

stemmen gehaald, zo heeft de 
Kiesraad vandaag bekendgemaakt. 
Lijsttrekker De Graaff kreeg 276.680 
stemmen.  
In 2009 was de PVV-leider ook 35 

lijstduwer en haalde zo’n 334.000 
stemmen. Hij kondigde destijds aan 
zijn Europese zetel niet in te nemen. 
In november 2005 stemde Wilders 
nog tegen een plan van SP en CDA 40 

om het dubbelmandaat weer mogelijk 
te maken.

 

 bron: http://nos.nl, vrijdag 30 mei 2014 
 
 

einde  
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Examen VWO 

2014 
tijdvak 1 

woensdag 21 mei 
9.00 - 12.00 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1 Recht van spreken  

 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In het tijdschrift Crimelink van mei 2012 staat een bespreking van het 
boek Slachtoffer-dadergesprekken in de schaduw van het strafproces 
onder redactie van Ido Weijers, bijzonder hoogleraar jeugdbescherming 
aan de Universiteit Utrecht.  
Deze hoogleraar constateert in het huidige maatschappelijk en 
wetenschappelijk debat over criminaliteit naast de roep om hardere 
straffen en de vraag naar een effectievere aanpak van criminaliteit een 
derde geluid. Dit geluid is nog maar in beperkte mate te horen en betreft 
de gevolgen van criminaliteit voor direct betrokkenen. Gesprekken tussen 
daders en slachtoffers zijn daarbij van belang. Tekst 1 is een verkorte 
weergave van het hierboven genoemde artikel uit Crimelink. 
 
Lees tekst 1. 
Slachtoffer-dadergesprekken zijn een aanvulling op het strafproces omdat 
ze kunnen bijdragen aan het realiseren van één van de doelen van straf: 
genoegdoening. 

2p 1 a Uit welk citaat van tekst 1 blijkt dat slachtoffer-dadergesprekken leiden  
 tot genoegdoening? 
b   Geef ook nog een andere mogelijkheid waarmee een dader kan zorgen  
     dat een slachtoffer genoegdoening krijgt. 
 
Genoegdoening is een doel van strafrechtelijke sancties dat dus ook 
bereikt kan worden met slachtoffer-dadergesprekken. 

2p 2 Leg uit welk ander doel van sancties bereikt kan worden met slachtoffer-
dadergesprekken. Geef een citaat uit tekst 1 waaruit dat blijkt. 
 
In de regels 27 tot en met 46 van tekst 1 worden de resultaten van de 
slachtoffer-dadergesprekken beschreven. 

3p 3 Formuleer een hypothese die ten grondslag kan hebben gelegen aan het 
onderzoek van Zebel. Geef ook aan wat de afhankelijke variabele en wat 
de onafhankelijke variabele is in je hypothese.  
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Het CBS voert jaarlijks een leefsituatieonderzoek uit. Daarin worden 
onder andere kenmerken van slachtoffers in kaart gebracht. In een 
verantwoording bij dat onderzoek leggen de onderzoekers uit dat ze de 
gegevens die ze verkregen uit de steekproef hebben herwogen. Dat 
betekent dat ze meer of minder gewichten hebben toegekend aan een 
aantal gegevens zodat de verhoudingen binnen de steekproef 
overeenkwamen met de verhoudingen binnen de te onderzoeken 
populatie. Een voorbeeld van herweging: als de groep 65-plussers in 
Nederland bijvoorbeeld 15 procent is, zullen de gegevens van de 65-
plussers in de steekproef ook voor 15 procent meegewogen worden, ook 
al is het aandeel 65-plussers in de steekproef veel groter of kleiner dan  
15 procent. 

2p 4 Leg uit waarom de onderzoekers ervoor gekozen hebben om de gegevens 
van de steekproef te herwegen.  
 
Lees de teksten 2 en 3. 
Het proces van politieke besluitvorming kan beschreven worden met het 
systeemmodel. 
Staatssecretaris Teeven bereidt een wetswijziging voor om de uitbreiding 
van het spreekrecht te regelen.  

3p 5 Beschrijf met vijf begrippen van het systeemmodel wat de betekenis is 
van de discussie op de rechtbank (tekst 2) en de rol van staatssecretaris 
Teeven in de besluitvorming rond het spreekrecht van slachtoffers. 
 
Het voorstel van Teeven past in een ontwikkeling waarin extra aandacht 
besteed wordt aan de positie van het slachtoffer.  

3p 6 Geef drie andere voorbeelden waaruit blijkt dat er de laatste decennia 
extra aandacht is gekomen voor de positie van slachtoffers in 
strafprocessen. 
 
Slachtoffers hebben spreekrecht maar verdachten hebben zwijgrecht. 

2p 7 Leg voor het zwijgrecht uit dat hierbij het dilemma van de rechtsstaat 
speelt. 
 
Lees van tekst 4 het tekstfragment I. 
Tekst 4 bevat drie tekstfragmenten uit de paragraaf over veiligheid en 
justitie in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte 2 (VVD, PvdA). 
Columnist Folkert Jensma windt zich op (in de NRC van 10 november 
2012) over een teneur die hij waarneemt in het regeerakkoord namelijk 
dat de overheid harder zou moeten optreden tegen criminaliteit. Op de zin 
in tekstfragment I reageert hij met de woorden: “En als dat niet kan  
laten we ze gewoon staan, stel ik voor. Nederland is een rechtsstaat. Die 
moet het juist van de barrières hebben.” Eén van de barrières waar op 
gedoeld wordt is dat de politie niet zomaar iemand op straat mag 
fouilleren. 
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4p 8 a Geef twee andere voorbeelden van ‘barrières’ waarop in het 
 regeerakkoord gedoeld wordt. 
b   Noem het beginsel van de democratische rechtsstaat op grond  
     waarvan dergelijke ‘barrières’ opgeworpen zijn. 
c Leg uit dat zonder dergelijke ‘barrières’ een staat geen democratische 

rechtsstaat kan zijn. 
 
Lees van tekst 4 de tekstfragmenten II en III. 
Politieke partijen hebben hun eigen visie op de oorzaken en aanpak van 
criminaliteit. Elk van beide tekstfragmenten II en III is vrijwel letterlijk in 
één van de twee verkiezingsprogramma’s van PvdA en VVD te vinden. 

2p 9 Welk tekstfragment is te vinden in het programma van de PvdA en welke 
visie op criminaliteit van de PvdA is erin te herkennen? 

2p 10 Welk tekstfragment is te vinden in het programma van de VVD en welke 
visie op criminaliteit van de VVD is erin te herkennen? 
 
Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek biedt meer inzicht 
in de achtergrond van slachtoffers. Inwoners van grote steden vertonen 
relatief vaker crimineel gedrag en ze zijn ook vaker het slachtoffer in 
vergelijking met inwoners van kleinere steden en dorpen. 

4p 11 Geef twee sociologische theorieën over het ontstaan van criminaliteit en 
verklaar met elk van beide het gegeven dat criminaliteit relatief minder 
voorkomt in dorpen dan in grote steden. 
 
 

Opgave 2 Internationale betrekkingen: het gaat geweldig 

 
Bij deze opgave hoort tekst 5 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
‘Het gaat geweldig’ is de titel van een boek van Michiel Bicker Caarten. 
Hij pleit daarin voor een optimistische kijk op de wereldgeschiedenis en 
zet veel feiten op een rij om die visie te onderbouwen. Enkele fragmenten 
uit het hoofdstuk over het afnemende aantal oorlogen staan in tekst 5.  
De vragen van deze opgave gaan over internationale betrekkingen. 
 
Lees tekst 5. 
De internationale orde is aan het veranderen. De beschrijving van de 
oude situatie noemen we wel het klassieke beeld van de internationale 
orde, en van de nieuwe situatie het post-klassieke beeld. 

4p 12 Beschrijf twee veranderingen in de internationale orde in de richting van 
het post-klassieke beeld en leg vervolgens met behulp van twee 
gegevens uit tekst 5 uit dat die veranderingen gerealiseerd zijn. 
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In tekst 5 worden de VN enkele keren expliciet genoemd. De VN hebben 
vier doelstellingen. 

4p 13 Noem twee doelstellingen van de VN, geef bij elke doelstelling een 
bijbehorend citaat en beargumenteer je keuze voor de citaten. 
 
“De VN … zijn door het eind van de Koude Oorlog verlost uit de 
houdgreep van VS en Sovjet-Unie” (tekst 5, regel 45-48).  
Deze houdgreep bleek vooral in één van de organen. 

2p 14 In welk orgaan van de VN kwam deze houdgreep vooral tot uiting? Leg je 
antwoord uit. 
 
 

Opgave 3 Macht van pressiegroepen 
 
Bij deze opgave horen de teksten 6 tot en met 8 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave heeft betrekking op twee pressiegroepen: de werkgevers-
organisatie VNO-NCW en de Occupy-beweging. VNO-NCW is een 
organisatie die opkomt voor de belangen van werkgevers van grote 
ondernemingen terwijl de Occupy-beweging bestaat uit diverse 
actiegroepen die wereldwijd actief zijn. Die actiegroepen vormen samen 
een protestbeweging die een fundamentele verandering van het financiële 
systeem nastreeft. 
 
Lees tekst 6. 
Er zijn verschillende theorieën die een visie geven op de machtsverdeling 
in een democratie.  

3p 15 Leg uit welke theorie te herkennen is in tekst 6. Geef eerst een 
beschrijving van die theorie. Betrek in je uitleg een citaat uit tekst 6. 
 
In tekst 6 is een belangrijk kenmerk van de Nederlandse politieke cultuur 
te herkennen. 

3p 16 a Omschrijf het begrip politieke cultuur. 
b Welk kenmerk dat typerend is voor de Nederlandse politieke cultuur is 

te herkennen in tekst 6? Leg je antwoord uit. 
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Maak gebruik van de teksten 6 tot en met 8 in het bronnenboekje. 
Pressiegroepen zijn in te delen in soorten. Naast verschillen zoals een 
verschil in doelstelling en een verschil in omvang worden ook nog drie 
andere criteria gebruikt om pressiegroepen van elkaar te onderscheiden. 
Eén daarvan is het criterium levensduur. Sommige pressiegroepen 
bestaan kort, andere lang. 

4p 17 a Geef de twee andere criteria waarmee pressiegroepen van elkaar  
 onderscheiden worden. 
b    Wat is het onderscheid tussen VNO-NCW enerzijds en de Occupy- 
      beweging anderzijds op basis van de twee andere criteria die je net  
      hebt genoemd? 
 
In de titel van het interview met Wientjes wordt de beeldspraak gebruikt 
van een ‘ondergrondse tunnel’. Hiermee wordt een knelpunt in ons 
staatsbestel weergegeven. Als het beeld van de ondergrondse tunnel de 
werkelijkheid goed verbeeldt dan schiet het democratische gehalte van 
ons politieke systeem op dit punt tekort. 

2p 18 Leg uit welk knelpunt in het democratische gehalte van ons politieke 
systeem weergegeven wordt in het beeld van de ‘ondergrondse tunnel’.  
 
De gemeente Amsterdam gedoogde gedurende enige tijd het tentenkamp 
van Occupy midden in de stad op het Beursplein. Het tentenkamp is een 
voorbeeld van burgerlijke ongehoorzaamheid. 

3p 19 Geef één overeenkomst en twee verschillen tussen crimineel gedrag en 
burgerlijke ongehoorzaamheid. 
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Opgave 4 Berichtgeving over Haren. De media onder vuur 

 
Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 11 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding  
Op 6 september 2012 nodigt een meisje uit Haren via Facebook haar 
vrienden uit voor haar zestiende verjaardag op 21 september. Per abuis 
schermt ze haar uitnodiging niet af zodat deze niet alleen door haar 
vrienden maar door iedereen gelezen kan worden. De uitnodiging wordt 
vervolgens door een paar jongeren ‘gekaapt’ en zij zorgen via de sociale 
media voor een razendsnelle verspreiding zodat de uitnodiging door 
enkele tienduizenden jongeren gelezen wordt.  
De jongeren zijn geïnspireerd door de film Project X waarin een ‘feestje’ 
na een openbare uitnodiging via de sociale media volkomen uit de hand 
loopt. Op internet en de sociale media groeien in de aanloop naar de 
21ste september de opwinding en de spanning en ook de traditionele 
media maken er melding van.  
Op 21 september vinden ernstige rellen plaats in Haren. Een vraag die 
achteraf gesteld wordt is of het voorkomen had kunnen worden.  
Onder voorzitterschap van Job Cohen doet de commissie ‘project X’ 
Haren onderzoek naar onder andere de rol van de sociale media, de 
massamedia en de autoriteiten. In maart 2013 verschijnt haar rapport. 
 
Lees tekst 9. 
Het rapport heeft de titel: ‘Twee werelden’. 

4p 20 Verklaar aan de hand van tekst 9 dat er binnen één samenleving zulke 
grote verschillen tussen jongeren en ouderen ontstaan dat je kunt spreken 
van ‘twee werelden’. 
Gebruik in je uitleg een functie van cultuur in de samenleving, het begrip 
dominante cultuur en het gebruik van sociale media. 
 
Massamedia vervullen verschillende maatschappelijke functies. Binnen de 
jongerencultuur zijn sociale media erg belangrijk mede omdat ze één van 
de maatschappelijke functies vervullen die bij de traditionele media, sinds 
de ontzuiling, minder goed te herkennen is. 

2p 21 Leg uit welke maatschappelijke functie van de sociale media binnen de 
hierboven genoemde jongerencultuur bedoeld wordt. 
 
Lees de regels 1 tot en met 12 van tekst 10. 

3p 22 Wat is een mediahype? Leg ook uit welk dilemma een journalist kan 
ervaren als hij niet bij wil dragen aan een mediahype. 
 

 
  Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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De commissie Cohen zocht een antwoord op de vraag of de 
beschuldigingen aan het adres van de media terecht waren. Een dergelijk 
onderzoek heeft pas zin als je aan een uitkomst gevolgen kunt verbinden. 

2p 23 Leg aan de hand van artikel 7 van de Grondwet uit of er een juridisch 
gevolg zou kunnen worden verbonden aan het optreden van de media bij 
Project X Haren. 
 
Er zijn verschillende soorten onderzoek. Onderzoeken kun je indelen in 
kwalitatief en kwantitatief onderzoek.  

2p 24 Blijkt uit tekst 10 of hier sprake was van een kwalitatief of een kwantitatief 
onderzoek? Leg je antwoord uit. 
 
Lees de regels 13 tot en met 28 van tekst 10. 

2p 25 Leg aan de hand van de tekst uit welke theorie over beïnvloeding door de 
media te herkennen is in de regels 13-28 van tekst 10. 
 
Lees tekst 11. 
Uit tekst 11 kun je twee verschillende criteria voor nieuwswaarde afleiden. 
Niet alle media hanteren dezelfde criteria. Dat heeft te maken met de 
identiteit van het medium. 

3p 26 a Geef twee criteria voor de selectie van het nieuws die je kunt afleiden  
 uit tekst 11. 
b Welke van die twee criteria past beter bij de NRC en welke minder?  
 Leg je antwoord uit. 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1 Recht van spreken 

 
tekst 1 
 
Slachtoffer-dadergesprekken passen in een beschaafde 
strafrechtelijke cultuur 
 
Overwegend positief 
(…) Gedurende de afgelopen vijf jaar 
heeft de stichting Slachtoffer in Beeld 
een groot aantal gesprekken tussen 
daders en slachtoffers van misdrijven 5 

georganiseerd. De gesprekken zijn 
een aanvulling op, en dus geen 
vervanging van, het reguliere straf-
proces en deelname van slachtoffers 
en daders is op vrijwillige basis. 10 

Inmiddels hebben zo’n tienduizend 
mensen aan deze gesprekken deel-
genomen. Met de bundel Slachtoffer-
Dader-gesprekken in de schaduw 
van het strafproces wil Weijers bij het 15 

brede publiek bekendheid verschaf-
fen over deze vorm van herstel-
bemiddeling. Hij vindt het namelijk 
hoog tijd dat ruimer bekend wordt 
hoe en met welke inzet deze 20 

gesprekken worden georganiseerd 
en wat de resultaten ervan zijn. 
 

Uitgangspunt van deze bundel zijn de 
resultaten van het onderzoek van 
Sven Zebel (Universiteit Twente) 25 

naar de werking en resultaten van 
slachtoffer-dadergesprekken. Zebel 
concludeert dat zowel slachtoffers als 
daders tevreden zijn over slachtoffer-
dadergesprekken. Hun wensen en 30 

behoeften zijn in het gesprek vol-
doende aan de orde gekomen en het 
contact heeft hen tot op zekere hoog-
te geholpen bij het verwerken van het 
delict. Slachtoffers ervaren na afloop 35 

van het gesprek minder angst en 
woede ten opzichte van de dader. 
Daders blijken door de gesprekken 
meer inzicht te krijgen in de gevolgen 
van hun handelen voor het slacht-40 

offer en het leed van het slachtoffer 
lijkt hen na afloop van het gesprek 
meer te raken dan voor het gesprek. 
Zij lijken met andere woorden meer 
ontvankelijk voor de gevolgen van 45 

het delict voor slachtoffers.
 
naar: Marsha de Vries en Guus Meershoek, in Crimelink, mei 2012 
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tekst 2 
 

Weer discussie over spreekrecht ouders zedenzaak 

Het spreekrecht van ouders van mis-
bruikslachtoffers was vandaag weer 
onderwerp van discussie op de 
rechtbank in Amsterdam. Dat ge-
beurde tijdens de rechtszaak tegen 5 

Flóvin O., een contact van de hoofd-
dader in de Amsterdamse zedenzaak 
Robert M., en zijn medeverdachte 
Matthijs van der M. 
Advocaat Richard Korver staat de 10 

ouders van vier kinderen bij die in de 
huidige zaak zijn betrokken. Hij 
betoogde dat zijn cliënten in de 
rechtszaal moeten kunnen vertellen 
over de gevolgen van de zaak. De 15 

advocaten van de verdachten waren 
het daar niet mee eens. Normaal 

gesproken mogen alleen slachtoffers 
zelf het woord voeren, maar dat is in 
deze zaak niet mogelijk omdat het 20 

om kleine kinderen gaat. 
 
Ook in de rechtszaak tegen Robert 
M. leidde het spreekrecht voor 
ouders tot veel discussie. De recht-
bank kende dat recht toen toe. Zij 25 

liep daarmee vooruit op een wets-
voorstel van staatssecretaris Fred 
Teeven van Justitie vanwege de 
omvang en ernst van de zedenzaak. 
In de rechtszaak tegen O. en Van der 30 

M. neemt de rechtbank volgende 
week donderdag een besluit over 
deze kwestie. (…)

 naar: www.volkskrant.nl, 14 juni 2012 
 
 
tekst 3 
 

Teeven wil meer spreekrecht voor slachtoffers 
 
DEN HAAG - Slachtoffers van mis-
drijven, of hun nabestaanden, moe-
ten voor de rechter inhoudelijk on-
beperkt hun verhaal kunnen doen en 
ook mogen zeggen wat voor straf zij 5 

nu eigenlijk zelf gepast vinden voor 

hun belager. Hun privacy moet wel 
behoorlijk worden gewaarborgd.  
Dat schrijft staatssecretaris Fred 
Teeven van Veiligheid en Justitie 10 

vrijdag aan de Tweede Kamer. 
(…) 

 
naar: www.nu.nl, 22 februari 2013 
 

 
 
 
 
 

Pagina: 390Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1034-a-14-1-b 4 / 10 lees verder ►►►

tekst 4  
 

Tekstfragmenten uit het regeerakkoord van het kabinet-
Rutte II 
 
 
tekstfragment I 
Barrières die effectief optreden van politie en justitie in de weg staan, worden 
waar dat kan weggenomen. 
 
tekstfragment II 
Door een goede onderlinge samenwerking kunnen ouders, onderwijs, jeugdzorg 
en politie tijdig risicogedrag signaleren en zo criminele carrières voorkomen. 
 
tekstfragment III 
Het wordt mogelijk levenslang toezicht te houden op zeden- en 
geweldsdelinquenten. 
 
 

bron: Regeerakkoord kabinet-Rutte II,  
http://www.rijksoverheid.nl/regering/regeerakkoord/veiligheid-en- 
justitie 
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Opgave 2 Internationale betrekkingen: het gaat geweldig 

 
tekst 5 
 

Er is minder oorlog dan ooit 
 
(…) In het recente verleden is er veel 
gebeurd wat oorlog ontmoedigt, of de 
reden voor oorlogvoering vermindert. 
Onze consensus is veranderd, en we 
hebben structuren aangebracht om 5 

het risico van oorlog te verminderen.  
(…) 
Handel vergroot ook het wederzijds 
begrip, of althans de communicatie.  
(…) 
De ‘internationale gemeenschap’ 
bestaat tegenwoordig, in de zin dat 10 

een groot aantal rijke landen een 
bepaald normenstelsel heeft ontwik-
keld en ook bereid is te handhaven.  
(…) 
Die ‘internationale gemeenschap’, 
geleid door de VN en de VS, is de 15 

nieuwe Leviathan1). Toen Servië niet 
wilde onderhandelen over terugtrek-
king uit Kosovo, voerde de NAVO 
maar liefst duizend luchtbombarde-
menten uit op doelwitten van het 20 

Servische leger. Dat werkte. 
Maar de internationale consensus 
verandert ook op andere gebieden. 
Meest spectaculair in 1998, toen een 
Spaanse officier van justitie aan 25 

Engeland verzocht om Augusto 
Pinochet, ex-dictator van Chili, vast 
te houden wegens misdaden tegen  

de menselijkheid. (…) 

Het idee van universele misdaden, 30 

het spiegelbeeld van de universele 
rechten van de mens, was daarmee 
erkend. Het idee voor een Inter-
nationaal Strafhof was al veel ouder, 
het werd voor het eerst voorgesteld 35 

in 1919 tijdens de Parijse Vredes-
conferentie, maar in 2002 werd een 
echte rechtbank gevestigd. 
De VN richtten ook een apart tribu-
naal op voor Joegoslavië. Slobodan 40 

Milosevic en Radko Mladic werden 
voor het tribunaal gebracht op be-
schuldiging van het aanstichten van 
de Balkanoorlogen. 
 
De VN, lange tijd niet serieus geno-45 

men, zijn door het eind van de Koude 
Oorlog verlost uit de houdgreep van 
VS en Sovjet-Unie en tot bloei ge-
komen. (…) 
Vredesmissies werken. Virginia Page 50 

Fortna, een politiek wetenschapper, 
onderzocht 115 wapenstilstanden 
tussen 1944 en 1997. Als er een 
vredesmissie werd georganiseerd 
(door de VN, NAVO of Organisatie 55 

van Afrikaanse Unie), voorkwam die 
een hervatting van geweld in tachtig 
procent van de gevallen. (…) 

naar: Michiel Bicker Caarten: Het Gaat Geweldig, Bert Bakker, 
Amsterdam 2013, p. 79-82 
 

 

noot 1 Leviathan: Thomas Hobbes gaf deze naam aan de heerser die de absolute macht had 

 waarmee hij chaos en de oorlog van allen tegen allen kon vermijden. 
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Opgave 3 Macht van pressiegroepen 

 
Tekst 6 bevat enkele citaten uit een interview van website nu.nl met 
werkgeversvoorzitter Wientjes van VNO-NCW uit 2012.  
Het interview is afgenomen in de periode voor de Tweede Kamerverkiezingen  
van 12 september 2012. Deze verkiezingen waren het gevolg van de val van  
het kabinet-Rutte (CDA en VVD, gedoogd door de PVV) op 23 april 2012.  
De dikgedrukte tekstdelen zijn de vragen van de interviewer. 
 
tekst 6 
 

Wientjes bestrijdt ondergrondse tunnel met Rutte 
 
De verkiezingen komen eraan. 
Bent u zenuwachtig dat u uw 
directe lijn met het kabinet 
mogelijk verliest? 
“Ik hoor geluiden dat het kabinet-5 

Rutte ontzettend goed voor ons is 
geweest. Maar het beeld dat we als 
werkgevers een directe tunnel naar 
hem hebben gegraven klopt niet. 
Doordat de vakbonden niet meer in 10 

staat waren zaken te doen, hebben 
we onze lobby vanzelfsprekend 
versterkt richting het kabinet.  
Maar voor ons blijft gelden dat echt 
belangrijke hervormingen eigenlijk 15 

alleen gerealiseerd kunnen worden 
met z’n drieën: de vakbonden, de 
werkgevers en de overheid. Dat geldt 
voor alle grote ontwikkelingen in 
Nederland in de afgelopen 30 à 40 20 

jaar: want dan heb je draagvlak.” 
 
Ook Alexander Rinnooy Kan 
(Sociaal Economische Raad, red.) 
stelde deze week dat de werk-
gevers al een tijdje rugwind 25 

hebben door het kabinet-Rutte.  
De FNV is niet de enige met die 
kritiek. 
“Ook Rinnooy Kan kan zich wel eens 
vergissen. Natuurlijk, het kabinet- 30 

Rutte heeft op een aantal gebieden 
zeer veel goeds gedaan, met name 
door het topsectorenbeleid neer te 
zetten. De erfenis van Rutte is een 
sterk ministerie van Economische 35 

Zaken, Landbouw en Innovatie, als 
opvolger van een zwak ministerie van 
Economische Zaken. 
Maar als je kijkt op het gebied van de 
sociale wetgeving, dan was dit een 40 

uiterst conservatief kabinet. Er was 
stilstand op de arbeidsmarkt en 
woningmarkt. Ook hadden we meer 
inzet op het buitenlands beleid willen 
hebben, daar moeten we ons geld 45 

verdienen. We hebben twee jaar van 
binnenlandse problemen gehad, 
waardoor de premier geen tijd had 
om te reizen. Maar het kan niet zo 
zijn dat een premier al twee jaar niet 50 

in China is geweest. 
We praten altijd met onze partners, 
hebben voor het pensioenakkoord 
onze volle inzet gegeven. Dat 
akkoord leverde ook bij onze achter-55 

ban vragen op, maar het was een 
compromis. (…) Maar het is allemaal 
misgegaan toen het conflict binnen 
de FNV uit de hand liep, en we in-
eens een belangrijke gespreks-60 

partner kwijt waren.” (…) 
 
naar: www.nu.nl, 31 augustus 2012 
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tekst 7 
 

Geslaagde actiedag 
 
Op de wereldwijde globalnoise actie-
dag hield Occupy Amsterdam zater-
dagmiddag (13 oktober 2012) op het 
Beursplein een lawaai demonstratie.  
De cacerolazo1) van potten, pannen, 5 

lepels, slaghout en ander geïmprovi-
seerd drummateriaal zorgde voor een 
kakofonie aan geluid als aanklacht 
tegen de mondiale financiële zwendel 
en voor een rechtvaardigere ver-10 

deling van de rijkdom in de wereld. 
 
Allerlei groepen in meer dan 300 
steden namen deel aan deze vreed-
zame protestactie en sloegen op 
potten en pannen, maakten muziek, 15 

zongen en schreeuwden om hun 
zorgen te uiten. 
 
Deze dag was om te laten horen dat 
er een wereldwijde beweging van 

strijdbare mensen bestaat die tegen 20 

de financiële zwendel opstaat. Het 
luidruchtige karakter van de mani-
festatie maakte duidelijk dat het de 
hoogste tijd is dat overheden hun 
dovemansoren openen en eindelijk 25 

daadwerkelijk opkomen voor de 
miljarden mensen die opgeofferd 
worden aan die kleine groep die 
zichzelf onmetelijk verrijkt. 
 
De wereldwijde actiedag op 13 30 

oktober markeerde eveneens de 
eerste verjaardag van Occupy 
Amsterdam. De manifestatie op het 
Beursplein was dan ook meer dan 
een luidruchtig protest. Het was 35 

eveneens een dag om ideeën en 
acties voor de toekomst te delen en 
de lokale, nationale en internationale 
netwerken te versterken.

 
 bron: http://www.occupyamsterdam.nl/2012/10/14/geslaagde-actiedag/ 

 
 
 

noot 1 cacerolazo: vorm van protest waarbij demonstranten de aandacht trekken door op  

 potten en pannen te slaan. 
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tekst 8 
 

Vijf vragen over Occupy 
 

Wie zijn de Occupy-beweging? 
Sinds 17 september 2011 wordt in het New Yorkse Manhattan betoogd door 
demonstranten onder de naam Occupy Wall Street. (…) 
 
Wat willen ze? 
De deelnemers van de protestbeweging betogen tegen sociale en economische 5 

ongelijkheid, de hebzucht van bedrijven en de invloed van bedrijven en 
lobbyisten op de overheid. De betogers stellen 99 procent van de Amerikanen  
te vertegenwoordigen, tegenover ‘de kwalijke macht van 1 procent van de 
schatrijken’. Volgens de betogers moet iedereen een eerlijke toegang krijgen  
tot de rijkdommen van de wereld. (…) 10 

 
Hoe organiseren ze zichzelf? 
De beweging combineert protesten op straat met online-acties. Veel van de 
communicatie van de groep gaat via websites en sociale media als Facebook  
en Twitter. Er is geen leidende groep binnen de Occupy-beweging. Beslissingen 
in de groep worden veelal genomen door de ‘General Assembly’, een horizontaal 15 

en autonoom georganiseerde beweging zonder leider, met haar wortels in het 
anarchisme. (…) 
 
Waar heeft de Occupy-beweging aanhang? 
Betogingen van de Occupy-beweging brachten wereldwijd in ruim 950 steden al 
honderdduizenden mensen op de been. Vooral in het door economische crises 20 

zwaar getroffen Zuid-Europa gaven veel mensen gehoor aan de oproep de  
straat op te gaan om te protesteren tegen uitwassen van het kapitalisme. (…)  
In Amsterdam, Brussel, Parijs en Londen varieerden de aantallen betogers van 
honderden tot hooguit enkele duizenden. Honderden actievoerders kamperen  
in de centra van de steden Londen, Frankfurt, Brussel en Amsterdam. 25 

 
Hoe nu verder? 
De groep heeft een aantal eisen gepubliceerd, maar deze doelstellingen zijn zo 
groots, dat het lastig lijkt ze daadwerkelijk te realiseren. De beweging lijkt dan 
ook voornamelijk een bewustzijn te creëren. Het is een beweging waarin mensen 
zich verenigen die het gevoel hebben dat ze binnen de huidige politieke 30 

verhoudingen en machtsverhoudingen geen stem hebben. (…) 
Hoe lang de protesten zullen voortduren en gedoogd worden is onduidelijk. 

 
naar: www.nu.nl, 15 november 2011 
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Opgave 4 Berichtgeving over Haren. De media onder vuur 

 
tekst 9 
 
Zo wordt het feest gekaapt. Want het 
zou toch jammer zijn om deze kans 
op iets geweldigs, op een enorm 
feest met allemaal jongeren, zomaar 
voorbij te laten gaan? Het past in de 5 

feestcultuur die zich de afgelopen 
jaren in Nederland heeft ontwikkeld. 
En dit is wel een heel bijzonder feest. 
(…) Het is duidelijk: er is sprake van 
twee werelden. Een jongerenwereld 10 

waarin sociale media een wezenlijke 
rol spelen, en een wereld van 

ouderen, die geen idee hebben wat 
zich daar afspeelt, laat staan dat ze 
weten hoe daarop te reageren. Ja, de 15 

term ‘sociale media’ is bij hen natuur-
lijk bekend, ook door de rol van de 
sociale media in de Arabische lente, 
maar wat het precies betekent, en 
wat zich daar afspeelt... een blinde 20 

vlek. Zo hoort ook de burgemeester 
van Haren, in een redelijk vroeg 
stadium, voor het eerst over Project 
X Haren van zijn zoon. 

 
naar: Commissie ‘project X’ Haren, Hoofdrapport, maart 2013, p. 9 
 

 
tekst 10 
 
De massamedia worden in veel 
commentaren over ‘Haren’ ervan be-
schuldigd het evenement groter te 
hebben gemaakt dan het normaal 
gesproken geweest zou zijn. Volgens 5 

sommigen zouden zij zelfs olie op het 
vuur gegooid hebben. In elk geval 
hebben zij volgens velen gezorgd 
voor een mediahype. Zijn deze be-
schuldigingen terecht? In dit hoofd-10 

stuk proberen we hierop een ant-
woord te geven. 
(…) 
Het is belangrijk om op te merken dat 
we in dit hoofdstuk niet uitgaan van 
eenduidige en rechtstreekse effecten 15 

van media(boodschappen). 
Verondersteld wordt dat de betekenis 
die ontvangers aan beelden hechten 
niet van te voren vaststaat en per 
individu sterk kan verschillen. Hoe 20 

een boodschap wordt geïnterpreteerd 
is afhankelijk van een groot aantal 
factoren. Zo kan de boodschap dat 
het feest ‘niet doorgaat’ door een 
bezorgde moeder heel anders wor-25 

den opgevat dan door een jongere 
die vast van plan is om naar Haren te 
gaan.  
Als er in dit hoofdstuk gesproken 
wordt over media die ‘mobiliserend’ 30 

en ‘demobiliserend’ zijn dan heeft dat 
dan ook voornamelijk betrekking op 
de boodschappen die worden geuit 
en niet op de wijze waarop deze 
boodschappen door de kijker, 35 

luisteraar of lezer worden ervaren. 
Het gaat in dit hoofdstuk dus vooral 
om het beeld dat de media schetsen 
en niet zozeer over de receptie 
hiervan.40 

 
naar: Commissie ‘project X’ Haren, Deelrapport 2, maart 2013, p. 53 
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tekst 11 
 

Ombudsman NRC over berichtgeving Haren 

(…) Dan nu naar Haren, Groningen. 
Was wat daar gebeurde een vorm 
van journalistieke opruiing? Een 
spontane oploop naar iets specta-
culairs? Een uitbarsting van jeugdig 5 

testosteron in vredestijd (en dus niets 
nieuws onder de zon)? Of een nieuw 
fenomeen? 
(…) Vanaf het moment dat het feest 
werd opgepikt door nationale media 10 

explodeerde Twitter met aanmoedi-
gingen om naar Haren te gaan. 
Het resultaat was een koortsige 
pirouette van nieuws en amusement, 
van feiten en verwachtingen, die 15 

langzaam maar zeker naar een hoog-
tepunt toe ging. De rest is, zoals het 
heet, een feestje. 
Hoe moeten serieuze media hier dan 
mee omgaan? Moeten die zulke op-20 

geklopte gekkigheid niet negeren? 
Nee, alleen al niet omdat vijf minuten 
Googlen voorbeelden oplevert van 
eerdere zogeheten Project X-feesten 
die volledig uit de hand liepen: 25 

dronkenschap, vernielingen, geweld. 
Er was dus voor media, om maar te 
zwijgen van de autoriteiten, volop 
aanleiding om alert te zijn. (…) 

 
naar: NRC-ombudsman Sjoerd de Jong in NRC Handelsblad,  
25 september 2012 

 
 
 
 
 

einde  

Pagina: 397Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 

Examen VWO 

2014 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 21 mei

9.00 - 12.00 uur

VW-1034-f-14-1-o 
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Aanwijzing voor de kandidaat 
 
 
Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 
 
 

Opgave 1  Heeft het vrijwilligerswerk toekomst? 
 
Bij deze opgave horen tekst 1 en 2 en de tabellen 1 tot en met 3 uit het 
bronnenboekje.  
 
Inleiding 
In Nederland zijn ruim 4 miljoen mensen actief in het vrijwilligerswerk. Bij 
vrijwilligerswerk gaat het om ‘werk dat in enig georganiseerd verband 
onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de 
samenleving’ (uit rapport ‘Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en 
vrijwilligerswerk 5’, Sociaal en Cultureel Planbureau 2009). 
Mantelzorg waar een vergoeding tegenover staat valt in deze definitie dus 
niet onder vrijwilligerswerk, net zomin als het af en toe een boodschapje 
doen voor je zieke buurvrouw (want dat is niet georganiseerd) of een 
maatschappelijke stage (want die is niet vrijwillig).  
 
Het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk kun je beargumenteren 
met behulp van verschillende kernconcepten, bijvoorbeeld met het 
sociologische kernconcept groepsvorming. 

2p 1 Beargumenteer met behulp van twee andere sociologische 
kernconcepten wat het maatschappelijk belang is van vrijwilligerswerk. 
 
Lees tekst 1. 
In tekst 1 wordt vrijwilligerswerk als een particuliere actie voor een 
collectieve zaak gezien. Bij de uitvoering daarvan kan zich het ‘freeriders’-
probleem voordoen. 

1p 2 Leg uit dat bij vrijwilligerswerk zoals in speeltuinen en buurthuizen het 
‘freeriders’-probleem kan optreden. 

1p 3 Geef een reden waarom juist de overheid een oplossing kan bieden voor 
het ‘freeriders’-probleem. 
 
Lees de regels 1 tot en met 37 van tekst 2.  

2p 4 – Formuleer een hypothese die in het onderzoek van de sociologen 
 Hill en Den Dulk (regels 26-37) is getoetst. 
– Wat is de onafhankelijke variabele en wat is de afhankelijke variabele 
 in deze hypothese? 
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Lees de regels 38 tot en met 80 van tekst 2. 
Uit onderzoek blijken vooral protestantse scholen sterk te zijn in het 
stimuleren van vrijwilligerswerk. 

4p 5 Wat zouden Nederlandse scholen kunnen doen om vrijwilligerswerk te 
stimuleren? 
Gebruik in je antwoord de kernconcepten cultuur èn socialisatie en de 
gegevens uit de regels 38-80 van tekst 2. 
 
Bekijk tabel 1. 
De onderste drie rijen van tabel 1 geven een verband aan.  

1p 6 Wat houdt dit verband in? 
2p 7 Kun je op basis van deze gegevens ook concluderen dat er sprake is van 

een causaal verband? Licht je antwoord toe. 
 
Bekijk tabel 2 en 3. 

3p 8 Beredeneer op grond van de tabellen 2 en 3 of het aantal vrijwilligers in 
de toekomst zal afnemen of zal toenemen. 
 
De trend in kerkelijke gezindten in Nederland die uit tabel 3 is af te lezen, 
is al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw gaande. 

4p 9 Geef met behulp van de processen rationalisering en individualisering een 
verklaring voor de trend in kerkelijke gezindten in Nederland die uit tabel 3 
is af te lezen. 
 
 

Opgave 2  Identiteit in de polder 
 
Bij deze opgave horen figuur 1 en de teksten 3 tot en met 5 uit het 
bronnenboekje.  
 
Inleiding 
Als het aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ligt, moeten de 
twaalf Nederlandse provincies in 2025 zijn opgegaan in vijf landsdelen. 
De overheid wil afslanken: minder bureaucratie, politici en bestuurders. 
Bovendien hebben de provincies volgens de minister hun functie verloren. 
De eerste stap in de grote herindelingsoperatie moet volgens de minister 
in 2016 afgerond zijn: het fuseren van de provincies Noord-Holland, 
Utrecht en Flevoland (figuur 1). Er is veel weerstand van de provincies 
(tekst 3 en 4). Zo vrezen veel bewoners van de provincie Flevoland dat 
hun provincie haar eigen identiteit verliest (tekst 5). 
In december 2013 heeft een meerderheid in de Eerste Kamer een motie 
aangenomen waarin het kabinet gevraagd wordt om de fusie van de 
provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland uit te stellen.  
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Bekijk figuur 1 en gebruik tekst 3 en 4. 
Er zijn verschillende besluitvormingsmodellen. Eén van deze modellen is 
het stromenmodel van Kingdon. Volgens dit model ontstaat er beleid als 
er sprake is van een ‘window of opportunity’. 
Stel dat de fusieplannen van de minister niet doorgaan. 

3p 10 Geef hiervoor een verklaring met behulp van een ‘window of opportunity’.  
Verwijs in je antwoord naar gegevens uit tekst 3 en tekst 4.  
Geef eerst de drie kenmerken van een ‘window of opportunity’ van het 
model van Kingdon. 
 
De onderlinge verhoudingen tussen de rijksoverheid, de provincies en de 
gemeenten zijn vastgelegd in de grondwet. 
De Eerste Kamer heeft in december 2013 een motie aangenomen om de 
fusieplannen op te schorten. 

1p 11 Kunnen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland de plannen 
van minister Plasterk tegenhouden? 
Leg je antwoord uit met behulp van de bestaande verhoudingen tussen de 
bestuurslagen. 
 
Als het fusieplan zou worden uitgevoerd, is dat een voorbeeld van 
verandering in een samenleving. Maatschappelijke veranderingen zijn te 
beschrijven en te verklaren vanuit verschillende wetenschappelijke 
benaderingen.  
Stel dat de fusieplannen toch doorgaan. 

2p 12 Hoe zou de rationele-keuzebenadering het doorgaan van de fusieplannen 
verklaren? 
 
Hoewel het bestuur van de provincie Utrecht de fusieplannen van minister 
Plasterk afwijst (tekst 3) wil de Provinciale Staten van Utrecht onder 4000 
mensen een peiling houden om te weten te komen wat de mensen in de 
provincie Utrecht van de fusieplannen vinden.  
Een onderzoeksbureau krijgt de opdracht die peiling uit te voeren. Het 
bureau moet een steekproef trekken en een enquête opstellen. Deze 
stappen van sociaalwetenschappelijk onderzoek moeten voldoen aan 
algemene wetenschappelijke eisen.  

2p 13 Noem een algemene wetenschappelijke eis waaraan een steekproef moet 
voldoen. 
Wat houdt deze eis in? 

2p 14 Noem een algemene wetenschappelijke eis waaraan een enquête moet 
voldoen. 
Wat houdt deze eis in? 
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Gebruik tekst 5. 
1p 15 Geef aan wat onder de identiteit van een regio (zoals Flevoland) wordt 

verstaan en illustreer dit met een voorbeeld van de identiteit van 
Flevoland uit tekst 5. 
 
Er zijn twee wetenschappelijke scholen over het ontstaan van een 
nationale identiteit of een regionale identiteit. Wetenschappers van de 
eerste school leggen de nadruk op verhalen en mythen uit nationale of 
regionale cultuur. Deze verhalen zijn vaak verzonnen: ‘invented 
traditions’.  
Wetenschappers van de tweede school gaan uit van tradities die onze 
nationale of regionale identiteit en cultuur bepalen. 
Vergelijk de visie van Stengs in tekst 5 met de twee wetenschappelijke 
scholen. 

1p 16 Leg uit met welke wetenschappelijke school de visie van Stengs 
overeenkomt. Gebruik in je antwoord gegevens uit tekst 5. 
 

1p 17 Leg uit welke conclusie je uit de opvattingen van Stengs kunt trekken 
over de mate van sociale cohesie op het niveau van de provincie 
Flevoland. Gebruik in je antwoord gegevens uit tekst 5. 

1p 18 Leg uit welke conclusie je uit de opvattingen van Vriend kunt trekken over 
de mate van sociale cohesie op het niveau van de provincie Flevoland. 
Gebruik in je antwoord gegevens uit tekst 5. 
 
 

Opgave 3  Een nieuwe klassenmaatschappij? 
 
Bij deze opgave horen tekst 6 en figuur 2 uit het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 6. 
In tekst 6 wordt gesteld dat sociale stijging de afgelopen decennia in 
Nederland vanzelfsprekend is geworden (regels 8-10). Dit is mede het 
gevolg van moderniseringsprocessen op economisch terrein. 

4p 19 Geef een verklaring voor de toename van sociale stijging van de 
afgelopen decennia in Nederland. 
Gebruik in je antwoord twee processen van moderniseringen op 
economisch gebied vanaf het midden van de twintigste eeuw. 
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De auteurs van tekst 6 plaatsen in hun artikel een kanttekening bij 
Nederland als open samenleving. Ze beweren dat sociale afkomst nog 
steeds van invloed is op het bereikte opleidingsniveau (zie regels 19-23). 

4p 20 Leg uit met zowel het begrip cultureel kapitaal als met het begrip 
economisch kapitaal dat het sociale milieu waaruit mensen afkomstig zijn 
van invloed is op het door hen bereikte opleidingsniveau. 
 
De auteurs van tekst 6 stellen dat de kloof tussen hoger en lager 
opgeleiden groter wordt. Hoger en lager opgeleiden hebben steeds 
minder contact met elkaar. De meerderheid van de Nederlanders vindt dat 
problematisch. De auteurs spreken daarom van het gevaar van het 
ontstaan van een nieuwe klassenmaatschappij.  
Verschillende sociaalwetenschappelijke benaderingen duiden deze 
ontwikkeling in de samenleving op verschillende manieren. 

3p 21 Leg uit welke sociaalwetenschappelijke benadering het ontstaan van een 
nieuwe klassenmaatschappij vooral als een bindingsvraagstuk zal zien. 
Gebruik in je antwoord een passend kernconcept. 

3p 22 Leg uit welke sociaalwetenschappelijke benadering het ontstaan van een 
nieuwe klassenmaatschappij vooral als een verhoudingsvraagstuk zal 
zien. Gebruik in je antwoord een passend kernconcept. 
 
De auteurs van tekst 6 beweren dat de oude klassenmaatschappij 
succesvol is bestreden, maar dat we gaandeweg een nieuwe 
klassenmaatschappij creëren (zie de regels 29-32). 
De oude klassenmaatschappij werd gekenmerkt door grote 
tegenstellingen tussen een relatief kleine groep burgers met veel geld en 
macht die de productiemiddelen bezaten en grote groepen arbeiders die 
arm waren en in slechte levensomstandigheden verkeerden. Er was in de 
oude klassenmaatschappij nauwelijks sprake van sociale stijging. 

6p 23 Leg uit dat het democratiseringsproces mede heeft bijgedragen aan het 
verdwijnen van de oude klassenmaatschappij. 
Gebruik in je antwoord: 
– de relatie tussen groepsvorming en het democratiseringsproces; 
– de relatie tussen groepsvorming en representatie; 
– de relatie tussen representatie en macht. 
 
Bekijk figuur 2. 

2p 24 – Formuleer een hypothese die getoetst wordt met onderzoeksgegevens 
 zoals weergegeven in figuur 2. 
– Leg uit of deze hypothese in figuur 2 weerlegd wordt of bevestigd. 
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Opgave 4  Conflict Noord-Korea en Zuid-Korea 
 
Bij deze opgave horen figuur 3 en de teksten 7 tot en met 10 uit het 
bronnenboekje.  
 
Gebruik tekst 7. 
Er zijn twee vormen van dictaturen: autoritaire en totalitaire regimes. 

3p 25 Heeft Noord-Korea een autoritair of een totalitair regime? 
Beargumenteer je antwoord.  
Gebruik in je antwoord drie kenmerken van een autoritair of totalitair 
regime. Verwijs per kenmerk naar een gegeven uit tekst 7. 
 
Lees tekst 8 en 9. 
In het conflict tussen Noord-Korea en Zuid-Korea doet zich het 
veiligheidsdilemma van nationale staten voor. 

4p 26 Leg het optreden van het veiligheidsdilemma in het conflict tussen Noord-
Korea en Zuid-Korea uit aan de hand van de teksten 7, 8 en 9.  
Gebruik in je antwoord twee kenmerken van het veiligheidsdilemma van 
nationale staten. 
 
Gebruik tekst 10. 
In het beoordelen van culturen van andere landen zijn twee visies te 
onderscheiden: cultureel universalisme en cultureel relativisme. 

2p 27 Leg uit bij welke visie de auteur van tekst 10 het meeste aansluit. 
 
Er zijn verschillende soorten theorieën die de verhoudingen tussen staten 
beschrijven en verklaren: realistische, liberale, marxistische, 
sociaalconstructivistische en politiek-psychologische theorieën. 

3p 28 Leg uit met welk soort theorieën over de verhoudingen tussen staten de 
opvattingen van de schrijver van tekst 10 het meest overeenkomen. 
 
Al vrij snel na zijn aantreden als leider van Noord-Korea dreigde Kim 
Jong-un om nucleaire wapens te gebruiken tegen Zuid-Korea en de VS. 
Volgens sommige Korea-deskundigen valt zijn dreigende taal deels te 
verklaren vanuit zijn streven naar gezag. 

2p 29 Leg uit met behulp van tekst 10 dat de dreigende taal van Kim Jong-un 
zijn gezag zou kunnen versterken. 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Opgave 1  Heeft het vrijwilligerswerk toekomst? 

 
tekst 1 
 
Problemen van collectieve actie en vrijwilligerswerk 
 
Het werk van vrijwilligers en hun 
organisaties kan (…) worden gezien 
als particuliere actie voor een collec-
tieve zaak. Daarbij gaat het niet 
alleen om het risico op collectieve 5 

calamiteiten zoals overstromingen en 
epidemieën. Het gaat ook om het 
creëren van een leefbare omgeving 
met gemeenschapsvoorzieningen 
zoals speeltuinen en buurthuizen. 10 

Verder betreft het samenwerking 
rond risico’s van individuele ramp-
spoed, zoals armoede en hulp-

behoevendheid. Vrijwilligerswerk is 
echter maar een van de oplossingen 15 

voor dergelijke problemen van 
collectieve actie. 
Informele steun binnen hechte 
gemeenschappen of juist hulp vanuit 
verstatelijkte voorzieningen vormen 20 

alternatieve oplossingen voor proble-
men waarbij een gezamenlijke aan-
pak aangewezen is en waarbij ieder-
een kan meeprofiteren van de op-
brengst. Het realiseren van collec-25 

tieve actie is moeilijk (…). 
 
bron: Civil society, Verkenningen van een perspectief op vrijwilligerswerk, 
    Sociaal en Cultureel Planbureau, 1994 
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tekst 2 
 
Vrijwilligers vaak protestant 
 
Vrijwilligers zijn belangrijk voor de 
samenleving. Natuurlijk kunnen ze de 
rol van de professional niet over-
nemen en kun je niet te veel van hen 
vragen. Daarnaast zijn ze kies-5 

keuriger geworden in de duur en de 
inhoud van het vrijwilligerswerk. Maar 
nog steeds doen vrijwilligers ontel-
baar veel goede daden in Nederland. 
De vraag is of dit in de toekomst ook 10 

zo zal zijn. Kun je vrijwilligers kwe-
ken? 
Recent onderzoek uit de Verenigde 
Staten suggereert dat scholen daarin 
een cruciale rol kunnen spelen. (…) 15 

Uit dit onderzoek blijkt dat het vooral 
protestantse scholen zijn die sterk 
zijn in het stimuleren van vrijwilligers-
werk, ook nadat de leerlingen vol-
wassen zijn geworden. 20 

Op Amerikaanse scholen wordt van 
leerlingen verwacht dat zij vrijwil-
ligerswerk doen. Maar nadat leer-
lingen het schoolsysteem hebben 
verlaten, neemt hun animo voor vrij-25 

willigerswerk meestal af. Uit onder-
zoek van de sociologen Hill en Den 
Dulk blijkt dat dit niet geldt voor alle 
scholen. Er is een sterk verband tus-
sen protestants onderwijs en vrijwil-30 

ligerswerk: 83 procent van de leer-
lingen bleef ook in de jong-
volwassenheid vrijwilligerswerk doen. 
Dat is veel meer dan de 55 procent 
afkomstig uit het katholiek onderwijs 35 

of de 48 procent uit het openbaar 
onderwijs. 
(…) 
Waarom zou het volgen van pro-
testants onderwijs zo veel invloed 
hebben op het doen van vrijwilligers-40 

werk? Dat is nog steeds een raadsel. 
Misschien zijn ze beter georgani-
seerd. Wellicht leiden deze scholen 
hun leerlingen op een levenspad 
waarvan vrijwilligerswerk een natuur-45 

lijk onderdeel is. Of besteden ze 
meer aandacht aan reflectie? Want 
een andere studie suggereert dat 
reflectie op het goede leven ook van 
invloed is op het doen van vrijwilli-50 

gerswerk. 
In Engeland is hier een discussie 
over gevoerd. Als een school moeite 
heeft met het benoemen van ge-
meenschappelijke waarden, is het 55 

niet eenvoudig om leerlingen te moti-
veren tot vrijwilligerswerk uit naam 
van gedeelde idealen. Je moet er-
gens in geloven om er vol voor te 
gaan. 60 

Wat betekent dit voor Nederland? De 
protestantse traditie is sterk in het 
ontwikkelen van maatschappelijk en-
gagement en het stimuleren van re-
flectie op het leven. Deze tradities 65 

van protestants activisme en reflec-
tie, die worden gevoed in hun kerken 
en scholen, dreigen verloren te gaan. 
Individuen kunnen nog wel geïnspi-
reerd worden om het goede te doen, 70 

maar er is niet langer een gedeelde 
taal of gemeenschap die vrijwil-
ligerswerk en bezinning stimuleert. 
Nederland is gelukkig nog steeds een 
high-trustsociety. Vrijwilligerswerk 75 

hangt samen met onderling vertrou-
wen. Hoe hoger het vertrouwen in 
een samenleving, hoe meer mensen 
bereid zijn om vrijwilligerswerk te 
doen. (…) 80 

 
bron: Trouw van 9 maart 2013, door James Kennedy 
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tabel 1 
 
Vrijwilligerswerk naar diverse achtergronden in 2007, afwijkingen van het 
bevolkingspercentage (in procentpunten) 
 

 totaal 33%

man + 1

vrouw -  1

autochtoon + 2

westers allochtoon -  6

niet-westers allochtoon -11

 
naar: Vrijwilligers in meervoud, Civil society en vrijwilligerswerk 5, Sociaal en 
    Cultureel Planbureau, 2009 

 
Toelichting op tabel 1 
In 2007 was 33% van de bevolking actief als vrijwilliger. In de tabel is per 
categorie respondenten de afwijking af te lezen ten opzichte van dit percentage. 
Mannen verrichten bijvoorbeeld iets vaker dan vrouwen vrijwilligerswerk, namelijk 
respectievelijk 34% (+1) en 32% (-1) 
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tabel 2 
 
Vrijwilligers naar kerkelijke betrokkenheid1) in 2007 (in procenten van de 
bevolking van 16 jaar en ouder) 
 

 regelmatig 
vrijwilligerswerk2)

enig 
vrijwilligerswerk3) 

buitenkerkelijk 19 40 

nominaal katholiek 29 49 

kerks katholiek 34 60 

nominaal protestant 27 47 

kerks protestant   48 66 

hele bevolking 25 45 

 

 
naar: Vrijwilligers in meervoud, Civil society en vrijwilligerswerk 5, Sociaal en 
    Cultureel Planbureau, 2009 

 
 
tabel 3 
 
Waargenomen en geschatte aandelen van de kerkelijke gezindten in de 
bevolking (in procenten) 
 

 waargenomen geschat 

 2000 2007 2011 2015

geen 62 66 68 70

rooms-katholiek 17 14 13 11

protestant 12 9 7 6 

moslim 5 6 7 7

overig 3 4 5 6

totaal 100 100 100 100
 

naar: Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015, Sociaal en Cultureel 
    Planbureau, 2007 

 

noot 1 Kerkleden zijn ‘nominaal’ (gaan minder dan 1 keer per maand naar de kerk) en ‘kerks’ 

 (gaan vaker). 

noot 2 Verricht gemiddeld minstens een uur per week vrijwilligerswerk. 

noot 3 Doet minder dan een keer per week vrijwilligerswerk. 
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Opgave 2  Identiteit in de polder 

 
figuur 1  Het fuseren van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland 
 

 
 
tekst 3  
 
Utrecht wijst plan voor megaprovincie ook af 
 
Na Noord-Holland heeft ook de provincie Utrecht het plan voor een fusie van de 
provincie met Flevoland en Noord-Holland afgewezen. 
 

bron: www.nrc.nl/nieuws van 2 mei 2013 
 
tekst 4 
 
Veel weerstand tegen de plannen van minister Plasterk 
 
Minister Plasterk (PvdA, Binnen-
landse Zaken) ging in maart 2013 in 
gesprek met burgers en maatschap-
pelijke organisaties over een nieuw 
te vormen ‘megaprovincie’. Utrecht, 5 

Flevoland en Noord-Holland moeten 
gezamenlijk deze nieuwe provincie 
gaan vormen met 4,3 miljoen 
inwoners (zie figuur 1). Doel: 
afslanken van de overheid en dus 10 

minder bureaucratie, politici en 
bestuurders. De nieuwe provincie 
levert een besparing op van 70 
miljoen euro. 
De provincies zijn evenals veel poli-15 

tieke partijen tegen de fusieplannen 

van de minister. Zo vreest de provin-
cie Flevoland haar eigen identiteit 
kwijt te raken. De ChristenUnie wijst 
op het gevaar van een verdere ver-20 

wijdering tussen burgers en bestuur-
ders. GroenLinks en D66 vrezen dat 
een versnipperd en niet volledig uit-
gewerkt plan voor heel Nederland de 
provincies te weinig houvast geven. 25 

Plasterk zelf vond de term ‘mega-
provincie’ niet juist, want erg mega 
wordt de nieuw te vormen provincie 
niet. De huidige provincie Zuid-
Holland heeft nu ook al 3,4 miljoen 30 

inwoners. 

 
naar: www.telegraaf.nl van 12 juni 2013 en www.volkskrant.nl van 24 juli 
    2013 
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tekst 5 
 
Sentimenten uit de polder 
 
Maagdelijke klei 
(…) De provincie Flevoland vreest 
haar eigen identiteit kwijt te raken in 
het nieuwe bestuurlijke amalgaam 
(mengelmoes). Identiteit, is dat niet 
iets wat moet groeien, het product 5 

van eeuwenoude tradities, een ge-
deeld verleden en een eigen taal? 
Flevoland werd bedacht op de teken-
tafel en werd opgetrokken uit maag-
delijke klei. (…) Hoe kan zo’n piep-10 

jonge en heterogene prefab-samen-
leving een eigen identiteit koesteren? 
(…) 
 
Volgens Irene Stengs, als antropo-
loge verbonden aan het Meertens 
Instituut dat onderzoek doet naar 15 

volkscultuur, heeft Plasterk het onheil 
over zichzelf afgeroepen. “Als 
Plasterk zegt: ‘De Flevolander be-
staat niet’, dan gaan mensen zich 
juist Flevolander voelen. Mensen 20 

vragen zich af: als we opgaan in een 
groot landsdeel, wie zijn wij dan 
nog?” 
Het antwoord daarop, een gedeeld 
sentiment van verbondenheid met 25 

een plek, is volgens Stengs altijd een 
constructie. Een overtuigend verhaal 
waarmee een gebied zich onder-
scheidt. “Vaak wordt gedacht dat 
identiteit iets authentieks moet zijn, 30 

iets ouds, iets wezenlijks. Maar of het 
echt is, doet er niet toe. Als mensen 
er maar in geloven. Als Flevolanders 
het idee hebben dat zij hun provincie 
eigenhandig hebben opgebouwd en 35 

ze zien de klei en de akkers, dan 
worden ze bevestigd in die gedachte. 

(…) 
Feesten zijn een manier om de her-
innering levend te houden. De 
Noordoostpolder heeft sinds 1996 het 40 

Pieperfestival. (…) Het wordt gehou-
den op 9 september, de dag waarop 
de polder in 1952 officieel droogviel. 
(…) Blijkbaar een geloofwaardige 
traditie. Na drie jaar denken mensen: 45 

dit feest is er altijd al geweest en laat 
zien wie we zijn.  
 
Wortels en uien 
(…) Over de ontstaansgeschiedenis 
van de provincie schreef historica en 
journaliste Eva Vriend het boek ‘Het 50 

nieuwe land’ (2013). Daarin beschrijft 
ze hoe geprobeerd werd van Flevo-
land ‘de perfecte polder’ te maken.  
(…)  
Om van het nieuwe land een spiegel 
van de Nederlandse samenleving te 55 

maken werd gestreefd naar een 
evenredige vertegenwoordiging van 
zowel kerkelijke gezindte als her-
komst. (…) Het zou een ‘hutspot’ 
worden van Friezen, Brabanders, 60 

Groningers, Zeeuwen, Amsterdam-
mers en Twentenaren. (…)  
Maar heeft een halve eeuw pruttelen 
en stampen tot een gedeelde identi-
teit geleid? Vriend betwijfelt het. (…) 65 

Twee derde van de 400.000 Flevo-
landers woont in Almere of Lelystad. 
Een gemeenschappelijke geschiede-
nis ontbreekt daardoor, terwijl dat 
volgens Vriend de basis is voor een 70 

wij-gevoel. (…) 

 
bron: Sociologie Magazine, nummer 2, 2013 
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Opgave 3  Een nieuwe klassenmaatschappij? 

 
tekst 6 
 
Gevaar: een nieuwe klassenmaatschappij 
 
Hoger en lager opgeleiden hebben 
steeds minder contact met elkaar. 
Volgens TNS NIPO vindt 89 procent 
van de Nederlanders die verwijdering 
problematisch. Hoogste tijd voor 5 

discussie over het gevaar van een 
nieuwe klassenmaatschappij.  
 
De afgelopen decennia is sociale 
stijging in Nederland vanzelfsprekend 
geworden. 10 

(…)  
Mensen zijn sociale stijging ook als 
vanzelfsprekend gaan ervaren. Zij 
stellen zich erop in en verwachten 
ook voor hun kinderen dat die vooruit 
komen in het leven. Er is een belofte 15 

van stijging ontstaan.  
(…). 

Wij stellen twee kanttekeningen bij 
die open samenleving met sociale 
stijging. Ten eerste: hoewel sociale 
afkomst veel minder een rol speelt 20 

dan vroeger, is zij nog steeds van 
invloed op het bereikte opleidings-
niveau.  
(…) 
De kloof tussen lager en hoger opge-
leiden wordt ook groter. In de praktijk 25 

van alledag leven mensen met ver-
schillende opleidingsniveaus steeds 
meer langs elkaar heen. (…) 
De oude klassenmaatschappij is 
succesvol bestreden, maar gaande-30 

weg creëren we een nieuwe klassen-
maatschappij. 
(…) 

 
bron: D. de Ruiter, L. van Vliet en J. Manshanden, 
    www.socialevraagstukken.nl, 27 april 2011 
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figuur 2 
 
Politieke activiteiten naar opleiding 
 

0 5 10 15 20 25 30 35

discussie via internet, e-mail of sms

contacteren politicus

deelname bijeenkomst overheid

inschakelen radio, tv, krant

politieke partij of organisatie

deelname demonstratie

via andere manieren

deelname actiegroep

Legenda: %

basisonderwijs
vmbo
havo, vwo, mbo
hbo, wetenschappelijk onderwijs  

 
naar: De Nederlandse samenleving 2010, Centraal Bureau voor de Statistiek, 
    november 2010 

 
Toelichting op figuur 2 
De horizontale as van figuur 2 geeft het percentage Nederlanders met de hoogst 
behaalde opleiding die hebben meegedaan aan politieke activiteiten. 
Bijvoorbeeld: van mensen met alleen basisonderwijs heeft 7 procent meegedaan 
aan discussie via internet, e-mail of sms om de politiek te beïnvloeden. 
 

Pagina: 413Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-f-14-1-b 10 / 13 lees verder ►►►

Opgave 4  Conflict Noord-Korea en Zuid-Korea 

 
figuur 3 
 
kaart van Noord-Korea en Zuid-Korea 
 

China

Japan

Noord-Korea

Zuid-Korea

Seoul

PyongyangBeijing

Rusland

GELE ZEE 

JAPANSE  ZEE 

 
 
 
tekst 7 
 
Profiel van Noord-Korea 
 
Al tientallen jaren is Noord-Korea een 
van de meest gesloten samen-
levingen ter wereld. Het is een van 
de weinige landen dat nog onder 
communistisch bewind valt. Het heeft 5 

een van de grootste legers ter wereld 
en het militarisme is er onderdeel van 
het dagelijks leven.  
De nucleaire ambities van Noord-
Korea hebben ervoor gezorgd dat het 10 

land meer dan ooit afgezonderd is 
van de rest van de wereld. 
 
Het land ontstond in 1948 te midden 
van de chaos die heerste na de 
Tweede Wereldoorlog. De geschie-15 

denis wordt gedomineerd door de 

Grote Leider, Kim Il-sung, die bijna 
een halve eeuw lang vorm gaf aan 
het politieke stelsel. Zo stichtte hij 
onder andere de eenpartijstaat. 20 

Na de Koreaanse oorlog introdu-
ceerde Kim Il-sung in 1953 de per-
soonlijke filosofie van Juche, of zelf-
redzaamheid, die de leidende ideolo-
gie werd voor de ontwikkeling van 25 

Noord-Korea. Kim-Il sung overleed in 
1994, maar hij kreeg wel de titel 
Eeuwige President van de Republiek. 
 
Politiek: een familiedynastie staat 
aan het hoofd van een gesloten, 30 

communistisch regime dat geen af-
wijkende meningen tolereert. Dit 
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rigide systeem heeft geleid tot stag-
natie en tot een leiderschap die ge-
stoeld is op persoonlijkheidscultus. 35 

De staat wordt ook beschuldigd van 
systematische schendingen van de 
mensenrechten. Een Amerikaanse 
mensenrechten-organisatie heeft ge-
schat dat er tot 200.000 politieke 40 

gevangenen in Noord-Korea zijn. 
Economie: de door de staat geleide 
economie is in verval geraakt door 
natuurrampen, slechte planning en 
een gebrek aan modernisering.  45 

Het land is afhankelijk van buiten-
landse hulp om miljoenen mensen te 
voeden. 
Internationaal: De wapenstilstand 
van 1953 bracht een einde aan het 50 

gewapende conflict tussen Noord- en 
Zuid-Korea, maar eigenlijk zijn de 
twee Korea’s nog steeds in oorlog. 
De nucleaire ambities van Noord-
Korea hebben in de afgelopen de-55 

cennia de spanningen doen toene-
men. 
(…) 

In oktober 2006 zei Noord-Korea dat 
het met succes een kernwapen had 
getest. Dit veroorzaakte in de hele 60 

regio paniek. Sindsdien zijn er inten-
sieve diplomatieke inspanningen 
geweest om de nucleaire ambities 
van Noord-Korea te beteugelen. 
De spanningen tussen Noord- en 65 

Zuid-Korea zijn sterk toegenomen 
sinds Noord-Korea in december 2012 
een raket lanceerde en in februari 
2013 een derde kernproef hield. In 
maart 2013 dreigde Noord-Korea met 70 

een nucleaire aanval op de VS en 
Zuid-Korea. Het land reageerde 
daarmee op de sancties die de VN 
hadden opgelegd vanwege de kern-
proef. 75 

 
Er zijn wereldwijd grote zorgen over 
de nucleaire ambities van de huidige 
Noord-Koreaanse leider Kim Jong-
un, die in december 2011 aan de 
macht kwam na de dood van zijn 80 

vader Kim Jong-il. 

 
naar: www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific, 2012 
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tekst 8 
 
Machtsvertoon in Seoul om Noord-Korea af te schrikken 
 
SEOUL. In de Zuid-Koreaanse hoofd-
stad Seoul is vandaag de grootste 
militaire parade in meer dan een 
decennium gehouden. De strijd-
krachten toonden onder meer de 5 

Hyunmoo 3, een nieuwe raket van 
eigen makelij voor de lange afstand, 
die doelen in alle hoeken van Noord-
Korea kan treffen. 
President Park Geun-hye hield een 10 

toespraak waarin ze de ernst van de 
dreiging uit het buurland onder-
streepte, evenals de noodzaak om 
over het vermogen te blijven beschik-
ken zonodig zelf een aanval te 15 

kunnen uitvoeren op Noord-Korea. 

(…) 
„We moeten een krachtige defensie 
opbouwen tegen Noord-Korea tot het 
Noorden zijn nucleaire programma 
opgeeft en de juiste keuze maakt 20 

voor de bevolking van Noord-Korea 
en voor vrede op het Koreaanse 
schiereiland.” 
(…) 
Spanningen 
In de eerste maanden van dit jaar 25 

laaiden de spanningen in de regio fel 
op, toen Noord-Korea een nieuwe 
kernproef hield en dreigde met een 
aanval op de Amerikaanse en de 
Zuid-Koreaanse troepen. (…). 30 

 
bron: NRC Handelsblad van 2 oktober 2013 

 
 
tekst 9 
 
VS en Zuid-Korea wapenen zich tegen Noorden 
 
Zuid-Korea en de Verenigde Staten 
hebben een nieuwe samenwerkings-
strategie om zich te wapenen tegen 
nucleaire dreiging van Noord-Korea. 
(…) 
De nieuwe strategie is nodig, omdat 5 

er volgens de bondgenoten onder 
toenemende dreiging van Pyongyang 

een verbeterde reactiesnelheid nodig 
zou zijn. “Onze zorg gaat specifiek uit 
naar nucleaire en ballistische raket-10 

programma’s en chemische wapens 
van Noord-Korea”, zei de 
Amerikaanse minister Chuck Hagel 
van Defensie. 

 
bron: www.nu.nl/buitenland van 2 oktober 2013 
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tekst 10 
 
Bereid je maar voor op een oorlog met Noord-Korea 
 
Noord-Korea blinkt uit in crisis-
diplomatie die telkens tot het randje 
gaat. Hetzelfde geldt voor het beleid 
van Zuid-Korea en de VS. (…)  
Dit beleid, dat dweept met het morele 5 

gelijk, steunt op vier vooronderstel-
lingen.  
– Noord-Korea is een affront voor de 
mens(elijk)heid, is daarom funda-
menteel instabiel en zal instorten.  10 

– Druk van buiten (VS, EU, Zuid-
Korea, Japan) bespoedigt dit proces.  
– Het Noord-Koreaanse volk wacht 
op regimewisseling. 
– Militaire interventie is legitiem en 15 

misschien noodzakelijk.  
Deze vier punten kunnen tot esca-
latie en oorlog leiden. Ze zijn ook 
aantoonbaar onjuist en vormen zo de 
slechtst mogelijke uitgangspunten 20 

voor omgang met Noord-Korea. (…) 
Druk van buiten houdt het regime 
juist in het zadel. (…) In Noord-Korea 
is afkeer van het eigen regime niet 
inwisselbaar voor bewondering van 25 

het Westen. Interventie van de VS (of 
de VN) kan rekenen op extreme 
weerstand van de gewone Noord-
Koreaan. Amerikaanse druk bevestigt 
slechts dat de VS daadwerkelijk de 30 

vijand is. Regimewisseling die wordt 

gestimuleerd van buiten Korea is 
gedoemd te mislukken. Noord-
Koreanen hebben hun eigen ideeën 
over hoe hun staat eruit moet zien.  35 

(…) 
 
Wat kunnen we doen? Druk uitoefe-
nen. Niet op Noord-Korea, maar op 
de VS.  
(…) 
Sancties werken ook averechts. De 
selectieve verontwaardiging van de 40 

VN ten opzichte van de Noord-
Koreaanse kernproef moet niet resul-
teren in nog strengere beperkingen 
van de handel met Noord-Korea. 
Economische toenadering is juist een 45 

van de weinige levenslijnen naar 
Pyongyang. (…) De eerste stap is 
Noord-Korea en zijn geschiedenis 
leren kennen. (…) 
 
We moeten direct met Noord-Korea 50 

gaan communiceren. Niet via de VS 
en niet in het Engels, maar in het 
Koreaans. (…). 
Dus investeren in plaats van sanctio-
neren. (…) En niet nadenken over 55 

regimewisseling. Die verantwoorde-
lijkheid ligt primair bij de Noord-
Koreaanse bevolking zelf. (…) 

 
naar: NRC Handelsblad van 8 maart 2013, door Remco Breuker, 
    hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden 
 
 

einde  
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 VW-1034-a-14-2-o  

Examen VWO 

2014 
tijdvak 2 

woensdag 18 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1 De NPO vernieuwt na bezuinigingen 
 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is kwetsbaar in tijden van crisis 
en overheidsbezuinigingen. Ze moet bewijzen wat ze waard is. 
Optimisme, nieuwe programma’s en een scherpere profilering van de 
zenders Nederland 1, 2 en 3 zijn het antwoord op de bezuinigingen. 
 
Lees tekst 1. 
De informerende functie van de publieke omroep is belangrijk ook al wordt 
die functie ook door andere media vervuld. Volgens Timmer is de NPO 
vanwege een andere maatschappelijke functie van de media echt anders 
dan andere media. 

2p 1 Leg uit welke andere maatschappelijke functie van de media te herkennen 
is in de rol die de NPO volgens Gerard Timmer moet vervullen. 
 
De NPO is afhankelijk van de overheid maar is beslist geen staatsomroep. 

2p 2 Leg uit waarin de NPO verschilt van een staatsomroep en geef een citaat 
met regelnummer uit tekst 1 waaruit blijkt dat de NPO geen staatsomroep 
is. 
 
De NPO gaat in het najaar van 2013 en het voorjaar van 2014 zijn drie 
zenders scherper profileren. Commerciële mediabedrijven zoals 
bijvoorbeeld RTL Nederland, de overkoepelende organisatie van RTL 4, 
RTL 5, RTL 7 en RTL 8, hebben hun zenders ook scherp geprofileerd. 
Een profilering sluit aan bij de doelen waar een zendorganisatie naar 
streeft. 

4p 3 a Maak aan de hand van de doelstellingen van de NPO enerzijds en de  
 doelstellingen van RTL Nederland anderzijds het verschil tussen beide 
 zendorganisaties duidelijk. 
b Hoe komt dit verschil tot uiting in de programmering?  
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Opgave 2 Wangedrag door wetenschappers  
 
Bij deze opgave horen de teksten 2 tot en met 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In augustus 2011 werd het vermoeden geuit dat sociaal psycholoog 
Diederik Stapel zich schuldig had gemaakt aan wetenschapsfraude.  
Een commissie ingesteld door de Tilburgse rector magnificus onderzocht 
de beschuldiging en rapporteerde dat er sprake was van “een 
grootschalige, langdurige fraude met data”. Daarna deden twee 
universiteiten aangifte van valsheid in geschrifte en oplichting (tekst 2). 
Een jaar later volgde ook nog een onderzoek door de Fiscale inlichtingen- 
en opsporingsdienst (FIOD) omdat Stapel mogelijk de overheid had 
opgelicht door subsidie aan te vragen voor onderzoek waarbij hij had 
gefraudeerd met onderzoeksgegevens.  
In juni 2013 werd een transactie tussen het Functioneel Parket (een 
onderdeel van het OM) en Stapel overeengekomen (tekst 3). 
Geconstateerde wetenschapsfraude leidt doorgaans niet tot vervolging. 
Het geval Stapel is dus in die zin uitzonderlijk. 
 
Lees de teksten 2, 3 en 4. 
‘De’ criminaliteit bestaat niet. Criminaliteit kent verschillende vormen.  
Eén van die vormen dankt zijn naam aan de maatschappelijke positie van 
de plegers. Wetenschapsfraude is een typisch voorbeeld van die vorm 
van criminaliteit.  

3p 4 Welke vorm van criminaliteit wordt hier bedoeld? Geef de naam en leg 
aan de hand van twee kenmerken uit dat criminele wetenschapsfraude er 
een typerend voorbeeld van is.  
 
Criminaliteit heeft gevolgen voor burgers en samenleving. Deze gevolgen 
kun je indelen in twee categorieën. 

2p 5 Noem die twee categorieën. Geef bij elk een voorbeeld van een mogelijk 
gevolg van wetenschapsfraude. 
 
In de regels 14 tot en met 26 van tekst 3 staan korte overwegingen van 
het functioneel parket om de gekozen afdoening te rechtvaardigen. Die 
overwegingen worden zo kort weergegeven dat ze zouden kunnen passen 
bij zowel relatieve als bij absolute theorieën. 

2p 6 Kies uit de regels 14-26 van tekst 3 één van de overwegingen en werk 
deze verder uit zodat deze past bij relatieve theorieën. Leg je antwoord 
uit. 

2p 7 Kies uit de regels 14-26 van tekst 3 één van de overwegingen en werk 
deze verder uit zodat deze past bij absolute theorieën. Leg je antwoord 
uit. 
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Zie tekst 3. 
Het OM vindt deze transactie een passende afdoening voor de zaak tegen 
Stapel. Stel dat het OM een vrijheidsstraf passend had gevonden. Het OM 
zou in dat geval een andere procedure gevolgd hebben. 

1p 8 Wat had het OM moeten doen als het een vrijheidsstraf passend had 
gevonden?  
 
Zie tekst 4. 
In de regels 22-25 van tekst 4 staat dat twee procent van de 
onderzoekers bekende wel eens gegevens verzonnen, vervalst of 
veranderd te hebben. 

2p 9 Leg aan de hand van de gebruikte onderzoeksmethode en een 
omschrijving van het begrip validiteit uit dat je niet kunt concluderen dat 
twee procent van de onderzoekers wel eens gegevens verzonnen, 
vervalst of veranderd heeft. 
 
 

Opgave 3 Misstanden in de champignonteelt  
 
Bij deze opgave horen de teksten 5 tot en met 8 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde (KRO) doet onder 
andere onderzoek naar het hoe en wat van producten voor consumenten. 
In december 2012 ging het programma over werknemers uit Oost-Europa 
in Nederlandse champignonkwekerijen. Deze werknemers ontvingen een 
betaling die voor Nederlandse maatstaven zeer laag is. 
De Oost-Europese werknemers zijn niet opgewassen tegen de macht en 
willekeur van hun bazen. Zij lijken rechteloos en voor zover zij wel rechten 
hebben blijken zij niet in staat om die rechten te doen gelden (tekst 5).  
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Lodewijk 
Asscher, reageerde op de uitzending met een nieuwsbericht op de 
website van de rijksoverheid (tekst 6). Later antwoordde de minister op 
Kamervragen over deze zaak (tekst 7).  
In zijn reactie op de televisie-uitzending had de minister burgers 
opgeroepen om alleen nog maar champignons te kopen die voorzien zijn 
van het Fair Produce-keurmerk (tekst 8). 
 
Lees de teksten 5, 6, 7 en 8. 
Het programma Keuringsdienst van Waarde vervult een informatieve 
functie en heeft invloed op het politieke proces. 

3p 10 Welke informatieve functie van de media vervulde het programma 
Keuringsdienst van Waarde? Leg uit wat de politieke rol van het 
programma in dit geval is en gebruik daarvoor twee relevante begrippen 
van het systeemmodel van politieke besluitvorming. 
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Zie tekst 7. 
Tekst 7 is een fragment uit de antwoorden van minister Asscher op een 
aantal Kamervragen naar aanleiding van de uitzending van de 
Keuringsdienst van Waarde over de situatie in de champignonteelt.  

2p 11 Leg uit dat de onafhankelijkheid van de media belangrijk is voor het 
functioneren van de rechtsstaat. 
 

3p 12 Welke taak van de Kamer herken je in de gestelde Kamervraag in tekst 7? 
Leg uit over welke taak van de regering die vraag aan Asscher gaat. 
 

In het maatschappelijke verkeer en zeker ook in de politiek, spelen 
verschillen in macht een belangrijke rol. Niet iedereen beschikt over 
dezelfde machtsbronnen en niet iedereen heeft evenveel invloed op de 
gebeurtenissen. 

3p 13 Geef van drie actoren die betrokken zijn bij de misstanden die 
gesignaleerd zijn in de champignonteelt een verschillende machtsbron. 
 

In deze casus spelen verschillende rechten die te maken hebben met 
Europees burgerschap een rol. 

2p 14 Geef twee rechten die te maken hebben met het Europees burgerschap 
en die bij deze casus een rol spelen. 
 

Zie tekst 8. 
Het keurmerk Fair Produce kun je bekijken vanuit de drie grote politieke 
ideologieën in Nederland. 

6p 15 Leg voor elk van de drie grote ideologieën uit of het keurmerk ermee te 
verenigen is. Betrek in je uitleg van elke ideologie een kenmerkend idee. 
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Opgave 4 Europees toezicht op nationale mediawetgeving 
 
Bij deze opgave hoort tekst 9 uit het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 9. 
De richtlijn Audiovisuele Mediadiensten waarover in tekst 9 geschreven wordt, 
gaat onder andere over drie heel verschillende rechten die in Nederland al 
geheel of gedeeltelijk gelden:  
 de vrijheid van meningsuiting,  
 het recht op informatie en  
 de onafhankelijkheid van een redactie. 
Bij het vaststellen van deze rechten zijn verschillende actoren betrokken 
geweest en van elk van deze rechten is bepaald voor wie ze bedoeld zijn. 

6p 16 Geef van elk van deze drie rechten aan door wie ze zijn vastgesteld en 
voor wie deze rechten in de eerste plaats zijn bedoeld. 
 
In tekst 9 staan in de vetgedrukte tussenkopjes voorstellen om mediavrijheid 
en pluralisme te waarborgen. Het idee voor deze voorstellen wordt ingegeven 
door een omgevingsfactor (in de betekenis van het systeemmodel van 
politieke besluitvorming) die in tekst 9 te herkennen is. 

3p 17 – Noem de bedoelde omgevingsfactor en geef van het citaat de 
regelnummers van tekst 9. 
– Leg uit dat deze omgevingsfactor de aanleiding kan zijn voor het doen 
van de voorstellen uit tekst 9. 
 
Zie de regels 46-56 van tekst 9. 
De Europese Commissie heeft verschillende taken. Het Europees Parlement 
vraagt aan de Europese Commissie om een studie te gaan verrichten.  

2p 18 Bij welke taak van de Europese Commissie past deze vraag van het 
Europees Parlement? Leg je antwoord uit. 
 
Het Europees Parlement pleit voor ondersteuning van onderzoeksjournalistiek 
vanwege het democratische belang ervan (regels 30-35 van tekst 9). 
Ondertussen wordt aan het democratische gehalte van het Europees 
Parlement zelf wel eens getwijfeld. Critici spreken dan van het ‘democratisch 
tekort’ waarmee niet één maar meerdere ‘tekorten’ aangeduid worden.  

3p 19 Geef drie voorbeelden waaruit het ‘democratisch tekort’ van het Europees 
Parlement blijkt. 
 
In de oorspronkelijke doelstellingen van de EU staat niet expliciet vermeld dat 
de EU regelingen zal treffen over de kwaliteit van de journalistiek. De EU 
besteedt daar nu wel aandacht aan. Gezien de argumentatie en voorstellen in 
tekst 9 is dat in lijn met de eisen die de EU stelt aan toetreders tot de EU. 

3p 20 Geef twee eisen die de EU stelt aan landen die toetreden tot de EU en leg 
uit bij welke argumenten of voorstellen (geef ook de regelnummers) uit 
tekst 9 die eisen passen. 
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Met de resolutie probeert het Europees Parlement de journalistieke 
berichtgeving te vrijwaren van directe of indirecte invloeden vanuit politiek 
of economie. Dit streven is ook te herkennen in de uitgangspunten van de 
Nederlandse mediawetgeving en in enkele concrete uitwerkingen daarvan 
voor de publieke omroep. 

1p 21 Geef één uitwerking van de uitgangspunten van het Nederlandse 
mediabeleid die bescherming moet bieden tegen ongewenste 
beïnvloeding vanuit de politiek. 

1p 22 Geef één uitwerking van de uitgangspunten van het Nederlandse 
mediabeleid die bescherming moet bieden tegen ongewenste 
beïnvloeding vanuit de economie. 
 
Zie de regels 46-53 van tekst 9. 
Het Europees Parlement formuleerde een onderzoeksvraag voor de 
Europese Commissie. Die onderzoeksvraag is een beschrijvende vraag 
die ook opgevat kan worden als een verklarende vraag. De gegevens die 
dat onderzoek moet opleveren zullen door het Europees Parlement 
gebruikt worden voor een evaluatieve vraag.  

1p 23 Geef een voorbeeld van zo een evaluatieve vraag. 
 
Het onderzoek waar het Europees Parlement in de regels 46-53 om 
vraagt is bedoeld om beleidskeuzes te ondersteunen. Een verschil tussen 
dergelijk beleidsonderzoek en wetenschappelijk onderzoek is dat er 
meestal andere eisen gesteld worden aan de onderzoeksmethode. 
Bij beleidsonderzoek is de ‘betrouwbaarheid’ van informatiebronnen 
belangrijk terwijl het begrip ‘betrouwbaarheid’ bij wetenschappelijk 
onderzoek vaak niet verwijst naar de informatiebronnen maar naar de 
methode die gehanteerd is. 

4p 24 a Leg uit wat betrouwbaarheid van informatiebronnen betekent en hoe  
 die betrouwbaarheid van informatiebronnen bepaald kan worden. 
b Leg uit wat betrouwbaarheid in de wetenschap betekent en hoe de  
 betrouwbaarheid van een methode die gebruikt is bij  
 wetenschappelijk onderzoek vastgesteld kan worden. 
 
 

 
   Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 5 Boom is ho!  
 
Bij deze opgave hoort tekst 10 uit het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 10. 

2p 25 – Betreft het delict in de ogen van de officier van justitie een ernstig of 
een minder ernstig strafbaar feit?  
– Geef het gegeven uit de tekst 10 waaruit het antwoord af te leiden is. 
 
Zie de regels 45-51 van tekst 10. 
De emoties van de vrouw zijn niet van belang bij de vraag of ze schuldig 
is. Toch kan de rechter deze emoties in zijn vonnis meewegen. 

2p 26 Leg uit op welke wijze de rechter in zijn vonnis wel rekening kan houden 
met deze emoties. 
 
Zie de regels 59-63 van tekst 10. 
Aan het begin van een rechtszitting controleert de rechter of de 
aanwezige gedaagde inderdaad de verdachte is en de officier deelt 
vervolgens mee wat de aanklacht is. Een zaak eindigt nadat een rechter 
de afweging heeft gemaakt over een eventuele sanctie en vonnis wijst. 
Daar tussenin is onder andere onderzocht of de verdachte wel zelf 
verantwoordelijk is. 

2p 27 Geef twee andere vragen die rechters onderzocht hebben voordat zij 
vonnis wijzen. 
 
In tekst 10 worden drie strafrechtelijke sancties genoemd. Deze kunnen 
verschillende doelen dienen. 

3p 28 – Geef de drie sancties die in tekst 10 genoemd worden.  
– Zet achter elke sanctie of het een hoofdstraf, bijkomende straf of een 
maatregel is.  
– Zet daarachter welk doel of functie die sanctie, toegepast op de zaak 
van deze vrouw, zou kunnen dienen. Ga bij dit laatste uit van drie 
verschillende doelen of functies. 
 
 
 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Opgave 1 De NPO vernieuwt na bezuinigingen 

 
tekst 1 
 
Ondanks bezuinigingen veel nieuwe programma’s bij NPO 
 
De Nederlandse Publieke Omroep 
(NPO) presenteert 71 nieuwe 
programma’s voor het najaar van 
2013 en voorjaar 2014. “Wij zijn 
strijdbaar, moeten ondanks de 5 

bezuinigingen blijven vernieuwen. 
We tonen met al deze programma’s 
aan waar onze meerwaarde ligt. 
Onafhankelijk, zonder commercieel 
belang en vanuit een Nederlands 10 

perspectief. Nederland verdient een 
sterke publieke omroep”, aldus 
Gerard Timmer, directeur televisie, 
bij de programmapresentatie van de 
NPO.  15 

 
Hij vervolgt: “De NPO bereikt weke-
lijks bijna 15 miljoen Nederlanders. 
De publieke omroep is daarmee nog 
de enige plek, waar dag in, dag uit 
alle bevolkingsgroepen samen-20 

komen. Waar zij kennis nemen van 
elkaars standpunten, luisteren naar 
elkaars verhalen, elkaar inspireren 
en van elkaar leren. Die publieke 
omroep is dus van betekenis. De 25 

programma’s krijgen niet voor niets 
constant hoge waarderingen van het 
publiek.” (…) 
 
 
 

Scherpere programmering voor 
Nederland 1, 2, 3 en Zapp 30 

Nederland 1 gaat meer dan ooit ‘de 
polsslag van de dag’ tonen. De plek 
voor breaking news, extra nieuws-
updates van de NOS, en actualitei-
tenrubrieken, zoals EénVandaag en 35 

Pauw en Witteman. Vanaf januari 
komt daar De Wereld Draait Door bij, 
zodat mensen direct bij thuiskomst 
worden bijgepraat.  
 

Nederland 2 richt zich op verdieping 40 

achter het nieuws in verschillende 
genres, zoals levensbeschouwing, 
kunst en cultuur. Er komt veel ruimte 
voor documentaires. Met ingang van 
januari 2014 bijvoorbeeld prime time 45 

maandag om 21.00 uur.  
 

Nederland 3 legt meer nadruk op 
een jonger publiek. Vanaf januari 
staat de vooravond van 3 in het 
teken van een dagelijks drama 50 

gericht op jongeren.  
 

Zapp en Zappelin gaan de volgende 
fase in. Voor de hele familie op 
zondagochtend bijvoorbeeld met elf 
premières van Nederlandse speel-55 

films, nieuwe dramaseries en een 
juniorversie van Nederland van 
Boven.

 
naar: www.publiekeomroep.nl, 29 augustus 2013 
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Opgave 2 Wangedrag door wetenschappers 

 
tekst 2 
 
Aangifte tegen frauderende hoogleraar Stapel 
 
Door Harrie Nijen Twilhaar  
AMSTERDAM - De Universiteit van 
Tilburg en de Rijksuniversiteit 
Groningen doen gezamenlijk aangifte 
tegen de frauderende hoogleraar 5 

Diederik Stapel (45). Zij beschuldigen 
hem van valsheid in geschrifte en 
oplichting. Dat hebben de universi-
teiten maandag laten weten bij de 
presentatie van het onderzoeks-10 

rapport van de commissie-Levelt 
naar Stapel. Uit het onderzoek blijkt 
dat de fraude “zeer aanzienlijk en 
verbijsterend” is, aldus Pim Levelt.  

Het gaat om zeker dertig artikelen in 15 

gerenommeerde wetenschappelijke 
tijdschriften waarvan zeker is dat 
Stapel data en gegevens heeft 
verzonnen. Bij tientallen publicaties 
bestaan serieuze verdenkingen. 20 

Zeker is in ieder geval dat de fraude 
teruggaat tot 2004, toen Stapel nog 
bij de Rijksuniversiteit Groningen 
(RUG) werkte. Stapel, die intussen is 
ontslagen, heeft volgens de commis-25 

sie willens en wetens de wetenschap 
beschadigd.

 

naar: www.telegraaf.nl, 31 oktober 2011 
 
tekst 3 
 

Transactie overeengekomen voor vervalsen datasets 
 
 

 
Het Functioneel Parket1) is met de 
heer Stapel een transactie overeen-
gekomen van een werkstraf van 120 
uur voor het vals opmaken en het 
vervalsen van datasets. Daarnaast 5 

heeft de heer Stapel afstand gedaan 
van het recht op ziekte- en 
arbeidsongeschiktheidsuitkering.  
Dit betreft anderhalf jaarsalaris, 
gebaseerd op de Ziekte- en 10 

Arbeidsongeschiktheidsregeling 
Nederlandse Universiteiten. (…) 
 
 

Passende afdoening 
Het Functioneel Parket ziet de trans-
actie als een passende afdoening 15 

van de strafbare feiten. Daarbij weegt 
mee dat geen sprake is van persoon-
lijke zelfverrijking. 
De heer Stapel heeft reeds ingrijpen-
de gevolgen van zijn handelen onder-20 

vonden. Hij heeft meegewerkt aan 
het strafrechtelijk onderzoek en aan 
het onderzoek van de commissie- 
Levelt. Ook heeft hij zijn doctorstitel 
ingeleverd. Met die omstandigheden 25 

is rekening gehouden.

 

naar: www.om.nl, 28 juni 2013 

 

noot 1 Het Functioneel Parket is een onderdeel van het OM 
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tekst 4 
 
Laakbare wetenschap 
Over alledaagse verleidingen en normoverschrijding in de wetenschap 
 
Van tijd tot tijd trekt er een storm van 
verontwaardiging en verontrusting 
over het doorgaans kalme en 
eerbiedwaardige wetenschapsbedrijf: 
een frauderende onderzoeker haalt 5 

het beeld van wetenschapsbeoefe-
naars als objectieve waarheids-
zoekers onderuit door een flagrante 
schending van de integriteitscodes.  
(…) 
Een recente meta-analyse van 10 

achttien studies naar wetenschap-
pelijk wangedrag richtte zich op twee 
van de ergste vormen: het verzinnen 
van gegevens en het vervalsen, 
veranderen of beter passend maken 15 

van gegevens (...). Er werd gekeken 
naar surveys1) over de mate waarin 
onderzoekers zelf een bepaald wan-
gedrag toegaven of dit gedrag één of 
meer keren in een gegeven periode 20 

bij een ander hadden geobserveerd. 
Van de onderzoekers bekende twee 
procent dat ze wel eens gegevens 
verzonnen, vervalst of veranderd 
hadden. Waargenomen wangedrag 25 

van collega’s leverde hogere per-
centages op: ruim 14 procent wist 
van collega’s dat ze wel eens 
gegevens verzonnen, vervalst of 
veranderd hadden.30 

 
naar: Aafke Komter, Mens & Maatschappij, december 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 survey = steekproefonderzoek 
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Opgave  3 Misstanden in de champignonteelt 

 
tekst 5 
 
In de eerste aflevering over de 
Champignonteelt kwam een aantal 
Poolse arbeiders aan het woord over 
de situatie in het bedrijf waar ze 
werkten. Tijdens de research voor 5 

deze aflevering heeft de Keurings-
dienst ook contact gehad met Poolse 
arbeiders van een ander bedrijf. Een 
aantal van hen heeft hun ervaringen 
op papier gezet. 10 
 

HEER 1 
Ik heb bijna een jaar bij bedrijf A 
gewerkt. Een keer, toen ik na drie 
weken (21 dagen) aaneengesloten te 
hebben gewerkt (zonder een vrije 15 

dag, gemiddeld 10 tot 14 uur per 
dag) om een vrije dag vroeg, ging de 
baas tegen mij schreeuwen en 
dreigde mij met de terugkeer naar 
Polen. 20 
 

DAME 
Ik ben een oud-werkneemster van 
het bedrijf A. 
Ik was ontdaan door het gedrag van 
de bedrijfsleider naar mij toe, toen ik 25 

op een dag bij hem op kantoor werd 
geroepen. Hij begon toen iets heel 
hard te vertellen in een taal die ik niet 
kon verstaan. Waar het om ging was 
dat ik de dag daarvoor naar een 30 

ander dorp was gegaan om mijn twee 
zonen die daar woonden op te 
zoeken. Ik mocht niet naar hen gaan 

en zij mochten mij niet komen 
bezoeken. Ik begrijp het niet. 35 
 

HEER 2 
Mijn rechten als werknemer van A 
werden nooit gerespecteerd. Een 
keer, toen we een controle hadden, 
ging de bazin langs onze woningen 40 

rijden om ons te instrueren over wat 
er wel en wat niet door ons mocht 
worden verteld. En daarbij zei ze met 
een glimlach op haar gezicht dat 
zelfs al zouden we te veel vertellen, 45 

dan zou haar vertrouwde tolk dit toch 
“zoals het moet” vertalen. 
Toen ik naar Nederland kwam om bij 
dit bedrijf te werken, had de bazin 
een slaapplaats voor twee weken 50 

voor mij verzorgd: in een woonkamer 
die algemeen toegankelijk was voor 
de overige 13 bewoners. 
Toen ik hier begon te werken, dacht 
ik dat dit een normaal bedrijf was. 55 

Het bleek echter dat ik na het werk 
geen rechten had. Ik dacht dat ten 
minste de gezondheid van de werk-
nemers belangrijk was, maar toen ik 
op een dag mijn hand had open-60 

gereten op het werk, zei de bazin 
alleen “sul” en “invalide” en vroeg of 
ik in staat zou zijn de volgende dag 
te werken want anders moest ik maar 
terug naar Polen gaan.65 

 

naar: http://keuringsdienstvanwaarde.kro.nl, 20 december 2012 
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tekst 6 
 
Reactie van minister Asscher op uitzending van Keuringsdienst van Waarde 
 
“Het programma Keuringsdienst van 
Waarde maakte gisteren maar weer 
eens duidelijk hoeveel er fout gaat in 
de Nederlandse champignonsector. 
Het is niet te bevatten dat werk-5 

nemers op een dergelijke manier 
worden uitgebuit. Ik wist niet wat ik 
zag, toen ik hier voor het eerst mee 
geconfronteerd werd. Zoiets kan toch 
niet in Nederland? Daarnaast worden 10 

eerlijke ondernemers de dupe van 
hun malafide collega’s. De Inspectie 
en ik zijn tot op het bot gedreven 
deze foute bedrijven het leven zuur 
te maken, maar dat kunnen we niet 15 

alleen. We hebben getuigen en 

signalen nodig én de hulp van de 
consument.  
 

Koop alleen eerlijk geproduceerde  
champignons zou ik willen zeggen 20 

(…). 
Behalve dat de Inspectie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
doorgaat met het intensief opsporen 
en aanpakken van wantoestanden, 25 

ga ik de komende tijd bekijken of ik 
ook de andere supermarkten over de 
streep kan trekken om gezamenlijk 
aan deze Middeleeuwse toestanden 
een eind te maken.”30 

 

naar: www.rijksoverheid.nl, 28 december 2012
 
tekst 7 
 

Antwoord van minister Asscher op Kamervraag over uitbuiting 
champignonkwekerijen 
 

Waardoor komt het dat de Inspectie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) grote moeite heeft om op te 
treden ondanks de sterke inzet? 
Zoals in het antwoord op de vorige 5 

vraag is aangegeven gaat het om 
werkgevers die moedwillig de wet 
overtreden. Deze werkgevers voeren 
ondeugdelijke of valse administraties. 
Als niet direct uit de administratie kan 10 

worden afgeleid dat er sprake is van 
overtreding van de arbeidswetgeving, 
wordt getracht het bewijs rond te 
krijgen via verklaringen van 
werknemers. Werknemers zijn echter 15 

niet altijd bereid om verklaringen af 
te leggen, omdat zij bang zijn dan 
hun werk te verliezen. Ook worden 
werknemers vaak pas na afloop van 
een gewerkte periode uitbetaald, 20 

waardoor zij de uitbetaling van het 
loon in gevaar brengen als zij 
belastende verklaringen afleggen. 
Het betreft vaak tijdrovende 
onderzoeken vanwege de grote 25 

complexiteit van de (internationale) 
constructies. Deze vergen een grote 
capaciteit en kennen een lange 
doorlooptijd. (…)

 

naar: www.rijksoverheid.nl, 7 januari 2013 
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tekst 8 
 
Fair Produce: antwoord op verstoorde concurrentieverhoudingen 
 
De verstoorde prijsconcurrentie door 
arbeidsconstructies in de padden-
stoelensector is al een aantal jaar 
een hardnekkig probleem. Via deze 
constructies verkopen telers hun 5 

champignons ‘op stam’ aan een 
buitenlandse BV (bijvoorbeeld in 
Bulgarije of Roemenië). Het product 
blijft waar het is en het bedrijf waar 
het aan verkocht is huurt buiten-10 

landse werknemers in om de cham-
pignons in Nederland te oogsten. 
Deze mensen worden vervolgens 
onderbetaald. (…) 
Werkgevers die wel de reële arbeids-15 

kosten betalen, kunnen nauwelijks 
het hoofd boven water houden terwijl 
de ondernemers die op deze wijze de 
loonkosten weten te drukken, de 
markt overnemen. (…)  20 

Eén sociaal ketenkeurmerk  
Organisaties van werkgevers en 
werknemers van de teelt én handel 
pakken hun verantwoordelijkheid 
voor een eerlijk product en hebben 25 

gezamenlijk Stichting Fair Produce 
opgericht. Het ketenkeurmerk Fair 
Produce Nederland garandeert dat 
de producten die voldoen aan de 
eisen van Fair Produce zijn vervaar-30 

digd door medewerkers die daarvoor 
fair zijn behandeld. Dat wil zeggen: 
zij krijgen een eerlijk loon volgens de 
Nederlandse wet- en regelgeving, 
beschikken over goede huisvesting 35 

en werken onder goede arbeids-
omstandigheden. Bedrijven voldoen 
aan strengere eisen dan wettelijk 

noodzakelijk en werken in gecontro-
leerde ketens. (…) 40 

Duurzame en concurrerende 
Nederlandse land- en tuinbouw  
De Stichting Fair Produce Nederland 
certificeert bedrijven, die gegaran-
deerd een sociaal personeelsbeleid 45 

voeren dat aan alle eisen voldoet. 
(…) 
Retailers en foodservice zijn 
partners  
Fair Produce helpt retailers in hun 50 

duurzaamheidsbeleid met herken-
bare “faire” paddenstoelen. C1000, 
COOP, Lidl, Deen en Jan Linders 
hebben inmiddels een statement 
gemaakt en kiezen voor eerlijke 55 

champignons. Ook foodservice-
bedrijven sluiten aan. (…) 
Organisatiestructuur  
Stichting Fair Produce NL wordt 
bestuurd door LTO Nederland, Frugi 60 

Venta, FNV Bondgenoten, CNV 
Vakmensen en twee onafhankelijke 
bestuurders. Financiering vindt plaats 
middels subsidies van Colland, de 
Provincie Limburg en Gelderland (via 65 

de Betuwse Bloem), het ministerie 
van EZ, het LIB en de Rabobank. De 
Stichting wordt geadviseerd door een 
Raad van Advies waarin onder meer 
Max Havelaar en de Rabobank zitting 70 

hebben genomen. De Nederlandse 
overheid heeft positief op het initiatief 
gereageerd en roept alle schakels in 
de keten op alleen gegarandeerd 
eerlijke producten te produceren, te 75 

verhandelen en te verkopen.
 
naar: www.fairproduce.nl, juni 2013 
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Opgave 4 Europees toezicht op nationale mediawetgeving 

 
tekst 9 
 
Wijzigingen in mediawetten die het 
voor overheden makkelijker maken 
zich te bemoeien met de media in 
hun land, moeten jaarlijks op 
Europees niveau worden gecontro-5 

leerd. Dit staat in een resolutie1) 
waarover het Parlement dinsdag 
heeft gestemd. Om mediavrijheid en 
pluralisme te waarborgen, moet de 
richtlijn Audiovisuele Mediadiensten 10 

worden herzien en werkomstandig-
heden van journalisten worden 
verbeterd. (…) 
 
Het beschermen van journalisten 
tegen dreigingen 15 

Het Parlement wil de onafhankelijk-
heid van journalisten beschermen 
tegen druk van uitgevers, media-
eigenaren, politieke- en economi-
sche lobby’s. Voor redacteuren en 20 

journalisten moeten er redactiehand-
vesten of gedragscodes worden 
opgesteld, omdat deze belangrijk zijn 
voor de redactionele onafhankelijk-
heid. Hiermee wordt voorkomen dat 25 

eigenaren, regeringen of externe 
belanghebbenden zich met de inhoud 
van het nieuws bemoeien, stelt de 
tekst. 
 

EP-leden willen dat lidstaten onder-30 

zoeksjournalistiek ondersteunen 
omdat deze vorm van journalistiek 
een democratische functie vervult en 
in sommige gevallen misstanden of 
strafbare feiten onthult. (…) 35 

 
Herzien van de richtlijn 
Audiovisuele mediadiensten 
De richtlijn Audiovisuele Media-
diensten moet worden aangevuld met 
minimumnormen voor de bescher-40 

ming van het fundamentele recht op 
vrijheid van meningsuiting en infor-
matie, mediavrijheid en pluralisme, 
stelt de tekst. (…) 
 
Precaire arbeidsomstandigheden 45 

Het Parlement vraagt de Europese 
Commissie om te bestuderen hoe de 
crisis en de daaruit voortvloeiende 
bestaansonzekerheid de journalis-
tieke gemeenschap beïnvloedt. Er 50 

moet dan vooral gekeken worden 
naar de schadelijke invloed op de 
mediavrijheid. 
 
De resolutie is aangenomen met 539 
stemmen voor, 70 tegen en 78 55 

onthoudingen.

naar: Persbericht Europees Parlement, 21 mei 2013 

 
 
 
 

noot 1 resolutie = motie 
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Opgave 5 Boom is ho! 

 
tekst 10 
 
Boom is ho! 
Dronken rijden, vier gewonden 
 
“U”, zegt de officier van justitie en hij 
kijkt de verdachte indringend aan, 
“bent een typisch voorbeeld waarom 
de wetgever het idee van de begin-
nende bestuurder heeft geïntrodu-5 

ceerd. U rijdt te hard, u hebt gedron-
ken én u houdt uw aandacht niet bij 
de weg.” 
Hij heeft het tegen een jonge vrouw 
van 22. Op de avond van eerste 10 

kerstdag 2011 – ze had pas drie 
maanden haar rijbewijs – reed ze op 
het Brabantse platteland de Opel van 
haar moeder tegen een boom. Zelf 
brak ze een been; de drie kennissen 15 

die ze naar huis bracht kwamen er 
minder goed vanaf. (…) Vandaag, 
vijftien maanden later, zit de bestuur-
ster tegenover de meervoudige 
kamer van de rechtbank in  20 

’s-Hertogenbosch. 
De voorzitter loopt het strafdossier 
met haar door. Hoe ze eerder die 
avond waren wezen stappen. (…) 
Dat ze, op het moment dat ze zich 25 

omdraaide om tegen de mensen op 
de achterbank te zeggen dat ze heus 
nog wel kon rijden, in de berm was 
geraakt. Dat de jongen naast haar op 
dat moment een ruk aan het stuur 30 

had gegeven omdat hij voor de auto 
een boom zag opdoemen. En dat ze, 
als gevolg van die onverwachte in-

greep, naar links de weg over waren 
geschoten en aan de overkant tegen 35 

een boom tot stilstand kwamen. 
 
Ze voelt zich in het nauw gebracht 
door de vragen. Reageert stuurs. Tot 
het moment dat de voorzitter haar 
vraagt of ze weet hoe het met de 40 

jongen op de achterbank gaat. Dan 
komen de tranen. De bode schiet toe 
met een bekertje water en een doos 
tissues. 
 
“Wat mij opvalt”, zegt de officier van 45 

justitie, “eerst zit u hier stoer, alsof 
het u niks doet, in elk geval zo komt 
het op mij over, en nu blijkt dat er 
veel emotie bij u achter zit. Daar kan 
de rechter ook rekening mee 50 

houden.” (…) 
 
Twee weken later komt de uitspraak 
van de rechtbank: 240 uur werkstraf 
en twee maanden voorwaardelijk. 
Het CBR heeft het rijbewijs van de 55 

verdachte ingenomen en bestuurs-
rechtelijk ongeldig verklaard; vandaar 
geen ontzegging, maar wel een 
hogere werkstraf. Was de man die 
aan het stuur trok mede schuldig? 60 

Zeker, vindt de rechtbank, maar dat 
doet aan de verantwoordelijkheid van 
de bestuurder niets af.

 
naar: Lars Kuipers, Opportuun 4, april 2013 
 
 
 

einde  
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Examen VWO 

2014 
 
 
 

 maatschappijwetenschappen (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 - 16.30 uur

VW-1034-f-14-2-o 
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Aanwijzing voor de kandidaat 
 
 
Als bij een vraag het gebruik van een hoofd- of kernconcept wordt 
gevraagd, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de 
omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag 
juist te kunnen beantwoorden. 
 
 

Opgave 1  Ontwikkelingssamenwerking met Rwanda 
 
Bij deze opgave horen tekst 1 en figuur 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave heeft betrekking op een brief van de minister voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw E. 
Ploumen van het kabinet-Rutte II (2012-heden). In deze brief doet 
minister Ploumen verslag van haar reis naar onder andere Rwanda in 
februari 2013. 
 
Gebruik tekst 1. 
Het Nederlandse buitenlandbeleid wordt vaak gekarakteriseerd als dat 
van dominees en koopmannen. 

2p 1 Leg uit dat in het buitenlandbeleid van Ploumen met betrekking tot 
Rwanda zowel de rol van de dominee als die van de koopman te 
herkennen is. Gebruik per rol een voorbeeld uit tekst 1. 
 
Er zijn verschillende scenario’s over de verhouding tussen de rol van 
dominee en de rol van koopman in het buitenlandbeleid. De rol van 
dominee en de rol van koopman kunnen elkaar in de internationale 
betrekkingen versterken of juist belemmeren. 

2p 2 Geef een uitleg van beide scenario’s en licht deze toe aan de hand van de 
relatie tussen Nederland en Rwanda. 
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Bekijk figuur 1. 
2p 3 – Beredeneer of de representativiteit op het gebied van ontwikkelings- 

 samenwerking voor de VVD hoog of laag is. 
 Gebruik in je antwoord figuur 1. 
– Noem een uitgangspunt van de VVD dat overeenkomt met het 
 standpunt van de VVD over bezuinigen op ontwikkelings- 
 samenwerking. 

2p 4 – Beredeneer of de representativiteit op het gebied van ontwikkelings- 
 samenwerking voor GroenLinks (GL in figuur 1) hoog of laag is. 
 Gebruik in je antwoord figuur 1. 
– Noem een uitgangspunt van GroenLinks dat overeenkomt met het 
 standpunt van GroenLinks over bezuinigen op ontwikkelings-  
 samenwerking. 
 
 

Opgave 2  De ontwikkeling van tafelmanieren als voorbeeld van 
                  het civilisatieproces 

 
Bij deze opgave hoort tekst 2 uit het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 2. 
In tekst 2 wordt de ontwikkeling van tafelmanieren beschreven.  

2p 5 Leg uit dat de ontwikkeling van tafelmanieren een vorm is van 
institutionalisering. 
 
Gebruik tekst 2. 

5p 6 a Wat is de oorzaak van het civilisatieproces? 
b Beschrijf twee kenmerken van het civilisatieproces en verwijs per 
 kenmerk naar een voorbeeld uit tekst 2. 
c Beschrijf wat het civilisatieproces voor gevolg heeft gehad voor de 
 wijze waarop in de moderne samenleving socialisatie plaatsvindt. 
 
 

Opgave 3  Veranderingen van de positie van vrouwen 
 
Bij deze opgave horen tabel 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De positie van vrouwen is in veel landen op verschillende 
maatschappelijke terreinen de laatste decennia sterk verbeterd. Jaarlijks 
meet het World Economic Forum met de Global Gender Gap Index de 
verschillen tussen vrouwen en mannen op een aantal maatschappelijke 
terreinen in heel de wereld. Zie tabel 1.  
Tabel 2 maakt inzichtelijk hoe vrouwen in de Tweede Kamer zijn 
vertegenwoordigd vanaf 1956.  
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Gebruik tabel 1. 
2p 7 Beredeneer of het verschil in score op terrein van onderwijs en op het 

terrein van economische participatie overeenkomt of strijdig is met het 
model van de individualistische prestatiesamenleving. Betrek in je 
antwoord de meritocratische gedachte die ten grondslag ligt aan het 
model van de individualistische prestatiesamenleving. 
 
Verschillende sociaalwetenschappelijke benaderingen zullen elk een 
andere verklaring geven voor het achterblijven van de economische 
participatie van vrouwen in Nederland. 

2p 8 – Welke verklaring geeft de constructivistische benadering voor 
 ongelijkheid tussen mannen en vrouwen? 
– Geef een voorbeeld van een constructivistische verklaring van het 
 achterblijven van de economische participatie van vrouwen. 

2p 9 – Welke verklaring geeft de marxistische benadering voor 
 ongelijkheid tussen mannen en vrouwen? 
– Geef een voorbeeld van een marxistische verklaring van het 
 achterblijven van de economische participatie van vrouwen. 
 
Bekijk tabel 2. 
Tabel 2 kun je in verband brengen met verschillende maatschappelijke 
vraagstukken. Deze vraagstukken kunnen met behulp van de hoofd- en 
kernconcepten van maatschappijwetenschappen beschreven worden.  

4p 10 Leg uit dat je tabel 2 in verband kunt brengen met: 
 een bindingsvraagstuk, 
 een verhoudingsvraagstuk, 
 een vormingsvraagstuk en 
 een veranderingsvraagstuk. 
Gebruik in je uitleg bij elk vraagstuk een politicologisch kernconcept. 
 
Tot en met 2012 kon de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in 
Nederland nog vrouwen in politieke functies weigeren. De Nederlandse 
overheid moest in 2013 door een vonnis van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) de SGP dwingen vrouwen toegang te 
verlenen tot het bekleden van politieke functies.  
Dit voorbeeld laat zien dat het EHRM belangrijk is geworden voor de 
Nederlandse politiek en de politiek van ander Europese landen. 

2p 11 Verklaar de toename van de invloed van het EHRM met behulp van twee 
kernconcepten behorende bij het hoofdconcept verandering. 
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Opgave 4  Nederland en de monarchie 
 
Bij deze opgave horen de tabellen 3 en 4 en de teksten 3 tot en met 5 uit 
het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Op 30 april 2013 volgde prins Willem-Alexander koningin Beatrix op. De 
troonswisseling vond plaats tweehonderd jaar nadat Willem I uit het huis 
Oranje-Nassau de titel soeverein vorst der Verenigde Nederlanden 
aanvaardde. Mede naar aanleiding van de troonswisseling werd in de 
media veel aandacht besteed aan de rol van het koningshuis in onze 
samenleving. 
 
Gebruik tabel 3 en 4. 

2p 12 Beargumenteer op grond van tabel 3 en 4 of de legitimiteit van de 
(constitutionele) monarchie in Nederland groot of klein is. 
 
Gebruik tekst 3 en 4. 
De troonswisseling heeft de discussie over de rol van het koningschap in 
de samenleving aangezwengeld. In tekst 3 wordt de verwachting 
uitgesproken dat koning Willem-Alexander zich vooral zal profileren als 
‘koning van alle Nederlanders’. In tekst 4 wordt gesproken over een 
maatschappelijk en sociaal ingevuld koningschap. Het op deze wijze 
invullen van het koningschap komt grotendeels overeen met wat wel het 
ceremonieel koningschap wordt genoemd. 

2p 13 Beargumenteer op grond van gegevens uit tekst 3 of het ceremonieel 
koningschap democratisering van het politiek stelsel zal bevorderen of 
niet. 

2p 14 Beargumenteer op grond van gegevens uit tekst 4 of het ceremonieel 
koningschap de sociale cohesie zal versterken of verzwakken. 

2p 15 Beargumenteer op grond van gegevens uit tekst 3 en 4 of het ceremonieel 
koningschap het gezag van de koning zal versterken of verzwakken. 
 

1p 16 Beredeneer dat het koningschap een politieke institutie is. 
 
Lees tekst 5. 
In de tekst staat dat Nederland in 1813 een eenheidsstaat was, maar nog 
geen natie (regels 12-14). 

4p 17 Beredeneer met behulp van gegevens uit tekst 5 dat er ten tijde van het 
ontstaan van het Nederlands Koninkrijk wel sprake was van staatsvorming 
maar nog niet van natievorming. Gebruik in je antwoord het kernconcept 
staatsvorming en het begrip natievorming. 
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Nederland was in de eerste helft van de 19e eeuw nog geen natie. 
Volgens veel wetenschappers zijn naties en nationale identiteiten 
moderne verschijnselen.  

3p 18 – Welke opvatting over natievorming hebben wetenschappers van de 
 modernistische benadering? 
– Geef twee voorbeelden van natievorming volgens de modernistische 
 benadering.  
 
 

Opgave 5  Zal armoede in de wereld snel verdwijnen? 
 
Bij deze opgave hoort tekst 6 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De economische crisis heeft veel landen in de wereld geraakt. Volgens de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is 
de inkomensongelijkheid in veel landen toegenomen, waarbij de rijkste 
10% van de bevolking 9,5 keer zo veel verdient als de armste 10%. Deze 
ongelijkheid zal in de toekomst blijven toenemen. 
Kishore Mahbubani uit Singapore is positiever en verwacht dat de wereld 
afstevent op een nieuwe beschaving, waarin de middenklasse groeit. In 
tekst 6 lees je een gedeelte van een interview met hem. Hij vraagt zich af 
waarom het Westen zo pessimistisch is. Hij is ervan overtuigd dat de 
armoede in de wereld zal verdwijnen.  
 
Lees de regels 1 tot en met 71 van tekst 6. 
Er zijn twee groepen theorieën die uitspraken doen over de verschillen 
tussen arm en rijk binnen (ontwikkelings)landen en over de verschillen in 
ontwikkeling tussen rijke landen en ontwikkelingslanden. Deze groepen 
theorieën zijn: evolutionistische theorieën en afhankelijkheidstheorieën. 
Mahbubani is optimistisch over de toekomst in de wereld: de armoede zal 
wereldwijd sneller verdwijnen dan gedacht. 

2p 19 Leg uit met welke groep theorieën de voorspelling van Mahbubani in 
tekst 6 overeenkomt, met de evolutionistische theorieën of met de 
afhankelijkheidstheorieën. 
Gebruik in je antwoord gegevens uit de regels 1 tot en met 71 van tekst 6 
en de beschrijving van de gekozen groep theorieën. 
 
Gebruik de regels 1 tot en met 97 van tekst 6. 
Er bestaan verschillende groepen theorieën die het gedrag van staten ten 
opzichte van elkaar beschrijven en verklaren, onder andere liberale en 
realistische theorieën.  

4p 20 Leg uit met welke groep theorieën de uitspraken van Mahbubani in de 
regels 1 tot en met 97 van tekst 6 overeenkomt, met de liberale of met de 
realistische theorieën. 
Gebruik in je antwoord gegevens uit het tekstgedeelte en twee kenmerken 
van liberale of realistische theorieën. 

Pagina: 440Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-f-14-2-o 7 / 8 lees verder ►►►

De machtsverhoudingen die er tussen staten bestaan kunnen op 
verschillende manieren beschreven worden. Eén van de manieren is de 
besluitvormingsmethode.  
In de regels 98 tot en met 143 van tekst 6 zijn twee andere methoden te 
herkennen om de machtsverhoudingen tussen staten te beschrijven. 

4p 21 Leg uit welke twee andere methoden te herkennen zijn in de regels 98 tot 
en met 143 van tekst 6. 
Verwijs per methode naar gegevens uit dit tekstgedeelte. 
 
 

Opgave 6  Onderzoek naar gemengde scholen 
 
Bij deze opgave horen tekst 7 en 8 van het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In het voorjaar van 2011 besloot het kabinet-Rutte I geen beleid meer te 
ondersteunen dat het mengen van allochtone en autochtone leerlingen op 
scholen stimuleert. Aanleiding vormde onderzoek waaruit bleek dat een 
gemengde school weinig tot geen extra effect heeft op de prestaties van 
leerlingen. In tekst 7 wordt dit onderzoek van onderwijssocioloog Jaap 
Dronkers besproken.  
Gemengde scholen  leiden dan wel niet tot betere prestaties, maar ze 
bevorderen wel de integratie, blijkt uit een onderzoek van socioloog 
Tobias Stark (zie tekst 8). Stark zegt dat onderwijs niet alleen gaat om het 
overbrengen van kennis, maar ook om het opvoeden van leerlingen tot 
volwaardige burgers. En precies dat gebeurt op gemengde scholen, zo 
laat Starks onderzoek zien.  
 
Gebruik tekst 7. 
Het onderzoek van Dronkers is door verschillende personen bekritiseerd.  

2p 22 Formuleer twee mogelijke punten van kritiek op het onderzoek van 
Dronkers in tekst 7. 
Ga daarbij in op eisen die aan sociaalwetenschappelijk onderzoek worden 
gesteld.  
 
Gebruik tekst 8. 

2p 23 – Formuleer een hypothese die in het onderzoek van Stark is getoetst. 
– Wat is de onafhankelijke variabele en wat is de afhankelijke variabele 
 van deze hypothese? 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Lees de regels 32 tot en met 39 van tekst 8. 
Stark wijst op het maatschappelijk belang van zijn onderzoeksresultaten.  

4p 24 Beargumenteer waarom de onderzoeksresultaten van Stark van 
maatschappelijk belang zijn. 
Gebruik in je antwoord twee sociologische kernconcepten. 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Opgave 1  Ontwikkelingssamenwerking met Rwanda 

 
tekst 1 
 
Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 
 
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 maart 
2013 
 
Rwanda 
(…) Het land is hard op weg de 
Millenniumdoelen1) te bereiken, de 
economische groei bedraagt meer 
dan 8 procent, het centrale gezag 5 

kan leunen op een functionerende 
institutionele basis en op een ge-
disciplineerd leger. Dit neemt niet 
weg dat het Rwandese bewind 
zorgwekkende schaduwkanten heeft, 10 

zoals de inmenging in oostelijk 
Congo en de beperkte ruimte voor 
oppositiebewegingen, journalisten en 
mensenrechtenverdedigers in 
Rwanda. 15 

 
Ik sprak in Kigali ook met mensen-
rechtenverdedigers, leden van 
oppositiepartijen en van het maat-
schappelijk middenveld. Deze geven 
een somber beeld van de civiele 20 

vrijheden in het land. In de praktijk is 
de democratische ruimte gering, al is 
onlangs een mediawet aangenomen 
die het toezicht op de media van de 
staat verlegt naar een zelfregulerend 25 

orgaan. Een positieve ontwikkeling, 
(…) Ik heb mijn zorgen over de 
civiele vrijheden in Rwanda ook geuit 
in mijn gesprek met de president en 
met de minister van Justitie. Kagame 30 

meende dat democratisering hand in 
hand moet gaan met armoede-
bestrijding. Met de genocide als 
achtergrond is de voorzichtigheid van 
de Rwandese regering begrijpelijk, 35 

maar een versneld loslaten van de 
controle op de samenleving zou haar 
geloofwaardigheid versterken. 
 
In Rwanda bezocht ik een filiaal van 
de Banque Populaire du Rwanda 40 

waar Rabobank een 35 procent aan-
deel in heeft. Door de steun van 
Rabo Development hebben veel 
meer mensen op het platteland 
toegang tot een bankrekening. (…) 45 

Een ander voorbeeld waarbij ontwik-
kelingssamenwerking en Nederlands 
bedrijfsleven samenkomen kwam 
naar voren tijdens mijn bezoek aan 
Heineken-dochter Bralirwa in 50 

Rwanda. Lange tijd kocht het bedrijf 
mais in het buitenland, maar het wil 
nu lokaal inkopen met hulp van het 
PSI-programma. (Het Private Sector 
Investeringsprogramma (PSI) is een 55 

subsidieprogramma gericht op de 
ondersteuning van vernieuwende 
investeringsprojecten in ontwikke-
lingslanden.) In Kigali tekende ik 
voorts een luchtvaartovereenkomst 60 

tussen Nederland en Rwanda voor 
de directe lijnverbinding Amsterdam-
Kigali van Air France-KLM. Illustratief 
voor de toenemende handelskansen: 
KLM vliegt over een paar maanden 65 

zeven dagen per week op Kigali. Ik 
ben dan ook voornemens te bezien 
of een handelsmissie naar Rwanda 
kan worden georganiseerd. 
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bron: Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en 
    Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw E. Ploumen, aan de Voorzitter 
    van de Tweede Kamer, 1 maart 2013 
 

 
 
figuur 1 
 
Opvattingen van kiezers   
 
Op ontwikkelingssamenwerking mag worden bezuinigd 
% (helemaal) mee eens, per partij 
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Legenda:

2010
2012  

 
bron: www.trouw.nl van 23 augustus 2012 

 
 
 

noot 1 De Millennium Ontwikkelingsdoelen (Millennium Development Goals) zijn 8 concrete 

 en meetbare doelstellingen om de wereldwijde armoede te bestrijden. 

 De Millenniumdoelen moeten in 2015 zijn gehaald.  
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Opgave 2  De ontwikkeling van tafelmanieren als voorbeeld van 
                  het civilisatieproces 

 
tekst 2 
 
Tafelmanieren 
 
Norbert Elias beschrijft in het boek 
Het civilisatieproces onder andere de 
ontwikkeling van tafelmanieren. Hij 
heeft hiertoe vele manierenboeken 
bestudeerd (zowel uit de 5 

middeleeuwen als later), die vooral 
gericht waren op mensen die deel 
uitmaakten van hoofse kringen rond 
grote heersers. De serie over tafel-
manieren laat zien dat mensen aan 10 

feodale hoven met hun vingers aten 
en daarbij het voedsel sneden met 
hun eigen mes dat of dolk die ze voor 
van alles gebruikten. Het voornaam-
ste verbod op het gebruik van het 15 

mes was er niet mee te wijzen, niet 
naar anderen noch op zichzelf door 
er bijvoorbeeld zijn tanden mee te 
reinigen. Iedereen at uit een 
gemeenschappelijke schotel en 20 

gebruikte een gemeenschappelijke 
lepel om voedsel op een snee brood 
te leggen. Lezers kregen het advies 
om zich niet als varkens op de 
schotel te storten, om geen voedsel 25 

waarvan men al gegeten had weer in 

de gemeenschappelijke saus te 
dopen en om geen smakelijk hapje 
uit de eigen mond te halen en een 
tafelgenoot aanbieden het in diens 30 

mond te steken. De disgenoten 
behoorden niet te snuiven aan tafel 
noch hun neus te snuiten in het tafel-
kleed (want dat was er om vette 
vingers aan af te vegen) of in hun 35 

hand. Dit soort adviezen werd de 
hele middeleeuwen door telkens 
herhaald.  
Vanaf ongeveer de zestiende eeuw 
geraken de regiems van manieren en 40 

emoties in een periode van voort-
durende verandering. (…) In de 
zestiende eeuw werd de vork 
ingevoerd als een gepast deel van 
het tafelbestek, (…). Pas tegen het 45 

midden van de achttiende eeuw 
waren borden, messen, vorken, 
lepels en servetten voor elke gast en 
ook zakdoeken voor de leden van de 
hoofse klasse min of meer onont-50 

beerlijke gebruiksartikelen geworden. 
(…) 

 
naar: C. Wouters, Informalisering. Manieren en emoties sinds 1890. 2008 
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Opgave 3  Veranderingen van de positie van vrouwen 

 
 
tabel 1 
 
Global Gender Gap Index 2012  
 

 totaal 
economische
participatie  onderwijs 

politieke 
positie 

land rang rang score rang score rang score 

IJsland 1 27 0,7540 1 1,0000 1 0,7325 

Finland 2 14 0,7847 1 1,0000 2 0,6162 

Noorwegen 3 4 0,8300 1 1,0000 3 0,5616 

(…)    

Nederland 11 24 0,7578 1 1,0000 16 0,3362 

 
 naar: World Economic Forum, WEForum.org (vertaald) 
 
Toelichting bij tabel 1 
Bij een score van 1,000 is er sprake van volledige gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen op een bepaald terrein: economische participatie, onderwijs en politieke 
positie. Hoe hoger het cijfer en hoe dichter bij de 1, hoe meer gelijkheid er is 
tussen mannen en vrouwen op een bepaald terrein. 
Merk op dat het mogelijk is dat als mannen en vrouwen op een bepaald gebied 
gelijk zijn, meerdere landen de score 1,000 delen.  
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tabel 2  
 

Vrouwen in de Tweede Kamer, bij verkiezingen 1956-2012 
 

jaartal percentage         jaartal percentage

1956 8,7%  1986 20,0%

1959 9,3%  1989 25,0%

1963 10,0%  1994 32,0%

1967 8,0%  1998 36,6%

1971 8,0%  2002 34,7%

1972 9,3%  2003 36,7%

1977 14,0%  2006 36,0%

1981 14,7%  2010 40,7%

1982 16,7%  2012 38,7%

 
naar: www.vrouwenbelangen.nl/vrouwen-en-politiek, 
    13 november 2012 

 
 

Opgave 4  Nederland en de monarchie 

 
tabel 3  
 
Onderzoek onder Nederlanders 
 
Nederland is een koninkrijk met de koningin als staatshoofd. Wat is volgens 
u het beste: dat Nederland een monarchie blijft of dat het een republiek 
wordt met een gekozen president als staatshoofd? 
 

 
2009 2010

sept.
2011

Nederland moet monarchie blijven 77% 72% 73%

Nederland moet republiek worden 13% 16% 18%

weet niet / geen mening 10% 12% 9%

 
naar: Rapport Monarchiedebat 2011, 3 oktober 2011 
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tabel 4  
 
Onderzoek onder Nederlanders 
 
In hoeverre bent u tevreden over hoe het op dit moment in Nederland 
gesteld is met de onderstaande onderwerpen? Cijfer tussen 1 en 10. 
 

het koningshuis 5,9

verkeer en vervoer 5,5

wonen 5,3

natuur en milieu 5,3

internationale samenwerking 5,2

de democratie 5,2

onderwijs 5,2

veiligheid 5,1

de strijd tegen terreur 5,0

de media 4,9

levensbeschouwing en zingeving 4,8

rechtssysteem 4,8

zorg 4,3

sociale zekerheid 4,3

de wijze waarop mensen met elkaar omgaan 4,3

normen en waarden 4,2

integratie  4,0

de overheid 3,9

de economische situatie 3,7

de politiek 3,5

 
bron: www.motivaction.nl, Koningshuis-onderzoek Trouw, Amsterdam, 
    april 2013 
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tekst 3 
 
Koning van alle Nederlanders 
 
Koning Willem-Alexander wordt 
vandaag in de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam ingehuldigd als het 
nieuwe staatshoofd van Nederland, 
maar in de praktijk zal hij zich vooral 5 

profileren als ‘hoofd van de natie’, 
populair gezegd als ‘koning van alle 
Nederlanders’.  
Al tien jaar geleden werd in gesprek-
ken dicht bij de troon vastgesteld dat 10 

deze functie in de moderne, pluri-
forme samenleving steeds belang-
rijker wordt. Meer dan aan de, gro-
tendeels verborgen, rol in staats-
zaken, moet aan het zichtbare 15 

optreden het gezag van het koning-
schap worden ontleend, was een van 
de conclusies. 
(…) 
De missie van Willem-Alexander 
– samenbinden, vertegenwoordigen, 20 

aanmoedigen – sluit bij deze ziens-
wijze aan. Hij heeft de rechten die 
behoorden bij de klassieke staats-
taken van de constitutionele koning – 
het recht te worden geraadpleegd en 25 

het recht te waarschuwen – naar het 
tweede plan verwezen. 
(…) 

 
 bron: www.trouw.nl, 30 april 2013 
 
 
tekst 4 
 
Politici en bestuurders steunen sociaal koningschap 
 
Bijna driekwart van bestuurlijk 
Nederland (71 procent) staat achter 
de monarchie; voor 24 procent mag 
die worden afgeschaft. Dat blijkt uit 
een enquête van Overheid in 5 

Nederland onder landelijke, regionale 
en lokale bestuurders in opdracht 
van NRC Handelsblad. 3.259 raads-
leden, Statenleden, waterschaps-
bestuurders, gedeputeerden, 10 

burgemeesters en andere bestuur-
ders deden hieraan mee. Dat is 26 
procent van bestuurlijk Nederland. Er 
blijkt de nodige steun te bestaan voor 
een maatschappelijk en sociaal inge-15 

vuld koningschap. Geënquêteerden 
verwijzen naar het gevoel van een-
heid, gemeenschappelijkheid en het 
bevorderen van onderling respect dat 
zij met de monarchie associëren (…). 20 

 
 bron: archief.nrc.nl, 16 april 2013 
 

Pagina: 450Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1034-f-14-2-b 9 / 13 lees verder ►►►

tekst 5 
 
1813 Terugkeer van de Oranjes 
 
Nederland viert vanaf november 
2013 het 200-jarig bestaan van het 
koninkrijk. Trouw blikt een jaar lang 
wekelijks vooruit. Wat verenigde de 
Nederlanders de afgelopen twee 5 

eeuwen en wat dreef ze uiteen? 
Vandaag de eerste aflevering: 
Willem I arriveert in Scheveningen. 
(…) 
Op 2 december 1813 werd Willem in 
Amsterdam ingehuldigd als soeverein 10 

vorst.  
 
(…) Nederland was dan wel een 
eenheidsstaat, maar daarmee nog 
geen natie. Katholieken voelden zich 
op zijn best ongemakkelijk bij een 15 

protestants gekleurde ontstaans-
geschiedenis. In de zuidelijke 

Nederlanden was de door Kemper 
gememoreerde ‘buitenlandse 
overheersching’ altijd doorgegaan. 20 

Steden en gewesten hoopten in elk 
geval een deel van hun oude invloed 
te heroveren. 
(…) 
 
Een jaar lang ‘Twee eeuwen 
Nederland’ 25 

Tienduizenden vierkante kilometers 
land tussen Kortrijk en Groningen, 
Luxemburg en Den Helder vielen na 
de tijd van Napoleon toe aan een 
Oranje, koning Willem I. Dat kwam 30 

vooral omdat de grote mogendheden 
elkaar het gebied niet gunden. 
(…) 

 
bron: www.trouw.nl, 14 november 2012 
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Opgave 5  Zal armoede in de wereld snel verdwijnen? 

 
tekst 6 
 
‘Wees optimistisch: de middenklasse groeit snel’ 
 
De somberheid in het Westen over de crisis is onzin. Armoede in de wereld 
verdwijnt sneller dan gedacht. 
 
De wereld, althans het westerse 
deel, is in mineur. Het worstelt met 
een van de zwaarste economische 
crises sinds de Tweede Wereld-
oorlog, vreest moslimextremisme, 5 

voelt de dreiging van terrorisme en 
kernwapens. Aan Kishore Mahbubani 
(1948), voormalig VN-ambassadeur 
van Singapore en decaan van de Lee 
Kuan Yew School of Public Policy, is 10 

die somberheid niet besteed. In zijn 
nieuwste boek Naar één wereld is hij 
opvallend optimistisch. Volgens de 
hoogleraar (…) stevent de mensheid 
af op een nieuwe mondiale bescha-15 

ving. Daarin zullen landen vreed-
zaam samenleven en burgers een 
behoorlijk bestaan kunnen opbou-
wen.   
Vanwaar dat vertrouwen in de 20 

toekomst?  
“Voor 88 procent van de wereld – 12 
procent van de wereldbevolking 
woont in het Westen – waren de 
afgelopen dertig jaar de beste jaren 25 

in twee eeuwen. De 1,3 miljard 
Chinezen hebben geen betere jaren 
gekend dan de laatste decennia. Ook 
India heeft verbazingwekkende 
economische groei doorgemaakt.” 30 

“Grote oorlogen tussen staten zijn 
een uitstervend fenomeen. 
Terrorisme heeft dramatische 
effecten - de bommen in Boston 
jagen schrik aan - maar het aantal 35 

doden is beperkt. Het aantal slacht-
offers van allerlei soorten geweld 

neemt af.” “De doelstelling van de 
Verenigde Naties om de armoede in 
de wereld voor 2015 te halveren zal 40 

worden overtroffen. Overal wordt de 
middenklasse groter. In Azië behoren 
500 miljoen mensen tot de midden-
klasse. In 2020 is dat aantal 
gestegen tot 1,7 miljard. Dat is een 45 

enorme verheffing van een sub-
stantieel deel van de mensheid. 
Daarom vraag ik mij af: waarom is 
het Westen zo pessimistisch?” 
In uw boek omschrijft u de 50 

vooruitgang als ‘een roltrap van de 
rede’. Zit de geschiedenis in een 
opgaande lijn? 
“Ik geloof niet dat er een rechte lijn 
omhoog is. Er zijn crises, inzinkin-55 

gen. Maar de wereld wordt beter 
omdat er overeenstemming ontstaat 
over gedeelde normen. We accepte-
ren de moderne wetenschap. 
Mensen worden redelijker in het 60 

oplossen van problemen. Steeds 
meer samenlevingen geloven in de 
vrijemarkteconomie. Steeds meer 
landen raken verweven in een web 
van internationale organisaties. Het 65 

sociale contract tussen degene die 
regeert en degene die wordt 
geregeerd is veranderd. Mubarak 
dacht dat hij Egypte eeuwig kon 
besturen. Zie wat er met hem is 70 

gebeurd.” 
(…) 
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Volgens u groeien landen naar 
elkaar toe. Maar er ontstaan 
telkens nieuwe spanningsvelden. 
Neem de relatie tussen China en 75 

zijn buurlanden, de kloof tussen 
het Westen en de islamitische 
wereld. Ook in Europa nemen de 
tegenstellingen toe. Dat kunt u 
toch niet negeren?  80 

(…) “Er zijn mondiale 
tegenstellingen, waaronder die 
tussen de VS en China, tussen de 
islam en het Westen, tussen het 
Westen en ‘de rest’, tussen mondiale 85 

en nationale belangen. Die zullen 
niet in een dag verdwijnen. Maar ik 
vertrouw erop dat ze in de meeste 
gevallen niet leiden tot grote 
conflicten. De Europese Unie is een 90 

verbazingwekkend instituut. De kans 
dat er oorlog uitbreekt tussen 
Europese staten is nihil. Dat is een 
prestatie die de Europese landen 
vanzelfsprekend vinden, maar die 95 

een inspiratie vormt voor de rest van 
de wereld.” 
(…) 
Blijft het feit dat u hard oordeelt 
over het Westen. Waarom?  
“Omdat het Westen de wereld nog 100 

altijd domineert, zonder dat toe te 
geven. Het is nog steeds regel dat 
het hoofd van het IMF een 
Europeaan moet zijn en het hoofd 
van de Wereldbank een Amerikaan. 105 

Bij de G20 werd in 2009 gezegd dat 
die organisaties moesten worden 
geleid door personen die op hun 

verdiensten worden beoordeeld. Wat 
gebeurde er toen Strauss-Kahn in 110 

moeilijkheden kwam? Meteen werd 
een Fransman vervangen door een 
Franse vrouw. Het Westen heeft 12 
procent van de wereldbevolking en 
60 procent van de permanente zetels 115 

in de Veiligheidsraad. Dat is absurd. 
Dat weerspiegelt de wereld zoals die 
was in 1945. Dat moet het Westen 
opgeven.” 
Hoelang blijven de VS politiek en 120 

militair nummer één nadat ze hun 
economische koppositie zijn 
kwijtgeraakt? 
“De VS zullen hun toppositie in de 
mondiale economie verliezen in 125 

2017. China heeft van de Sovjet-Unie 
geleerd dat je in moeilijkheden komt 
als je een sterk leger en een zwakke 
economie hebt. Een sterke economie 
is belangrijker dan een sterk leger.” 130 

“Het was absurd dat Amerika na de 
Koude Oorlog meer uitgaf aan 
defensie dan de rest van de wereld 
bij elkaar. Die arrogantie leidde tot de 
invasie in Irak. George Bush heeft 135 

een grote bijdrage geleverd aan de 
wereldvrede door te laten zien dat 
zelfs een land dat zoveel uitgeeft aan 
defensie niet in staat was de 
bezetting van een klein land als Irak 140 

tot een succes te maken. China en 
India hebben daaruit hun les 
getrokken.” 

 
bron: de Volkskrant, 27 april 2013  
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Opgave 6  Onderzoek naar gemengde scholen 

 
tekst 7 
 
Prestaties slechter op gemengde school  
 
Gemengde scholen zijn niet 
bevorderlijk voor de onderwijs-
prestaties, althans in het voortgezet 
onderwijs. Scholen met bijvoorbeeld 
alleen maar leerlingen uit islamitische 5 

landen of alleen maar autochtone 
kinderen scoren beter. 
Die conclusie trekt onderwijs-
socioloog Jaap Dronkers uit 
onderzoek naar de leesprestaties van 10 

vijftienjarige leerlingen in verschillen-
de landen. De uitkomsten maakte hij 
gisteren bekend in een rede bij zijn 
aantreden als hoogleraar inter-
nationaal onderwijsonderzoek aan de 15 

Universiteit Maastricht. 
Dronkers gebruikte internationaal 
vergelijkende tests uit vijftien 
westerse landen op het gebied van 
leesvaardigheid. Prestaties van 20 

Nederlandse leerlingen werden niet 
in het onderzoek betrokken. Daar-
voor ontbraken de benodigde 
gegevens.  
(…) 
Wie onderwijsprestaties wil 25 

verbeteren, moet volgens Dronkers 
niet streven naar diversiteit. Op 
grond van zijn onderzoek is er weinig 
bezwaar te maken tegen volledig 
witte scholen, en evenmin tegen 30 

islamitische scholen. 
Desondanks neemt Dronkers zelf 
geen standpunt in over gemengde 
scholen. (…) Er moet volgens 
Dronkers een ‘politieke keuze’ 35 

gemaakt worden: voor betere 
integratie of betere onderwijs-
prestaties. 

 
naar: www.trouw.nl, 18 juni 2010 
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tekst 8 
 
Dissertatie Tobias Stark: Gemengde scholen bevorderen integratie. 
Kabinetsbeleid eenzijdig. 
 
Het mengen van autochtone en 
allochtone leerlingen draagt niet bij 
aan hun leerprestaties, zegt het 
kabinet. Projecten die gemengde 
scholen moeten stimuleren worden 5 

daarom niet langer ondersteund. Een 
gemiste kans, zo laat onderzoek van 
socioloog Tobias Stark zien. Want op 
gemengde scholen kunnen leerlingen 
een positieve houding krijgen ten 10 

opzichte van andere bevolkings-
groepen. “De leerprestaties mogen 
dan gelijk blijven, maar gemengde 
scholen bevorderen de integratie wel 
degelijk,” aldus Stark. Hij promo-15 

veerde 8 september 2011 aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Individuele ervaringen 
Voor zijn onderzoek ondervroeg 
Stark meer dan 2000 leerlingen op 20 

zo’n 40 scholen in Arnhem. Een deel 
van de leerlingen werd van groep 7 
tot in de brugklas gevolgd. Uit het 
onderzoek blijkt dat op gemengde 
scholen positieve relaties kunnen 25 

ontstaan tussen leerlingen van 
verschillende herkomst. Op de 
positieve ervaringen met individuele 
klasgenoten baseren de leerlingen 
hun mening over de etnische groep 30 

van de klasgenoot, zo blijkt. 
Leerlingen in gemengde klassen die 
positief omgaan met klasgenoten van 
andere groepen, hadden later in het 
schooljaar ook een positiever beeld 35 

van de etnische groep van de klas-
genoten in zijn geheel. Volgens Stark 
is dit van belang voor de samen-
leving. (…) 

 
bron: www.rug.nl, september 2011 

 
 

einde  
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VW-1034-a-13-1-o 

Examen VWO 

2013 
tijdvak 1 

donderdag 23 mei 
13.30 - 16.30 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

Pagina: 456Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1034-a-13-1-o 2 / 9 lees verder ►►►

Opgave 1  Veranderende opvattingen in het jeugdstrafrecht  
      tegen de achtergrond van veranderingen in  
      criminaliteitscijfers onder jongeren 

 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 5 uit het bronnenboekje. 
 

Inleiding 
In 2009 pleitte hoogleraar Theo Doreleijers voor een aanpassing van het 
strafrecht voor de groep 16- tot 23-jarigen (tekst 1). Zijn voorstel sluit aan 
bij standpunten in de discussie over het strafrecht. Een belangrijke vraag 
is: wat werkt? Het Tijdschrift voor Criminologie publiceerde de resultaten 
van een onderzoek waarin recidive na gevangenisstraf wordt vergeleken 
met recidive na werkstraf (tekst 2).  
In 2011 doet staatssecretaris Fred Teeven een voorstel aan de Kamer 
waarin hij speciaal jongerenstrafrecht wil invoeren. Zijn voorstel krijgt veel 
kritiek van onder andere Doreleijers en ook van onderzoeker Peer van der 
Helm (tekst 3). 
Voor het ontwikkelen en bepalen van overheidsbeleid met betrekking tot 
jeugdcriminaliteit is het belangrijk om een helder beeld te krijgen van de 
ernst van het probleem van de jeugdcriminaliteit. In 2010 was de 
criminaliteit onder jongeren lager dan in het jaar daarvoor met 
uitzondering van Marokkaanse jongeren (tekst 4). Enige informatie over 
de positie van Marokkaanse jongeren is te vinden in tekst 5. 
 
Lees tekst 1. 

2p 1 Leg uit of het voorstel van hoogleraar Doreleijers over een aanpassing 
van het strafrecht aansluit bij de opvattingen van de Klassieke School of 
bij de opvattingen van de Moderne Richting. 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen daad(straf)recht en 
dader(straf)recht. 

2p 2 Leg uit waar de inzichten van Doreleijers bij passen, bij daad(straf)recht of 
bij dader(straf)recht. Betrek in je antwoord het verschil tussen beide 
soorten recht. 
 
In hetzelfde jaar waarin Doreleijers pleit voor een verandering van het 
strafrecht, verschijnt in het septembernummer van het Tijdschrift voor 
Criminologie een artikel over een onderzoek waarin recidive na 
werkstraffen wordt vergeleken met recidive na gevangenisstraffen.  
Een fragment van dit artikel is opgenomen als tekst 2. 
 
Lees tekst 2. 

2p 3 Wat is in het onderzoek van tekst 2 de afhankelijke en wat is de 
onafhankelijke variabele? 
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Met het oog op de validiteit van het onderzoek hebben de onderzoekers 
een matching studie uitgevoerd, zie de regels 7-14 van tekst 2. 
Voorbeelden van kenmerken waarop gematched is, zijn onder andere: 
leeftijd, sekse, criminele geschiedenis en soort delict.  

2p 4 Leg uit waarom het voor de validiteit van het onderzoek van belang is dat 
de daders van de twee groepen op grond van bovenstaande kenmerken 
gematched zijn. 
 
Lees tekst 3. 
Uit tekst 3 blijkt dat de VVD bij criminaliteitsbestrijding meer de nadruk 
legt op repressie dan op preventie. Het mensbeeld van het liberalisme 
past hierbij. 

2p 5 Beschrijf het mensbeeld van het liberalisme en leg uit dat dit mensbeeld 
past bij de nadruk op repressie in het beleid dat de VVD voorstaat.  
 
Uit tekst 3 kun je opmaken welk idee Peer van der Helm heeft over de 
vraag hoe gedrag tot stand komt. Je kunt zijn standpunt een plaats geven 
in het nature–nurture debat. 

2p 6 Leg uit dat zijn argumenten voor een deel passen bij de nature-visie en 
voor een deel bij de nurture-visie.  
 
Lees tekst 4. 
Om in kaart te brengen hoeveel criminaliteit er gepleegd wordt, gebruiken 
onderzoekers verschillende bronnen en onderzoeksmethodes.  

2p 7 Geef bij elk van de drie volgende uitspraken een bron of 
onderzoeksmethode waarop de onderzoekers zich kunnen baseren: 
 het aantal aangehouden verdachten van een misdrijf is gedaald; 
 het aantal voor een misdrijf veroordeelde personen is gedaald; 
 het aantal jongeren dat zegt zich schuldig te hebben gemaakt aan een 

delict is gedaald. 
 
In tekst 4 worden drie leeftijdsgroepen expliciet onderscheiden. Te weten 
de leeftijdsgroep van 10- en 11-jarigen, de 12- tot en met 17-jarigen en de 
groep van 18 tot en met 24 jaar. De strafrechtelijke aanpak van 
wetsovertreders is afhankelijk van de leeftijdsgroep.  

3p 8 Wat houdt de strafrechtelijke aanpak van elk van die leeftijdsgroepen in? 
Geef voor elke leeftijdsgroep een verklaring voor dat verschil in aanpak. 
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Zie de regels 27 tot en met 35 van tekst 4 en maak gebruik van tekst 5. 
Verschillende sociologische theorieën over het ontstaan van criminaliteit 
kunnen een verklaring geven voor de uitzonderingspositie van 
Marokkaanse jongvolwassenen (zie regels 32-33 van tekst 4).  

6p 9 Geef voor deze uitzonderingspositie van Marokkaanse jongvolwassen  
a een verklaring met behulp van subculturele benadering(en) in de  
 criminologie;  
b een verklaring met behulp van de bindingstheorie; 
c een verklaring met behulp van de anomietheorie. 
Betrek bij elke theorie een gegeven over de maatschappelijke positie van 
Marokkaanse jongeren. 
 

 
Opgave 2  Modernisering van de monarchie  

 
Bij deze opgave hoort tekst 6 uit het bronnenboekje. 
 

Inleiding  
In deze opgave staat de politieke discussie over de modernisering van de 
monarchie in Nederland centraal. De laatste 15 jaar vindt er met enige 
regelmaat in de politiek een discussie plaats over de rol van de koning(in) 
in de Nederlandse democratie.  
In augustus 2011 bracht een PvdA-commissie in haar rapport ‘Verbindend 
koningschap in de Republiek’ advies uit aan het partijbestuur van de PvdA 
over modernisering van de monarchie in Nederland (tekst 6).  
Een half jaar na het verschijnen van het PvdA-rapport (maart 2012) heeft 
de Tweede Kamer besloten op voorstel van D66 – door wijziging van het 
Reglement van Orde van de Tweede Kamer – om voortaan zelf de 
informateur(s) en formateur aan te wijzen. Eén voorstel uit het rapport van 
de PvdA-commissie is daarmee gerealiseerd. 
 
Lees tekst 6. 
De PvdA is een sociaaldemocratische partij.  

1p 10 Leg uit dat in de voorstellen van de PvdA in tekst 6 een uitgangspunt van 
de sociaaldemocratische ideologie is te herkennen.  
 
Hoewel de PvdA-commissie de rol van de koning(in) sterk wil inperken, is 
deze commissie geen voorstander van het afschaffen van de monarchie. 
De PvdA-commissie wijst erop dat acht landen met een monarchie tot de 
meest stabiele en historisch meest effectieve democratieën in Europa 
behoren (België, Denemarken, Groot-Brittannië, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen, Spanje en Zweden).  
In het verleden is de grondwet zo aangepast, dat de Nederlandse 
monarchie past binnen de (beginselen van de) democratische rechtsstaat. 

2p 11 Leg uit hoe in de grondwet de monarchie in overeenstemming is gebracht 
met de ‘democratische rechtsstaat’. Betrek in je antwoord het betreffende 
beginsel in onze grondwet en een kenmerk van de democratische 
rechtsstaat. 
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Volgens Carla van Baalen – directeur van het Centrum voor 
Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen en 
bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan die universiteit – 
zullen de huidige voorstellen om het staatshoofd geen rol meer te laten 
spelen bij de formatie niet tot verbeteringen in het formatieproces leiden. 

(Bron: Baalen, C. van (2011, 24 september). Exit koningin leidt niet tot 
verbeteringen in het formatieproces. De Volkskrant.)  

4p 12 a  Wat was de rol van de koningin in de kabinetsformatie? Beschrijf twee 
stappen in het proces van de kabinetsformatie waarbij de koningin 
betrokken was. 
b  Leg uit waarom volgens Van Baalen het proces van de 
kabinetsformatie niet wezenlijk zal veranderen als de koningin daarin 
geen rol meer speelt. Betrek in je antwoord kenmerken van het 
Nederlands kiesstelsel. 
 
 

Opgave 3  Waar komt de witte woede vandaan? 
      De ontevredenheid van burgers in de volkswijken 

 
Bij deze opgave hoort tekst 7 uit het bronnenboekje. 
 

Inleiding 
Uit een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (het SCP) 
komt naar voren dat Nederlanders veel ontevredener zijn over Nederland 
en de kant die Nederland op gaat dan je op basis van hun persoonlijke 
situatie zou verwachten. Het SCP heeft dat samengevat als “Met mij gaat 
het goed, maar met ons gaat het slecht.” (Bron: Stemming onbestemd. 
Tweede verdiepingsstudie Continu Onderzoek. Burgerperspectieven. 
(2011, maart). SCP. 
Een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut heeft zich gericht op de 
ontevredenheid van bewoners in bepaalde wijken. Tekst 7 is een artikel 
naar aanleiding van dat onderzoek. 
 
Lees de regels 1 tot en met 32 van tekst 7. 
In de regels 22-32 wordt gesproken over buurten met een snel 
veranderende bevolkingssamenstelling. De snelle veranderingen in de 
buurten hebben geleid tot vermindering van de sociale cohesie. 

2p 13 Noem twee indicatoren waarmee vermindering van de sociale cohesie kan 
worden gemeten.  
 
Lees de regels 33 tot en met 53 van tekst 7. 
De onderzoekers kozen voor het houden van interviews en niet voor het 
afnemen van een schriftelijke enquête. 

1p 14 Geef een reden waarom de onderzoekers voor deze methode hebben 
gekozen. 
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Zie de regels 41 tot en met 53 van tekst 7. 
2p 15 Leg uit waarom de onderzoekers op grond van de onderzoeksmethode 

voorzichtig moeten zijn met het generaliseren van de uitkomsten van dit 
onderzoek. 
 
Lees de regels 54 tot en met 99 van tekst 7. 
Politieke partijen vervullen een aantal functies in het 
besluitvormingsproces. De respondenten hebben veel kritiek op de 
samenleving, de overheid en politici. Men zou kunnen stellen dat de 
gevestigde politieke partijen bepaalde functies in het 
besluitvormingsproces niet goed hebben vervuld. 

 3p 16 Leg uit welke functies gevestigde politieke partijen niet goed hebben 
vervuld. Ga uit van drie functies. 
 
 

Opgave 4  De ontevredenheid van burgers en de rol van 
      De Telegraaf 

 
Bij deze opgave hoort tekst 8 uit het bronnenboekje. 
 

Inleiding 
Tekst 8 verscheen in het voorjaar van 2011. Binnen de Europese Unie en  
in de EU-lidstaten werd een politieke discussie gevoerd of Europa 
akkoord moest gaan met extra financiële steun voor Griekenland om een 
dreigend faillissement van dit land te voorkomen.  
 
Lees de regels 1 tot en met 33 van tekst 8. 
Naar aanleiding van de berichtgeving van De Telegraaf over de eurocrisis 
en Griekenland merken de NRC-redacteuren Toon Beemsterboer en 
Wilmer Heck op dat De Telegraaf zich weinig aantrekt van journalistieke 
ethiek (zie de regels 23-25 van tekst 8).  

2p 17 Noem twee journalistieke normen die Beemsterboer en Heck bedoeld 
kunnen hebben. 
 
Een organisatie die zich sterk maakt voor het omschrijven en in stand 
houden van de journalistieke ethiek is de Raad voor de Journalistiek 
(RvdJ). Deze Raad “beoordeelt naar aanleiding van een klacht over een 
journalistieke uiting of gedraging of de grenzen zijn overschreden van 
hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, 
maatschappelijk aanvaardbaar is.” (Bron: In de Leidraad van de Raad 
voor de Journalistiek. Geraadpleegd via http://www.rvdj.nl/rvdj-archive.) 
 
Op 8 oktober 2008 wordt Sjuul Paradijs hoofdredacteur van De Telegraaf. 
Op 14 december 2008 zegt De Telegraaf alle medewerking met de RvdJ 
op. Redactie en hoofdredactie erkennen het gezag van de Raad voor de 
Journalistiek niet meer.  
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De Telegraaf is van mening dat de normen die de Raad hanteert voor 
publicaties (of de manier waarop die tot stand komen) “onredelijk veel 
zwaarder zijn dan wettelijke normen.” (Bron: Telegraaf keert Raad de rug 
toe (2008, 14 december). Geraadpleegd via http://www.telegraaf.nl/ 
binnenland/2791021.)  

2p 18 Noem drie voorbeelden van deze ‘wettelijke normen’. 
 
Zie de regels 5 tot en met 33 van tekst 8. 
In de berichtgeving over Griekenland maakt De Telegraaf gebruik van een 
bepaald mediaframe. 

3p 19 a Geef een omschrijving van het begrip mediaframe. 
b Typeer het frame dat De Telegraaf gebruikt. 
c Wat kan het gevolg zijn van een dergelijk frame?  
 
Krantenredacties maken elke dag een selectie van het nieuws. Algemene 
selectiecriteria zijn bijvoorbeeld ‘De gebeurtenissen zijn actueel’ en ‘De 
gebeurtenissen kennen continuïteit’. Naar aanleiding van tekst 8 lijkt het 
erop dat voor de redactie van De Telegraaf bepaalde selectiecriteria een 
grotere rol spelen dan voor de redactie van NRC Handelsblad.  

2p 20 Leg uit dat voor de redactie van De Telegraaf andere selectiecriteria van 
het nieuws een rol spelen dan voor de redactie van NRC Handelsblad. 
Betrek in je antwoord de verschillen tussen populaire kranten en 
kwaliteitskranten.  
 
Maak gebruik van tekst 8. 
De media vervullen een aantal functies in het proces van politieke 
besluitvorming zoals de informerende functie en de controle- of 
waakhondfunctie.  

3p 21 Leg uit welke drie andere functies van de media in het proces van 
politieke besluitvorming De Telegraaf als ‘campagnekrant’ vervult. Geef bij 
elke functie een passend citaat uit tekst 8.  
 
Zie de regels 59 tot en met 62 van tekst 8. 
Indirect verwijzen Bakker en Meines in de laatste zin van tekst 8 naar het 
bestaan van pluriformiteit en diversiteit van kranten in Nederland. 

4p 22 Leg uit op welke twee manieren de overheid de pluriformiteit en diversiteit 
van de pers heeft gewaarborgd. 
 
De bemoeienis van de overheid met de pers is ook omstreden. 

2p 23 Geef een argument voor de volgende stelling: juist marktwerking 
bevordert de pluriformiteit en diversiteit van kranten. 
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Opgave 5  De eurocrisis  

 
Bij deze opgave horen de teksten 9 en 10. 
 

Inleiding 
De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de 
introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft Daniel Mügge 
één van de oorzaken van de eurocrisis: het ontstaan van een Europese 
kapitaalmarkt. In tekst 10 staan opvattingen van politieke partijen over de 
Europese Unie en voorstellen om de eurocrisis aan te pakken.  
 
Gebruik tekst 9. 
De internationale betrekkingen kan men analyseren vanuit het klassieke 
beeld van de internationale orde of vanuit het postklassieke beeld van de 
internationale orde. 

4p 24 Leg uit vanuit welk perspectief tekst 9 is geschreven: het klassieke of het 
postklassieke beeld van de internationale orde. Betrek in je antwoord 
twee kenmerken van dat beeld en koppel elk kenmerk aan een gegeven 
uit de tekst. 
 
Maak gebruik van tekst 10. 
In het voorjaar van 2012 blijken er in Nederland flinke politieke 
tegenstellingen te bestaan rond de kwestie van de financiële hulp aan 
Griekenland en andere landen. Ook zijn er meningsverschillen over de 
vraag of er ‘méér of minder Europa’ moet zijn als reactie op de eurocrisis. 
In tekst 10 staan drie standpunten over de EU en de eurocrisis van 
verschillende politieke partijen. In elk standpunt zijn uitgangspunten of 
kenmerken van de achterliggende politieke ideologie of politieke houding 
te herkennen.  

6p 25 Welke partij is in elk van de drie standpunten te herkennen? Kies uit CDA, 
PVV en SP. Noem van elke partij de betreffende politieke ideologie of 
houding.  
Leg vervolgens je keuze voor elke partij uit aan de hand van twee 
uitgangspunten of kenmerken van de betreffende politieke ideologie of 
houding.  
 
In tekst 10 staan verschillende visies van politieke partijen op de oorzaken 
en aanpak van de eurocrisis. Ook tussen de lidstaten van de EU zijn er 
verschillende visies over de aanpak van de eurocrisis. Dat de EU-landen  
moeilijk de eurocrisis kunnen oplossen, is mede te verklaren door het 
dilemma van collectieve actie. 

3p 26 a Leg uit hoe het dilemma van collectieve actie de aanpak van de  
 eurocrisis belemmert. 
b Leg uit op welke wijze dit dilemma kan worden opgelost. 
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In de regels 20-28 van tekst 9 wordt verwezen naar de rol van de 
Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie (kortweg de 
Raad of de Raad van Ministers genoemd) in het proces van veranderende 
regelgeving over het Europese bankwezen. 
In de Raad is er zowel sprake van intergouvernementele besluitvorming 
als van supranationale besluitvorming.  

2p 27 Leg het verschil uit tussen intergouvernementele besluitvorming en 
supranationale besluitvorming, en geef een voorbeeld van een 
beleidsterrein waar sprake is van intergouvernementele besluitvorming en 
een voorbeeld van een beleidsterrein waar sprake is van supranationale 
besluitvorming. 
 
In het boek ‘De bestuurlijke kaart van de Europese Unie’ wordt de vraag 
gesteld hoe groot de macht is van de Commissie ten opzichte van de 
lidstaten. (Bron: Van der Vleuten, A. (red.). (2010). De bestuurlijke kaart 
van de Europese Unie. Instellingen, besluitvorming en beleid. Bussum: 
Coutinho.) 

2p 28 Leg uit aan de hand van twee bevoegdheden van de Europese 
Commissie hoe de macht van de Commissie ten opzichte van de lidstaten 
is geregeld.  
 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Opgave 1  Veranderende opvattingen in het jeugdstrafrecht  
      tegen de achtergrond van veranderingen in  
      criminaliteitscijfers onder jongeren 
 

tekst 1 
 

Apart strafrecht oudere jeugd 
 
Er moet een apart strafrecht komen 
voor jongeren en jongvolwassenen 
tussen de 16 en 23 jaar. Dat moet 
alleen worden toegepast bij ernstige 
delicten. Bij lichtere vergrijpen 5 

moeten daders door jeugdzorg en 
hulpverlening op het rechte pad 
worden gebracht.  
 

Daarvoor pleitte hoogleraar Theo 
Doreleijers tijdens het congres 10 

‘Strafrecht en forensische psychiatrie 
voor 16- tot 23-jarigen’. Volgens 
Doreleijers is een apart jongeren-
strafrecht beter en effectiever dan het 
huidige systeem. (…). 15 

 
Doreleijers pleit voor een totaal 
andere aanpak. Zo is het volgens 
hem onterecht dat jongeren tot 23 

jaar volgens het volwassenen-
strafrecht worden berecht. Hij wijst 20 

op wetenschappelijk onderzoek 
waaruit blijkt dat diverse hersen-
functies pas rond het 23ste levens-
jaar ‘uitontwikkeld’ zijn. Zo zijn 
jongeren op zijn vroegst vanaf hun 25 

twintigste in staat hun emoties goed 
te controleren.  
 

Ook wijst Doreleijers op studies 
waaruit blijkt dat jongeren bij het 
nemen van risicovolle beslissingen 30 

zich tot hun twintigste jaar vooral 
laten leiden door leeftijdsgenoten. Na 
hun twintigste leren ze meer zelf-
standig beslissingen te nemen. Daar 
wordt in het huidige strafrecht on-35 

voldoende rekening mee gehouden, 
meent Doreleijers.

 

bron: De Gelderlander. (2009, 9 mei). Apart strafrecht oudere jeugd. 
 

tekst 2 
 

Onderzoek: Recidive na werkstraffen en na gevangenisstraffen 
 
Het in dit onderzoek gebruikte 
databestand bevat de volledige 
strafbladen van alle personen 
(28.072) die in Nederland in 1997 
werden veroordeeld tot een werk-5 

straf1) dan wel een gevangenisstraf. 
 

Na toepassing van een aantal sta-
tistische methoden waarbij daders 
met dezelfde kenmerken aan elkaar 
gekoppeld werden en vervolgens 10 

werden verdeeld in twee groepen 
(matching), bleef er een steekproef 

over met een grootte van 4.246 
daders. (…) 
 

Voor Nederland, maar ook inter-15 

nationaal, is dit de eerste groot-
schalige matching studie met 
daders, gebaseerd op observatio-
nele data over een langere periode, 
die de recidive na werkstraffen ver-20 

gelijkt met die na gevangenis-
straffen. Gebaseerd op de officieel 
geregistreerde criminele carrières 
van alle volwassen personen ver-

Pagina: 466Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1034-a-13-1-b 3 / 10 lees verder ►►►

oordeeld in 1997, laten onze 25 

bevindingen zien dat daders signifi-
cant minder recidiveren na een  
werkstraf dan na een gevangenis-
straf. (...) Na werkstraffen recidi-
veerden daders minder, zowel op 30 

de korte als op de lange termijn 

waren er gemiddeld vijftig procent 
minder veroordelingen over een 
periode van acht jaar. Dit wordt 
gevonden voor zowel mannen als 35 

vrouwen en op verschillende 
leeftijden. 

 

naar: Wermink, H., Blokland, A., Nieuwbeerta, P. en Tollenaar, N. (2009).  
  Recidive na werkstraffen en na gevangenisstraffen. Tijdschrift voor  
  Criminologie. 

 
 
tekst 3 
 

Jonge boefjes moet je opvoeden, niet straffen 
 
Het plan van staatssecretaris Teeven 
van Veiligheid en Justitie (VVD) om 
het jeugdstrafrecht aan te scherpen, 
is heilloos. Strenger straffen helpt 
niet, dat is wetenschappelijk 5 

aangetoond. Opvoeden helpt wel. 
Maar het is, mede in het huidige 
beleidsklimaat, een uiterst delicate 
opdracht.  
Staatssecretaris Fred Teeven wil 10 

volgens een brief van 25 juni 2011 
aan de Kamer de maximale celstraf 
voor jongeren van 15, 16 en 17 jaar 
verhogen van twee naar vier jaar. 
Daarnaast wil de staatssecretaris de 15 

mogelijkheden tot het opleggen van 
taakstraffen beperken en de jeugd-
tbs laten overgaan in tbs voor vol-
wassenen. Gezamenlijk leiden deze 
maatregelen tot een enorme verhar-20 

ding van het jeugdstrafrecht. 

Maatregelen zijn fatalistisch en 
onjuist 
Met zijn voorstel lijkt Teeven een 
diepe knieval te willen maken voor de 25 

PVV. Deze partij roept in de maat-
schappelijke discussie over de aan-
pak van jonge criminelen (12-18 jaar) 
vaak het beeld op van ‘onverbeter-
lijke stadsroofdieren waarbij niks 30 

werkt’. Ik vraag mij af of een zinvol 
debat over de bestrijding van jeugd-
criminaliteit gebaat is bij dit soort 
metaforen. Natuurlijk raken we boos, 
verdrietig of gefrustreerd door de 35 

daden van sommige jongeren, maar 
we moeten ons altijd blijven reali-
seren dat zij kinderen zijn van wie de 
hersenen – en daarmee hun gedrag 
– nog niet uitontwikkeld zijn. Er is 40 

dus een mogelijkheid voor gedrags-
verandering.

 

bron: Helm, P. van der. Jonge boefjes moet je opvoeden, niet straffen.  
  Geraadpleegd 11 juli 2011 via http://www.socialevraagstukken.nl.  
  Peer van der Helm is verbonden aan het lectoraat Jeugdzorg en  
  Jeugdbeleid van Hogeschool Leiden. Peer van der Helm is in juli 2011  
  gepromoveerd op onderzoek naar leefklimaat in justitiële  
  jeugdinrichtingen. 
 

noot 1 werkstraf: wordt in dit onderzoek gebruikt als synoniem voor taakstraf 
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tekst 4 
 

Minder criminaliteit onder jongeren 
 

Nieuwsbericht | 31-05-2011 
 
Na een jarenlange stijging daalt het 
aantal daders van delinquent gedrag 
onder de minderjarigen (12- tot en 
met 17-jarigen). Dit blijkt uit onder-
zoek dat het Wetenschappelijk 5 

Onderzoek- en Documentatiecentrum 
samen met het Centraal Bureau voor 
de Statistiek heeft uitgevoerd. 
 

Niet alleen het aantal aangehouden 
verdachten van een misdrijf en ver-10 

oordeelde personen van misdrijven is 
gedaald. Ook het aantal jongeren dat 
zegt zich in het afgelopen jaar 
schuldig te hebben gemaakt aan een 
delict is in 2010 lager dan in voor-15 

gaande jaren. Verder is ook onder 
jongvolwassenen (18 tot en met 24 
jaar) het aandeel aangehouden 

verdachten en daders tegen wie een 
rechtszaak is afgedaan na een 20 

jarenlange stijging voor het eerst af-
genomen. Er zijn geen aanwijzingen 
dat zich veranderingen hebben voor-
gedaan in regelovertredend gedrag 
onder twaalfminners (10- en 11-25 

jarigen). 
 

De afname in het aantal aangehou-
den verdachten en veroordeelde 
daders wordt zowel bij de minder-
jarigen als bij jongvolwassenen ge-30 

signaleerd en geldt ongeacht sekse 
of herkomstgroep, met uitzondering 
van Marokkaanse jongvolwassenen. 
Onder deze laatste groep neemt het 
aandeel verdachten nog steeds toe.35 

 
bron: Minder criminalieit onder jongeren. Geraadpleegd 31 mei 2011 via  
  http://www.rijksoverheid.nl.  

 
tekst 5 
 

Meer schooluitval en criminaliteit bij Marokkaanse jongeren 
 
Marokkaanse jongeren zijn over-
vertegenwoordigd in de cijfers over 
overlast, schooluitval, werkeloosheid 
en criminaliteit. Dat blijkt uit de 
eerste monitor Marokkaans-5 

Nederlandse risicojongeren. 
Zo werd 13 procent van de 
Marokkaanse jongeren tussen de  

12 en 24 jaar in 2009 verdacht van 
een misdrijf terwijl dat slechts bij 3,5 10 

procent van alle Utrechtse jongeren 
het geval was. En 9,3 procent van de 
Marokkanen was in 2009 werkeloos 
tegen 3,3 procent van alle 
Utrechters.15 

  
bron: Meer schooluitval en criminaliteit bij Marokkaanse jongeren.  
  Geraadpleegd 27 oktober 2010 via  
  http://www.destadutrecht.nl/misdaad/nieuws. 
 
 
 

Pagina: 468Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1034-a-13-1-b 5 / 10 lees verder ►►►

Opgave 2 Modernisering van de monarchie  

 
tekst 6 
 

PvdA wil rol koning Willem IV sterk inperken 
 
De PvdA wil de politieke ruimte van 
aanstaand koning Willem IV sterk 
inperken. Om elke schijn van 
politieke macht te vermijden, moet hij 
geen voorzitter zijn van de Raad van 5 

State. De koning krijgt geen enkele 
rol in kabinetsformaties. Bij een 
kabinets- of ministerscrisis gaat de 
premier voortaan niet naar het 

staatshoofd, maar naar de Tweede 10 

Kamer.  
Dit zijn de belangrijkste conclusies 
van een partijcommissie, in een 
rapport dat vanaf nu de opstelling 
van de PvdA over de monarchie 15 

bepaalt1). 
(…) 

 
naar: Meijer, R. (2011, 26 augustus). PvdA wil rol koning Willem IV sterk  
  inperken. De Volkskrant. 

 
 

Opgave 3  Waar komt de witte woede vandaan?  
      De ontevredenheid van burgers in de volkswijken  

 
tekst 7 
 

‘Een vreemde in eigen land’ 
Boze autochtone burgers over nieuwe Nederlanders en de 
overheid 
 
Veel burgers zijn boos en ontevre-
den; over de buurt, over de politiek, 
maar vooral over de ‘buitenlanders’. 
Het Verwey-Jonker Instituut1) deed 
onderzoek naar de oorsprong van 5 

deze ‘witte woede’. (…) 
 

In oude volksbuurten, maar ook in vrij 
nieuwe steden als Almere en 
Zoetermeer is steeds vaker een 
geluid hoorbaar van onvrede en 10 

wantrouwen. Het is de stem van de 
boze autochtone burger die geen 
vertrouwen meer heeft in de overheid 

en die boos is op de ‘buitenlanders’. 
Waar komt deze ‘witte woede’ van-15 

daan? Dat was de leidende vraag 
voor ons onderzoek naar angst en 
onbehagen van autochtone Neder-
landers. We wilden van deze mensen 
zelf horen: wat maakt ze eigenlijk zo 20 

boos? 
 

(…) Ook uit de literatuur blijkt dat 
snelle veranderingen in de buurt de 
mate van ontevredenheid beïnvloe-
den. Mensen gaan daardoor anders 25 

met elkaar om. (…) 

noot 1 Commissie-Van den Berg, Verbindend koningschap in de Republiek. Advies van de  

 commissie ad hoc ‘Actualisatie toekomst Koningshuis’ van de Partij van de Arbeid,  

 24 augustus 2011, Amsterdam. 
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Vanwaar die onvrede? 
We voerden ons onderzoek uit in vier 
buurten met een (snel) veranderende 
bevolkingssamenstelling en een ge-30 

middeld laagopgeleide, deels 
afzijdige bevolking. (…)  
 

We hielden interviews met sleutel-
informanten en namen korte straat-
interviews af met bewoners.  35 

De mensen die we spraken, zijn 
goeddeels tevreden over het eigen 
leven, maar in toenemende mate 
ontevreden over de buurt, de samen-
leving, de overheid en de politiek.  40 

(…) 
Om de wereld achter dat wantrouwen 
te leren kennen, hielden we 24 
diepte-interviews met buurtbewoners 
die (zeer) ontevreden zijn over het 
multi-etnische karakter van onze 45 

samenleving. (...) Het viel niet mee 
om buurtbewoners bereid te vinden 
met ons te spreken. Buurtbewoners 
die aan ons ‘profiel’ voldeden, 
koesteren veel wantrouwen tegen-50 

over de overheid, instellingen en 
professionals. Onderzoekers lijken 
onderdeel van deze ‘elite’. (...) 
 

Overheid als opponent 
Problemen in de multi-etnische 55 

samenleving zijn volgens de respon-
denten op het conto te schrijven van 
allochtonen die niet willen, of niet 
kunnen. Maar daarnaast houden 
onze respondenten vooral de over-60 

heid hiervoor verantwoordelijk. Als 
het gaat om het functioneren van de  

overheid in het algemeen, valt vooral 
de grote afstand op die ze tot de 
overheid ervaren. Ze zien overheids-65 

functionarissen, gezagsdragers en 
politici als bevoorrechte mensen die 
geen idee hebben hoe de gewone 
man leeft. Men komt niet in aan-
raking met problemen van de multi-70 

etnische samenleving of andere 
sociale of economische problemen.  
(...) 
Sommige respondenten stellen dat 
de overheid bevolkt wordt door 
profiteurs, wier prioriteit vooral ligt bij 75 

het in stand houden van de bestaan-
de machtsverhoudingen. “Ze zitten 
met hun krent op dat pluche; warm 
en comfortabel. Eens in de vier jaar, 
vlak voor de verkiezingen, paaien ze 80 

hun achterban op de markt met 
stickertjes en speldjes. Dat voelen de 
mensen dondersgoed. Dan zijn ze 
nodig, en verder niet zeuren. Als je 
praat over je onvrede over de 85 

politiek, dan heb je daar de essentie.” 
 

Wat betreft de multi-etnische samen-
leving is de belangrijkste kritiek dat 
de overheid ‘niets’ voor ze doet, 
passief is. De voor hen zo evidente 90 

problemen in de buurt – overlast, 
verloedering, een voortdurende in-
stroom van kansarmen die de taal 
niet spreken – worden door de 
overheid al dan niet moedwillig 95 

genegeerd. De geïnterviewden 
verwachten traditioneel veel van de 
overheid, maar voelen zich nu hevig 
in de steek gelaten. 

 

naar: Gruijter, M. de, Smits van Waesberghe, E. (2010), auteurs van het  
  Verwey-Jonker Instituut. Een vreemde in eigen land; Boze autochtone  
  burgers over nieuwe Nederlanders en de overheid. Kennislink.  
  Geraadpleegd juni 2011 via  
  http://www.kennislink.nl/publicaties/een-vreemde-in-eigen-land.

noot 1 Het Verwey-Jonker Instituut is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor advies en  

 innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein. 
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Opgave 4  De ontevredenheid van burgers en de rol van  
      De Telegraaf  

 
tekst 8 
 

De Telegraaf is de campagnekrant voor woedend Nederland 
 

Onder hoofdredacteur Sjuul Paradijs maakt De Telegraaf weer duidelijke 
keuzes: tegen de kilometerheffing en de Grieken, voor Cruijff en WNL 
 
De Telegraaf is weer bezig aan een 
politieke campagne, dit keer tegen de 
‘luie Grieken’. ‘Het rechtse ventiel’ 
volgt en voedt het volksgevoel. 
 

Je zal maar Griek zijn en De Tele-5 

graaf lezen. Een greep uit de koppen 
van de afgelopen maand. ‘Weer 
miljarden in bodemloze put’. ‘Athene 
aan de bedelstaf’. ‘Kassa voor 
kwakkellanden’. ‘Hoppa uit de Euro’. 10 

‘Stuur de fiscus op de Grieken af’. 
‘Iedereen hier omkoopbaar’. (…) 
Het is Sjuul Paradijs ten voeten uit. 
Sinds zijn aantreden als hoofd-
redacteur in januari 2009 is  15 

De Telegraaf weer een echte 
campagnekrant. (…) 
De Telegraaf is niet de enige krant 
die onderwerpen op de agenda wil 
zetten. Zo was NRC Handelsblad de 20 

drijvende kracht achter een onder-
zoek naar de Nederlandse steun aan 
de Irak-oorlog. Maar De Telegraaf 
laat zich weinig gelegen liggen aan 
journalistieke ethiek. (…) De Grieken 25 

worden weggezet als een lui en 
onbetrouwbaar volk dat de hele dag 
staakt, tot op het bot corrupt is en 
leeft in een Luilekkerland van uit-
slapen en nietsdoen. In de woorden 30 

van Paradijs: “De Grieken hebben 

naast tzatziki ook corruptie uit-
gevonden.”  
(…) 
De Telegraaf is als het koffiehuis,  
waar gekankerd wordt op de politiek. 35 

De krant kiest vanuit de onderbuik. 
Jan Blokker (oud journalist en 
columnist van o.a. de Volkskrant en 
NRC) zei het bij het honderdjarig 
bestaan van De Telegraaf zo: “Geen 40 

enkele krant heeft de thermometer zo 
diep in de billen van de samenleving 
als De Telegraaf.” (…) 
 

Bert Bakker (lobbyist en oud-D66-
kamerlid) en Rob Meines (oud-NRC-45 

journalist) vinden de rol van De 
Telegraaf als ‘rechts ventiel’ van 
belang. Bakker: “De Telegraaf 
verstaat de kunst om politici te laten 
weten wat er leeft onder het volk.” 50 

Meines: “Zij bedenken dat gevoel 
niet, ze maken er gebruik van. Het 
ontbreken van zo’n ventiel [toen de 
krant zich in de jaren negentig rustig 
hield, red.] heeft juist geleid tot de 55 

snelle opkomst van Fortuyn en 
Wilders.” (…) Het schenden van de 
journalistieke ethiek nemen Bakker  
en Meines voor lief. “Dat zou een 
probleem zijn als De Telegraaf de 60 

enige krant van Nederland was”, zo 
vindt Bakker. (…) 

 

naar: Beemsterboer, T., Heck W. (2011, 31 mei). De Telegraaf is de  
  campagnekrant voor woedend Nederland. NRC Handelsblad.  
  (ingekorte versie).  
  Toon Beemsterboer en Wilmer Heck zijn NRC-redacteuren. 
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Opgave 5  De eurocrisis 

 
tekst 9 
 

Europese integratie en de crisis 
 
Eind jaren tachtig verschilden natio-
nale financiële industrieën duidelijk 
van elkaar en zij hadden een aan-
gewezen plek in nationale varianten 
van kapitalisme. Deze varianten 5 

werden in stand gehouden door 
nationale specifieke regelgeving.  
In de loop van de jaren negentig 
veranderde dit fundamenteel. Banken 
die eerder een vergaande een-10 

wording van Europese kapitaal-
markten hadden gedwarsboomd, 
herzagen hun positie. Grote spelers 
in Duitsland, Frankrijk en Nederland 
zoals Deutsche Bank, Société 15 

Général en ABN Amro namen hierin 
het voortouw. Midden jaren negentig 
zetten banken hun eigen kantoren 
met lobbyisten in Brussel op om 
Europeanisering te stimuleren. De 20 

Europese Commissie legde na een 
intens overleg met de industrie een 
actieplan op tafel bij de Europese 
Raad van Ministers. Om de Europese 
kapitaalmarkt volledig te benutten 25 

waren tientallen Europese wets-

wijzigingen nodig; de finale versie in 
1999 telde er maar liefst 43. 
 
De hierdoor ontstane structuur van 
de financiële sector is problematisch 30 

om drie redenen: de markt is ge-
concentreerd, geïnternationaliseerd 
en de meeste vooraanstaande 
banken verenigen klassieke krediet-
verstrekking met kapitaalmarkt-35 

activiteiten. Alle drie de kenmerken 
hebben bijgedragen aan de crisis.  
 
Veel banken zijn zo groot dat maar 
weinig overheden zich een faillisse-
ment kunnen permitteren. Deze 40 

‘nationale verzekering’ geeft banken 
prikkels om risicovolle transacties 
aan te gaan. (…) Tegelijkertijd zijn 
banken dusdanig geïnternationali-
seerd dat diezelfde nationale over-45 

heden feitelijk niet alleen garant 
staan voor banken die hun eigen 
burgers dienen, maar ook in het 
buitenland producten aanbieden. (…) 

 
bron: Mügge, D. (pp. 39-58, ingekorte versie). Europese integratie en de  
  crisis. Blom J. (Red.). De kredietcrisis: een politiek-economisch  
  perspectief. Amsterdam: Amsterdam University Press. 
  Daniel Mügge is universitair docent Internationale Betrekkingen aan  
  de Universiteit van Amsterdam. 
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tekst 10 
 

Standpunten politieke partijen over de Europese Unie en de 
eurocrisis 
 
Standpunt 1 
 
We zijn onderdeel van Europa. We kunnen en willen niet zonder Europa. 
Europa, dat zijn onze banen. We verdienen er veel geld. Maar Europa 
staat voor meer dan economie. Het is ook een gemeenschap van 
waarden. (…). 
 
Maar er is ook een andere kant. De huidige financiële problemen in 5 

enkele Zuid-Europese landen raken ons stevig. Dat heeft mede kunnen 
gebeuren omdat landen zich niet aan de onderlinge afspraken hebben 
gehouden en daarmee weg konden komen. (…) Als we nu de juiste 
keuzes maken, komen we de eurocrisis te boven en kunnen we bouwen 
aan een slagvaardig en rechtvaardig Europa. Maar we moeten niet alles 10 

aan Europa overlaten. We regelen zelf wat we als Nederland zelf het 
beste kunnen doen. (…). 
 
Ons land kan een voorname positie verwerven op het wereldtoneel door 
en met Europa. Tegelijk moet Nederland blijven investeren in 
kleinschalige gemeenschappen en nabijheid, op het platteland maar zeker 15 

ook in de stad. Juist in een grote wereld hebben mensen behoefte aan 
overzicht en een menselijke maat waar mensen kunnen omzien naar 
elkaar.
 
 
 
Standpunt 2 
 
Opkomen voor Nederland 
De partij zet het Nederlands belang voorop. Nederland mag geen enkel 
vetorecht opgeven, het Nederlands parlement moet iedere beslissing 
kunnen tegenhouden en weer bevoegd worden op alle terreinen. 
 
Stop de miljardenstroom 5 

Nederland is de grootste nettobetaler. Wij willen ons geld terug. Miljarden 
euro’s aan Nederlands belastinggeld willen we weer gebruiken voor 
Nederland, niet voor Brussel. Dus geen miljarden meer om de boeren in 
Polen en Frankrijk te spekken. Geen nieuwe wegen met Nederlands geld 
aanleggen in Bulgarije en Portugal. Nederlands geld in ons eigen land 10 

besteden, zeker in de huidige economische crisis!  
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Standpunt 3 
 
Samenwerking in Europa is broodnodig om mondiale problemen aan te 
pakken zoals klimaatverandering en grensoverschrijdende criminaliteit. 
Helaas wordt de Europese Unie door het bedrijfsleven en haar naar 
schatting 25.000 lobbyisten gedomineerd. (…) Daardoor zijn in Brussel 
allerlei neoliberale maatregelen genomen die hebben geleid tot het 5 

ondermijnen van de verzorgingsstaat, een neerwaartse druk op lonen en 
arbeidsvoorwaarden, en de privatisering van publieke diensten.  
 
De vrijheid van de financiële sector moet drastisch worden ingeperkt.  
De financiële en de daarop volgende economische crisis hebben grote 
gevolgen voor de euro. Verschillende landen, waaronder Ierland, Portugal 10 

en Griekenland kwamen in de problemen en moesten een beroep doen op 
het IMF en de Europese Unie voor extra leningen. (…). 
Wie worden gered: landen of banken? 
Een land in diepe schuld geef je geen nieuwe creditcard. De partij vreest 
dat belastinggeld dat naar Griekenland wordt gestuurd, niet terug zal 15 

komen. (…) 
De EU en de Regeringsleiders weigeren de veroorzakers van de crisis, de 
speculanten, aan te pakken. De partij wil wel Europese samenwerking om 
het casinokapitalisme te bestrijden. Grote veranderingen zijn hard nodig. 
Wij willen een sociaal Europa van de menselijke maat en niet een 20 

superstaat die de belangen van grote bedrijven dient.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  
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Examen VWO 

2013 
tijdvak 2 

woensdag 19 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal 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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1  Kolencentrale Eemshaven  
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje.  
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over de besluitvorming rond de kolencentrale in de 
Eemshaven.  
De energiemaatschappij Essent en het moederbedrijf RWE1) kregen in 
2008 een vergunning om een op kolen gestookte elektriciteitscentrale te 
bouwen in de Groningse Eemshaven aan de Waddenzee. Die vergunning 
was verleend door het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, samen met Gedeputeerde Staten (GS) van Friesland en 
Groningen.  
Een aantal natuur- en milieuorganisaties vond dat de gevolgen voor de 
natuur in het Groningse waddengebied niet goed waren onderzocht toen 
de vergunning werd verleend, en stapte daarom naar de Raad van State. 
Die deed in augustus 2011 uitspraak en gaf de organisaties op dat punt 
gelijk; de vergunning werd vernietigd. 

 
De politieke besluitvorming kan worden beschreven met behulp van het 
systeemmodel.  

2p 1 Van welke fase in de politieke besluitvorming is volgens het 
systeemmodel sprake op het moment dat natuur- en milieuorganisaties 
bezwaar maakten? Licht je antwoord toe. 
 
De vergunning werd in 2008 verleend op grond van de 
Natuurbeschermingswet (Nb-wet). Die Nb-wet bepaalt dat voor 
werkzaamheden in beschermde gebieden een vergunning moet worden 
aangevraagd als die werkzaamheden schadelijk zijn voor de 
leefomgeving. Het waddengebied bij de Eemshaven is een dergelijk 
beschermd gebied. Tekst 1 gaat over de Natuurbeschermingswet. 
De procedure rond het verlenen van een Nb-wetvergunning aan RWE en 
Essent laat zien dat er in Nederland sprake is van een gedecentraliseerde 
eenheidsstaat.  

2p 2 Leg zowel het begrip ‘gedecentraliseerd’ als het begrip ‘eenheidsstaat’ uit 
en koppel een passend citaat uit tekst 1 aan elk begrip. 
 

noot 1 RWE, tot 1990 Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk geheten, is een  

 internationaal energieconcern. Bron: http://www.rwe.com/web/cms/nl/582244/. 
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RWE en Essent dienden na de uitspraak van de Raad van State een 
verzoek in bij de provincies Groningen en Friesland om de bouw voort te 
mogen zetten zonder de vereiste vergunning. Milieuorganisaties, zoals de 
Vereniging Zuivere Energie, probeerden de provinciebesturen er juist van 
te overtuigen dat de kolencentrale er definitief niet moest komen.  
 
De politieke participatie van pressiegroepen wordt gelegitimeerd door een 
aantal grondrechten, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting.  
Lees tekst 2. 

2p 3 Van welke twee andere grondrechten maakte de Vereniging Zuivere 
Energie gebruik? Geef per grondrecht aan waaruit blijkt dat de vereniging 
van dit recht gebruikmaakte.  
 
Al voor de uitspraak van de Raad van State had een aantal 
milieuorganisaties en bedrijven een zogeheten E-pact ondertekend.  
Tekst 3 gaat over dit E-pact. 
Aanhangers van verschillende politieke ideologieën zullen zich in 
elementen van het E-pact kunnen vinden.  

3p 4 Geef van confessionalisme, ecologisme en liberalisme elk een relevant 
uitgangspunt dat te herkennen is in tekst 3. Leg je antwoord uit aan de 
hand van een gegeven uit de tekst. 
 

2p 5 Leg uit dat het E-pact en de manier waarop het tot stand is gekomen 
passen bij de Nederlandse politieke cultuur.  
 
Er zijn verschillende visies op de machtsverdeling in een democratie.  
De besluitvorming over de kolencentrale is te interpreteren met zowel de 
theorie van de representatiedemocratie als de pluralistische visie op 
democratie. 

4p 6 Leg uit dat beide theorieën te herkennen zijn in het besluitvormingsproces 
zoals beschreven in tekst 2 en tekst 3. Geef eerst een beschrijving van 
elke theorie. 
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Opgave 2  Onderzoek naar berichtgeving over het rookverbod 
 
Bij deze opgave horen tekst 4 en tabel 1 uit het bronnenboekje.  
 
Inleiding 
Op 1 juli 2008 werd in Nederland het rookverbod in de horeca ingevoerd. 
Onderzoek onder rokers heeft uitgewezen dat in Nederland het 
rookverbod in cafés en restaurants slecht wordt nageleefd, zeker 
vergeleken met andere Europese landen. “Uit een studie naar de invloed 
van de berichtgeving over roken rond de invoering van rookverboden in 
de Verenigde Staten bleek dat de krantenberichtgeving samenhing met de 
mening van krantenlezers over het rookverbod (...). Ook in Nederland 
bleek de krantenberichtgeving over het rookverbod in de horeca samen te 
hangen met het draagvlak voor het rookverbod.” 1)  
In tekst 4 staan enige resultaten die de onderzoekers hebben gevonden 
over de berichtgeving in Nederland. Ook staat in tekst 4 een 
verantwoording van de onderzoekers over de opzet van hun onderzoek. 

 
Lees de regels 1 tot en met 32 van tekst 4 en maak gebruik van tabel 1. 
In de regels 16-20 van tekst 4 staan de namen van dagbladen die 
gekozen zijn voor de selectie van krantenartikelen over het rookverbod in 
de horeca. 
Veronderstel dat de onderzoekers menen dat de gekozen dagbladen 
representatief zijn voor het totale aanbod van Nederlandse dagbladen. 

2p 7 Geef daarvoor twee argumenten. 
Maak in je argumentatie gebruik van het onderscheid tussen soorten 
dagbladen. 
 
Maak gebruik van tekst 4. 
Wetenschappelijk onderzoek moet onder andere voldoen aan de eis van 
betrouwbaarheid.  

2p 8 Leg uit hoe de onderzoekers de betrouwbaarheid van hun onderzoek 
hebben geprobeerd te vergroten. Betrek in je antwoord de definitie van 
het begrip betrouwbaarheid bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. 
 
 

noot 1 bron: Nagelhout, G.E., Van den Putte, B., De Vries, H., & Willemsen, M.C. (2011). 

 Krantenberichtgeving over het rookverbod in de horeca. Een inhoudsanalyse.  

 Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, afl. 3, p. 5. 
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Opgave 3  De burger als rechter 
 
Bij deze opgave horen tekst 5 en de tabellen 2 en 3 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Hoe behoren volgens het Nederlandse publiek veroordeelde plegers van 
misdrijven gestraft te worden? Dat is de centrale vraag in het 
onderzoeksrapport De burger als rechter. De reden om geïnteresseerd te 
zijn in die kwestie is dat regelmatig in politieke kringen en de media 
gesuggereerd wordt dat de Nederlandse strafrechters geheel andere en 
wel veel mildere straffen zouden opleggen dan het Nederlandse publiek 
zou willen. Of dat zo is, is volgens wetenschappers echter allerminst een 
uitgemaakte zaak, en dat is in deze studie nader onderzocht. Daarom 
wordt ook nagegaan hoe de voorkeuren van burgers zich verhouden tot 
de rechterlijke praktijk. Met hun onderzoek willen de onderzoekers feiten 
aanleveren die uitspraken in het maatschappelijke debat kunnen 
ondersteunen, of juist ontkrachten.  
bron: Ruiter, S., Tolsma, J., Hoon, M. de, Elffers, H., Laan, P. van der  
        (2011, p. 73). De burger als rechter. Onderzoek naar geprefereerde 
        sancties voor misdrijven in Nederland. Nederlands Studiecentrum  
        Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR), Radboud Universiteit  
        Nijmegen, & WODC.  
 
Of er sprake is van een kloof tussen enerzijds de straffen die burgers in 
bepaalde gevallen zouden opleggen en anderzijds de straffen van 
rechters, kan worden beantwoord met behulp van informatie uit dit 
onderzoek. 
De auteurs geven aan wat het kabinet en het parlement en het Openbaar 
Ministerie zouden kunnen doen als men vindt dat die kloof verkleind dient 
te worden. 

4p 9 Leg aan de hand van twee bevoegdheden van zowel het kabinet als het 
parlement uit wat elke actor zou kunnen doen om de eventuele kloof 
tussen burgers en rechters kleiner te maken.  

2p 10 Leg uit wat het Openbaar Ministerie (OM) kan doen om de eventuele kloof 
tussen burgers en rechters kleiner te maken. Ga uit van twee 
bevoegdheden van het OM.  
 
De onderzoekers leggen uit waarom het belangrijk is om te weten of de 
vonnissen van rechters op publieke steun kunnen rekenen: “Wanneer 
rechters systematisch anders beslissen dan het volk wil, zal vroeg of laat 
de rechterlijke macht zijn legitimiteit verliezen.” (bron: het rapport De 
burger als rechter, p. 12.) 

2p 11 Betekent deze uitspraak dat  
a het gezag van de rechters vermindert? 
b de macht van de rechters vermindert?  
Leg elk antwoord uit. 
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Het gevolg van onvoldoende steun van de bevolking voor rechterlijke 
beslissingen zou kunnen zijn dat bepaalde doelen van sancties minder 
makkelijk bereikt worden. 

3p 12 Noem drie doelen van sancties die minder makkelijk zouden worden 
bereikt als burgers zich niet kunnen vinden in bepaalde vonnissen. Leg je 
antwoorden uit.  
 
“… algemeen is men van mening dat de rechter niet in een vacuüm 
opereert”, zo valt te lezen in het rapport De burger als rechter (p. 12).  
De Raad voor de Rechtspraak, de organisatie die de belangen van 
rechters behartigt, vindt dat de rechtspraak in een spanningsveld 
opereert. Enerzijds moeten rechters uiting geven aan betrokkenheid bij de 
samenleving en anderzijds moeten ze voldoen aan de regels van het 
strafprocesrecht. (bron: Visie op rechtspraak, Raad voor de rechtspraak 
(2010, p. 21)) 

2p 13 Leg uit met welk beginsel van de rechtsstaat de rechtspraak kan botsen 
indien rechters te veel betrokken zijn bij de samenleving. 
 
De onderzoeksvraag van de onderzoekers luidt: Hoe behoren volgens het 
Nederlandse publiek veroordeelde plegers van misdrijven gestraft te 
worden? Om deze vraag te beantwoorden hebben de wetenschappers 
een steekproef getrokken uit de Nederlandse bevolking, bestaande uit 
2164 personen tussen de 18 en 80 jaar. Van de geselecteerde 
respondenten hebben uiteindelijk 1071 personen deelgenomen aan het 
onderzoek. Dat betekent dat de non-respons 50,5 procent bedraagt. Met 
non-respons worden al die respondenten bedoeld die zijn geselecteerd 
voor de steekproef, maar die om uiteenlopende redenen (bijvoorbeeld 
geen zin, geen tijd of vergeten) niet deelnemen aan het onderzoek. Net 
zoals steekproeven select of aselect kunnen zijn getrokken, kan ook de 
non-respons select of aselect zijn.  

2p 14 Leg uit wat een selecte non-responsgroep kan betekenen voor de 
bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten.  
 
Voordat de onderzoekers conclusies trekken over de verschillen in door 
burgers gewenste straffen en de straffen van rechters, kijken ze naar een 
aantal aspecten dat van invloed kan zijn op de door burgers gewenste 
straffen. 
Zo vermoeden ze dat de gewenste strafrechtelijke sanctie samenhangt 
met het doel van sancties (strafdoel) waar respondenten de voorkeur aan 
geven. Voordat ze nagaan of die samenhang inderdaad bestaat, 
beschrijven ze drie richtingen in het denken over doelen van sancties.  
Die richtingen zijn de retributieleer, het utilitarisme en de 
herstelrechtbenadering. In tekst 5 staan deze drie richtingen kort 
beschreven.  
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Twee rechtvaardigingstheorieën over straffen zijn de absolute en de 
relatieve theorie.  

2p 15 Welke van de drie richtingen in tekst 5 past het best bij de absolute 
theorie en welke bij de relatieve theorie? Leg elk antwoord uit. 
 
Of de voorkeur van burgers voor een bepaald strafdoel inderdaad 
samenhangt met de mate waarin zij bepaalde sancties (strafmodaliteiten) 
geschikt achten, blijkt uit tabel 2.  
Gebruik tabel 2. 
Een ‘+’ betekent een positieve correlatie tussen een strafdoel en sanctie 
(strafmodaliteit). 

2p 16 a Leg uit wat wordt bedoeld met: er is een positieve correlatie tussen  
 strafdoel ‘resocialisatie’ en sanctie ‘werkstraf‘. 
b Leg uit waarom je deze correlatie mag verwachten.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat burgers de onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
geschikter vinden voor meerderjarige daders, dan voor minderjarige 
daders.  
Er zijn meerdere sociologische theorieën die het ontstaan van crimineel 
gedrag verklaren. Men zou met twee van deze theorieën kunnen 
beargumenteren dat de onvoorwaardelijke gevangenisstraf minder 
geschikt is voor minderjarige daders. 

4p 17 Leg uit aan de hand van twee sociologische theorieën waarom de 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf minder geschikt zou zijn voor 
minderjarige daders.  
 
De onderzoekers hebben ook gekeken of de door Nederlandse burgers 
gewenste strafrechtelijke sancties (strafmodaliteit) samenhangen met hun 
politieke voorkeur. De resultaten staan in tabel 3. Hoe lager het cijfer in 
de tabel, des te vaker men de sanctie geschikt vindt.  
De politieke stromingen hebben verschillende visies op (de aanpak van) 
criminaliteit.  

2p 18 Past de sanctie die aanhangers van niet-confessionele ‘rechtse’ politieke 
partijen het vaakst zouden willen opleggen bij de visie op (de aanpak van)  
criminaliteit van deze partijen? Leg je antwoord uit en betrek daarbij 
gegevens uit tabel 3. Ga uit van twee politieke partijen. 
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Opgave 4  Oorlogsverslaggeving 
 
Bij deze opgave horen de teksten 6 tot en met 8 en foto 1 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Deze opgave gaat over de veranderende rol van journalisten in 
oorlogssituaties. Na de berichtgeving over de oorlog in Vietnam in de 
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw (zie tekst 6) mogen 
journalisten vaak alleen onder de hoede van het leger hun werk doen in 
oorlogsgebieden (zie tekst 8). 
De oorlog in Vietnam was de eerste mediaoorlog. De invloed van de 
massamedia op de uitkomst van deze oorlog was aanzienlijk, aldus de 
auteur van tekst 6. 
Lees de regels 1 tot en met 29 van tekst 6.  

4p 19 Biedt het tekstfragment over de gevolgen van de berichtgeving (zie de 
regels 15 tot en met 23) ondersteuning voor de selectieve 
perceptietheorie of voor de framingtheorie? Leg je antwoord uit voor beide 
theorieën.  
 
Lees de regels 30 tot en met 60 van tekst 6 en zie foto 1. 
De foto’s die beschreven worden in dit tekstfragment waren in die tijd 
nieuwswaardig. Ze voldeden aan meerdere nieuwsselectiecriteria. Het 
ging om opvallende, onverwachte en uitzonderlijke gebeurtenissen die 
toen plaatsvonden. 

2p 20 Noem drie andere selectiecriteria voor het onder de aandacht brengen 
van de beschreven gebeurtenissen uit de Vietnam-oorlog.  
 
Gebruik tekst 7. 
Niet alleen de Volkskrant schreef lovend over de overleden fotograaf 
Faas. Een journalist van de Amerikaanse krant The New York Times 
noemde Faas al eens een genie: “I think of him as nothing less than a 
genius.”, aldus David Halberstam, op een blog van NYT, http://lens.blogs. 
nytimes.com/2012/05/10/a-parting-glance-horst-faas/?  
The New York Times is een in New York uitgegeven dagblad dat in heel 
de Verenigde Staten verkrijgbaar is. Enkele zinnen uit het redactiestatuut 
van deze Amerikaanse krant staan in tekst 7.  

2p 21 Mag je – uitgaande van de inhoud van het redactiestatuut – verwachten 
dat The New York Times een populair dagblad of een kwaliteits- of 
kaderkrant is? 
Licht je antwoord toe door twee kenmerken van een populair dagblad dan 
wel kwaliteits- of kaderkrant te koppelen aan zinnen uit het 
redactiestatuut.  
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Lees de regels 23 tot en met 29 van tekst 6 en lees tekst 8. 
Na de ervaringen met de Vietnamoorlog moesten journalisten vooral 
‘embedded’ werken. NRC Handelsblad-journalist Jaus Müller schreef als 
ervaringsdeskundige over dit fenomeen (tekst 8).  
Naast voordelen heeft ‘embedded’ journalistiek nadelen. Zo zouden 
maatschappelijke functies van de media onder druk kunnen komen te 
staan. 

6p 22 Leg uit welke maatschappelijke functies van de media onder druk kunnen 
komen te staan als journalisten ‘embedded’ moeten werken. Ga uit van 
drie functies. Vermeld per functie eerst wat deze inhoudt.  
 
Ook journalistieke normen kunnen door ‘embedded’ journalistiek in het 
gedrang komen.  

2p 23 Welke journalistieke normen kunnen door ‘embedded’ journalistiek in het 
gedrang komen? Noem er twee en leg telkens uit waarom die norm in het 
gedrang kan komen. 
 
Zie tekst 8. 
Het nieuws dat de consument gepresenteerd krijgt als eindresultaat van 
‘embedded’ journalistiek, heeft veel stadia en selecties doorlopen. Deze 
stadia en selecties worden ook wel filters genoemd. Eén zo’n filter is de 
beslissing van de redactie van NRC Handelsblad om een verslaggever 
naar de Afghaanse provincie Uruzgan te sturen. De oorlogsverslaggever 
Jaus Müller heeft voor NRC Handelsblad verschillende artikelen 
geschreven. 

2p 24 Beschrijf twee andere filters voordat een verhaal zoals dat van Jaus 
Müller in de krant verschijnt.  
 
 

Opgave 5  Veiligheid, de rol van de NAVO en de Europese Unie  
 
Nederland is voor zijn veiligheid afhankelijk van de NAVO en de Europese 
Unie.  
Nederland is sinds 1949 lid van de NAVO. Door het einde van de Koude 
Oorlog – na 1989 – zijn de doelstellingen en strategie van de NAVO 
veranderd. 

3p 25 Beschrijf de verandering in doelstelling en strategie van de NAVO na 
afloop van de Koude Oorlog. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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In oktober 2012 is de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de 
Europese Unie (EU). Het toekennen van deze prijs aan de EU was 
omstreden. Sommigen vonden de toekenning misplaatst en een slechte 
keuze; anderen waren zeer te spreken over de toewijzing van de 
vredesprijs aan de EU. Zo sprak premier Rutte over een prachtige 
erkenning van de historische rol van de Europese Unie en zag 
bondskanselier Merkel de prijs als een stimulans en verplichting om door 
te gaan. 

4p 26 Geef twee argumenten van voorstanders van het toekennen van de 
Nobelprijs voor de Vrede aan de EU. 
Betrek in je antwoorden twee verschillende doelstellingen van de EU en 
de wijze waarop deze doelstellingen gerealiseerd zijn.  
 
Pas na 1998 lukte het de Europese Unie om te komen tot een 
gemeenschappelijk defensiebeleid.  

2p 27 Geef een reden waarom de NAVO bij het streven naar een 
gemeenschappelijk defensiebeleid van de EU een belemmerende factor 
was. 
 
In 1999 was er een internationaal conflict over Kosovo, een provincie van 
Servië. In Kosovo woonden vooral Albanezen en de meerderheid van de 
bevolking streefde naar onafhankelijkheid. In hun strijd tegen het Kosovo 
Bevrijdingsleger dwongen de Serviërs duizenden Albanezen om hun land 
te ontvluchten. Omdat Milošević – de president van Servië – weigerde 
mee te werken aan een vredesplan, dreigde de NAVO met luchtaanvallen. 
Op 24 maart 1999 begon de NAVO met bombardementen op doelen in 
Servië en Kosovo. Uiteindelijk capituleerde Milošević, ondertekende hij 
een vredesverdrag en kwam Kosovo onder beheer van de Verenigde 
Naties. En een NAVO-vredesmacht handhaafde de orde in Kosovo. 
 
Verschillende landen meenden dat het militair ingrijpen van de NAVO in 
Kosovo en Servië in het voorjaar van 1999 niet had mogen plaatsvinden. 
Volgens de doelstellingen van de NAVO mag de NAVO alleen in actie 
komen als een NAVO-lidstaat wordt aangevallen. Daarvan was hier geen 
sprake. Bovendien mag volgens het internationaal recht de NAVO alleen 
in actie komen als deze actie gelegitimeerd is door een besluit van een 
orgaan van de Verenigde Naties.  

2p 28 a Welk VN-orgaan besluit over militaire inmenging in conflicten? 
b Leg aan de hand van de besluitvormingsprocedure van dit VN-orgaan 
 uit waarom de NAVO-lidstaten tot actie zijn overgegaan zonder  
 toestemming te vragen aan het betreffende VN-orgaan.  
 
 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Kolencentrale Eemshaven 

 
tekst 1 
 
Fragmenten uit de Natuurbeschermingswet 1998 
 
Onze ministers stellen ten minste 
eenmaal in de acht jaar een natuur-
beleidsplan vast, dat met het oog op 
een duurzame instandhouding, 
herstel en ontwikkeling van de 5 

natuurlijke en landschappelijke 
waarden voor de korte, middellange 
en lange termijn richting geeft aan 
van rijkswege te nemen beslissingen. 
(…) 

Op voordracht van Gedeputeerde 10 

Staten kunnen Provinciale Staten in 
overeenstemming met de eigenaar 
en de gebruiker voor een beschermd 
natuurmonument of een gedeelte 
daarvan een beheerplan vaststellen, 15 

dat het behoud, het herstel of de 
ontwikkeling van het natuurschoon of 
van de natuurwetenschappelijke 
betekenis van het natuurmonument 
ten doel heeft.20 

 
bron: geraadpleegd via http://wetten.overheid.nl/BWBR0009641/ 
    geldigheidsdatum_02-10-2011. 
 

tekst 2 
 

Op internet verscheen de volgende oproep: 
 

Oproep van de Vereniging Zuivere Energie 
 
Dinsdag 6 september is er op het 
provinciehuis in Groningen een 
commissievergadering over de 
kolencentrale van RWE. De Raad 
van State heeft de eis van Green-5 

peace om onmiddellijk te stoppen 
met bouwen verworpen, maar dat 
neemt niet weg, dat de Provincie nog 
steeds een besluit moet nemen over 
al dan niet gedogen. Dit is hét 10 

moment om de Provincie te over-
tuigen, dat we als betrokken en be-
zorgde bewoners die RWE-centrale 
echt niet willen! 
Daarom roept de Vereniging Zuivere 15 

Energie jullie wederom op tot een 
protest voorafgaand aan de 
vergadering van de Commissie 
Omgeving en Milieu. 

In deze commissievergadering 20 

bepalen alle politieke partijen hun 
standpunt over het voorstel van 
Gedeputeerde Staten om al of niet te 
gedogen dat RWE doorbouwt tijdens 
zijn nieuwe vergunning-aanvraag op 25 

basis van de Natuurbeschermings-
wet. 
Middels ons teken van protest willen 
we benadrukken dat de Provincie: 
 verdere bouw niet moet gedogen, 30 

en vooral: 
 RWE ervan moet overtuigen dat 

een kolencentrale aan het Wad 
echt niet kan! 

 Beter is ombouw naar een 35 

biomassacentrale! 
Wie van de demonstranten de 
discussie wil bijwonen kan mee naar  
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binnen gaan en plaatsnemen op de 
publieke tribune. Daar zal iemand 40 

van de Vereniging Zuivere Energie 
inspreken tijdens de Commissie-
vergadering. 
(…) 

We vertrouwen wederom op jullie 
betrokkenheid, dit keer midden in de 45 

stad Groningen! 
Namens de Vereniging Zuivere 
Energie, Roelfien Nieborg. 

 

bron: geraadpleegd oktober 2011 via http://www.co2ntramine.nl/protest- 
    bij-commissievergadering-provincie-groningen/.  
 

tekst 3  
 

Samenwerking natuur- en milieuorganisaties met RWE 
Eemshaven, Nuon en Groningen Seaports 
 
4 maart 2011. Vandaag ondertekent 
de Waddenvereniging samen met vijf 
andere natuur- en milieuorganisaties, 
de energiebedrijven Nuon en RWE 
en Groningen Seaports de verklaring 5 

‘E-pact: Samen sterk voor natuur, 
milieu en economie in de Eemsdelta’. 
Met de ondertekening is een duide-
lijke stap gezet naar een evenwicht 
tussen natuur, economie en milieu in 10 

de Groningse Eemsregio. 
Met de ondertekening van de ver-
klaring wordt een nieuwe fase 
ingeluid. Het proces wordt vanaf nu 
breder getrokken. Er zullen meer 15 

partijen (overheden, bedrijven) 
betrokken worden. Voor een aantal 

thema’s is namelijk geconcludeerd 
dat er duidelijk goede mogelijkheden 
zijn, maar dat daarvoor meer partijen 20 

nodig zijn om die te realiseren. 
In de verklaring wordt bijvoorbeeld 
afgesproken dat de bedrijven zich 
gaan inzetten voor de verbetering 
van de rivier de Eems en dat er 25 

verder gepraat wordt over de ver-
duurzaming van de Eemshaven. De 
gesprekken hebben op een paar 
punten geleid tot het intrekken van 
rechtszaken. Daarbij gaat het om 30 

procedures waarvan in de gesprek-
ken bleek dat er buiten de rechtszaal 
om goede oplossingen gevonden 
konden worden. (…)

 
bron: naar fragmenten uit een artikel op http://www.waddenvereniging.nl/ 
    en uit een artikel op http://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/ 
    natuur-en-landschap/. Geraadpleegd oktober 2011. 
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Opgave 2  Onderzoek naar berichtgeving over het rookverbod 

 
tekst 4 
 
Resultaat 
Hoewel het rookverbod in de horeca 
is ingevoerd om horecamedewerkers 
te beschermen tegen gezondheids-
schade door meeroken, gaat de 
krantenberichtgeving meer over de 5 

economische aspecten (59%) en het 
verzet tegen het rookverbod (46%) 
dan over de gezondheidsaspecten 
(22%). De berichtgeving in Neder-
landse kranten is meer negatief dan 10 

positief over het rookverbod in de 
horeca.  
 
Methode 
 
Selectie artikelen 
Voor deze studie is de kranten-
berichtgeving over het rookverbod in 15 

de horeca bestudeerd van De 
Telegraaf en de Volkskrant, Metro en 
Sp!ts, De Gelderlander en de 
grootste regionale editie van AD -
Rotterdams Dagblad. Artikelen uit 20 

deze kranten die verschenen zijn van 
maart 2008 tot en met april 2009 zijn 
opgevraagd door middel van de 
krantendatabase Lexis Nexis. 
Artikelen over het rookverbod in de 25 

horeca zijn geselecteerd met behulp 
van een zoeksleutel met begrippen 
die zijn gerelateerd aan roken (zoals 
roken, roker, sigaret en shag) en het 
rookverbod in de horeca (zoals 30 

horeca, café, rookbeleid, rookverbod, 
rookvrij). (…) 
 
Codering artikelen 
Alle 1086 artikelen werden ge-
codeerd op toon en thematiek door 
twee codeurs. Een derde codeur 35 

werd toegevoegd als er geen over-
eenkomst was tussen de eerste twee 
codeurs. De artikelen waarbij drie 
codeurs een verschillende codering 
hadden, werden niet meegenomen in 40 

de analyses. Er bleven 1041 
artikelen over voor de analyses.

 
bron: Nagelhout, G.E., Van den Putte, B., De Vries, H., & Willemsen, M.C. 
    (2011). Krantenberichtgeving over het rookverbod in de horeca.  
    Een inhoudsanalyse. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap,  
    afl. 3, p. 7. 
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tabel 1  
 

Oplagen dagbladen in 2011 
 

Titels Totaal 2011 
AD1) 432.504 
Barneveldse Krant 11.270 
BN/DeStem 109.800 
Brabants Dagblad 125.662 
Dagblad De Limburger 124.431 
Dagblad van het Noorden 131.193 
Eindhovens Dagblad 105.244 
Het Financieele Dagblad 63065 
Friesch Dagblad 15.763 
De Gelderlander 144.937 
De Gooi- en Eemlander 26.261 
Haarlems Dagblad Kombinatie 38.674 
Leeuwarder Courant 89.145 
Leidsch Dagblad 31.674 
Limburgs Dagblad 41.736 
Nederlands Dagblad 29.289 
Noordhollands Dagblad 133.943 
NRC Handelsblad 200.381 
nrc.next 82.301 
Het Parool 82.669 
PZC 53.766 
Reformatorisch Dagblad 52.763 
de Stentor 125.749 
De Telegraaf 626.943 
Trouw 104.561 
De Twentsche Courant Tubantia 111.690 
de Volkskrant 263.747 
Totaal landelijke dagbladen 1.855.554 
Totaal regionale dagbladen 1.503.607 
Totaal dagbladen 3.359.161 
  
gratis titels  
Almere vandaag 76.449 
Metro 442.875 
Sp!ts 
 

362.071 
 

 

noot 1 Het AD kent naast een landelijke versie zeven regionale titels, waaronder de  

 Rotterdamse Courant. 
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bron: Cebuco, het marketingsplatform van NDP Nieuwsmedia.  
   Geraadpleegd via http://oplagen-dagbladen.nl/. 
   http://www.cebuco.nl/dagbladen/oplage_en_bereikcijfers. 

 
 

Opgave 3  De burger als rechter 

 
tekst 5  
 

Drie denkrichtingen over straffen 
 
De retributieleer acht het doel van 
straffen gelegen in het herstel van de 
morele balans die door het begaan 
van een misdrijf is verstoord. Dat 
herstel vindt plaats doordat straf als 5 

vergelding wordt uitgedeeld. 
Utilitaristen achten het doel van 
straffen gelegen in het voorkomen 
van het opnieuw begaan van mis-

drijven door de dader van een mis-10 

drijf, en indirect ook door anderen. 
Daarbij wordt gedacht aan een drietal 
aspecten: onschadelijkmaking, 
afschrikking en rehabilitatie.  
De herstelrechtelijke benadering 15 

acht het doel van straffen gelegen in 
de reparatie van het aan een 
slachtoffer aangedane leed.

 
bron:  Ruiter, S., Tolsma, J., Hoon, M. de, Elffers, H., Laan, P. van der  
 (2011, p. 73). De burger als rechter. Onderzoek naar geprefereerde 

sancties voor misdrijven in Nederland. Nederlands Studiecentrum  
Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR), Radboud Universiteit  
Nijmegen, & WODC. 

 
tabel 2 
 

Geschiktheid strafmodaliteit (sancties) en strafdoelen 
 

 
Tabel 2 geeft aan of de voorkeur van burgers voor een bepaald strafdoel 
samenhangt met de mate waarin zij bepaalde sancties (strafmodaliteiten) 
geschikt achten. 
 
Een ‘+’ betekent een positieve correlatie tussen een strafdoel en sanctie 
(strafmodaliteit). 
 
 

 onvoorwaardelijke 

gevangenisstraf 

voorwaardelijke 

gevangenisstraf

 

werkstraf 

 

geldboete 

schade-

vergoeding 

onschadelijkmaking +  -   

vergelding      

afschrikking      

resocialisatie   +   

herstel     + 

Pagina: 490Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1034-a-13-2-b 7 / 10 lees verder ►►►

Uitleg van strafdoelen: 
Onschadelijkmaking: een straf heeft als doel om diegene die de straf 
ondergaat onschadelijk te maken – via bijvoorbeeld een gevangenisstraf, 
enkelband, medicatie – zodat het onmogelijk wordt gedurende die straf 
nog een misdrijf te plegen. 
Herstel: een straf heeft als doel om de materiële en/of emotionele schade 
die toegebracht is door de dader aan het slachtoffer en/of de 
maatschappij te herstellen of te compenseren. 
 
bron:  Ruiter, S., Tolsma, J., Hoon, M. de, Elffers, H., Laan, P. van der  
 (2011, pp. 74, 83). De burger als rechter. Onderzoek naar  
 geprefereerde sancties voor misdrijven in Nederland. Nederlands  
 Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR), Radboud  
 Universiteit Nijmegen, & WODC. 
 
tabel 3 
 

Geschiktheid strafmodaliteit (sancties) en politieke voorkeur van 
‘burgers als rechter’ (ongecontroleerd) 
 

 
In tabel 3 staan resultaten op de vraag of de door Nederlandse burgers 
gewenste strafrechtelijke sancties (strafmodaliteit) samenhangen met hun 
politieke voorkeur. 
Hoe lager het cijfer in de tabel, des te vaker burgers met een bepaalde 
politieke voorkeur de sanctie geschikt vinden. 
De tabel is iets aangepast. 
 
bron:  Ruiter, S., Tolsma, J., Hoon, M. de, Elffers, H., Laan, P. van der  
 (2011, p. 92). De burger als rechter. Onderzoek naar geprefereerde  
 sancties voor misdrijven in Nederland. Nederlands Studiecentrum  
 Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR), Radboud Universiteit  
 Nijmegen, & WODC. 
 

 onvoorwaardelijke 

gevangenisstraf 

voorwaardelijke 

gevangenisstraf 

 

werkstraf 

 

geldboete 

schade-

vergoeding 

PvdA 8 6 7 8 9 

VVD 1 3 3 3 3 

PVV 3 7 9 9 4 

CDA 5 2 6 2 7 

SP 7 8 8 7 6 

D66 9 4 4 4 8 

GroenLinks 6 9 1 5 2 

CU en SGP 2 1 2 1 1 

andere 

keuze 

4 5 5 6 5 
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Opgave 4  Oorlogsverslaggeving 

 
tekst 6 
 
Fotograaf  
(…) Donderdag overleed Horst Faas, 
een van oorsprong Duitse fotograaf 
die voor Associated Press vanaf 
1962 de Vietnam-oorlog coverde.  
In veel van de beelden waarin de 5 

Vietnamese oorlog is gestold had 
Faas de hand. (…) 
De oorlog in Vietnam was de eerste 
mediaoorlog. Nooit eerder hadden 
journalisten en fotografen van zo 10 

dichtbij de hel kunnen beschrijven en 
vastleggen. Ze zaten er middenin: 
tientallen van hen verloren hun leven 
aan het front.  
(…) 
Nooit eerder hadden de media een 15 

dergelijk grote invloed op de uitkomst 
van een oorlog: de beelden en 
verhalen van de verslaggevers ter 
plekke lieten de Amerikanen thuis de 
wreedheid en de krankzinnigheid van 20 

de oorlog zien en veranderde hun 
aanvankelijke steun in steeds sterke-
re scepsis. Dat in de moderne oorlog 
journalisten vooral embedded1) 
moeten werken, is een direct gevolg 25 

van de ervaringen in Vietnam. Het is, 
weten ze nu op de militaire acade-
mies, niet fijn vechten met de potten-
kijkers van de pers erbij. 
(…) 

Op één van Faas’ foto’s zie je een 30 

vader bij pantservoertuig nummer 
80956 met Zuid-Vietnamese soldaten 
erop. De vader kijkt omhoog: in zijn 
handen heeft hij het lijk van zijn 
jonge kind, het lichaam vol brand-35 

wonden. De blik van de vader drukt 
wanhoop uit, woede en verbijstering: 
kijk nou eens wat jullie hebben ge-
daan, mijn kind is dood. 
(…) 
De twee beroemdste Vietnam-foto’s 40 

danken we aan Faas, hoewel hij ze 
niet zelf maakte. In 1968 legde Eddie 
Adams, die werkte onder Faas, vast 
hoe generaal Nguygen Ngoc Loan 
met zijn pistool een Vietcong-soldaat 45 

koelbloedig executeerde. Nog 
beroemder is de foto van het meisje 
Kim Phuc dat op 8 juni 1972 haar 
dorp Trang Bang ontvlucht na een 
napalmaanval van de Amerikanen. 50 

Zie foto 1. Toen de Vietnamese 
fotograaf Nick Ut de foto afleverde op 
het bureau van AP in Saigon, wilden 
ze hem daar niet verspreiden: Kim 
Phuc (9) was naakt. Maar Faas 55 

besloot dat het hartverscheurende 
beeld wél aan de wereld moest 
worden getoond: dat was het moment 
waarop de Amerikanen de oorlog 
definitief verloren. 60 

 
bron: Wagendorp, B. (2012, 12 mei). de Volkskrant. Geraadpleegd via 
    http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/  
    3254393/2012/05/12/Fotograaf.dhtml. 

 

 

noot 1 ‘Embedded journalism’ betekent dat journalisten onder bescherming van het leger hun 

 werk doen in oorlogsgebieden. Embedded journalisten verblijven vaak op de plek waar 

 een legereenheid zich ook ophoudt. Voor een verder begrip, zie tekst 8. 
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foto 1 
 

 
 
 bron: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/2157332/geschiedenis/item/2839692/ 
     de-vietnamoorlog-in-de-media/. Gedownload november 2012. 
 
 
tekst 7  
 

Redactiestatuut van The New York Times 
 
• Het kerndoel van The New York Times Company is om “de samenleving te 
 versterken door het creëren, verzamelen en verspreiden van kwalitatief 
 hoogwaardig nieuws, kwalitatief hoogwaardige informatie en entertainment.” 
• Ons doel is om het nieuws onpartijdig te verslaan. 
• We gaan niet onnodig onderzoek doen naar iemands persoonlijke leven. 5 

• We beloven geen positieve berichtgeving in ruil voor medewerking en  
 dreigen niet met negatieve berichtgeving als de bron niet wil meewerken. 
• De personen die interviews aan onze journalisten geven, krijgen daarvoor 
 geen vergoeding.

 
bron: The New York Times Company Policy on Ethics in Journalism.  
    (2005, oktober). Geraadpleegd via http://www.nytco.com/press/ 
    ethics.html. (fragmenten zijn vertaald en deels herschreven). 
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tekst 8  
 
Het fenomeen embedded journalism 
 
Jaus Müller bezocht als oorlogs-
verslaggever voor NRC Handelsblad 
de Afghaanse provincie Uruzgan 
waar het Nederlandse leger tussen 
2006 en 2010 gestationeerd was.  5 

Het Nederlandse leger zat daar in het 
kader van de International Security 
Assistance Force (ISAF)-missie van 
de NAVO om de stabiliteit en veilig-
heid in de provincie te bevorderen. 10 

“Nu ik weer thuis ben in Nederland 
wil ik ter afsluiting van deze reis naar 
Uruzgan terugblikken op het 
fenomeen embedded journalism: het 
onder de hoede van Defensie mee-15 

reizen met de militairen en daar ver-
slag van doen. Er is de laatste tijd 
veel kritiek op deze manier van 
werken. (…) 
Embedded meegaan in Uruzgan is 20 

dan ook geen ideale situatie, maar 
een noodgedwongen keuze. De 
veiligheidssituatie in Uruzgan is nog 
altijd zo belabberd dat het in veel 
gevallen levensgevaarlijk is voor 25 

journalisten om er op eigen houtje op 
uit te trekken. (…) 
Zolang het niet veel veiliger wordt in 
Uruzgan kies ik ervoor om embedded 
te gaan.” (…) 30 

 
bron: Müller, J. (2008, 16 maart). NRC Handelsblad. Geraadpleegd via 
    http://weblogs.nrc.nl/uruzgan/2008/03/16/het-fenomeen-embedded- 
    journalism/. 

einde  
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VW-1034-a-12-1-o 

Examen VWO 

2012 
tijdvak 1 

vrijdag 25 mei 
13.30 - 16.30 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal 
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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, dan worden 
alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1  Medialandschap in beweging 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 uit het bronnenboekje.  
 
Inleiding  
Het Nederlandse medialandschap is in beweging. Nieuwe televisiezenders 
verschijnen en verdwijnen weer, zoals de commerciële zender Het Gesprek.  
Ook bij de Publieke Omroep zijn er veranderingen. Zo kreeg omroep PowNed 
een uitzendlicentie om via de televisie de achterban van de website GeenStijl te 
bedienen (tekst 1 en 2). 
 
Het tv-seizoen van september 2010 is van start gegaan met twee nieuwe 
omroepen: WNL en PowNed. Ruim een jaar voor toelating tot het omroepbestel 
hebben de oprichters van de nieuwe omroep PowNed in een beleidsplan 
uitgelegd waarom zij vinden dat zij toegelaten dienen te worden tot het publieke 
bestel (tekst 1). Nieuwe omroepen moeten aan bepaalde voorwaarden uit de 
Mediawet voldoen om te kunnen toetreden tot de publieke omroep. 
Maak gebruik van tekst 1. 

2p 1 Noem twee voorwaarden uit de Mediawet waaraan PowNed denkt te voldoen en 
koppel aan elke voorwaarde een citaat uit tekst 1.  
 
Ook in tekst 2 proberen de opstellers van het beleidsplan aan te tonen dat 
PowNed als nieuwe omroep bestaansrecht heeft. Dit doet PowNed mede door te 
verwijzen naar een aantal politieke functies van de media, in dit geval van de 
website GeenStijl. De website GeenStijl vervult onder andere de opiniërende en 
de agendafunctie.  
Maak gebruik van tekst 2. 

2p 2 Welke twee andere politieke functies van de media vervult GeenStijl volgens 
tekst 2? Geef bij elke functie een passend citaat. 
 
Naast politieke functies vervult GeenStijl nog drie andere maatschappelijke 
functies. Deze drie maatschappelijke functies van de media zijn te herkennen of 
af te leiden uit tekst 2.  

3p 3 Welke drie andere maatschappelijke functies van de media vervult GeenStijl 
volgens tekst 2? 

3p 4 Koppel elke maatschappelijk functie aan een citaat uit tekst 2 en leg uit dat die 
functie in dat citaat te herkennen is. 
 
Politieke partijen hebben opvattingen over de publieke omroep. Zo is de VVD 
voorstander van een publieke omroep zonder reclame. Een citaat van de VVD: 
“Wij zien liever een beperkte publieke omroep met twee netten, minder 
verstrooiing en zonder reclame.” (bron: http://www.vvd.nl/actueel/). 

2p 5 Leg uit op grond van welk liberaal uitgangspunt de VVD een reclamevrije 
publieke omroep wil.  
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In oktober 2007 richtte een aantal bekende personen uit de media de 
commerciële zender Het Gesprek op. De oprichters hadden een commerciële 
kwaliteitszender voor ogen, die uitsluitend vraaggesprekken zou uitzenden. 
De initiatiefnemers van Het Gesprek moesten op 19 augustus 2010 het 
faillissement van de zender aanvragen. Algemeen directeur Harry de Winter1) 
zei die dag in het radioprogramma ‘Met het oog op morgen’ dat de 
initiatiefnemers “zich misschien hebben verkeken op het idee dat een 
commerciële kwaliteitszender mogelijk was.”  

2p 6 Leg uit waarom de programmering van Het Gesprek gezien de aard van een 
commerciële zender ‘gedurfd’ was.  

 
 

Opgave 2  Politieke steun aan inval Irak 
 
Gebruik voor deze opgave de teksten 3 tot en met 6. 
 
Inleiding  
Op 20 maart 2003 begon operatie Iraqi Freedom. Een coalitie – met als 
belangrijkste partners de Verenigde Staten en Groot Brittannië – startte een 
militaire actie tegen het regime van de Iraakse dictator Saddam Hoessein. Het 
doel van de coalitie was om Irak te ontdoen van massavernietigingswapens en 
het regime ten val te brengen. Nederland vocht niet mee, maar het toenmalige 
demissionaire kabinet-Balkenende I (2002-2003) gaf wel politieke steun aan de 
invasie in Irak.  
In de daaropvolgende jaren weigerden de kabinetten-Balkenende een 
onderzoek in te stellen naar de besluitvorming over de politieke steun van 
Nederland aan de invasie in Irak. Uiteindelijk zorgde aanhoudende politieke en 
maatschappelijke druk ervoor dat minister-president Balkenende in 2009 – 
tijdens het kabinet-Balkenende IV – toch opdracht gaf tot de vorming van de 
onafhankelijke Commissie van Onderzoek Besluitvorming Irak, beter bekend als 
de Commissie-Davids. De commissie heeft onderzoek gedaan naar de 
besluitvorming in de periode zomer 2002 tot zomer 2003 over de politieke steun 
van Nederland aan de inval in Irak. Daarbij is gekeken naar onder andere 
aspecten van volkenrechtelijke aard. De commissie heeft de 
onderzoeksresultaten gepresenteerd op 12 januari 2010. 
 
Lees tekst 3. 
PvdA-leider Wouter Bos heeft bij de formatiebespreking zijn eis tot een 
onderzoek naar de besluitvorming van de Nederlandse politieke steun aan de 
invasie van Irak laten vallen (zie regels 14-17 van tekst 3). 

1p 7 Leg uit waarom politieke partijen soms standpunten laten vallen tijdens een 
kabinetsformatie, ondanks het feit dat ze belangrijk zijn voor de partij.  
 
 
 

noot 1 Op 20 februari 2010 in het artikel ‘Doek valt definitief voor Het Gesprek’,  

 http://vorige.nrc.nl/binnenland 
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Het parlement beschikt over een aantal formele middelen om haar controlerende 
taak te vervullen. 

2p 8 Leg uit wat het zwaarste controlemiddel is dat ingezet kan worden. 
2p 9 Noem drie andere formele middelen van de Tweede en Eerste Kamer om het 

kabinetsbeleid te controleren. 
 
Regeringsstelsels kunnen gekarakteriseerd worden met de begrippen dualisme 
en monisme. De coalitiepartijen van het kabinet-Balkenende IV hebben 
afgesproken dat er geen onderzoek naar Irak komt (zie de regels 14-17).  

3p 10 Is deze afspraak eerder een uiting van monisme of van dualisme? Leg je 
antwoord uit. Betrek in je uitleg de betekenis van beide begrippen.  
 
Een opmaat tot de aanval in Irak in maart 2003 was resolutie 1441 van de 
Veiligheidsraad. 
Maak gebruik van tekst 4. 
De Veiligheidsraad stelt Irak in resolutie 1441 op drie punten in gebreke. Uit de 
resolutie kun je verschillende doelstellingen van de Verenigde Naties (VN) 
afleiden.  

3p 11 Koppel elk van de punten waarop Irak in gebreke is gesteld aan een doelstelling 
van de Verenigde Naties. 
 
De Commissie Davids constateert dat resolutie 1441 in opvallende 
eensgezindheid is aangenomen en in scherpe bewoordingen is gesteld (zie de 
regels 3-6).  

2p 12 Leg uit aan de hand van de besluitvormingsprocedure van de Veiligheidsraad 
waarom resoluties die in scherpe bewoordingen worden gesteld, zelden worden 
aangenomen door de Veiligheidsraad. 
 
De internationale verhoudingen tussen staten kunnen beschreven worden aan 
de hand van de begrippen het klassieke en het postklassieke beeld van de 
internationale orde. 
Maak gebruik van de teksten 5 en 6. 

6p 13 Leg uit dat in de casus rond de inval in Irak een spanning te zien is tussen 
landen met een klassieke opvatting van de internationale orde en landen met 
een postklassiek beeld van de internationale orde. 
Betrek in je antwoord: 
 twee kenmerken van het klassieke beeld van de internationale orde en een 

verwijzing naar één van de teksten.  
 twee kenmerken van het postklassieke beeld van de internationale orde en 

een verwijzing naar één van de teksten.  
 
 
 
 
 
 
 

Pagina: 498Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1034-a-12-1-o 5 lees verder ►►►

Opgave 3  Een verbod op gewelddadige computergames? 
 
Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8 uit het bronnenboekje. 
 

Inleiding 
Sinds 2003 bestaat er de Pan-European Game Information (PEGI) 
leeftijdsaanduiding voor computergames. Net zoals de Kijkwijzer dat doet voor 
films, geeft dit Europese systeem een aanbevolen leeftijdscategorie aan voor 
computergames. De entertainmentbranche1) heeft met Ernst Hirsch Ballin 
(minister van Justitie tijdens kabinet-Balkenende IV) in een convenant 
afgesproken dat in het jaar 2012 ten minste 70 procent van de films en games 
met het label “16+” niet aan jongeren mag worden verkocht, vertoond of 
verhuurd. In 2009 bleek 86 procent van de jongeren nog gewoon een film of 
game te kunnen kopen of huren die niet geschikt was bevonden voor hun 
leeftijd.  
 

De entertainmentbranche beloofde beterschap maar de minister stuurde in juni 
2010 een brief naar de Tweede Kamer (tekst 7) waarin hij aangaf “extreem 
gewelddadige spellen” te willen verbieden wanneer de entertainmentbranche 
niet in staat zou blijken de 16+-spellen ook daadwerkelijk uit handen van 
jongeren te houden.  

 
Hirsch Ballin heeft het doel extreem gewelddadig beeldmateriaal uit de handen 
van jongeren te houden. In zijn brief (tekst 7) wordt duidelijk welke aanpak de 
overheid kiest om dit doel te bereiken.  
Maak gebruik van tekst 7. 

2p 14 Leg uit dat de aanpak van Hirsch Ballin in tekst 7 past binnen de 
christendemocratische visie op de rol van de overheid.  
 

2p 15 Leg het politieke probleem van extreem gewelddadig beeldmateriaal in tekst 7 
uit aan de hand van de begrippen strafbaarheid en strafwaardigheid. 
 
In zijn brief aan de Tweede Kamer verwijst minister Hirsch Ballin naar een 
aantal wetenschappelijke studies om aan te tonen dat geweld in games “een 
risicofactor voor geweldseffecten” is. Eén van die door de minister aangehaalde 
studies is ‘Mediageweld en kinderen’ van Peter Nikken. In deze studie zet 
Nikken wetenschappelijke onderzoeken naar de invloed van mediageweld op 
kinderen naast elkaar en weegt de conclusies tegen elkaar af. Tekst 8 is 
afkomstig uit ‘Mediageweld en kinderen’.  
 
Lees de regels 1 tot en met 42 van tekst 8. 
Wetenschappelijk onderzoek moet voldoen aan een aantal eisen, zoals validiteit 
en betrouwbaarheid. Door de specifieke situatie op het eiland konden de 
onderzoekers hun onderzoek zo opzetten dat de uitkomsten valide zijn. 

2p 16 Leg aan de hand van de specifieke situatie op het eiland uit dat de 
onderzoeksopzet heeft geleid tot valide conclusies. 

noot 1 Onder de entertainmentbranche wordt hier verstaan: de detailhandel, bioscopen, bibliotheken, 

 videotheken e.d. 
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Lees de regels 43 tot en met 76 van tekst 8. 
Anderson en Dill deden een onderzoek naar het effect van gewelddadige 
computerspelletjes op jongeren. 

3p 17 Leg uit of je uit hun onderzoek kunt opmaken of er sprake is van een causaal 
verband of van een correlatie. Geef de betekenis van beide begrippen. 
 
Lees de regels 77 tot en met 106 van tekst 8. 
Attitude- en gedragseffecten bij jongeren blijken na het zien van ‘gewelddadige 
media’ sterk afhankelijk van de leefomgeving van jongeren. In de tekst wordt de 
invloed van de ouders en de vriendenkring besproken. 

2p 18 Verklaar wat volgens het tekstfragment de invloed is van het gezin op het 
kijkgedrag van kinderen en jongeren. 
Gebruik in je uitleg de definitie van de begrippen socialisatie en (sub)cultuur en 
verwijs naar voorbeelden uit het tekstgedeelte van de regels 77 tot en met 91. 
 

2p 19 Verklaar wat volgens het tekstfragment de invloed is van de vriendenkring op 
het kijkgedrag van jongeren. 
Gebruik in je uitleg de definitie van de begrippen socialisatie en (sub)cultuur en 
verwijs naar voorbeelden uit het tekstgedeelte van de regels 93 tot en met 106.  
 
Lees de regels 107-125 van tekst 8. 
In de zin van regel 119-123 staat het begrip significant (statistisch overtuigend).  

2p 20 Wat betekent ‘significant’ in de regels 121-122 van tekst 8? 
 
Politici kunnen voorstander of tegenstander zijn van een verbod op 
gewelddadige games. Ze kunnen hun standpunt motiveren op grond van 
mediabeïnvloedingstheorieën die proberen te verklaren in welke mate media de 
mediagebruikers beïnvloeden. Twee van die theorieën zijn de selectieve 
perceptietheorie en de cultivatietheorie. 

4p 21 Leg uit dat men op grond van elk van deze theorieën zou kunnen 
beargumenteren dat de overheid gewelddadige games zou moeten verbieden.  
 
 

Opgave 4  Politieke keuzes en veiligheidsbeleid 

 
Bij deze opgave horen tekst 9 en figuur 1.  
 
Inleiding 
Vanaf 2008 kreeg Nederland last van de wereldwijde economische crisis. De 
inkomsten van de overheid liepen terug en de uitgaven namen toe. In opdracht 
van de regering deden verschillende ambtelijke werkgroepen voorstellen aan de 
politiek om twintig procent te bezuinigen. De werkgroep Veiligheid en terrorisme 
deed bezuinigingsvoorstellen op het gebied van veiligheid en rechtspleging.  
In tekst 9 licht de secretaris van deze werkgroep, Bert Berghuis, in een interview 
enkele bezuinigingsmogelijkheden toe. 
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Lees de regels 1 tot en met 18 van tekst 9. 
4p 22 Geef met behulp van het begrip medialogica een verklaring voor het ontstaan 

van de veiligheidsparadox zoals beschreven in de regels 7-10 van tekst 9. 
Betrek in je antwoord drie kenmerken van het begrip medialogica. 
 
Berghuis meldt dat de afgelopen jaren de criminaliteit sterk is afgenomen (zie 
regels 6-7). Dit geldt vooral voor de veelvoorkomende criminaliteit zoals 
diefstallen en vernielingen. 
Er zijn verschillende manieren om de omvang van diverse vormen van 
criminaliteit in een bepaald jaar in beeld te brengen. 

1p 23 Welke methode wordt vooral gebruikt om daling of stijging van de 
veelvoorkomende criminaliteit in beeld te brengen? 

4p 24 Leg uit waarom vooral deze methode van gegevensverzameling over 
criminaliteit gebruikt wordt. Maak in je uitleg een vergelijking tussen deze 
methode van gegevensverzameling met twee andere methodes van 
gegevensverzameling over criminaliteit. 
 
Lees regels 19 tot en met 45 van tekst 9.  
Berghuis verwacht dat meer mensen hun motorrijtuigenbelasting betalen als het 
voorstel van automatische nummerplaatregistratie (ANPR) wordt overgenomen.  

4p 25 Welke twee theorieën ter verklaring van criminaliteit ondersteunen deze 
verwachting van Berghuis? Leg elke theorie uit.  
 
Het voorstel voor een bredere inzet van systemen van automatische 
nummerplaatregistratie (ANPR) is opgenomen in het regeerakkoord van het 
kabinet-Rutte. Bij uitbreiding van opsporingsmogelijkheden doet zich vaak het 
dilemma van de rechtsstaat voor. 

4p 26 Leg uit dat het dilemma van de rechtsstaat aan de orde is als de ANPR wordt 
ingezet voor opsporing van strafbare feiten.  
 
Lees de regels 46 tot en met 67 van tekst 9 en zie figuur 1. 
Berghuis zegt dat er door demografische ontwikkelingen minder heroïnejunks 
zijn, zodat er minder criminaliteit gepleegd wordt. Maar demografische 
ontwikkelingen leiden ook op andere manieren tot minder criminaliteit (regels 
63-67).  

1p 27 Maak aan de hand van figuur 1 duidelijk welke demografische ontwikkeling de 
daling van de criminaliteit zou kunnen verklaren.  

4p 28 Leg uit hoe deze ontwikkeling zou kunnen leiden tot minder criminaliteit. Maak 
gebruik van twee theorieën of verklaringen voor crimineel gedrag.  
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 5  Verkiezingen en kiezersgedrag 
 
Bij deze opgave hoort figuur 2 uit het bronnenboekje. 
 
Politicoloog Rudy Andeweg van de Universiteit Leiden zegt dat “de electorale 
risico’s van regeringsdeelname sterk zijn gegroeid”1). Andeweg vindt dat pijnlijk 
en oneerlijk, want regeringspartijen worden afgerekend op beleid waar zij steeds 
minder invloed op kunnen uitoefenen. “Een regering heeft slechts beperkte 
mogelijkheden om het beleid een nieuwe richting te geven,” schrijft Andeweg.  

1p 29 Noem twee omgevingsfactoren die maken dat nationale regeringen steeds 
minder mogelijkheden hebben om beleid in hun eigen richting vorm te geven. 

2p 30 Leg uit hoe door elke factor de mogelijkheid om eigen beleid te maken, wordt 
beperkt.  
 
Maak gebruik van figuur 2. 
Op 9 juni 2010 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Enige dagen voor 
deze verkiezingen publiceerde Maurice de Hondt de gegevens van een peiling 
(figuur 2) in een artikel.  
“Enkele dagen voordat de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 plaatsvinden  
(9 juni 2010) kan al een goede indruk gegeven worden van de grote mate van 
volatiliteit van het Nederlands electoraat. Dat kan door het voorgenomen 
stemgedrag af te zetten tegen de keuze bij de vorige verkiezingen.  
(En inmiddels geeft ruim 80 procent van degenen die een partij noemen aan 
vrijwel zeker te zijn van hun keuze).” 
Wanneer je verkiezingsuitslagen analyseert, kun je niet alleen kijken naar de 
verschuivingen binnen het electoraat tussen politieke partijen, maar ook naar de 
verschuivingen binnen het electoraat tussen ideologisch verwante partijen dat 
wil zeggen tussen linkse of rechtse partijen.  

3p 31 Welke conclusie kun je op grond van figuur 2 trekken als je kijkt naar de 
verschuivingen van het electoraat tussen ideologisch verwante partijen? Ga uit 
van de onderverdeling in links en rechts.  
Licht je antwoord toe aan de hand van gegevens van linkse en rechtse partijen 
uit figuur 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 bron: Andeweg, R. ‘Regeren: kost veel, levert weinig op’. Gepubliceerd op 10 februari 2011:  

 http://www.kennislink.nl/publicaties/ 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  

Pagina: 502Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



VW-1034-a-12-1-b 

Bijlage VWO 

2012 
tijdvak 1 

 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnenboekje 
 

Pagina: 503Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1034-a-12-1-b 2 lees verder ►►►

Opgave 1  Medialandschap in beweging 

 
tekst 1 
 

Een tv-zender voor de online community 
 
De omroepvereniging PowNed is de 
eerste publieke omroep, die voortkomt 
uit een sterke online community. 
PowNed is geïnitieerd door een om-
vangrijke volksbeweging: de bezoekers 5 

van de website GeenStijl. (…). De 
website GeenStijl is dankzij het sterk 
grensverleggende en actuele karakter 
een bepalende factor van betekenis ge-
worden in maatschappelijke discussies. 10 

PowNed wil dezelfde rol spelen in het 
publieke omroepbestel.  
 
PowNed is een innovatieve onafhanke-
lijke omroepvereniging voor eigenwijze 
mensen, die geen discussie uit de weg 15 

gaan, die vragen stellen, ook als dit niet 

uitkomt, en die niet alles geloven wat 
hen wordt verteld. Mensen met een 
eigen mening die zij ook willen kunnen 
uitdragen. PowNed biedt deze 20 

reaguurders1) hiervoor een platform. 
PowNed heeft de ambitie om tegen-
wicht te bieden aan de gevestigde 
politieke, bestuurlijke en journalistieke 
belangen in Nederland. (…) 25 

Door de community based werkwijze en 
de directe, interactieve deelname van 
de reaguurders in PowNed, zal een 
grotere groep mensen zich vertegen-
woordigd voelen door de publieke 30 

omroep. PowNed is daarmee een ver-
rijking van het publieke bestel.

 
bron: Beleidsplan van omroep PowNed, juli 2009 
 

 
 
tekst 2 
 

De netwerkgeneratie 
 
PowNed is de eerste omroep die voort-
komt uit een internetcommunity. (….) 
(…) ze vormen een groep. Een groep 
van honderdduizenden, zo niet mil-
joenen mensen. Een groep die heel 5 

divers is in zijn politieke opvattingen,  
in smaak, in afkomst en levens-
beschouwing. Toch zoeken ze elkaar 
dagelijks weer op. GeenStijl is onder-
deel van hun dagelijks leven. Maar ze 10 

flocken ook samen op andere weblogs, 
op fora als Fok! en op Twitter, MSN en 
Facebook. Ze zijn niet bang voor 

technologie, ze zijn ermee opgegroeid 
en vinden technologie net zo spannend 15 

als een broodrooster. 
 
PowNed noemt ze de netwerkgeneratie. 
Eigenlijk is generatie niet het goede 
woord. De geboortedatum is namelijk 
niet het belangrijkste criterium voor de 20 

achterban van PowNed. Ze zijn welis-
waar voor Hilversumse begrippen jong 
(gemiddeld 29 jaar) maar ze vormen 
een groep, stroming zo u wilt, doordat 
ze zich onderscheiden in gedrag. In hun 25 

noot 1 Reaguurder: De weblog GeenStijl heeft de term reaguurder gebruikt. Daarmee wordt iemand  

 bedoeld die reacties achterlaat op een weblog. 
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handelen, praten, denken. In hun ver-
mogen te multitasken. Hun gedrag is 
beïnvloed door de ontwikkeling van 
internettechnologie. Niet door de 
techniek zelf, maar door de wijze waar-30 

op de techniek grip kreeg op sociale 
ontwikkelingen. Deze techniek maakte 
mogelijk dat ze niet langer media con-
sumeren, maar in media participeren. 
Ze praten terug en leveren zelf een bij-35 

drage aan de nieuwsgaring en opinie-
vorming. We zien daarin overigens een 
belangrijk onderscheid in opleidings-
niveau. Alleen hoogopgeleide mannen 
en vrouwen die de hele dag computers 40 

om zich heen hebben vertonen het 
gedrag van de netwerkgeneratie. Pow-
Ned richt zich op deze groep. Intelligent 
is dan ook een van de kernwoorden van 
PowNed. 45 

 
De PowNed-leden zijn actief lid van de 
informatiemaatschappij. Altijd ver-
bonden met internet (mobiel of niet) en 
met elkaar. Hun netwerken zijn groten-
deels virtueel. Het is een groep die 50 

multitaskend en netwerkend opgroeit en 
nu al groter is dan de naoorlogse baby-
boomgeneratie. Ze hebben sociale 

codes, scherpen hun opinies en opvat-
tingen aan elkaar. Deze groep heeft 55 

recht op haar eigen omroep. Een om-
roep die voortkomt uit het sociale fiber 
van deze netwerkgeneratie.  
 
We hebben te maken met een licht 
cynische groep die ─ hoewel in de 60 

praktijk best gezagsgetrouw ─ weinig 
opheeft met autoriteit. Want hoe kan 
het ook anders? Op het moment dat 
een minister-president ergens een pers-
conferentie geeft, is het deze groep die 65 

zijn uitspraken onder een vergrootglas 
legt. Die feilloos doorheeft hoe gezag 
werkt, hoe oude structuren vechten om 
te overleven. Gezagsdragers worden op 
internet ─ tot hun ongenoegen ─ ge-70 

fileerd en doorgelicht op hun inconse-
quenties door honderdduizend man 
tegelijkertijd.  
 
Deze netwerkgeneratie voelt zich niet 
serieus genomen door de traditionele 75 

media. Ze prikken met hun zogenaam-
de ‘bullshitdetector’ door de meningen 
en stellingen van oude media heen. 
(…)

 

bron: Beleidsplan van omroep PowNed, juli 2009 
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Opgave 2  Politieke steun aan inval Irak 
 

tekst 3 
 

Tijdlijn Irak-onderzoek 
 

6 november 2006 
PvdA-leider Bos zegt dat een onder-
zoek naar de Haagse besluitvorming 
over Irak een hard punt voor hem wordt 
als hij gaat deelnemen aan formatie-5 

onderhandelingen. 
 

22 november 2006 
Tweede-Kamerverkiezingen. Hier komt 
uiteindelijk het kabinet-Balkenende IV 
uit voort met CDA, PvdA en Christen-10 

Unie.  
 

2 maart 2007 
Debat over de regeringsverklaring van 
het kabinet-Balkenende IV. Tijdens de 
formatie is afgesproken dat er in deze 15 

regeerperiode geen onderzoek naar 
Irak komt. Een motie van de SP om 
toch zo’n onderzoek te doen, haalt het  

niet. 
 

22 december 2008 20 

Het kabinet geeft in een brief van zo’n 
zestig pagina’s antwoord op meer dan 
honderd vragen van de Eerste Kamer 
over de Nederlandse steun aan de 
oorlog in Irak. 25 
 

2 februari 2009 
Premier Balkenende maakt bekend dat 
er toch een onderzoek komt naar de 
achtergronden van de politieke steun  
aan de inval in Irak, omdat “de dyna-30 

miek rond dit onderwerp een eigen 
leven begon te leiden”. Hij kondigt aan 
dat “een onafhankelijke en zware com-
missie” onder leiding van oud-president 
van de Hoge Raad, Willibrord Davids, 35 

het onderzoek gaat leiden.
 

bron: Ingekorte versie van het artikel ‘Tijdlijn Irak-onderzoek’ van NOS.nl 
 

 

tekst 4  
 

Resolutie 1441 van 8 november 2002 onder de loep 
 

Na weken van intensief onderhandelen 
(…) nam de Veiligheidsraad op 8 
november 2002 in opvallende eens-
gezindheid resolutie 1441 aan.  
De resolutie stelde Irak in scherpe 5 

bewoordingen in gebreke vanwege zijn: 
1) falen te voldoen aan de ontwape-
ningsverplichtingen en de inspecties 
van UNMOVIC en IAEA onmiddellijke, 
onvoorwaardelijke en onbelemmerde 10 

toegang te verschaffen.  
2) Ook verweet de raad Irak geen 
duidelijke afstand te nemen van 
terrorisme overeenkomstig de eis in 
resolutie 687.  15 

3) Bovendien hekelde de raad de 
voortgezette onderdrukking van de 
burgerbevolking in strijd met resolutie 
688. 
 

Resolutie 1441 stelde dat Irak met 20 

name vanwege de weigering om met de 
VN-inspecteurs samen te werken een 
wezenlijke schending van zijn ver-
plichtingen pleegde. In reactie hierop 
besloot de raad evenwel Irak een 25 

laatste gelegenheid te bieden om zich 
te ontdoen van zijn massavernietigings-
wapens en zijn langeafstandsraketten 
overeenkomstig resolutie 687 (1991).

 

bron: Fragment uit het Rapport Commissie van Onderzoek  
   Besluitvorming Irak (Rapport Commissie-Davids), 2010 
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tekst 5 
 

Conclusies commissie-Davids nader bekeken 
 
Volkenrechtelijke argumenten1) speel-
den geen belangrijke rol bij de beslis-
sing de inval in Irak politiek te steunen. 
De commissie Davids schrijft dat de 
kwestie van de volkenrechtelijke legiti-5 

matie van de inval in Irak ‘onderge-
schikt werd gemaakt’ aan de beleids-
lijnen van Buitenlandse Zaken uit 2002.  
(…) 
De veiligheidsresoluties uit de jaren 
negentig over Irak gaven ‘geen 10 

mandaat’ voor het ingrijpen van de 
Britten en Amerikanen, volgens de 
commissie. „Anders dan de regering 
heeft gedaan, kan men de tekst van 
resolutie 1441 redelijkerwijs niet uit-15 

leggen als een vrijbrief voor individuele 
lidstaten om zonder nadere besluit-
vorming door de Veiligheidsraad met 
militair geweld de naleving van diens 
resoluties af te dwingen.” 20 

 
bron: NRC Handelsblad, 12 januari 2010. De tekst is ingekort en bewerkt.  
 

 
 

tekst 6 
 
De onenigheid (binnen het parlement 
en kabinet-Balkenende IV over het al 
dan niet steunen van de Amerikanen bij 
de inval in Irak) betrof onder andere het 
unilaterale karakter van het Amerikaan-5 

se optreden; de gevolgen ervan voor de 
internationale stabiliteit en veiligheid, 
alsmede voor de betrekkingen met de 
islamitische wereld; en de vraag of de 
Amerikaanse doelstellingen in termen 10 

van duurzame ‘regime change’ hoe dan 
ook wel realistisch waren. Dat Neder-
land zich hierbij in een lastig parket 
bevond, was op voorhand duidelijk. 
Trouw als bondgenoot en beducht als 15 

het was en is voor de aantasting van de 
trans-Atlantische band, stond het onder 
Balkenende voor de keuze al dan niet 

politiek en militair mee te gaan met de 
Verenigde Staten, wetende dat dit de 20 

relaties met EU-landen als Duitsland en 
Frankrijk onder druk zou zetten én dat 
het Amerikaans beleid op gespannen 
voet stond met het door Nederland 
beleden multilateralisme. Daarbij is het 25 

hooguit een schrale troost dat de 
Amerikaanse doelstellingen – ‘making 
the world safe for democracy’ – op het 
eerste gezicht stroken met de door 
Nederland nagestreefde versterking 30 

van de internationale rechtsorde. Maar 
of het Amerikaanse optreden die 
rechtsorde (…) sterker heeft gemaakt, 
mag mede in het licht van het beleden 
unilateralisme zeer worden betwijfeld.35 

 

bron: Fragment uit een artikel uit de International Spectator, november 2010,  
   door Jan Rood en Marieke Doolaard, respectievelijk als hoofd strategisch  
   onderzoek en stagiaire verbonden aan Instituut Clingendael

noot 1 Volkenrecht of internationaal recht is het geheel van wetten dat gedragsregels tussen staten  

 onderling bevat. Internationaal recht bestaat verder uit wetten betreffende het functioneren van 

 internationale organisaties, hun onderlinge relaties en relaties met staten en individuen.  

 (naar: Starke’s International Law, 11e ed. 1994, p.3) 

Pagina: 507Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1034-a-12-1-b 6 lees verder ►►►

Opgave 3  Een verbod op gewelddadige computergames? 

 
tekst 7 
 

Naar een veiliger samenleving 
 
Ter uitvoering van de motie-Van der 
Staaij c.s. heb ik de mogelijkheid, 
wenselijkheid en effectiviteit in termen 
van uitvoerbaarheid en handhaaf-
baarheid van een strafrechtelijk verbod 5 

op extreem gewelddadig beeldmateriaal 
verkend. Ik ben tot de conclusie ge-
komen dat een dergelijk verbod als 
sluitstuk in de bescherming van minder-
jarigen juridisch mogelijk is.  10 
 

Het verbod zou bovendien wenselijk 
kunnen zijn, mits het (…) beperkt blijft 
tot games die geheel of in overwegende 
mate uiterst gewelddadig zijn en die er 
blijkens de context en presentatie op 15 

gericht zijn dit geweld te verheerlijken 
of te vergoelijken dan wel de menselijke 
waardigheid geweld aan te doen. 
Hieronder valt ook de verbeelding van 
extreem seksueel geweld in games.  20 
 

Hiertegenover staat de problematiek 
van mogelijkerwijs beperkte effectiviteit 
in termen van uitvoerbaarheid en hand-
haafbaarheid. Om te beginnen kan het 
verbod door de verspreiding via internet 25 

worden ontdoken. Ook lijkt zich een 
verschuiving af te tekenen van fysieke 
naar digitale distributie, die eveneens 

afbreuk zal doen aan de mogelijkheden 
jongeren via de inzet van het strafrecht 30 

te vrijwaren van de confrontatie met 
(extreem) gewelddadig beeldmateriaal.  
 

(…) De constatering van mogelijk 
beperkte effectiviteit van een verbod 
noopt mij vooralsnog de eerder in-35 

geslagen weg te vervolgen om de 
naleving van de leeftijdsgrenzen van 
PEGI1) en Kijkwijzer aan het einde van 
de distributieketen ten volle te optimali-
seren. De convenanten die in februari 40 

en oktober 2009 zijn gesloten met de 
audiovisuele branches en de grote 
winkelketels vormen voor mij het uit-
gangspunt. Indien uit de tussentijdse 
monitoring van de naleving via 45 

mysteryshopping2) eind 2010 mocht 
blijken dat er, ondanks alle maatregelen 
die afgesproken zijn om de naleving te 
verbeteren, geen vooruitgang wordt 
geboekt, zal de voorbereiding van wet-50 

geving ter hand worden genomen die 
voorziet in een strafrechtelijk verbod op 
de openbaarmaking of verspreiding van 
extreem gewelddadige games. (…) 
 

De minister van Justitie,  55 

E. M. H. Hirsch Ballin
 
bron: Ingekorte versie van een brief van minister Hirsch Ballin aan de Tweede  
    Kamer van 28 juni 2010 
 
 

noot 1 PEGI = Pan-European Game Information 

noot 2 Mysteryshoppers zijn door een controlerende organisatie ingehuurde minderjarigen die zich  

 voordoen als klant om te kijken of ze voor hen verboden games kunnen huren, kopen of lenen. 
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tekst 8 
 

Mediageweld en kinderen. Welke kinderen lopen een risico? 
 
Eind 1992 startten Charlton en colle-
ga’s op St. Helena een onderzoek naar 
media en geweld onder kinderen van 
drie tot acht jaar, nadat bekend was 
geworden dat in het jaar 1995 televisie 5 

geïntroduceerd zou worden onder de 
niet meer dan 6.000 personen tellende 
bevolking van het eilandje in de Zuid-
Atlantische Oceaan.  
De wetenschappers kozen voor een 10 

longitudinaal onderzoek om na te gaan 
wat de invloed was van de introductie 
van televisie op de gemeenschap. De 
onderzoekers stelden onder andere 
vast hoeveel en hoelang de kinderen na 15 

de introductie ervan elke dag televisie 
keken. Daarnaast hebben de onder-
zoekers bepaald hoe de kinderen in de 
jaren voor de introductie van de tele-
visie en de jaren erna speelden, zich op 20 

school gedroegen, hun vrije tijd door-
kwamen, etc.  
De studie wees uit dat kinderen die 
voor de komst van de televisie al rela-
tief vaak betrokken waren bij probleem-25 

gedrag later voorkeur hadden voor 
gewelddadige televisieprogramma’s 
(…). Een significant effect in de andere 
richting, namelijk dat kinderen die op 
jonge leeftijd vaker naar gewelddadige 30 

programma’s keken vijf jaar na de intro-
ductie van de televisie meer betrokken 
waren bij gewelddadigheden, bleek niet 
uit de gegevens van het onderzoek.  
 
De onderzoekers konden dus geen 35 

toename van agressie of een afname 
van prosociaal, altruïstisch gedrag 
onder de kinderen vaststellen en 
moesten dus de hypothese verwerpen 
dat het mediageweld een bijdrage levert 40 

aan de ontwikkeling van het agressieve 
gedrag van kinderen. (…) 
 

Een studie (van Anderson en Dill, 2000) 
onder 272 Amerikaanse jongeren met 
een gemiddelde leeftijd van 18 jaar (…) 45 

vond dat jongeren die van zichzelf 
weinig met geweld op hadden, dat wil 
zeggen laag scoorden op een maat 
voor agressieve persoonlijkheid, minder 
vaak betrokken waren bij geweld-50 

dadigheden (…). Voor (die) jongeren 
maakte het geen verschil of zij in hun 
vrije tijd thuis vaak of weinig agressieve 
computerspelletjes speelden. Beide 
typen spelers waren even weinig be-55 

trokken bij agressief gedrag zoals 
vechten, woordenwisselingen en be-
dreigingen van anderen. (…) 
 
Onder jongeren die juist hoog scoorden 
op een agressieve persoonlijkheid (…) 60 

(bleken) wel aanzienlijke verschillen 
tussen de spelers van gewelddadige en 
niet gewelddadige games. Jongeren 
met een hoge agressieve persoonlijk-
heid die in hun vrije tijd veelvuldig 65 

gewelddadige computerspellen speel-
den, waren beduidend vaker betrokken 
bij gewelddadigheden in het echt dan 
agressieve jongeren die maar weinig 
voorkeur hadden om gewelddadige 70 

spellen te spelen.  
 
De onderzoekers kunnen op basis van 
de gegevens niet met zekerheid conclu-
deren dat de voorkeur voor gewelddadi-
ge games het gedrag van de jongeren 75 

heeft beïnvloed. (…) 
 
Het optreden van media-effecten hangt 
(…) weliswaar samen met de voorkeur 
van kinderen voor gewelddadige media, 
maar de leefomgeving is ook een zeer 80 

belangrijke, zo niet doorslaggevende, 
factor. De omgeving kan de ontwikke- 
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ling van de voorliefde van kinderen voor 
het geweld in de media nog verder ver-
sterken of juist dempen. 85 

 
Kinderen en jongeren die laconieker 
denken over geweld en een voorkeur 
hebben voor mediageweld komen vaak 
uit gezinnen waarin de ouders zich ook 
minder zorgen maken over het toe-90 

passen van geweld bij een probleem 
(…). 
 
In de tweede plaats gaat het, met name 
bij oudere kinderen, om de druk die zij 
ervaren vanuit hun vriendenkring. (…) 95 

Jongeren kijken bijvoorbeeld minder 
graag naar horrorfilms in hun eentje of 
spelen minder graag gewelddadige 
games alleen. Bovendien, als jongeren 
dat wel doen, spreken ze vaak daarna 100 

wel met hun leeftijdsgenoten over die 
mediaproducties. Het omgaan met 
gewelddadige mediaproducties is dus in 

sterke mate een sociale gebeurtenis en 
zeer geschikt voor ‘bonding’, oftewel 105 

elkaar beter leren kennen. (…)  
 
Longitudinaal onderzoek wijst erop dat 
de negatieve effecten van gewelds-
media vooral voor kinderen uit specifie-
ke leefsituaties het meest voorstelbaar 110 

zijn. De onderzoekers volgden circa 
2.500 Amerikaanse kinderen twee jaar 
lang vanaf hun twaalfde jaar en stelden 
vast hoe gewelddadig de kinderen 
waren en in welke mate ze agressieve 115 

gedachten hadden. Het vaker zien van 
geweld in de media was gerelateerd 
aan het vaker hebben van agressieve 
gevoelens. Dat ‘effect’ was het meest 
aanwezig bij jongeren die zich ver-120 

vreemd voelden van school en signifi-
cant meer betrokken waren bij geweld 
dat in groepsverband werd uitgevoerd. 
Bij kinderen uit ‘gesocialiseerde’ om-
gevingen waren de verbanden afwezig.125 

 
naar: Peter Nikken, Mediageweld en kinderen (2007) 

   Dr. Peter Nikken is psycholoog en deskundige op het gebied van jeugd en  
   media. Hij is werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut. 
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Opgave 4  Politieke keuzes in het veiligheidsbeleid 

 
tekst 9  
 

“Bezuiniging noopt tot harde keuzes in de veiligheidszorg” 
 
(…) Een nieuw kabinet bevindt zich bij 
het bepalen van eventuele bezuini-
gingen op de veiligheidszorg in een 
spagaat. Dat is volgens Berghuis terug 
te voeren op de veiligheidsparadox:  5 

“De criminaliteit is de afgelopen jaren 
sterk afgenomen. Als je mensen naar 
hun eigen veiligheidsgevoel vraagt, 
geven ze aan zich veiliger te voelen 
dan rond de eeuwwisseling. 10 

Vraag je hen echter naar de veiligheids-
situatie in Nederland in het algemeen, 
dan stellen ze dat het daarmee slecht is 
gesteld. Deze paradox leidt tot grote 
omzichtigheid in het publieke debat. 15 

Dat zag je ook tijdens de verkiezings-
campagnes. Praten over minder blauw 
op straat en dergelijke is niet populair.” 
(…) 
Kentekenherkenning 
Meer en beter gebruikmaken van 20 

moderne informatie- en communicatie-
technologieën biedt volgens de werk-
groep ook kansen voor het verbeteren 
van de efficiency. Zo lijkt het benutten 
van de automatische nummerplaat-25 

herkenning (ANPR) de overheid profijt 
op te kunnen leveren. Met auto-
matische kentekenherkenning kan de 
politie gescande kentekens op auto-
matische wijze vergelijken met de 30 

kentekens die al in bestanden zijn op-
geslagen. De politie kan op die manier 
onbetaalde boetes vaststellen en nog 
verschuldigde belastingen. De grove 

schatting mede op basis van enkele 35 

experimenten, is dat structureel ge-
bruikmaken van deze controletechniek 
15 miljoen euro extra oplevert aan 
strafrechtelijke inkomsten en leidt tot 
160 miljoen euro minder belasting-40 

ontduiking. (…) Berghuis: 
“Automobilisten willen niet het grote 
risico lopen te worden geknipt. Daarom 
zijn ze veel meer bereid hun motor-
rijtuigenbelasting te betalen.” 45 

 (…) 
Daling criminaliteit 
In de afgelopen vijftien jaar waren de 
maatschappelijke zorgen over veiligheid 
groot en was de overheid bereid daar-
voor diep in de buidel te tasten. (…)  50 

Sinds het aantreden van het eerste 
kabinet-Balkenende in 2002 is de 
criminaliteit over een breed front sterk 
gedaald, zowel de lichte vormen van 
criminaliteit, als beroving, verkrachting 55 

en moord. “Maar”, zegt Berghuis, “er is 
geen een-op-een-relatie van geld en 
beleid met de daling van criminaliteit. 
Ook andere ontwikkelingen hebben 
eraan bijgedragen dat het kabinet zijn 60 

doelstelling heeft gehaald om de 
criminaliteit met 25 procent terug te 
dringen.” Berghuis noemt als eerste de 
veranderde drugsmodes en de demo-
grafische ontwikkelingen die ervoor 65 

hebben gezorgd dat de heroïnejunk 
goeddeels is verdwenen.” (…)

 
bron: Yvonne van der Heijden, Interview met raadadviseur Bert Berghuis over  
   bezuinigingen en veiligheid “Bezuiniging noopt tot harde keuzes in de  
   veiligheidszorg”, gepubliceerd in Secondant, juli, augustus 2010 
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figuur 1 
 

 
 
 
bron: CBS 
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Opgave 5  Verkiezingen en kiezersgedrag 

 
figuur 2 
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 bron: De Hond, M. ‘De sterke volatiliteit1) van het Nederlandse electoraat’.  
    Gepubliceerd op 6 juni 2010, www.joop.nl/opinies 
 

Toelichting 
Deze tabel moet verticaal afgelezen worden. De tweede kolom laat bijvoorbeeld zien dat 
van de PVV-kiezers uit 2006 68% weer PVV stemt, 11% VVD en 2% D66.  

 

einde  

noot 1 Met volatiliteit van het electoraat wordt bedoeld dat meer of minder kiezers zich niet gebonden 

 voelen aan een partij, maar hun keuze van verkiezing tot verkiezing aanpassen. 
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VW-1034-a-12-1-o-E   

erratumblad 2012-1 
 

maatschappijwetenschappen vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
Bij het centraal examen maatschappijwetenschappen vwo op vrijdag 25 mei, aanvang 
13.30 uur, moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling 
moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden 
uitgereikt. 
 
 
 
Op pagina 7 bij vraag 22, moet de verwijzing  
 
regels 7 - 10 
 
vervangen worden door: 
 
regels 6 - 14  
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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VW-1034-a-12-2-o 

Examen VWO 

2012 
tijdvak 2 

woensdag 20 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 maatschappijwetenschappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal 
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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, dan worden 
alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1  Vertrouwen in de rechtspraak 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 en figuur 1 uit het 
bronnenboekje.  
 
Inleiding  
Op 14 oktober 2007 meldde het documentaire programma Zembla (VARA) dat 
rechters ook bij ernstige misdrijven taakstraffen opleggen. Dat was niet tegen de 
wet, want tot 8 november 2011 mochten rechters nog voor alle gevallen een 
taakstraf opleggen. Wel heeft de minister van Justitie bij de behandeling van de 
Wet Taakstraffen in 2000 gezegd dat hij de taakstraf een minder voor de hand 
liggende straf vond voor zeden- en geweldsdelicten.  
 

De uitzending van Zembla leidde tot Kamervragen aan de minister van Justitie. 
Het kabinet kwam met een wetsvoorstel dat de rechter in bepaalde gevallen 
verbiedt om een taakstraf op te leggen. In het artikel Weg met de slapjanussen, 
Zembla helpt een handje (tekst 1) wond NRC Handelsblad-journalist Folkert 
Jensma zich op over de reactie van politici, temeer daar onderzoekers van de 
Raad voor de rechtspraak aantoonden dat de cijfers waar Zembla zich op 
baseert niet kloppen.  
 
Lees tekst 1. 
In de tekst staat dat de Raad van State zich afvroeg voor “welk probleem dit 
wetsvoorstel een oplossing zou zijn”. (regels 26-28) 

2p 1 Welke twee taken heeft de Raad van State en op grond van welke taak oefent 
de Raad van State invloed uit op het wetgevend proces in Nederland? 
 
Jensma schrijft in tekst 1 dat de Kamer een wetsvoorstel behandelde “dat 
rechtstreeks is veroorzaakt” door Zembla (regel 5 van tekst 1). Tijdens de 
behandeling (maart 2011) in de Tweede Kamer van een wetsvoorstel over 
taakstraffen wordt er door Kamerleden ook regelmatig verwezen naar deze 
uitzending van Zembla. Zembla is een wekelijks documentaire-programma 
gebaseerd op onderzoeksjournalistiek. Daarmee vervult Zembla één van de 
functies van de media in het proces van politieke besluitvorming: de 
onderzoeksfunctie. Daarnaast heeft Zembla met de uitzending over taakstraffen 
ook de agendafunctie vervuld. 

3p 2 Aan welke andere functies van de media in het politieke besluitvormingsproces 
heeft Zembla met deze documentaire voldaan? Noem er drie en leg uit hoe 
Zembla elk van deze functie heeft vervuld. 
 
Doordat Zembla aandacht aan de kwestie heeft besteed, is deze op de politieke 
agenda gekomen. 
Deze agendafunctie van de media in het politieke besluitvormingsproces kan 
met een begrip van het politieke systeemmodel worden aangeduid. 

2p 3 Leg uit met welk begrip van het politieke systeemmodel de rol van Zembla kan 
worden aangeduid.  
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Lees tekst 2. 
2p 4 Leg uit dat de invloed van Zembla en andere media over deze kwestie een 

voorbeeld is van mediatisering. 
 
Zie de laatste zin van tekst 2. 
Als het publieke vertrouwen in de rechtspraak wordt aangetast, bestaat het 
risico dat een bepaald doel van straffen onvoldoende wordt gerealiseerd. 

2p 5 Welk doel van straffen is dat? Leg je antwoord uit.  
 
De Raad voor de rechtspraak heeft het handelen van het Openbaar Ministerie 
en rechters geanalyseerd, maar ook zijn blik gericht op de toekomst. Een van de 
uitgangspunten van de toekomstvisie van de Raad luidt:  
“Versterken van de blijvende waarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
integriteit en professionaliteit” (Visie op de rechtspraak, pagina 19). 
De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is een beginsel van de 
rechtsstaat.  

2p 6 Leg uit waarom onafhankelijkheid van de rechterlijke macht onontbeerlijk is in 
een rechtsstaat. 
 

3p 7 Welke bepalingen in het Nederlandse recht dragen bij aan de onafhankelijkheid 
van de rechtspraak? Noem er drie en leg uit hoe elke bepaling bijdraagt aan die 
onafhankelijkheid.  
 
Maak gebruik van tekst 3. 
In maart 2011 komt de VVD met een aangescherpt wetsvoorstel: bij bepaalde 
delicten mag de rechter geen taakstraf meer opleggen. Tekst 3 bevat 
fragmenten van het Kamerdebat over dit wetsvoorstel. VVD-Kamerlid Van der 
Steur verdedigt het wetsvoorstel. 
Er zijn verschillende theorieën die een verklaring geven voor crimineel gedrag. 

2p 8 Leg uit welke theorie van crimineel gedrag overeenkomt met de gedachte achter 
dit wetsvoorstel. 

1p 9 Noem het mensbeeld van het liberalisme dat past bij dit wetsvoorstel.  
 
Bij het wetsvoorstel van de VVD gaat het om ernstige zeden- en 
geweldsmisdrijven en recidive van misdrijven. Volgens het wetsvoorstel kan de 
rechter in die gevallen voortaan alleen nog boetes of gevangenisstraf opleggen. 
Alleen een taakstraf, of een taakstraf in combinatie met een boete of een 
gevangenisstraf is in deze gevallen niet mogelijk.  
Het wetsvoorstel zorgt voor kritiek van de oppositie, maar ook van rechters, 
advocaten en wetenschappers. De critici noemen daarbij een principieel 
bezwaar.  

3p 10 Leg uit met behulp van de begrippen daadstrafrecht en daderstrafrecht welk 
principieel bezwaar hier wordt bedoeld. 
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Naast kritiek is er ook steun voor het wetsvoorstel van het kabinet. Bijvoorbeeld 
van Joost Eerdmans, voorzitter van het Burgercomité tegen Onrecht dat opkomt 
voor de slachtoffers en nabestaanden van ernstig geweld. Hij pleit al jaren voor 
de invoering van minimumstraffen. Als voormalig LPF-Kamerlid kwam hij hiertoe 
in 2003 en in 2006 met wetsvoorstellen, maar die initiatieven konden toen op 
weinig steun rekenen.  
Tekst 4 bevat antwoorden van Eerdmans op vragen van een Volkskrant-
journalist over zijn voorstel voor de invoering van minimumstraffen.  
 

Gebruik tekst 4. 
Verschillende rechtvaardigingstheorieën over straffen spelen een rol in de 
discussie over het strafrecht, zoals de absolute en de relatieve theorie. 

3p 11 Welk van de genoemde theorieën past het best bij de opvattingen van Eerdmans 
over minimumstraffen? Geef twee citaten uit de tekst en leg uit dat elk citaat bij 
die theorie past.  
 
Erik van den Emster is voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Hij reageert 
in een lezing (2010) voor het najaarscongres van de jongerenpartij van de VVD 
op de plannen voor minimumstraffen en de verhoging van bestaande 
strafmaxima van het kabinet-Rutte. Van den Emster wijst erop dat de totale 
criminaliteit in Nederland al tien jaar daalt. Hij baseert zijn uitspraak op 
politiestatistieken en slachtofferenquêtes.  
Er is nog een derde methode van onderzoek dat gegevens levert over 
criminaliteit. Deze gegevensbron geeft aanvullende informatie over de omvang 
van criminaliteit zoals weergegeven door politiestatistieken en 
slachtofferenquêtes. 

3p 12 Noem deze derde methode van onderzoek naar de omvang van criminaliteit. 
Leg uit – aan de hand van bepaalde delicten of categorieën van delicten – 
waarom dit type onderzoek een aanvulling is op de gegevens van 
politiestatistieken of slachtofferenquêtes.  
 
Figuur 1 laat vanaf 1975 een toename zien van het aantal gedetineerden. 
Afgezien van veranderingen in het opsporings- en vervolgingsbeleid is de 
toename ook een gevolg van een toename van de criminaliteit of bepaalde 
vormen van criminaliteit. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zouden 
de forse toename van het aantal gedetineerden in de periode 1975-2002 kunnen 
verklaren. 

9p 13 Noem drie maatschappelijke ontwikkelingen en koppel elke ontwikkeling aan 
een theorie die een verklaring geeft voor die toename van criminaliteit.  
Leg je antwoord uit. 
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Opgave 2  Ontwikkelingen in het Nederlandse medialandschap 
 
Bij deze opgave horen de teksten 5 tot en met 7 uit het bronnenboekje. 
 
In september 2004 publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een 
onderzoek naar de ontwikkelingen in het mediagebruik van de Nederlanders in 
de laatste 25 jaar. De titel van dit onderzoek luidde: ‘Achter de schermen. Een 
kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten.’ 
 

Lees tekst 5. 
Een citaat uit dit rapport: “Ontwikkelingen in het mediaveld kunnen niet los 
worden gezien van de ontwikkelingen in de samenleving.” (zie regels 1-3) 
Een maatschappelijke ontwikkeling die in het verleden – vanaf midden jaren 
zestig van de vorige eeuw – veel invloed heeft gehad op het medialandschap, is 
de ontzuiling. 

3p 14 Wat waren de gevolgen van de ontzuiling voor respectievelijk de dagbladen en 
voor de publieke omroep? 
Noem een gevolg voor de dagbladen en twee andere gevolgen voor de publieke 
omroep. 
 
In het rapport worden vijf recente maatschappelijke ontwikkelingen geschetst. 
Eén van die ontwikkelingen is individualisering. Zie de regels 6-17.  

2p 15 Leg uit hoe de individualisering van de samenleving door internet kan worden 
versterkt. 
 
Ontwikkelingen binnen de media hebben geleid tot de informatiemaatschappij. 
De informatiemaatschappij manifesteert zich op de volgende terreinen: 
sociaaleconomisch, sociaal-cultureel en politiek. 

2p 16 Op welk terrein zijn in tekst 5 ontwikkelingen in de informatiemaatschappij te 
herkennen? Noem twee van die ontwikkelingen uit tekst 5.  
 
In het rapport worden vier functies van de media onderscheiden. Eén van de 
functie van de media is socialiseren. 

2p 17 Wat houdt de socialiserende functie van bijvoorbeeld de televisie in? 
Geef een voorbeeld van de socialiserende werking van een 
amusementsprogramma op de televisie. Licht de socialiserende werking toe.  
 
Maak gebruik van tekst 6. 
Het mediabeleid van de overheid heeft drie uitgangspunten, die nauw met elkaar 
verweven zijn.  

4p 18 Beargumenteer op grond van twee van deze uitgangspunten waarom de 
aspirant-omroep ‘Wakker Nederland’ tot het publieke omroepbestel kan worden 
toegelaten. 
Betrek in je antwoord de inhoud van tekst 6. 
 
Lees tekst 7. 
Kranten en tijdschriften ondervinden concurrentie van de publieke omroep.  

2p 19 Geef daarvan twee voorbeelden. Licht elk voorbeeld toe. 
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Naast de concurrentie met de omroepen zijn er nog andere oorzaken voor de 
moeilijke positie van de dagbladen in het Nederlandse medialandschap. 
Door de zwakkere economische basis dreigen dagbladen in een neerwaartse 
oplagespiraal terecht te komen. 

3p 20 Leg de neerwaartse oplagespiraal uit. 
 
 

Opgave 3  Sociaal wetenschappelijk onderzoek 
 
Bij deze opgave hoort tekst 8 uit het bronnenboekje. 
 
Tekst 8 beschrijft de resultaten van onderzoek naar de gevolgen op wat langere 
termijn van het weinig, matig of veel kijken naar geweld op de televisie door 
jongeren. 
Er bestaan verschillende theorieën over de invloed van de massamedia, zoals: 
 de agenda-settingtheorie; 
 de theorie van de zwijgspiraal; 
 de cultivatietheorie. 

2p 21 Welk van bovenstaande theorieën kan de resultaten van het onderzoek in  
tekst 8 verklaren? Licht je keuze toe. 

2p 22 Wat is de afhankelijke en wat is de onafhankelijke variabele in dit onderzoek? 
 
Wijken verschillen van elkaar met betrekking tot de omvang van de criminaliteit. 
Wijken verschillen ook van elkaar naar de mate van sociale cohesie. Je kunt 
onderzoeken of er een verband bestaat tussen de omvang van de criminaliteit 
en de mate van sociale cohesie in wijken. 

2p 23 Geef twee indicatoren van de mate van sociale cohesie in wijken.  
 
Om de veiligheid te vergroten, nemen bestuurders allerlei maatregelen zoals het 
inzetten van een wijkagent. Bestuurders willen weten of dit een effectieve 
maatregel is.  
Onderzoekers stellen de volgende hypothese op: het inzetten van een wijkagent 
verkleint de kans op vernieling, inbraak en beroving op straat in de wijk. 
Onderzoekers maken een experimentele onderzoeksopzet. 

4p 24 Beschrijf deze onderzoeksopzet. 
 
 

Opgave 4  De Europese Unie 
 
Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 11 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Van 4 tot en met 7 juni 2009 vonden er in de lidstaten van de Europese Unie 
verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. In de media was voorafgaand 
aan deze verkiezingen de nodige aandacht voor Europa. In het themanummer 
van Maatschappij & Politiek over de Europese verkiezingen verscheen een 
artikel van oud-Europarlementariër Gijs de Vries (tekst 9). 
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Lees tekst 9. 
De Vries vindt dat de Europese burgers nog geen volwaardige invloed kunnen 
uitoefenen op het politieke proces van Europese besluitvorming  
(regels 7-10). Er wordt in dit geval gedoeld op het democratisch tekort.  

2p 25 Welke veranderingen in de beslissingsbevoegdheden van het Europees 
Parlement zouden moeten worden doorgevoerd om de EU democratischer te 
maken? Beschrijf er twee.  
 
De Vries noemt een aantal ‘publieke goederen’ zoals welvaart (regels 15-16).  
Het bevorderen van welvaart is één van de doelen van de Europese integratie. 
Politieke stromingen verschillen in hun visies op de rol van de overheid bij het 
bevorderen van welvaart.  

6p 26 Beschrijf de kenmerkende verschillen in de visie op de rol van de overheid ten 
aanzien van het bevorderen van welvaart tussen de volgende politieke 
stromingen: het liberalisme, de sociaaldemocratie en het ecologisme. Vermeld 
daarbij de rol of taak van de Europese Unie. 
 
De Vries maakt zich zorgen over de legitimiteit van de Europese Unie en op 
termijn ook over de legitimiteit van de nationale staat. 

2p 27 Leg met behulp van tekst 9 uit wat zijn zorg over de legitimiteit van de Europese 
Unie inhoudt. Vermeld in je antwoord de betekenis van het begrip legitimiteit. 
 
Tot grote teleurstelling en verrassing van veel nationale en Europese politici 
werd in 2005 het ‘Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa’ door 
de Nederlandse kiezer in een referendum afgewezen. 61,6 procent van de 
kiezers stemde tegen instemming met de ‘Europese Grondwet’ door Nederland. 
In de Tweede Kamer was een kleine minderheid (23 Kamerleden) tegen de 
‘Europese Grondwet’. Blijkbaar was de Tweede Kamer ten aanzien van de 
‘Europese Grondwet’ minder representatief.  

2p 28 Geef twee verklaringen voor het gebrek aan representativiteit van de Tweede 
Kamer over het onderwerp de Europese integratie. 
 
Lees tekst 10. 
Hoewel de Europese Unie geen staat is, voldoet ze wel aan een aantal 
kenmerken van een democratische rechtsstaat. Deze kenmerken voorkomen dat 
burgers – of in dit geval een bedrijf (Intel) – slachtoffer kunnen worden van de 
willekeur van Europese instellingen. 

4p 29 Noem twee kenmerken van de democratische rechtsstaat die ook gelden in de 
Europese Unie. Licht elk kenmerk toe met een verwijzing naar het functioneren 
van Europese instellingen.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Maak gebruik van tekst 10. 
Ambtenaren zijn actief in verschillende fasen van het proces van de politieke 
besluitvorming. Eén van de modellen om het proces van politieke besluitvorming 
te beschrijven, is het systeemmodel. 

3p 30 Noem twee fasen van het systeemmodel van de politieke besluitvorming waarin 
Europese ambtenaren een rol spelen. 
Leg aan de hand van de tekst uit op welke wijze die ambtenaren actief kunnen 
zijn in de genoemde fasen.  
 
Lees tekst 11. 
Rond de visserij van de EU-lidstaten is sprake van een prisoner’s dilemma.  

2p 31 Leg uit dat de Europese Unie kan bijdragen aan een oplossing van het 
prisoner’s dilemma rond de visserij. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Vertrouwen in de rechtspraak 

 
tekst 1  
 

Weg met de slapjanussen, Zembla helpt een handje 
 
Wie heeft meer invloed op het wet-
gevend proces in Nederland, de Raad 
van State of de VARA? Vorige week 
behandelde de Kamer een wetsvoorstel 
dat rechtstreeks is veroorzaakt door tv-5 

rubriek Zembla van die omroep. 
In 2007 beweerde dit programma dat 
rechters, behalve na verkrachting en 
aanranding, ook na doodslag volston-
den met taakstraffen. Dat was zelfs 10 

gebeurd in één moordzaak. Ook het 
Openbaar Ministerie (OM) eiste volgens 
Zembla bij ernstige misdrijven taak-
straffen. 

De voorspelbare ophef volgde. De 15 

Kamer was hevig verontrust. De VVD 
eiste maatregelen. (...)  
Dit was kennelijk de gelegenheid om 
politiek af te rekenen met softe straffen 
en dito rechters. Er kwam een voorstel 20 

om de wet te wijzigen, bedoeld om ook 
de rechter de taakstraf uit handen te 
nemen, waarna het kabinet dus een 
reeks vernietigende adviezen ontving 
uit de professionele wereld. (...) 25 

De Raad van State vraagt zich af voor 
“welk probleem dit wetsvoorstel een 
oplossing zou zijn”.

 
bron: journalist Folkert Jensma in NRC Handelsblad, 19 maart 2011 
http://weblogs.nrc.nl/rechtenbestuur/2011/03/19/weg-met-slapjanussen/ 

 
 
tekst 2 
 
De Raad voor de rechtspraak is de 
organisatie in Nederland die het 
gemeenschappelijke belang van 
rechters naar buiten toe behartigt.  
Naar aanleiding van de uitzending van 5 

Zembla (14 oktober 2007) heeft de 
Raad voor de rechtspraak samen met 
het Openbaar Ministerie laten onder-
zoeken of de voorstelling van zaken 
door Zembla klopt. De resultaten van 10 

dit onderzoek zijn gepubliceerd in het 
rapport Moord, doodslag, taakstraf? 
Een Zembla-uitzending nader bekeken 
(2008). In tegenstelling tot wat Zembla 
beweerde, blijkt uit dit onderzoek dat 15 

voor geen enkele moord of doodslag in  

2006 een taakstraf is opgelegd. 
In hun voorwoord schrijven de onder-
zoekers: “De kritische aandacht van de 
media en het publiek voor het functio-20 

neren van de instanties die belast zijn 
met de strafrechtspleging, is zonder 
meer toe te juichen. Het is een van de 
belangrijke waarborgen voor kwaliteit. 
Dat wordt anders wanneer het ge-25 

presenteerde beeld afwijkt van de 
werkelijkheid. Dan dreigt op onjuiste 
gronden het publieke vertrouwen, dat 
zo noodzakelijk is voor het goed func-
tioneren van het Openbaar Ministerie 30 

en de rechtspraak, te worden aan-
getast.”

 
Gebaseerd op: Raad voor de rechtspraak; Moord, doodslag, taakstraf?  
Een Zembla-uitzending nader bekeken (2008) 
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tekst 3 
 

Behandeling Tweede Kamer van Wetsvoorstel taakstraffen 
 
Aan de orde is de behandeling van: het 
wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek 
van Strafrecht in verband met het be-
perken van de mogelijkheden om een 
taakstraf op te leggen voor ernstige 5 

zeden- en geweldsmisdrijven en bij 
recidive van misdrijven (32169). 
 
De heer Van der Steur (VVD): 
Voorzitter. Het voorliggende wets-
voorstel is voor de VVD-fractie een 10 

belangrijk wetsvoorstel. Het is met 
name belangrijk omdat taakstraffen en 
de manier waarop die worden toege-
wezen en uitgevoerd een heet hangijzer 
zijn in de samenleving. Waarom is het 15 

een heet hangijzer? Dat is het omdat 
een groot aantal mensen de relatie 
tussen de aard van het delict, de aard 
van de crimineel die het delict heeft 
begaan en de straf die uiteindelijk wordt 20 

opgelegd, niet goed begrijpt. Het is dan 
ook terecht dat de regering, eigenlijk 
het vorige kabinet, komt met een voor-
stel om daarin wijzigingen aan te 
brengen. 25 

 
Het voorliggende voorstel voorziet erin 
dat er geen taakstraffen meer worden 
opgelegd en niet meer mogelijk zijn bij 
ernstige zeden- en geweldsdelicten. 
Ook kunnen ze niet meer worden op-30 

gelegd als iemand eerder een taakstraf 
opgelegd heeft gekregen en vervolgens 
binnen een bepaalde periode weer in 
de fout gaat. Wat de VVD-fractie betreft 
zijn dat belangrijke uitgangspunten die 35 

in dit wetsvoorstel worden geregeld. 
Het is ook belangrijk dat in de nieuwe 
wetgeving allerlei afwijkingen niet meer 
mogelijk zijn of worden beperkt. 
(...).

 
bron: Handelingen Tweede Kamer, 16 maart 2011 
 
 

tekst 4  
 

Fragmenten uit een interview met Joost Eerdmans, voorzitter van het 
Burgercomité tegen Onrecht 

Eerdmans wil minimumstraf voor moord en doodslag 
 
Wat is het belangrijkste probleem dat 
u hiermee gaat oplossen? 
De bescherming van het hoogste 
rechtsgoed verbeteren, namelijk het 
leven. Wij vinden dat er onvoldoende 5 

gestraft wordt voor de ernstigste de-
licten, en uit onderzoek blijkt dat het 
overgrote merendeel van de bevolking 
dat met ons eens is. Ik vind dat de straf 
voor een mens die opzettelijk een ander 10 

van het leven berooft, niet kan volstaan 
beneden een bepaald minimum. Er 
moet een garantie zijn. Omstandig-
heden als een moeilijke jeugd, nooit 

eerder een delict gepleegd, spijt be-15 

tuigd, die vallen weg. Wij zien dat 
moordenaars met zes, zeven jaren weg 
komen, soms zelfs met twee of drie 
jaar. 
 

Gaat met dit voorstel het aantal 20 

moorden omlaag? 
Nee, de belangrijkste motivering is de 
genoegdoening van de maatschappij en 
repressie. Vergelding is de onderge-
waardeerde functie van straffen. We 25 

straffen omdat we de dader willen ver-
wijderen, dus vanwege preventie, maar 
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 ook om vergelding en genoegdoening. 
 
Preventie is dus minder belangrijk? 
Minimumstraffen sluiten preventie niet 30 

uit. Misschien heeft Volkert van der G. 
wel zijn kansen afgewogen, en toen 
besloten (politicus) Pim Fortuyn te ver-
moorden. De berekenende moordenaar 
zal in zijn beweegredenen meenemen 35 

wat het gevolg is van zijn daad. En een  
zwaardere straf heeft daar invloed op. 
 

Bij doodslag handelen mensen vaak 
in een opwelling, en helemaal niet 
koel berekenend. 40 

Maar dat maakt de misdaad niet minder 
zwaar. Ook al heb je het in een roes 
gedaan, het blijft het beroven van 
iemand anders’ leven. Dan kun je 
zeggen ‘ik heb het niet van tevoren 45 

gepland’, maar je hebt het wel gedaan. 
Maar ik geef toe, daar zit het element 
van vergelding meer in dan preventie. 
(...)

 
bron: http://www.joosteerdmans.nl/Weblog/minimum.html 
Originele artikel verscheen op 7 augustus 2006 in de Volkskrant 
(‘Genoegdoening is de belangrijkste motivering’). Eerdmans heeft het artikel  
met aangepaste intro op zijn eigen site geplaatst. 
 
 

figuur 1  
 
Aantal gedetineerden in Nederland per 100.000 inwoners, 1905-2006 
 
 
 

 
 
bron: Factsheets p.6, behorend bij Lezing van Erik van den Emster (voorzitter 
Raad voor de rechtspraak) bij de JOVD op 20 november 2010 
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Opgave 2  Ontwikkelingen in het Nederlandse medialandschap 

 
tekst 5 
 

De maatschappelijke context 
 
Ontwikkelingen in het mediaveld 
kunnen niet los worden gezien van de 
ontwikkelingen in de samenleving. (…) 
Schnabel1) (2000) vatte de recente 
maatschappelijke veranderingen als 5 

volgt samen: individualisering, 
informalisering, informatisering,  
internationalisering en intensivering. 
Individualisering verwijst naar de 
grotere individuele keuzevrijheid in de 10 

inrichting van de levensloop, die onder 
meer resulteert in kleinere huishoudens 
en in grotere individuele leefruimte 
daarbinnen. De verkleining van en de 
privatisering binnen huishoudens 15 

impliceert een grotere en meer indivi-
dueel bepaalde mediabehoefte (...).  
Informalisering, het vervagen van  
rangen en standen ten gunste van 
netwerkvorming, uit zich in een grotere 20 

perceptie van onderlinge gelijkheid en 

in het vervagen van grenzen tussen 
werk en privé. (...) 
Informatisering verwijst naar de na-
drukkelijke opkomst van de nieuwe 25 

media zelf. Dit beïnvloedt de aard van 
het werk, de invulling van de vrije tijd 
en meer in het bijzonder de keuzes die 
men maakt uit het ter beschikking 
staande aanbod van informatie en 30 

amusement. 
Internationalisering is door toerisme, 
migratiestromen en internet versterkt. 
(...) Internet kan mensen met dezelfde 
culturele achtergronden of interesses 35 

binden. Intensivering betreft het ver-
langen naar een grotere intensiteit in 
de beleving en ervaring. Media spelen 
hierop in door het aanbieden van 
informatie, amusement en diensten die 40 

de emoties sterk aanspreken. (...)

 

bron: onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau met de titel:  
Achter de schermen. Een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten.  
naar: Frank Huysmans, Jos de Haan, Andries van den Broek, Sociaal en  
Cultureel Planbureau, Den Haag, september 2004 

 

 
 
tekst 6 
 
Wakker Nederland van De Telegraaf zet Hilversum verder onder druk 
 
De druk op het omroepbestel groeit,  
nu steeds meer partijen een publieke 
omroep willen beginnen. Dinsdag 
meldde De Telegraaf zich met ‘Wakker 
Nederland’. Die nieuwe omroep is 5 

bedoeld voor ‘hardwerkende mensen, 
veelal met gezinnen en niet altijd hoge 
inkomens’, verklaarde hoofdredacteur 
en initiatiefnemer Sjuul Paradijs op de 

voorpagina van de eigen krant. ‘In dit 10 

land hebben we voor elk geloof, 
gedachtegoed of levenswijze een om-
roep, maar voor de informatiebehoefte 
van de Telegraaf-lezer is geen plek.’  
Volgens een woordvoerder van de 15 

Publieke Omroep (PO) is ‘Wakker 
Nederland’ (WNL) al de tiende 
aspirant-omroep, naast de 22 bestaan- 

noot 1 Paul Schnabel is sinds 1998 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 
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de omroepen. (…) 
Mediaminister Ronald Plasterk (PvdA)  20 

staat echter niet onwelwillend tegen-
over WNL. “Ik keek er wel even van 
op, maar het kan heel goed. Als ik het 
kort samenvat, kan Wakker Nederland 
een niet-links geluid toevoegen aan 25 

het publieke bestel”, zei Plasterk voor 
de KRO-radio. “Dit toont de veerkracht 
van ons bestel, waarin nieuwe partijen 
een kans krijgen.” De minister wees er 
wel op dat WNL niet alleen voor 1 april 30 

50 duizend leden moet hebben, maar 

dat er ook nog andere criteria zijn om 
toegelaten te worden zoals (…). 
De ongeveer 700 duizend Telegraaf-
abonnees kunnen gratis lid worden van 35 

‘Wakker Nederland’. De 5,72 euro voor 
het lidmaatschap wordt na 1 mei 
verrekend met het abonnementsgeld. 
Dat mag van de toezichthouder, het 
Commissariaat voor de Media. De 40 

Telegraaf richt een aparte vereniging 
op voor WNL, die los komt te staan 
van de krant. (…)

 
bron: naar Wilco Dekker en Thijs van Soest in de Volkskrant, 18 februari 2009
 
 
tekst 7 
 
Open brief tot minister Plasterk van Onderwijs 
 
 
Op 15 december 2008 richtten veertig hoofdredacteuren en uitgevers van 
dagbladen en tijdschriften zich in een open brief tot minister Plasterk van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). In deze brief beklaagden de 
veertig zich over de financiële steun van de overheid aan de Publieke Omroep. 
In 2008 begroot op 500 miljoen euro. Terwijl de pers het in principe op eigen 5 

kracht moet zien te redden. Wat voor deze media volgens de schrijvers steeds 
moeilijker wordt, o.a. door de concurrentie die kranten en tijdschriften in 
toenemende mate ondervinden van de ‘gesponsorde’ omroepen. De veertig 
spreken dan ook van concurrentievervalsing in het medialandschap.  
Een door de overheid gefinancierd Innovatiefonds voor de pers zou eventueel 10 

een passende steunmaatregel kunnen zijn, aldus de hoofdredacteuren en 
uitgevers. De ondertekenaars haastten zich er aan toe te voegen dat “de 
journalistieke onafhankelijkheid met eventuele overheidssteun niet mag worden 
aangetast. Maar voor het kunnen spelen van hun vitale rol voor een gezonde 
democratie dienen de persmedia financieel gezond te zijn.”15 

 
 

bron: naar een open brief tot minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschappen (OCW) van veertig hoofdredacteuren en uitgevers van  
dagbladen en tijdschriften in diverse dagbladen van 15 december 2008 
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Opgave 3  Sociaal wetenschappelijk onderzoek 

 
tekst 8 
 

Jongeren worden agressief van tv-geweld 
 
In Amerika vertoont de televisie op 
prime time gemiddeld drie tot vijf 
geweldsdaden per uur. 
Jongeren die rond hun veertiende meer 
dan één uur per dag televisiekijken, 5 

gedragen zich een paar jaar later 
agressiever dan leeftijdgenoten die 
minder kijken. Dat blijkt uit een 
Amerikaans onderzoek dat onlangs is 
gepubliceerd in het gezaghebbende 10 

Amerikaanse tijdschrift Science. Het is 
het zoveelste onderzoek over het ver-
band tussen tv-geweld en ‘echt’ geweld. 
Maar dit onderzoek is uniek. Niet alleen 
zijn 707 personen maar liefst zeventien 15 

jaar lang gevolgd (bij het begin van het 
onderzoek waren ze allemaal onder de 

tien jaar), het is ook voor het eerst dat 
er op dit gebied uitkomsten zijn over 
jongeren. Eerdere onderzoeken gingen 20 

altijd over kleine kinderen. 
Het effect van veel televisie kijken blijkt 
groot. Van degenen die op veertien-
jarige leeftijd minder dan een uur tv per 
dag keken, pleegde bijna zes procent 25 

gewelddaden tussen hun zestiende en 
22ste. Maar van de veertienjarigen die 
meer dan drie uur per dag keken, 
pleegde meer dan een kwart geweld-
daden. Bij de groep kijkers die een tot 30 

drie uur per dag keek, ligt het percen-
tage op achttien. Bij meisjes is het ver-
band minder duidelijk dan bij jongens. 
Tenminste, bij pubers.

 

bron: naar NRC Handelsblad Weekkrant, 2 april 2003 
 
 

Opgave 4  De Europese Unie 

 
tekst 9 
 

Pleidooi voor Europa 
 
Eén cruciale les heeft Europa de af-
gelopen zestig jaar niet geleerd. De les 
dat de Europese Unie niet buiten haar 
burgers om kan worden gebouwd. Al te 
lang hebben politici de Europese inte-5 

gratie afgeschilderd als een econo-
mische en technische operatie, in 
plaats van een politiek proces, waarop 
burgers volwaardige invloed moeten 
kunnen uitoefenen. 10 

In Brussel gaat het echter om macht. 
Noodzakelijke, gezamenlijk uit te 
oefenen macht, want onze nationale 

staten zijn niet langer in staat de 
belangrijkste publieke goederen – 15 

veiligheid, welvaart, gezondheid, recht 
– zonder hechte samenwerking te waar-
borgen. De nationale staat in Europa 
kan niet langer zonder de Europese 
Unie. Toch blijven nationale politici 20 

doen alsof de Europese Unie wel 
zonder Europese burgers kan. Deze 
kortzichtigheid vormt de achilleshiel van 
de Europese Unie. Zij ondermijnt op 
termijn ook de legitimiteit van de 25 

nationale staat.
 

bron: Gijs de Vries in Maatschappij & Politiek, mei 2009 
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Gijs de Vries was in 1989 lijsttrekker van de VVD voor het Europees Parlement; 
in 1994 was hij fractievoorzitter van de Liberalen van het Europees Parlement. 
In 2002 en 2003 was hij vertegenwoordiger van de Nederlandse Regering in de 
Europese Conventie voor de opstelling van een Verdrag tot vaststelling van een 
Grondwet voor Europa. Gijs de Vries was van maart 2004 tot maart 2007 EU-
coördinator voor terrorismebestrijding. 
 
 

tekst 10 
 

14 mei 2009 
Recordboete Intel terecht besluit 
Eurocommissaris Kroes heeft 
computerchip-fabrikant Intel een 
recordboete van ruim een miljard euro 5 

opgelegd vanwege misbruik van zijn 
dominante marktpositie.  
De Consumentenbond heeft in 2006 via 
de Europese koepel van consumenten-
organisaties (BEUC) aangedrongen op 10 

een grootscheeps onderzoek. De bond 
ziet de boete dan ook als een terecht 
besluit. 
De Europese Commissie oordeelt dat 
Intel tussen 2002 en 2007 grote 15 

kortingen heeft gegeven aan computer 

fabrikanten, als die beloofden niet in 
zee te gaan met concurrent AMD. 
Consumenten werden daarmee 
benadeeld omdat prijzen kunstmatig 20 

hoog bleven en omdat zij niet konden 
kiezen voor alternatieve producten. 
 

Collectieve schadevergoeding 
De Consumentenbond pleit er al ge-
ruime tijd voor dat in dit soort situaties 25 

gedupeerde consumenten worden 
gecompenseerd. Tot op heden is er 
echter geen regeling voor het eisen van 
collectieve vergoeding. De bond maakt 
zich zowel op nationaal als op Euro-30 

pees niveau sterk voor een wettelijke 
regeling.

 

bron: www.consumentenbond.nl (geraadpleegd op 20 juni 2009) 
 
 
tekst 11 
 

Europarlementariër Bas Belder komt op voor vissers 
 
“Als Brussel de vissers opnieuw 
beperkende maatregelen wil opleggen, 
moet Nederland gaan voor het motto: 
‘Andere landen eerst’. De Nederlandse 
vissers hebben de afgelopen jaren 5 

meer dan gemiddeld bijgedragen aan 
de verduurzaming van de visserij, met 

name wat betreft de inkrimping van de 
vloot. Dat was goed, maar daarom zijn 
nu vooral de andere landen aan zet.” 10 

Dat zei Europarlementariër Bas Belder 
(ChristenUnie SGP) vrijdag 15 mei 
tijdens een verkiezingsbijeenkomst op 
Urk.

 
bron: www.basbelder.eu (site van CU/SGP voor Europese verkiezingen),  
15 mei 2009 (geraadpleegd op 23 mei 2009) 
 

einde  
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VW-1034-a-11-1-o 

Examen VWO 

2011 
tijdvak 1 

woensdag 25 mei 
9.00 - 12.00 uur 

 maatschappijwetenschappen 
tevens oud programma maatschappijleer 

 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal 
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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, dan worden 
alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1  De functies van politieke partijen 
 
Inleiding 
Deze opgave is gemaakt naar aanleiding van het adviesrapport Democratie 
vereist partijdigheid. Politieke partijen en formaties in beweging (28 april 2009) 
van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). De Raad adviseert de regering 
en het parlement over de inrichting en het functioneren van de overheid. In het 
genoemde rapport doet de Raad verslag van zijn onderzoek naar het 
functioneren van politieke partijen in Nederland. 
Tekst 1 uit het bronnenboekje bevat enkele passages uit bovengenoemd 
rapport. 
 
Maak gebruik van tekst 1.  
In tekst 1 worden functies besproken die politieke partijen van oudsher 
vervullen. De communicatiefunctie wordt genoemd als een functie die ook door 
andere actoren wordt vervuld. (regels 15-20) 

4p 1 Welke vier andere functies van politieke partijen worden besproken in tekst 1? 
Koppel de naam van de functie aan het juiste citaat. 
 
Maak gebruik van de regels 15 tot en met 46 van tekst 1. 

2p 2 Leg uit − aan de hand van een citaat uit de regels 15-46 − dat het functieverlies 
van politieke partijen een voorbeeld is van de veranderende politieke cultuur in 
Nederland.  
Betrek in je antwoord een definitie van politieke cultuur. 
 
 

Opgave 2  Klimaatconferentie in Kopenhagen  
 
Inleiding 
Van 7 tot 18 december 2009 werd een internationale klimaatconferentie 
(klimaattop) gehouden in Kopenhagen. Op deze conferentie van de Verenigde 
Naties (VN) werd gesproken over een klimaatakkoord dat als opvolger moest 
dienen van het zogeheten Kyoto-verdrag, dat in 2012 eindigt. De bedoeling is 
dat er een nieuw verdrag moet komen met afspraken over de reductie van 
broeikasgassen en over de financiering van het klimaatbeleid in 
ontwikkelingslanden.  
In de teksten 2 en 3 wordt vooruitgekeken op de conferentie in Kopenhagen die 
toen nog moest plaatsvinden. Tekst 2 is het hoofdredactioneel commentaar van 
NRC Handelsblad en tekst 3 bevat een verslag van een interview met Yvo de 
Boer, hoofd van het klimaatbureau van de VN. 
De klimaattop heeft geen formeel akkoord opgeleverd over maatregelen om de 
opwarming van de aarde tegen te gaan. 
 
Maak gebruik van tekst 2.  

3p 3 a Leg uit dat het bereiken van een internationaal akkoord over  
 klimaatbeheersing wordt bemoeilijkt door het dilemma van collectieve actie. 
b Geef uit tekst 2 een citaat dat de kern van het dilemma van collectieve actie 

weergeeft. 
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Lees de regels 31 tot en met 49 van tekst 2. 
In Nederland kwam het kabinet-Balkenende IV met zeer vergaande voorstellen: 
onder andere in 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent 
teruggedrongen zijn en het aandeel duurzame energie moet vergroot zijn naar 
20 procent.  
Het politieke proces verloopt in Nederland anders dan in de Verenigde Staten.  

4p 4 In welk land zal een wetsvoorstel of plannen van de regering/president 
(bijvoorbeeld met betrekking tot klimaatverandering) makkelijker door het 
parlement worden tegengehouden? 
Leg je antwoord uit aan de hand van de relatie regering/president-parlement in 
beide landen.  
 
De Europese Unie is erin geslaagd om met een ambitieus plan tot 
klimaatbeheersing te komen. Op enkele beleidsterreinen, waaronder milieu en 
economie, is de EU slagvaardiger dan op andere beleidsterreinen. Dit komt 
mede door de wijze van besluitvorming binnen de organen van de EU. Binnen 
de Europese samenwerking zijn er twee vormen van besluitvorming.  

3p 5 a Noem deze twee vormen van besluitvorming.  
b Leg uit waarom de EU op een beleidsterrein als milieu slagvaardiger kan 

optreden dan op andere beleidsterreinen, zoals buitenlands beleid en vrede 
en veiligheid. 
Ga in je antwoord uit van het verschil tussen deze twee vormen van 
besluitvorming binnen de EU.  

 
Maak gebruik van tekst 3. 
De politieke besluitvorming over het klimaatbeleid van de Europese Unie kan 
geanalyseerd worden met behulp van begrippen uit het systeemmodel van het 
politieke proces zoals de omgevingsfactoren. 

2p 6 Noem twee omgevingsfactoren van het Europees politieke systeem die in tekst 3 
te herkennen zijn. Geef per omgevingsfactor een citaat uit tekst 3 dat naar deze 
factor verwijst. 
 
De voorbereidingen voor de conferentie in Kopenhagen en de onderhandelingen 
over een klimaatverdrag laten een postklassiek beeld zien van de internationale 
orde en internationale politiek. Niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
intergouvernementele organisaties spelen in deze visie een grote rol.  

2p 7 Noem een niet-gouvernementele organisatie (ngo) en een intergouvernementele 
organisatie die de huidige postklassieke internationale orde typeren. 
 

3p 8 a Wat houdt het postklassieke beeld van de internationale orde in? 
b Leg uit welke rol deze organisaties spelen binnen de huidige postklassieke 

internationale orde.  
 Ga in je uitleg uit van de rol van een niet-gouvernementele organisatie of 

van de rol van een intergouvernementele organisatie. 
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Opgave 3  Een theoretisch model betreffende de productie van  
      sensatie in televisienieuws 

 
Inleiding 
Communicatiewetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen en van de 
Katholieke Universiteit Leuven presenteren in hun artikel Op zoek naar 
verklaringen voor sensatie in het nieuws. Een vergelijking tussen Nederlandse, 
Vlaamse, Waalse en Franse televisiejournaals (Tijdschrift voor Communicatie-
wetenschap, 2008) een theoretisch model om verschillen in sensatie in 
televisienieuws tussen zenders en tussen landen te verklaren. De teksten 4 en 5 
uit het bronnenboekje zijn fragmenten (soms wat bewerkt) uit dit artikel. Het 
theoretisch model is opgenomen als figuur 1 in het bronnenboekje.  
 
Lees tekst 4. 
In deze tekst wordt de relevantie van onderzoek naar sensatie in het nieuws 
aangegeven. Er wordt verondersteld dat sensatie de informatievoorziening aan 
burgers kan schaden. En “Mocht dat zo zijn, dan wordt het voor deze burgers 
moeilijker hun rol in het democratisch proces te spelen.” (regels 4-5) 

3p 9 Leg uit welke functies van de media in het proces van politieke besluitvorming 
van belang zijn voor de vraag of burgers in een democratie hun rol adequaat 
kunnen vervullen.  
Ga uit van drie functies.  
 
“Hoewel sensatie een aantal malen is bestudeerd binnen de context van de 
dagbladjournalistiek … .” Zie de regels 7 en 8 van tekst 4.  
Naast het onderscheid tussen ochtend- en middag/avondkranten zijn landelijke 
dagbladen onder te verdelen in twee typen dagbladen die op grond van de mate 
van het brengen van sensatie van elkaar verschillen. 

2p 10 a Noem deze twee typen dagbladen. 
b Geef van elk type dagblad twee kenmerken van hun berichtgeving. 
 
Er is een toename in het gebruik van sensatie aangetoond in Nederland (zie 
regels 10-11). Twee samenhangende sociaal-culturele ontwikkelingen in het 
Nederlandse televisielandschap verklaren de toename van sensatie in het 
televisienieuws. Deze ontwikkelingen zijn ontzuiling en commercialisering. 

3p 11 Leg uit welke effecten ‘ontzuiling’ en ‘commercialisering’ hebben gehad op de 
toename van sensatie in het televisienieuws. Geef de samenhang weer tussen 
deze twee ontwikkelingen en betrek in je antwoord de komst van een duaal 
omroepbestel sinds 1990.  
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Zie figuur 1 en lees tekst 5. 
De onderzoekers hebben de volgende hypothese geformuleerd: 
“Televisienieuwsberichten in markten met meer concurrentiedruk (Frankrijk, 
Nederland) laten meer sensatie zien dan televisienieuwsberichten in markten 
met minder concurrentiedruk (Vlaanderen, Wallonië).” 

4p 12 Beschrijf globaal een opzet van een kwantitatief onderzoek om deze hypothese 
te toetsen. 
Geef daarin weer welke vier algemene stappen moeten worden genomen om te 
kunnen concluderen of de hypothese aanvaard of verworpen moet worden.  
 
Zie de regels 11 tot en met 13 van tekst 5. 
Volgens het theoretisch model beïnvloedt de journalistieke cultuur van een land 
of zender de mate van sensatie in het televisienieuws. 

2p 13 Noem drie journalistieke normen die een matigend effect kunnen hebben op 
sensatie in het televisienieuws en zullen leiden tot een meer zakelijke 
berichtgeving.  
 
Het zendertype − publiek of commercieel − is volgens figuur 1 van invloed op de 
mate van sensatie in het televisienieuws. Bepaalde uitgangspunten van het 
Nederlands mediabeleid voor de publieke omroep hebben naar verwachting een 
remmend effect op de mate van sensatie in het televisienieuws binnen de 
publieke omroep. 

2p 14 Leg uit welke twee samenhangende uitgangspunten van het Nederlandse 
mediabeleid een remmend effect zouden moeten hebben op de mate van 
sensatie in de nieuwsvoorziening binnen de publieke omroep. 
 
 

Opgave 4  Verklaringen voor daling van de criminaliteit 
 
Inleiding 
In 2009 verscheen het rapport Veelbelovende verklaringen voor de daling van 
de criminaliteit na 2002 van de Universiteit van Tilburg, Politie Haaglanden en 
het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tekst 6 uit het bronnenboekje komt uit 
dit rapport.  
 
Maak gebruik van de regels 1 tot en met 111 van tekst 6. 
Stel je wilt de daling van criminaliteit na 2002 bestuderen aan de hand van de 
benaderingswijzen van maatschappijwetenschappen. Ga uit van de sociaal-
economische benaderingswijze en de sociaal-culturele benaderingswijze. 

2p 15 Formuleer naar aanleiding van de regels 1 tot en met 111 voor elk van deze 
benaderingswijzen een onderzoeksvraag over het vraagstuk ‘daling van 
criminaliteit na 2002’. 
a Kies bij de formulering van de onderzoeksvraag vanuit de sociaal- 
 economische benaderingswijze voor een verklarende vraag. 
b Kies bij de formulering van de onderzoeksvraag vanuit de sociaal-culturele 

benaderingswijze voor een beschrijvende vraag.  
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Zie de regels 46 tot en met 52 van tekst 6.  
2p 16 Welke kanttekeningen zijn te plaatsen wanneer men politiestatistieken gebruikt 

om een beeld van de ontwikkeling van veelvoorkomende criminaliteit te krijgen? 
Beschrijf er twee.  
 
De onderzoekers gebruiken als voornaamste bron van gegevens over 
veelvoorkomende criminaliteit slachtofferenquêtes (de regels 46-48).  
De slachtofferenquête is een onderzoeksmethode die zoals alle 
onderzoeksmethodes moet voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid, validiteit 
en generaliseerbaarheid.  

2p 17 a Wat wordt bedoeld met de eis van validiteit? 
b Waar moeten slachtofferenquêtes aan voldoen om valide genoemd te 

kunnen worden? 
 
Maak gebruik van de regels 64 tot en met 111 van tekst 6. 
In het tekstgedeelte worden verschillende maatschappelijke ontwikkelingen 
genoemd. Volgens de onderzoekers verklaren deze niet allemaal de dalende 
criminaliteit. Deze ontwikkelingen zouden juist volgens diverse sociologische 
theorieën moeten leiden tot een toename van de criminaliteit.  
Gegeven zijn drie sociologische theorieën over oorzaken van criminaliteit:  
− de bindingstheorie,  
− theorie van de subculturele benadering(en) en  
− de gelegenheids- of rationele-keuzetheorie. 

9p 18 Koppel elke theorie aan één van de in de tekst genoemde maatschappelijke 
ontwikkelingen. 
Leg per theorie uit wat het verband is tussen de genoemde maatschappelijke 
ontwikkeling en de theorie. Zorg dat essentiële kenmerken van elke theorie in je 
uitleg worden genoemd. 
 
Lees de regels 112 tot en met 116 van tekst 6. 
Het kabinet-Balkenende I (CDA, LPF, VVD) kwam in 2002 met de nota Naar een 
veiliger samenleving. In 2007 kwam het kabinet-Balkenende IV (CDA, PvdA 
ChristenUnie) met de nota Veiligheid begint bij voorkomen. Uit de titel Veiligheid 
begint bij voorkomen kan men afleiden dat het accent in het overheidsbeleid met 
betrekking tot criminaliteitsbestrijding is verlegd. Van 2002 tot 2007 werden de 
kabinetten-Balkenende gedomineerd door CDA en VVD. 

4p 19 Waarop leggen kabinetten met CDA en VVD het accent in het overheidsbeleid 
ter bestrijding van criminaliteit en waarop een kabinet met PvdA?  
Licht je antwoord toe vanuit de visie van elk van deze partijen op oorzaken en 
aanpak van criminaliteit. 
 
Maak gebruik van de regels 112 tot en met 170 van tekst 6. 
Een kenmerk van de rechtsstaat is de scheiding van machten, de zogeheten 
‘trias politica’. In de regels 112-170 zijn actoren van één van de drie machten te 
herkennen. 

4p 20 a Welke macht is dit? 
b Noem van deze macht drie actoren die betrokken zijn bij het  

veiligheidsbeleid. Vermeld de taken of bevoegdheden van deze actoren. 
Maak gebruik of verwijs naar zinsneden uit tekst 6.
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De rechterlijke macht is zowel onafhankelijk van het politieke bestuur als 
onpartijdig.  

2p 21 Leg uit dat elk van deze voorwaarden belangrijk is in een rechtsstaat. 
 
Het aspect ‘veiligheid’ heeft in overheidsbeleid en in de criminologie steeds 
meer gewicht gekregen. In dit kader wordt gesproken over de 
veiligheidsparadox. 

2p 22 Wat wordt bedoeld met de veiligheidsparadox?  
 
Maak gebruik van de regels 112 tot en met 170 van tekst 6. 
De Klassieke School en de Moderne Richting zijn denkrichtingen die vaak 
tegenover elkaar worden geplaatst als het gaat om de vraag op welk mensbeeld 
het strafrechtstelsel moet worden gebaseerd. 

4p 23 Leg uit − met behulp van een voorbeeld uit de tekst − dat in het 
Veiligheidsprogramma zowel uitgangspunten van de Klassieke School als die 
van de Moderne Richting zijn te herkennen. Betrek de uitgangspunten van beide 
denkrichtingen in je uitleg. 
 
In een brochure die naar aanleiding van de nota Veiligheid begint bij voorkomen 
verscheen, stond onderstaande passage: 
“De brede, integrale aanpak die met Veiligheid begint bij voorkomen wordt 
beoogd, spreekt duidelijk uit de betrokkenheid van meerdere departementen bij 
het project. De ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Jeugd en Gezin, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en 
Wonen, Wijken en Integratie leveren allemaal hun bijdrage aan de ontwikkeling 
van beleid en wetgeving, gericht op het voorkomen en aanpakken van 
criminaliteit en overlast.” 
De brede, integrale aanpak van onveiligheid in de samenleving is tevens een 
antwoord op een knelpunt in het overheidsbestuur: het functioneren van de 
overheidsbureaucratie.  

2p 24 Leg uit welk knelpunt in de overheidsbureaucratie wordt bedoeld en welke 
oplossing de genoemde ‘brede, integrale aanpak’ van onveiligheid daarvoor 
biedt. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 5  Onderzoek naar de relatie muziekvideo’s en  
      opvattingen over seksuele relaties onder jongeren 

 

Inleiding  
Deze opgave heeft betrekking op een artikel uit het Tijdschrift voor 
Communicatiewetenschap, jaargang 36, nr. 4, 2008. In dat artikel wordt 
ingegaan op de vaak gevreesde samenhang tussen het kijken naar stereotiep 
seksueel getinte muziekvideo’s en de opvattingen van jongeren over 
seksualiteit. Verschillende fragmenten uit dit artikel staan in tekst 7 van het 
bronnenboekje.  
 

Lees de regels 1 tot en met 20 van tekst 7. 
3p 25 a Leg uit welke maatschappelijke functie van de media te herkennen is in het  

 tekstgedeelte. 
b Leg uit welke twee andere maatschappelijke functies van de media 

muziekvideo’s kunnen vervullen. 
 

In een samenleving treft men een dominante cultuur aan en diverse subculturen.  
2p 26 Zijn muziekprogramma’s van rappers, hiphop- en r&b-artiesten te beschouwen 

als uitingen van de dominante cultuur of een subcultuur? 
Leg je antwoord uit aan de hand van verschillen tussen de dominante cultuur en 
een subcultuur. 
 

In de regels 21-24 van tekst 7 staat dat opvattingen over seksualiteit beïnvloed 
zouden kunnen worden door het kijken naar videoclips. In de regels 25-27 staat 
dat het ook denkbaar is dat die beïnvloeding niet plaats vindt.  
Er zijn verschillende theorieën over de invloed en effecten van media.  

2p 27 Leg uit dat de theorie van de selectieve perceptie de beide zienswijzen in de 
regels 21-27 kan verklaren.  
 

Een andere theorie over de invloed en de effecten van media is de ‘uses and 
gratifications’-benadering. 

2p 28 Op welke manier kan de ‘uses and gratifications’-benadering de invloed en het 
effect van muziekvideo’s verklaren? 
 

Maak gebruik van de regels 28 tot en met 70 van tekst 7. 
De onderzoekers onderscheiden in dit tekstfragment verschillende groepen 
relevante variabelen. 

1p 29 Noem een afhankelijke variabele en een onafhankelijke variabele uit het 
tekstfragment. 

1p 30 Geef van een onafhankelijke variabele uit het tekstfragment een 
operationalisering. 
 

Maak gebruik van de regels 71 tot en met 102. 
Het is de vraag of de onderzoekers op grond van de gegevens in regels 71 - 94 
tot een generaliserende conclusie kunnen komen. 

2p 31 Welke kanttekening kan je maken bij de generaliseerbaarheid van de conclusie? 
Leg je antwoord uit. 
 

einde  einde  einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

VW-1034-a-11-1-o* 
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Opgave 1  De functies van politieke partijen 
 

tekst 1 
 
Hoewel Thorbecke ooit ‘woeling van 
partijschap’ met weerzin beschouwde, 
zijn politieke partijen sedertdien uit-
gegroeid tot een onmisbaar onderdeel 
van ons stelsel van representatieve 5 
democratie. Politieke partijen die 
functioneren in een representatieve 
democratie worden geacht belangrijke 
functies (kernfuncties) in samenhang te 
vervullen, bijvoorbeeld de afweging van 10 
verschillende meningen en belangen in 
een coherente visie op de publieke 
zaak. Dit is een van de meest wezen-
lijke functies van een politieke partij. 
 
De laatste decennia worden de traditio-15 
nele politieke partijen geconfronteerd 
met functieverlies: sommige functies – 
zoals de communicatiefunctie – worden 
in toenemende mate ook door andere 
actoren vervuld, en de vervulling van 20 
andere functies levert politieke partijen 
problemen op. Zo hebben veel politieke 
partijen vooral op lokaal niveau steeds 
meer moeite met het vinden van ge-
schikte kandidaten voor (lokale) lijsten. 25 
Het vertrouwen van burgers in politieke 
partijen is – hoewel vrij constant – 
stelselmatig lager dan het vertrouwen in 
bijvoorbeeld de Tweede Kamer, de 
regering, de televisie en de geschreven 30 
pers.  
 
Het ledental van politieke partijen is 
tussen 1993 en 2003 met ruim 17 pro-
cent gedaald. Anno 2009 is nog slechts 
2,5 procent van de kiesgerechtigden lid 35 
van een politieke partij en naar 
schatting is circa vijftien procent daar-
van binnen de politieke partij in eniger-
lei vorm actief, zodat de verkiezings-
programma’s en de kandidatenlijsten 40 
voor de volksvertegenwoordigingen, op 
basis waarvan de politieke democratie 

en het openbaar bestuur geacht worden 
te functioneren, door circa 50.000 
personen uit de totale bevolking worden 45 
bepaald.  
 
Waar vroeger politieke partijen de 
georganiseerde − verzuilde − samen-
leving representeerden staan zij nu 
voor de opgave een gefragmenteerde 50 
samenleving van gefragmenteerde 
burgers te representeren en dat is 
lastig. 
 
Partijen zijn hun ‘alleenrecht’ op de 
representatie van het volk kwijtgeraakt.  55 
Het gaat om het aan de orde stellen en 
benoemen van vraagstukken die in de 
samenleving leven: het oppakken van 
de problemen en preferenties van 
groepen in de bevolking, de politieke 60 
partij als ‘oog en oor’ van de samen-
leving. 
 
Het is de vraag in hoeverre politieke 
partijen bepaalde bevolkingsgroepen in 
de politiek vertegenwoordigen en in 65 
hoeverre zij niet veeleer het verlengstuk 
zijn van de partijleiding en (al of niet 
benoemde) ambtsdragers die draagvlak 
mobiliseren voor hun opvattingen en 
kandidaten.  70 
 
Hoe dan ook is het voortbestaan van de 
representatieve democratie niet denk-
baar zonder politieke partijen waarin 
geregistreerde leden en donateurs 
reële invloed uit kunnen oefenen op het 75 
programma, kandidatenlijsten en de 
keuze van de partijleider.  
De Raad benadrukt dat de voor onze 
representatieve democratie gewenste 
en noodzakelijke ‘georganiseerde 80 
inspraak en tegenspraak’ niet alleen 
gerealiseerd kan worden door politieke 
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partijen met een traditioneel 
verenigingskarakter, maar óók door 
andersoortige politieke formaties die 85 
geen of weinig leden hebben, maar wel 
geregistreerde donateurs.  

Die donateurs moeten dan wél reële 
invloed uit kunnen oefenen op het 
programma, kandidatenlijsten en de 90 
keuze van de partijleider. 

 
bron: de Raad voor het openbaar bestuur (Rob), (2009). Democratie vereist 
partijdigheid. Politieke partijen en formaties in beweging.  
 
 

Opgave 2  Klimaatconferentie in Kopenhagen 
 
tekst 2 
 
Klimaattop en daarna 
 
Drie weken voor het begin van de 
klimaatconferentie in Kopenhagen 
hebben de belangrijkste deelnemers 
het verwachtingspatroon drastisch 
getemperd. Er zal in de Deense 5 
hoofdstad geen gebrek zijn aan 
goede bedoelingen om de koolstof-
dioxide-uitstoot komende decennia 
terug te dringen. Maar die intenties 
zullen daar niet uit en te na in een 10 
alomvattende verdragstekst worden 
vastgelegd.  
Dit ontnuchterende nieuws kwam af-
gelopen weekeinde uit Singapore, waar 
de regeringsleiders van de Asia-Pacific 15 
Economic Cooperation bijeen waren. 
President Obama van de Verenigde 
Staten heeft er, na beraad met onder 
anderen zijn ambtgenoten Hu uit China 
en Medvedev uit Rusland, geconclu-20 
deerd dat een bindend akkoord onhaal-
baar is. Dat is geen verrassing. Daarop 
vooruitlopend sprak het hoofd van het 
klimaatbureau van de Verenigde 
Naties, de Nederlander De Boer, zater-25 
dag in deze krant dan ook de hoop uit 
dat een algemeen akkoord in Kopen-
hagen binnen een half jaar kan worden 
omgezet in een juridisch doortimmerd 
verdrag. 30 
 

Deze stap terug van Obama is pijnlijk. 
Ook voor hemzelf. Anders dan zijn 
voorganger Bush, die geen heil zag in 
mondiale klimaatbeheersing, mede 
omdat hij sceptisch was over de urgen-35 
tie van de ‘global warming’, heeft 
Obama zich wel verbonden aan de 
noodzaak tot actie. Maar ook hij heeft 
nu moeten inzien dat het verschil 
tussen zeggen en doen groter is dan 40 
verondersteld. 
 
Dat inzicht is hem niet alleen opge-
drongen door de Senaat, die geen 
haast maakt om een eerder door het 
Huis van Afgevaardigden nipt aan-45 
vaarde reductiewet in behandeling te 
nemen. Het Amerikaanse leiderschap is 
ook niet sterk genoeg om andere naties 
over de streep te trekken. 
 
En dat moet wel. Zonder medewerking 50 
van opkomende grootmachten als 
China, India en Brazilië kan er geen 
sprake zijn van een mondiaal beleid.  
De Nederlandse uitdrukking ‘verbeter 
de wereld, begin bij jezelf’ heeft in de 55 
wereld geen reële betekenis. 
Dat wil niet zeggen dat deze nieuwe 
industriemachten moeten worden af-
geschreven. Vooral China en India 
maken zich er al niet meer vanaf met 60 
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het argument dat ze pas aan reductie 
gaan doen als hun welvaart het Ameri-
kaanse of Europese peil heeft bereikt. 
Ze willen echter wel gelijk oversteken. 
Dat geldt nog meer voor de echte 65 
ontwikkelingslanden. 
Deze werkelijkheid moet onder ogen 
worden gezien. Het is niet anders. Dat 
hoeft geen ramp te zijn. Op een ak-

koord dat op papier bindend lijkt, maar 70 
het in de praktijk niet is, zit sowieso 
niemand te wachten. Het lot dat het 
Kyoto-protocol uit 1997 trof, verdient 
geen vervolg. Maar dat betekent niet 
dat er in Kopenhagen maar helemaal 75 
geen nieuwe initiatieven hoeven te 
worden ontplooid. 

 
 bron: NRC Handelsblad, 16 november 2009 (hoofdredactioneel commentaar) 
 
 
tekst 3 
 
‘Kopenhagen is geen alles-of-niets-situatie’ 
 
Onderstaande tekst is een interview 
met Yvo de Boer, hoofd van het 
klimaatbureau van de VN en in die 
functie coördinator van het onder-
handelingsproces tijdens de klimaattop 5 
in Kopenhagen. Het interview vond 
voorafgaand aan de klimaattop in 
Kopenhagen plaats en ging over zijn 
verwachtingen voor de klimaat-
conferentie. 10 
 
De doelstellingen voor de grote klimaat-
conferentie van volgende maand in 
Kopenhagen zijn naar beneden bij-
gesteld. Ook volgens Yvo de Boer, de 
Nederlander die als hoofd van het 15 
klimaatbureau van de Verenigde Naties 
het onderhandelingsproces coördineert, 
is er niet meer genoeg tijd om tot een 
afgerond, juridisch bindend verdrag te 
komen. Er is nog veel te veel tekst, zegt 20 
De Boer, die even in Den Haag is, 
onder andere om Tweede Kamerleden 
bij te praten.  
“Die tekst kan onmogelijk in zo’n korte 
tijd omgetoverd worden in een verdrag. 25 
Maar het is in Kopenhagen geen alles-
of-niets-situatie. Ik denk nog steeds dat 
er een sterk akkoord komt. Ik denk nog 
steeds dat we doelstellingen krijgen van 
industrielanden, helderheid van de 30 
grote ontwikkelingslanden en duidelijke 

afspraken over de financiering. En ik 
denk dat we afspraken krijgen waardoor 
het nieuwe raamwerk onmiddellijk 
operationeel wordt. Het vertalen daar-35 
van in een juridisch kader zal iets meer 
tijd vergen − een maand of zes.” 
Zullen de Verenigde Staten ooit bereid 
zijn een akkoord te ondertekenen dat 
lijkt op het Kyoto-protocol? 40 
“Waarom niet? Ze hebben ook het 
klimaatverdrag [uit 1992 in Rio de 
Janeiro, red.] ondertekend. Dat waren 
vagere afspraken, die gingen over 
inspanningsverplichtingen van de 45 
industrielanden als geheel. Nu is het 
veel specifieker. Het Kyoto-protocol is 
niet door Amerika afgewezen omdat het 
een internationaal verdrag was, maar 
omdat ontwikkelingslanden geen doel-50 
stellingen hadden en omdat men bang 
was dat dit schadelijk was voor de 
eigen economie.” 
Maar ook aan een nieuw verdrag zijn 
grote kosten verbonden en de 55 
financiële pijn zal nog steeds niet gelijk 
verdeeld worden? 
“Dat is waar. Maar de klimaatagenda 
staat niet langer op zichzelf. Een van 
de belangrijkste recente impulsen voor 60 
klimaatbeleid in Europa was, denk ik, 
dat Rusland de gaskraan naar Oekraïne 
heeft dichtgedraaid. Daardoor zijn drie 
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vraagstukken bij elkaar gekomen: 
zekerheid over de energievoorziening, 65 
concurrentiekracht en klimaat. Dat is 
een gemeenschappelijke agenda 
geworden. 
Landen zullen zeker op de korte termijn 
kosten maken en het zal tijd kosten om 70 
de imperfecties (tekortkomingen) op de 
internationale markt op te heffen. Maar 
in India hebben zeker 400 miljoen 
mensen geen toegang tot elektriciteit. 
Wat je niet hebt, kun je ook niet 75 
reduceren.  

Ontwikkelingslanden willen daarom 
kijken naar emissies per hoofd van de 
bevolking en de historische emissies. 
We hebben klimaatverandering − 80 
dankzij de wetenschap − een jaar of 
vijftien geleden ontdekt als serieus 
probleem. Maar toen had het Westen al 
honderd jaar van industriële ontwikke-
ling en vervuiling achter de rug. Wij zijn 85 
rijk geworden terwijl het probleem nog 
niet bestond. Dan kunnen we niet tegen 
ontwikkelingslanden zeggen: nu moeten 
jullie arm blijven om het probleem op te 
lossen.” 90 

 
bron: NRC Handelsblad, 14 november 2009 
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Opgave 3  Een theoretisch model betreffende de productie van  
      sensatie in televisienieuws 

 
tekst 4 
 
Introductie 
Het gebruik van sensatie in het nieuws is een veel bediscussieerd onderwerp 
onder zowel journalisten als hun critici. Sensationeel nieuws wordt meestal 
gezien als zorgwekkend, voornamelijk omdat wordt aangenomen dat sensatie de 
informatievoorziening aan burgers schaadt. Mocht dat zo zijn, dan wordt het 
voor deze burgers moeilijker hun rol in het democratisch proces te spelen. Dit 5 
gegeven maakt het interessant om sensatie in het nieuws te onderzoeken. 
Hoewel sensatie een aantal malen is bestudeerd binnen de context van de 
dagbladjournalistiek, gaat de meeste aandacht uit naar de televisiejournalistiek, 
in het bijzonder het televisienieuws. 
Daarbij is een toename in het gebruik van sensatie aangetoond in landen als de 10 
Verenigde Staten, Zweden, Denemarken en Nederland. Gezien de nog steeds 
prominente rol van het televisienieuws als informatiebron is deze aandacht niet 
verwonderlijk. Ook deze studie zal zich richten op sensatie1) in het 
televisienieuws. 
 

 
tekst 5 
 
Een theoretisch model van sensatie 
 
De wetenschappelijke literatuur over de productie van nieuws geeft aanleiding 
tot het formuleren van verklarende factoren op twee niveaus: het landenniveau 
en het zenderniveau. (…)  
Op landenniveau is een viertal verklarende factoren te onderscheiden, zoals in 
Figuur 1 te zien is. Een eerste factor op landenniveau is het niveau van de 5 
beschikbare technologie in een gegeven land op een gegeven moment. (…). 
In het model is deze factor slechts zijdelings weergegeven. (met behulp van 
stippellijntje) 
De tweede factor op landenniveau is de mate van concurrentiedruk op de markt 
voor televisienieuws.  10 
(…) 
De journalistieke cultuur is de derde variabele die we op landenniveau 
onderscheiden. De journalistieke cultuur kan variëren. De balans tussen 
verslaggeving en redactionele bewerking is hierbij een onderscheidende factor. 
(…). 

noot 1 De onderzoekers beschouwen sensatie als een theoretisch begrip dat kenmerken van  
 nieuwsberichten omvat die de aandacht trekken van het publiek. Die kenmerken hebben  
 betrekking op de inhoud (b.v. berichten met een gewelds- of seksuele lading), de audiovisuele  
 vormgeving (b.v. slow motion, beeldovergangen, gebruik van muziek) en de vertelwijze van het 
 bericht (b.v. persoonlijke elementen toevoegen aan een abstract verhaal). 
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Het mediabeleid is de vierde factor die van belang is. Tot het mediabeleid 
behoort de regelgeving aangaande sponsoring en reclame, en de financiering 15 
van publieke zenders.
 
 
figuur 1 
 
Een theoretisch model betreffende de productie van sensationeel 
nieuws 
 

Concurrentiedruk:
- Aantal inwoners
- Aantal zenders met nieuws

Jounalistieke cultuur

Technologisch niveau

Media beleid

Doelgroep zender

Type zender: Publiek
of commercieel 

Mate van sensatie in
het televisienieuws

Landenniveau

Zenderniveau
 

 
 
bron van tekst 4, 5 en figuur 1: Mariska Kleemans, Anna van Cauwenberge, 
Leen D’Haenens en Paul Hendriks Vettehen (2008). Op zoek naar verklaringen 
voor sensatie in het nieuws. Een vergelijking tussen Nederlandse, Vlaamse, 
Waalse, en Franse televisiejournaals. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 
nummer 4.  
 
In deze studie is een theoretisch model opgesteld ter verklaring voor verschillen 
in sensatie in televisienieuws tussen aanbieders en tussen landen. 
Het model is aan een eerste test onderworpen middels een kwantitatieve 
inhoudsanalyse op nieuwsberichten van publieke en commerciële aanbieders uit 
Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. 
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Opgave 4  Verklaringen voor daling van de criminaliteit 
 
tekst 6 
 
Geluk of wijsheid 
In New York ging strenger en gerichter 
optreden van de politie onder burge-
meester Giuliani en korpschef Bratton 
in de jaren negentig gepaard met een 
spectaculaire daling van de crimina-5 
liteit. In Nederland gaat het Veiligheids-
programma van premier Balkenende en 
oud-minister van Binnenlandse Zaken 
Remkes tien jaar later gepaard met een 
minstens zo indrukwekkende daling van 10 
de criminaliteit. (…) 
Is de sterke daling in de criminaliteit na 
2002 toe te schrijven aan gerichter 
politietoezicht, opsluiten van verslaafde 
veelplegers en andere maatregelen die 15 
onderdeel zijn van het 
Veiligheidsprogramma of heeft Neder-
land gewoon geluk gehad?  
 
De vraag naar de oorzaken van de 
daling in de criminaliteit is nu extra 20 
actueel omdat het er om gaat hangen of 
de ambitieuze doelstelling van het 
kabinet – 25 procent minder criminaliteit 
en overlast in het publieke domein in 
2010 vergeleken met 2002 – gehaald 25 
gaat worden. Er zijn duidelijke tekenen 
dat de daling in de criminaliteit is af-
gevlakt. Voor veel delicten is in 2008 
geen verdere daling te zien. Politie-
statistieken laten enkele stijgingen zien, 30 
bijvoorbeeld voor fietsdiefstal. Boven-
dien is het economisch klimaat om-
geslagen van gunstig naar buiten-
gewoon ongunstig – wat waarschijnlijk 
repercussies heeft voor het aantal 35 
diefstallen. Voor zowel beleidsmakers 
als uitvoerders is de grote vraag hoe de 
daling is vast te houden. (…) (blz. 5) 
 
We nemen een aantal veelgenoemde 
verklaringen en analyseren aan de 40 
hand van de internationale literatuur in 

welke mate deze factoren afzonderlijk 
een effect kunnen hebben gehad op de 
ontwikkeling van de criminaliteit. (…) 
(bladzijde 6) 45 
 
Als bron van gegevens over veel-
voorkomende criminaliteit gebruiken we 
hoofdzakelijk slachtofferenquêtes. 
De slachtofferenquêtes geven een 
betrouwbaarder beeld van de ontwikke-50 
ling van de criminaliteit dan de politie-
statistieken. (bladzijde 9) 
 
Conclusies 
We vatten de recente trends in de veel-
voorkomende criminaliteit in vier punten 
samen: (hier worden alleen de eerste 55 
twee punten genoemd) 
(1) De midden jaren negentig ingezette 
daling in diefstal versnelde na 2002 en 
vlakte af rond 2007; trends in verschil-
lende diefstaldelicten kennen sterke 60 
overeenkomsten. (…) 
(2) Geweld en vandalisme kennen na 
2003 een eenmalig forse daling. (…) 
 
Verklaringen gebaseerd op 
maatschappelijke ontwikkelingen 
Weinig maatschappelijke ontwikke-
lingen wijzen op een criminaliteits-65 
daling. De inkomensongelijkheid is niet 
verkleind, verbetering van de positie 
van tweede generatie allochtonen 
verloopt moeizaam, terwijl het aandeel 
van deze groep in de totale bevolking 70 
stijgt, voortijdige schoolverlating zonder 
startkwalificatie blijft een groot 
probleem, ontbinding van relaties 
neemt toe, het aantal kinderen dat 
onder toezicht wordt gesteld stijgt, de 75 
mate waarin beide partners werken en 
daardoor van huis zijn stijgt.  
De tweede helft van de jaren negentig 
kende een aantal voor de ontwikkeling 
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van de criminaliteit gunstige omstandig-80 
heden: het aantal jongeren nam af, de 
werkloosheid daalde sterk terwijl de 
arbeidsparticipatie van mannen steeg 
en het aantal heroïneverslaafden begon 
te dalen. Van de laatste twee factoren 85 
is bekend dat zij vooral een drukkend 
effect hebben op diefstal en niet op 
geweld – precies wat in de jaren negen-
tig is te zien. Na de eeuwwisseling 
werkt van deze drie gunstige factoren 90 
alleen de daling van het aantal heroïne-
verslaafden door. Voor het verklaren 
van de doorgaande daling in de 
vermogenscriminaliteit na 2002 is dit 
dus de enige bekende kandidaat.  95 
In reactie op groeiende (angst voor) 
criminaliteit kunnen burgers 
beschermingsmaatregelen nemen. Zo 
kan een goed slot de kans op succes 
van een poging tot diefstal verkleinen of 100 
in ieder geval de kosten ervan ver-
hogen. De sterke overeenkomst in 
trends in verschillende vormen van 
diefstal maakt het minder waarschijnlijk 
dat toegenomen private preventie de 105 
brede ontwikkeling in de vermogens-
criminaliteit kan verklaren. Dader-
gerelateerde ontwikkelingen vormen 
een meer waarschijnlijke verklaring 
voor overeenkomstige trends in 110 
delicten. 
 
Het Veiligheidsprogramma 
Het veiligheidsbeleid in de jaren sinds 
2002 is vervat in het Veiligheids-
programma ‘Naar een veiliger samen-
leving’, dat in 2007 is voortgezet met de 115 
nota ‘Veiligheid begint bij voorkomen’. 
De ingezette beleidsstrategie kent in 
totaal 161 individuele maatregelen. 
Enkele van de belangrijkste maat-
regelen zijn te groeperen in drie kern-120 
punten: 
1) Strenger en gerichter politieoptreden 
Toezicht van de politie moet sterker 
gericht zijn op plaatsen en tijdstippen 

met een verhoogd risico op criminaliteit, 125 
geweld en overlast (hot spots policing). 
Dit zijn plaatsen als stations, uitgaans-
gebieden, winkelcentra en onveilige 
pleinen en straten. In deze gebieden 
zijn vaak veel (verslaafde) veelplegers 130 
en risicojongeren actief. Het toezicht 
richt zich dus vooral op deze 
zogenoemde stelselmatige daders. Bij 
het aanpakken van daders werkt de 
politie samen met andere lokale 135 
partijen, zoals de gemeente en scholen. 
2) Intensivering van opsporing, 
vervolging en sanctionering  
De politie moet minder zaken met een 
opsporingsindicatie laten liggen. In de 140 
periode 2002-2006 moest het jaarlijkse 
aantal naar het Openbaar Ministerie 
doorgestuurde verdachten met 40.000 
omhoog. Een betere doorstroom in de 
justitiële keten moet er voor zorgen dat 145 
de twee aandachtsgroepen, veelplegers 
en criminele jongeren, vroegtijdiger, 
sneller en zekerder bestraft worden. 
Jongeren moeten sneller een aantal 
dagen vastzitten, hun eigendommen 150 
worden eerder verbeurd verklaard. Om 
de werkdruk van de rechterlijke macht 
niet verder te verhogen moet het OM 
meer zaken zelf afdoen. De detentie-
capaciteit gaat omhoog, onder meer 155 
door het delen van cellen en een 
soberder gevangenisregime. 
3) Langer opsluiten van (verslaafde) 
veelplegers  
Het veiligheidsprogramma koppelt voor 160 
veelplegers een hogere pakkans aan 
langere detentie (maximaal twee jaar; 
meer precies gaat het om een half jaar 
detentie en anderhalf jaar gerichte hulp 
en zorg). Door veelplegers voortaan 165 
niet uitsluitend te berechten voor het 
afzonderlijke delict, maar hun gehele 
criminele verleden in de berechting te 
laten meewegen, is deze groep lang-
duriger van straat te halen.170 
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naar: Ben Vollaard, Peter Versteegh en Jan van den Brakel (2009). 
Veelbelovende verklaringen voor de daling van de criminaliteit na 2002. 
Universiteit van Tilburg, Centraal Bureau voor de Statistiek, Politie Haaglanden.  
 
 

Opgave 5  Onderzoek naar de relatie muziekvideo’s en  
      opvattingen over seksuele relaties onder jongeren 

 
tekst 7 
 

Muziekvideo’s en opvattingen over seksuele relaties.  
Een enquête onder jongeren 

 
Inleiding  
Televisie bevat talrijke beelden van 
seksuele relaties en omdat televisie 
een belangrijke rol speelt in het leven 
van jongeren, wordt wel aangenomen 
dat televisie ook een functie vervult als 5 
opvoeder op dit terrein. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat met enige regel-
maat zorg wordt uitgesproken over de 
rol die televisie en andere media spelen 
in de beeldvorming bij jongeren over 10 
seksuele relaties. De vrees bestaat dat 
jongeren een vertekend beeld van 
seksuele relaties krijgen (Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
2007). Die zorg wordt met name geuit 15 
ten aanzien van televisiegenres waarin 
een duidelijk stereotiep beeld van 
seksuele relaties zichtbaar is, zoals 
muziekvideo’s van rappers, hiphop- en 
r&b-artiesten. (…) 20 
Aan de ene kant lijkt het aannemelijk 
dat dit onder jongeren populaire genre 
een rol kan spelen in de vorming van de 
opvattingen over seks. (…) 
Anderzijds is het denkbaar dat er niet of 25 
nauwelijks invloed uitgaat van video-
clips, (…). 
 
In het hieronder gepresenteerde onder-
zoek proberen we meer inzicht te 
krijgen in de relatie tussen het kijken 30 
naar muziekvideo’s en diverse typen 
opvattingen over seksuele relaties. Het 
onderzoek onderscheidt zich van 

voorgaande studies omdat er meer 
relevante variabelen tegelijkertijd 35 
worden onderzocht en omdat de 
operationaliseringen expliciet zijn 
toegespitst op muziekvideo’s. 
 
De eerste groep relevante variabelen 
zijn de opvattingen over seksuele 40 
relaties die in voorgaand inhouds-
analytisch onderzoek naar muziek-
video’s naar voren komen (Ward, 
1995). Deze zijn in te delen in twee 
typen: (a) opvattingen over de seksuele 45 
rollen van mannen en vrouwen – 
mannen zijn de baas in seksuele 
relaties en vrouwen gedragen zich als 
lustobjecten en (b) opvattingen over de 
vrijblijvendheid van seksuele relaties in 50 
het algemeen – seks zou een recreatief 
tijdverdrijf zijn zonder consequenties. 
 
Een tweede groep relevante variabelen 
heeft betrekking op de blootstelling aan 
muziekvideo’s. In de studie van Strouse 55 
et al. (1994), die werd uitgevoerd onder 
458 jongeren van 11-16 jaar, bleek het 
praten met vrienden over MTV evenals 
het kijken naar deze clips positief 
samen te hangen met de acceptatie van 60 
ongewenste intimiteiten. De redenering 
waarom het praten over clips zou 
samenhangen met seksuele opvat-
tingen is analoog aan de redenering 
waarom kijktijd van invloed zou zijn. 65 
Naarmate men er meer over praat en 
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meer kijkt is het aannemelijker dat de 
clips een grotere rol spelen bij het 
vormen en in stand houden van op-
vattingen. 70 
 
Methode 
Respondenten en procedure 
De variabelen werden geoperationali-
seerd in een schriftelijke vragenlijst die 
werd afgenomen bij 384 leerlingen 
(61% vrouwen) tussen de 13 en 18 jaar 
(M = 15,7) op een viertal scholen. Van 75 
de respondenten gaf 42% aan dat zij 
zich tot een andere bevolkingsgroep 
dan de Nederlandse rekenden (Marok-
kaans 12%, Turks 12%, Surinaams 7%, 
Antilliaans 3%, overige 8%). 80 
De respondenten zijn afkomstig uit drie 
leerjaren van vier opleidingstypen, te 
weten VMBO, HAVO, VWO en MBO. 
VWO en HAVO zijn algemeen vormen-

de opleidingen die voorbereiden op het 85 
hoger onderwijs; VMBO en MBO zijn 
beroepsopleidingen. (…). Voor dit 
onderzoek zijn de respondenten 
ingedeeld in twee opleidingsniveaus 
(VMBO/MBO, n = 205, versus 90 
HAVO/VWO, n = 179). De vragenlijsten  
zijn schriftelijk afgenomen in school-
klassen in aanwezigheid van een 
docent. 
 
Conclusie 
Onder jongeren van 13 tot 18 jaar 95 
hangen de kijktijd naar en het praten 
over rap- en hiphopvideoclips enerzijds, 
positief samen met het onderschrijven 
van de traditionele ideeën dat mannen 
seksuele relaties domineren en dat 100 
vrouwen zich gedragen als lustobjecten 
anderzijds. 

 
naar: Hans Beentjes, Ruben Konig en Daphne Krzeszewski (2008). Tijdschrift  
   voor Communicatiewetenschap, nummer 4. 

 
 

einde  VW-1034-a-11-1-b* 
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Examen VWO 

2010 
tijdvak 1 

donderdag 20 mei 
9.00 - 12.00 uur 

 maatschappijwetenschappen  
tevens oud programma maatschappijleer 

 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal 
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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, dan worden 
alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1  Sensatie in het Nederlandse televisienieuws 
 
Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Het televisienieuws is de afgelopen decennia steeds sensationeler geworden. 
Deze conclusie trekt communicatiewetenschapper Koos Nuijten van de Radboud 
Universiteit van Nijmegen in zijn onderzoek ‘Sensatie in het Nederlandse 
televisienieuws 1980-2004’ waarop hij in september 2007 promoveerde.  
Het onderzoek van Nuijten kreeg veel aandacht in de media. Over zijn 
onderzoek en de publiciteit hierover verscheen een artikel in Vox, het 
Universiteitsblad van de Radboud Universiteit Nijmegen (tekst 1). 
 
Lees de regels 1 tot en met 115 van tekst 1. 
De auteur noemt een aantal dagbladen dat contact heeft gezocht met Nuijten 
(zie de regels 1 tot en met 9). 

3p 1 Tot welk type dagblad behoren zowel de Volkskrant, Trouw als NRC 
Handelsblad? 
Leg op grond van twee kenmerken van dit type dagblad uit waarom deze 
dagbladen over dit onderzoek hebben bericht. 
 
Maak gebruik van de regels 1 tot en met 115. 
Koos Nuijten heeft onderzoek gedaan naar sensatie in het Nederlandse 
televisienieuws in de periode 1980-2004. 

4p 2 Leg aan de hand van de politieke functies van de media uit wat de relevantie is 
van zijn onderzoek. Ga uit van twee functies van de media in het politieke 
proces van besluitvorming. 
 
Het belangrijkste onderzoeksresultaat van Nuijten is dat het televisienieuws 
sensationeler is geworden (regels 75-77). 
Eisen waaraan wetenschappelijk onderzoek moet voldoen, zijn betrouwbaarheid 
en validiteit. Het onderzoek van Nuijten voldoet aan deze eisen. 

2p 3 Wat wordt bedoeld met de eis van betrouwbaarheid? Geef een citaat uit tekst 1 
dat te maken heeft met de betrouwbaarheid van het onderzoek.  

2p 4 Wat wordt bedoeld met de eis van validiteit? Geef een citaat uit tekst 1 dat te 
maken heeft met de validiteit van het onderzoek.  
 
De zorgen over de komst van commerciële televisie betroffen niet alleen het 
‘algemeen onbehagen over het nieuws’ maar ook het aanbod van de overige 
programma’s van de commerciële tv-zenders. 

2p 5 Noem twee bezwaren die worden ingebracht tegen het programma-aanbod van 
commerciële tv-zenders. 

2p 6 Leg uit door welke regels of voorschriften uit de Mediawet deze bezwaren 
minder of niet gelden voor het programma-aanbod van de publieke omroep. Ga 
uit van twee regels of voorschriften uit de Mediawet.
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De tendens naar meer sensatie in de nieuwsvoorziening wordt ook verklaard 
met het begrip medialogica.  

3p 7 Leg het begrip medialogica uit.  
 
In de tekst staat dat de nieuwsrubrieken van commerciële zenders sensationeler 
zijn dan het NOS Journaal van de publieke omroep (regels 79-82). 

2p 8 Leg uit waarom de nieuwsrubrieken van commerciële zenders sensationeler zijn 
dan het NOS Journaal. Betrek in je antwoord een verschil tussen commerciële 
zenders en publieke omroep.  
 
De taak om een dagelijks nieuwsprogramma te maken is binnen de Publieke 
Omroep toebedeeld aan de NOS. 

2p 9 Geef één reden waarom deze taak juist aan de NOS is toebedeeld en niet aan 
een omroepvereniging.  
 
Lees de regels 116 tot en met 149. 
Nuijten beweert dat sensatie in de nieuwsberichtgeving ook positieve gevolgen 
kan hebben voor het begrijpen en onthouden van nieuwsberichten. 

2p 10 Leg uit met welk begrip uit de communicatiewetenschappen je deze bewering 
kunt ondersteunen. 
 
Het vak maatschappijwetenschappen kent verschillende benaderingswijzen van 
maatschappelijke en politieke problemen. Aan de hand van deze verschillende 
benaderingswijzen kun je een maatschappelijk probleem analyseren, in dit geval 
‘sensatie in het Nederlandse televisienieuws’. 
In de tekst zijn verschillende aspecten van de sociaaleconomische en sociaal-
culturele benaderingswijze te herkennen. Aspecten van de politiek-juridische 
benaderingswijze zijn niet direct herkenbaar. 

2p 11 Formuleer bij de politiek-juridische benaderingswijze twee analysevragen 
over het maatschappelijk probleem ‘sensatie in het Nederlandse 
televisienieuws’. 
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Opgave 2  De kredietcrisis  
 
Bij deze opgave hoort tekst 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De laatste maanden van 2008 en het hele jaar 2009 werd het nieuws in de 
wereld gedomineerd door een financiële crisis, ook wel de kredietcrisis 
genoemd.  
In tekst 2 wordt uitgelegd hoe deze crisis ontstond en hoe de crisis zich tot eind 
2008 ontwikkelde. 
 
Lees tekst 2. 
De verhoudingen tussen de staten kunnen op twee manieren beschreven 
worden. Mede als gevolg van de globalisering is het klassieke beeld van de 
internationale orde niet adequaat om de huidige wereldorde te beschrijven.  

5p 12 Leg uit – met behulp van twee gegevens uit tekst 2 – dat als gevolg van de 
globalisering het klassieke beeld van de internationale orde niet meer voldoet 
om de huidige wereldorde adequaat te beschrijven. Vermeld eerst wat 
globalisering inhoudt. 
 
 

Opgave 3  Gevolg van de kredietcrisis: toetreding IJsland tot de  
      Europese Unie 

 
Bij deze opgave hoort tekst 3 uit het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 3. 
Nederland heeft aangedrongen op een goede afhandeling van de Icesave-
kwestie. Dit geldt als een harde voorwaarde voor IJsland om EU-lid te worden. 
Daarnaast gelden formele voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie. 
De toetsing aan de EU-criteria zal serieus gebeuren (regels 55-56). De 
onderhandelingen met IJsland zullen sneller verlopen dan die met Turkije en 
Macedonië (regels 20-26).  

2p 13 Geef twee redenen waarom de onderhandelingen met IJsland waarschijnlijk 
sneller zullen verlopen dan die met Turkije en Macedonië. Maak gebruik van 
twee formele criteria voor toetreding tot de Europese Unie.  
 
De wenselijkheid tot uitbreiding van de EU is één van de vraagstukken waarmee 
de lidstaten van de EU te maken hebben. Elke lidstaat, en ook IJsland als 
toekomstige lidstaat, heeft te maken met een ander dilemma. 

3p 14 Leg uit met welk dilemma IJsland als aspirant-lidstaat van de EU te maken krijgt. 
Verwijs in je uitleg naar gegevens uit de tekst.  
 
Als IJsland naar verwachting in 2012 of 2013 toetreedt tot de EU dan verwerven 
de burgers van IJsland het Europees burgerschap. 

2p 15 Welke rechten krijgen de IJslandse burgers dan? Noem er twee.
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Opgave 4  Politieke besluitvorming: de waarde van  
      opiniepeilingen 

 
Bij deze opgave horen de tekst 4 en de tabellen 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Continu wordt gemeten op hoeveel zetels de politieke partijen ‘staan’. Over de 
betekenis van opiniepeilingen voor de werking van de democratie verscheen in 
2006 een boek geschreven door W.L. Tiemeijer: Wat 93,7 procent van de 
Nederlanders moet weten over opiniepeilingen.  
In tekst 4 is een passage uit dit boek opgenomen. Deze passage heeft 
betrekking op de invloed van opiniepeilingen op het stemgedrag van de kiezer 
en op het nieuws. 
 
Lees de regels 1 tot en met 45 van tekst 4 en zie tabel 1. 
In de regels 10-16 geeft de auteur een definitie van strategisch stemmen. 

3p 16 Leg uit dat het Nederlandse kiesstelsel strategisch stemmen in de hand werkt. 
2p 17 Geef op grond van tabel 1 een voorbeeld van hoe een kiezer strategisch kan 

stemmen.  
 
In de regels 18-22 van tekst 4 staat: “Strategische kiezers denken dat de vraag 
welk beleid we de komende vier jaar krijgen, meer afhangt van wie er gaat 
regeren dan van de exacte samenstelling van het parlement”.  

2p 18 Komt deze denkwijze meer overeen met dualisme of monisme in de politieke 
besluitvorming? Leg je antwoord uit.  
 
Bekijk tabel 1 en 2. 
Uit de peilingen en de verkiezingsuitslagen blijkt dat de SGP constant op twee 
zetels staat. Het aantal zetels uit peilingen en verkiezingen bij het CDA 
schommelt tussen de 44 en 34. 

3p 19 Tot welke stroming behoort zowel de SGP als het CDA? 
Leg uit waarom de peilingen en verkiezingsuitslagen van de SGP zo’n stabiel 
patroon vertonen en die van het CDA niet. Betrek in je uitleg een kenmerkend 
verschil in identiteit en een kenmerkend verschil in achterban tussen SGP en 
CDA. 
 
Politieke partijen kan men indelen aan de hand van begrippentegenstellingen 
zoals links–rechts. 

2p 20 Plaats drie partijen uit tabel 2 op de linkerkant van de links–rechtsschaal aan de 
hand van de sociaaleconomische betekenis van het begrip ‘links’. 
Licht deze sociaaleconomische betekenis van het begrip ‘links’ toe.  
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Politieke partijen spelen een belangrijke rol rond de Tweede Kamerverkiezingen. 
3p 21 Welke functies vervullen politieke partijen rond deze verkiezingen? 

Noem er drie en licht elke functie toe.  
 
Lees de regels 46 tot en met 82 van tekst 4. 
Op dit tekstgedeelte kun je het begrip framing toepassen.  

2p 22 Wat houdt framing in? 
Leg uit welk mediaframe op het tekstfragment van toepassing is.  
 
Lees de regels 83 tot en met 132 van tekst 4. 
RTL Nieuws publiceerde een dag na het verkiezingsdebat in 2003 een enquête 
van Intomart (zie de regels 106-114). Tiemeijer citeerde de uitspraak van  
Van Praag en Geijtenbeek dat de media klakkeloos de resultaten van het 
Intomartonderzoek overnamen en geen enkele journalist hier een kritische 
kanttekening bij plaatste (regels 123-132). 

2p 23 Leg uit welke kanttekening je kunt plaatsen bij de conclusies op basis van de 
enquête van Intomart. 
 
 

Opgave 5  Sociale veiligheid ontsleuteld 
 
Bij deze opgave horen de teksten 5 en 6 en figuur 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben 
onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport opgesteld 
over de effectiviteit van maatregelen die de kabinetten-Balkenende I (2002-
2003), II (2003-2006) en III (2006-2007) hebben genomen om de criminaliteit, 
overlast en onveiligheidsbeleving terug te dringen. Het tegengaan van 
criminaliteit, overlast in de openbare ruimte en onveiligheidsbeleving wordt het 
vergroten van de sociale veiligheid genoemd. 
De titel van dit rapport dat op 9 juli 2008 verscheen, is: Sociale veiligheid 
ontsleuteld, veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid.  
 
Deze opgave bevat vragen naar aanleiding van het rapport van de SCP-
onderzoekers. 
 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie zijn vanuit 
verschillende taken van de overheid betrokken bij het veiligheidsbeleid. 

2p 24 Noem van elk ministerie een taak met betrekking tot het veiligheidsbeleid. 
 
Het verschijnen van het rapport Sociale veiligheid ontsleuteld? kun je plaatsen in 
één van de fasen van het systeemmodel van het proces van de politieke 
besluitvorming.  

2p 25 Welke fase van het systeemmodel van het proces van de politieke 
besluitvorming is dat? Licht je antwoord toe.  
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Lees tekst 5. 
In de regels 17-20 wordt gesproken over “empirische bevindingen over de 
effectiviteit van maatregelen om de criminaliteit, overlast en 
onveiligheidsbeleving terug te dringen.” De onderzoekers hebben 152 
Nederlandse empirische onderzoeken in kaart gebracht. Eén van hun 
bevindingen was dat 55 procent van deze empirische onderzoeken niet 
experimenteel van opzet was. Daarom is het moeilijk vast te stellen of een 
bepaalde overheidsmaatregel effect heeft gehad. Bijvoorbeeld: Is het 
aannemelijk dat cameratoezicht leidt tot minder geweld? (regels 27-28). 

3p 26 Beschrijf een experimentele onderzoeksopzet om te kunnen concluderen of 
cameratoezicht al dan niet leidt tot minder geweld.  
 
Zie figuur 1. 
De gegevens in figuur 1 geven inzicht in de omvang van de verborgen 
criminaliteit of het zogenoemde dark number.  

2p 27 Op wat voor soort onderzoek zijn de gegevens van figuur 1.1b gebaseerd en op 
welke wijze kan de omvang van het dark number van geweldscriminaliteit 
worden berekend?  
 

2p 28 Noem een ander type van kwantitatief onderzoek dan gebruikt is in figuur 1 dat 
gegevens oplevert over het dark number. Geef een omschrijving en vermeld 
welke kanttekening je kunt plaatsen bij de resultaten van dit type onderzoek.  
 
Zie figuur 1. 
In de figuur zie je van 1996 tot 2002 een stijging van de totale criminaliteit.  
Ook in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw is de totale criminaliteit 
gestegen. 
Onderzoekers en politici hebben de stijging van de criminaliteit in relatie 
gebracht met maatschappelijke ontwikkelingen. Eén van die ontwikkelingen is 
vermindering van de sociale cohesie in de samenleving. 

3p 29 Leg uit dat vermindering van de sociale cohesie een verklaring kan zijn voor de 
stijging van de criminaliteit. Betrek in je uitleg twee voorbeelden van 
vermindering van de sociale cohesie. 
 
Maak gebruik van tekst 6. 
Op pagina 38 van het rapport Sociale veiligheid ontsleuteld? staat:  
“Een doeltreffend criminaliteitsbeleid omvat een mix van preventie en repressie.”  

3p 30 Leg per hoofdlijn van het veiligheidsbeleid in tekst 6 uit of de nadruk ligt op 
repressief of op preventief beleid. Illustreer elke uitleg met een citaat waaruit het 
repressieve of het preventieve karakter blijkt.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

Pagina: 556Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1034-a-10-1-o 8 lees verder ►►►

Zie de regels 18 tot en met 25 van tekst 6. 
Het OM kan meer zaken zelf afdoen om de druk op de rechterlijke macht te 
verlichten (regels 23-25). Het OM kan sancties opleggen (in plaats van zaken 
voor te leggen aan de rechter): de zogenaamde OM-afdoening. 

2p 31 Noem twee andere mogelijkheden die het OM tot zijn beschikking heeft om de 
druk op de rechterlijke macht te verlichten. 
 
Maak gebruik van het tekstfragment ‘De tweede beleidslijn’ (regels 26 tot en met 
61). 
De overheid heeft de beschikking over een hele reeks van maatregelen die ze 
kan inzetten om de veiligheid van haar burgers te vergroten. In dit fragment 
wordt een aantal maatregelen genoemd. De keuze voor deze maatregelen raakt 
de discussie over het dilemma van de overheid in de rechtsstaat. 

3p 32 Wat houdt het dilemma van de overheid in de rechtsstaat in? 
Leg vervolgens uit dat dit dilemma kan ontstaan bij het nemen van maatregelen 
die vallen onder de tweede beleidslijn ‘toezicht en handhaving’. Doe dit aan de 
hand van een voorbeeld van een overheidsmaatregel uit dit tekstfragment.  
 
De onderzoekers concluderen op grond van hun onderzoek dat verhoging van 
de pakkans een generaal preventieve werking heeft.  

4p 33 Noem twee theorieën over de oorzaken van criminaliteit die kunnen verklaren 
dat verhoging van de pakkans een generaal preventieve werking heeft. Vermeld 
vervolgens welke verklaring elk van die theorieën voor die preventieve werking 
geeft. 
 
In de regels 9-12 van tekst 6 staat dat veelplegers en criminele jongeren meer 
op maat (of persoonsgericht) bestraft moeten worden. Elders in het rapport 
wordt de veronderstelling geuit dat maatwerk in de sanctietoepassing de kans 
op recidive verlaagt. Door niet langer te kiezen voor een delictgebonden, maar 
voor een persoonsgebonden aanpak zouden sancties en nazorg effectiever zijn. 
In het strafrecht spelen verschillende theorieën over de rechtvaardiging van straf 
een rol. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve 
rechtvaardigingstheorieën. 

2p 34 Sluit een persoonsgebonden aanpak meer aan bij absolute of bij relatieve 
rechtvaardigingstheorieën? Licht je antwoord toe. 
 

einde  VW-1034-a-10-1-o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  Sensatie in het Nederlandse televisienieuws 
 

tekst 1 
 
Koos Nuijten promoveert op een onderzoek naar sensatie in het Nederlandse 
televisienieuws. 
 
Sinds Koos Nuijten (30) maandag 
terugkwam op zijn werk heeft de 
telefoon niet stilgestaan. Ze wisten 
hem allemaal te vinden: de Volkskrant, 
Trouw, De Gelderlander, NRC 5 
Handelsblad, het NOS Journaal, SBS 
Nieuws, RTL Nieuws, “en ik weet niet 
eens meer in welke radio-uitzending ik 
nou zat”. 
(...) 
Zijn onderzoek naar televisienieuws 10 
beslaat de periode tussen 1980 en 
2004. Een periode waarin het televisie-
landschap – in de woorden van Nuijten 
– een ‘commerciële revolutie’ door-
maakte. Als je in 1987 de televisie 15 
aanzette, had je de keuze uit twee 
Nederlandse zenders: Nederland 1 en 
Nederland 2. Twee jaar later kwam de 
eerste commerciële zender, RTL 
Véronique (later RTL 4). In 2004 kende 20 
Nederland al tien zenders die zich 
richtten op de Nederlandse markt, 
waarvan zeven commerciële zenders. 
Die ontwikkeling is van meet af aan 
met grote zorg gadegeslagen. “Ik heb 25 
de nieuwsberichten over televisie-
nieuws van de afgelopen zeven jaar 
uitgeknipt en daaruit spreekt een 
algemeen onbehagen over het 
nieuws”, zegt Nuijten. NOS-voorzitter 30 
Van der Louw waarschuwt in 1995 dat 
steeds sterker commercieel gestuurde 
programmering leidt tot sensatiezucht, 
het in gevaar komen van een 
onafhankelijke journalistieke aanpak 35 
en een oppervlakkige human-interest 
benadering. (...) 
 
Maar niemand neemt de proef op de 
som. Dat heeft Nuijten met zijn onder-

zoek wel gedaan. Hij heeft gekeken of 40 
het nou echt zo is dat het televisie-
nieuws sensationeler is geworden en 
als dat zo is, of dat komt door de 
toegenomen concurrentie. Hij stelde 
zestien kenmerken op van sensatie en 45 
keek of die kenmerken bij kijkers de 
verwachte sensatie opriepen. En hij 
dook de archieven van de omroepen 
in. (…) 
Nuijten analyseerde een kleine 3400 50 
nieuwsitems van acht nieuwsrubrieken, 
waaronder het NOS Journaal,  
RTL Nieuws, SBS Hart van Nederland, 
RTL 5 in het land en RTL Editie NL.  
“Ik had Ed van Westerloo (voormalig 55 
hoofdredacteur van het NOS Journaal, 
red.) aan de telefoon en hij zei: ‘Wat 
kun je nou zeggen op basis van 3373 
items? Wij hebben er heel veel meer 
gemaakt.’ En dat is natuurlijk ook zo. 60 
Ik heb steekproeven genomen”, vertelt 
Nuijten. “Verspreid over 25 jaar 
hebben we dertien keer een hele week 
aan nieuwsitems geanalyseerd. Ik 
meen dat we op basis daarvan een 65 
goede indruk hebben van de inhoud 
van het nieuws.” 
In de Thomas van Aquinostraat richtte 
Nuijten een kijkruimte in. Van tevoren 
getrainde derdejaars communicatie-70 
studenten turfden daar per item welke 
beelden, geluiden, emoties en camera-
technieken passeerden. Monniken-
werk. 
Maar de conclusie was duidelijk: het 75 
televisienieuws is inderdaad sensatio-
neler geworden en dat hangt samen 
met de toegenomen concurrentie 
tussen zenders. Commerciële nieuws-
zenders hebben nieuws dat op een 80 
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aantal kenmerken sensationeler is dan 
het aanbod van het NOS Journaal. 
Maar ook het NOS Journaal is de 
afgelopen jaren sensationeler ge-
worden. Wat betreft sensationele 85 
onderwerpen doet het niet onder voor 
het RTL 4 Nieuws. In de jaren tachtig 
had het NOS Journaal nog geen 
concurrentie en hoefde het minder 
rekening te houden met de behoeften 90 
van kijkers. Nu doet het dat wel. De 
communicatiestudenten turfden onder 
meer ongelukken, rampen, branden, 
criminaliteit, seks en terrorisme. (…) 
Op het nieuws zien we verder meer 95 
sirenes, schreeuwende, huilende of 
zingende mensen. (...) 
Televisiemakers zetten hun camera-
techniek vaker in om kijkers te prikke-
len. Zo zijn er meer close-ups en is het 100 
aantal shots per item toegenomen. 
Close-ups trekken de aandacht van de 
kijker. (...) 
SBS Hart van Nederland scoort van de 
acht onderzochte nieuwsprogramma’s 105 
het hoogst wat sensatie betreft. Het 
programma is op negen kenmerken 
sensationeler dan items uit het NOS 
Journaal. In de RTL-items komen meer 
emoties voor, zijn meer close-ups en 110 
wordt meer geknipt. Ook is het RTL-
nieuws vaker toegesneden op 
personen. Dat laatste is dé truc om 
abstracte onderwerpen een menselijk 
gezicht te geven. 115 

Sensatie kan ervoor zorgen dat de 
kern van de informatie beter overkomt. 
Dat is de positieve kant van sensatie. 
Neem het item over het vijfjarige 
jongetje dat in een garage in het 120 
Noord-Franse Roubaix werd 
gevonden, ontvoerd door een pedofiel 
die net op vrije voeten was. In de 
journaaluitzending werd het nieuws 
over de kleuter gevolgd door een shot 125 
waarin president Sarkozy een nieuwe 
maatregel afkondigt om pedofielen 
langer vast te houden. “Dit is een 
schoolvoorbeeld van waar ik het over 
heb. Het persoonlijke verhaal over dat 130 
jongetje trekt meteen de aandacht van 
de kijker. Terwijl dat jongetje een week 
later al helemaal niet meer belangrijk 
is voor de gemiddelde Fransman. Maar 
als ze alleen Sarkozy met zijn maat-135 
regel in beeld hadden gebracht was 
het item de kijker waarschijnlijk 
helemaal niet bijgebleven. Het eerste 
deel van het item functioneert dus als 
bruggetje om die taaiere informatie te 140 
onthouden. Als het inderdaad zo werkt, 
zeg ik: hoera sensatie!” 
Aan de andere kant: sensatie kan er 
ook voor zorgen dat kijkers hun aan-
dacht richten op een deel van de 145 
boodschap, waardoor de kern van het 
verhaal niet of niet juist overkomt. (…) 
Je moet sensatie verstandig 
gebruiken, adviseert Nuijten. 

 
bron: naar Martine Zuidweg, Vox, jaargang 8, nr. 2, 6 september 2007  
 
 
 
 

Pagina: 560Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1034-a-10-1-b 4 lees verder ►►►

Opgave 2  De kredietcrisis 
 
tekst 2 
 
Financiële crisis 
 
In maart 2007 begint de huizenmarkt in 
de Verenigde Staten in te storten. Een 
groot aantal huizenkopers kan zijn 
hypotheek niet meer betalen waardoor 
er onrust ontstaat op de Amerikaanse 5 
markt. Wanneer twee grote 
Amerikaanse hypotheekbanken door 
wanbetalingen van hun klanten op het 
randje van een faillissement staan, 
begint men te spreken van een 10 
kredietcrisis.  
(...) 
Invloed op de wereld 
Aanvankelijk denken Europese leiders 
dat de onrust die veroorzaakt is door 
het instorten van de Amerikaanse 15 
huizenmarkt weinig invloed zal hebben 
op de economische groei in de Euro-
pese Unie. Helaas blijkt deze ver-
wachting niet uit te komen. Doordat de 
internationale markten sterk met elkaar 20 
verbonden zijn, verslechtert het 
economische klimaat in de eurozone 
wel degelijk door de kredietcrisis en 
het wordt moeilijker om daar met het 
rentebeleid verandering in te brengen. 25 
Het ingrijpen van de Europees 
Centrale Bank met honderden 
miljarden euro’s om de boel tot 
bedaren te brengen heeft weinig effect. 
De paniek op de Europese markten 30 
neemt alleen maar toe. In november 
2008 is er voor het eerst sprake van 
recessie in de eurozone. 
In september 2008 beleven de beurzen 
op Wall Street de sterkste daling op 35 
één dag sinds de aanslagen van 11 
september 2001, nadat de Ameri-
kaanse bank Lehman Brothers uitstel 
van betaling heeft moeten aanvragen. 
Er wordt gesproken van een ‘vrije val’ 40 

of ‘meltdown’. Ook elders in de wereld 
kelderen de beurskoersen.  
(...) 
Aanpak financiële crisis 
Zowel in de Verenigde Staten als in 
Europa tonen de overheden een toe-45 
genomen betrokkenheid bij de krediet-
crisis. De Amerikaanse overheid neemt 
de verlieslijdende hypotheekbanken 
Freddie Mac en Fannie Mae over. Het 
is een van de grootste reddingsacties 50 
van de Amerikaanse overheid ooit. 
Daarnaast komt zij met een reddings-
plan voor de Amerikaanse financiële 
sector van 700 miljard dollar. (...) 
In oktober 2008 bereiken de Europese 55 
ministers van Financiën van de euro-
landen een principeakkoord over het 
instellen van een garantie op spaar-
tegoeden in de EU voor een bedrag 
van minstens 50.000 euro. Nederland 60 
heeft de garantie op spaargeld zelfs tot 
100.000 euro verhoogd. Dit alles om te 
voorkomen dat mensen massaal hun 
geld opnemen. Eerder zijn in Ierland 
en Duitsland al maatregelen van deze 65 
strekking genomen. Ook tonen de 
regeringsleiders zich bereid over te 
gaan tot liquiditeitssteun via de 
centrale banken. 
Zelfs ‘gezonde’ banken hebben onder 70 
de crisis te leiden. Nadat Fortis en 
ABN-Amro feitelijk genationaliseerd 
zijn, ontvangt ING een kapitaalinjectie 
van 10 miljard van de Nederlandse 
overheid.  75 
(...) 
De vijftien landen van de eurozone 
hebben op 12 oktober afgesproken om 
garant te staan voor leningen tussen 
banken. Een vlot kredietverkeer tussen 
banken zou de financiële sector 80 

Pagina: 561Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1034-a-10-1-b 5 lees verder ►►►

moeten versterken. De maatregel is 
onderdeel van een totaalpakket dat de 
Europese burger vertrouwen in de 
economie moet geven. Bij dit pakket 
aan maatregelen past ook de 85 
topontmoeting van de twintig 
machtigste industrielanden (G20) die 
op 15 november in Washington plaats-
vond. Om in de toekomst een nieuwe 
financiële crisis te voorkomen heeft de 90 
EU een lijst van wensen opgesteld die 
bij deze top is ingebracht. Zo wil de EU 

dat de rol van het IMF wordt gemoder-
niseerd en dat het IMF een versterkte 
centrale rol krijgt in het internationale 95 
financiële systeem. (...) 
In april 2009 zal de G20 opnieuw bij 
elkaar komen. Dominique Strauss-
Kahn, hoofd van het IMF, heeft al laten 
weten dat het IMF binnen zes maan-100 
den 80 miljard euro extra nodig heeft 
vanwege de vele aanvragen door lid-
staten uit het fonds.

 
bron: naar Ieke van den Burg, www.europa-nu (geraadpleegd op 2 januari 2009) 
 
De site www.europa-nu.nl is een initiatief van Het Europees Parlement Bureau 
Nederland in Den Haag en het Parlementair Documentatie Centrum van de 
Universiteit Leiden. Doel is de burger in staat te stellen een onafhankelijk 
oordeel te vormen over hoe de Europese Unie invloed heeft op ons leven. De 
tekst van Ieke van den Burg is afkomstig van deze site. 
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Opgave 3  Gevolg van de kredietcrisis: toetreding IJsland tot de  
      Europese Unie 

 
tekst 3 
 
EU zet vaart achter toetreding IJsland 
 
Van onze correspondent Marc Peeperkorn 
 
BRUSSEL - Onderhandelingen 
sneller dan die met Turkije en 
Macedonië. 
De Europese Unie maakt haast met 
het verzoek van IJsland om toe te 5 
treden tot de Unie. Een eerste rapport 
of het eiland geschikt is als EU-lid, is 
naar verwachting eind dit jaar al klaar. 
Nederland blokkeert deze stap niet, 
ondanks een conflict met Reykjavik 10 
over de terugbetalingen van spaar-
tegoeden bij de failliete IJslandse bank 
Icesave.  
 
Een goede afhandeling van de 
Icesave-kwestie is wel een harde voor-15 
waarde voor IJsland om uiteindelijk 
EU-lid te worden. Nederland drong 
daar maandag tijdens een bijeenkomst 
van de Europese ministers van 
Buitenlandse Zaken op aan. Hoewel 20 
IJsland niet wordt voorgetrokken zal 
het de onderhandelingen met Brussel 
waarschijnlijk sneller afronden dan 
Turkije en Macedonië, landen die 
eerder de status van kandidaat-lid 25 
verwierven.  
 
IJsland weigerde decennialang zich 
aan te sluiten bij de EU. De econo-
mische crisis die het eiland hard 
raakte, heeft hier verandering in 30 
gebracht. Begin deze maand stemde 

een nipte meerderheid in het IJslandse 
parlement voor toetreding tot de EU.  
 
De EU-landen besloten maandag het 
verzoek in behandeling te nemen. De 35 
Europese Commissie, het dagelijks 
bestuur van de EU, moet nu een 
rapport opstellen in hoeverre het land 
bij de Unie past. Normaliter duurt dat 
al snel een jaar, voor IJsland rekenen 40 
diplomaten op een paar maanden.  
(…) 
Op basis van het Commissierapport 
beslissen de EU-landen al dan niet de 
onderhandelingen met Reykjavik te 
openen. Moeilijke punten zijn de toe-45 
gang van Europese vissers tot de rijke 
IJslandse visgronden en de walvisjacht 
die de eilandbewoners niet willen 
opgeven. De onderhandelingen zullen 
zeker twee jaar duren, waardoor 50 
IJsland op zijn vroegst in 2012 of 2013 
toetreedt tot de EU.  
 
EU-voorzitter Zweden waarschuwde 
dat Reykjavik geen voorkeurs-
behandeling krijgt. De toetsing aan de 55 
EU-criteria zal serieus gebeuren. 
Volgens Rehn is “de weg die IJsland 
moet afleggen misschien korter, maar 
niet per se makkelijker” dan voor 
andere landen. 60 

 
bron: naar www.volkskrant.nl/buitenland, gepubliceerd op 28 juli 2009 
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Opgave 4  Politieke besluitvorming: de waarde van  
      opiniepeilingen 

 
tekst 4 
 
Strategisch kiezen 
 
Hiermee is echter allerminst gezegd 
dat peilingen géén invloed zouden 
hebben op wat mensen stemmen. Die 
invloed is er wel degelijk. Alleen 
verloopt die stemming niet op de (...) 5 
wijze die bij bandwagon- en underdog-
effecten1) wordt verondersteld, maar 
via een beredeneerde, verstandelijke 
keuze. Nader bepaald: via strategisch 
kiezen. Hiervan is sprake als mensen 10 
niet stemmen op de partij die 
inhoudelijk het dichtst bij hun voorkeur 
ligt, maar op een andere partij, vanuit 
de calculatie dat zo de kans wordt 
vergroot op de regeringscoalitie of de 15 
premier die zij prefereren. Het is dus 
de machtsvraag die de doorslag geeft. 
Strategische kiezers denken dat de 
vraag welk beleid we de komende vier 
jaar krijgen, meer afhangt van wie er 20 
gaat regeren dan van de exacte 
samenstelling van het parlement (en 
daarin zouden ze best eens gelijk 
kunnen hebben.)  
De politicologen Joop van Holsteyn en 25 
Galen Irwin deden de afgelopen jaren 
onderzoek naar het fenomeen. Zij 
schatten het aantal potentiële 
strategische stemmers op ongeveer 
een kwart van het electoraat. Of deze 30 
mensen ook daadwerkelijk besluiten 
tot een strategische stem, hangt af van 
de omstandigheden. De kans hierop is 
groter als het erom spant, als een 
zeteltje meer of minder voor deze of 35 
gene partij het verschil kan maken.  
En hier komen de peilingen in het 
verhaal. Het hele fenomeen van 
strategisch stemmen is alleen mogelijk 
als er regelmatig peilingen verschijnen 40 
die aangeven hoe de partijen ervoor 

staan, welke coalities mogelijk zijn, et 
cetera. Het is op basis van de 
peilingen dat kiezers aan het rekenen 
slaan. (…) 45 
 
Invloed peilingen op nieuws 
 
Dit is echter pas het begin van het 
verhaal over het effect van peilingen 
op de verkiezingen. Zij beïnvloeden 
namelijk niet alleen de kiezers. Ten 50 
eerste hebben de peilingen een 
evidente, zo niet doorslaggevende 
invloed op de gebeurtenissen van de 
campagne. (...) 
Ten tweede hebben de peilingen grote 55 
invloed op de media. Iedereen kent 
wel de beelden van een lijsttrekker die 
wanhopig zijn best doet te vertellen 
welke mooie plannen en ideeën hij 
heeft, maar enkel wordt geconfron-60 
teerd met de vraag ‘wat hij gaat doen 
aan de tegenvallende peilingen’.  
Hij komt er met zijn boodschap 
eenvoudigweg niet door. Belangrijker 
nog is dat de peilingen het fundament 65 
leveren voor ‘het grote verhaal’ van de 
verkiezingen, het centrale dramatische 
conflict dat de dagelijkse afleveringen 
van het verkiezingsfeuilleton met 
elkaar verbindt en op verkiezingsdag 70 
zijn ontknoping zal krijgen. Het verhaal 
van 2002 was bijvoorbeeld ‘De 
dramatische ineenstorting van Paars 
versus de stormachtige opkomst van 
Fortuyn’. Het verhaal van 2003 was 75 
‘De zegetocht van de jeugdige Bos 
versus het falen van Zalm’. In 2006 
leek het thema ‘De titanenstrijd tussen 
Bos en Balkenende’ te gaan worden, 
maar dat verhaal werd halverwege de 80 
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rit door de nieuwste peilingen 
ingehaald. 
(...) 
Hoeveel invloed peilingen hebben op 
de Nederlandse verslaglegging, blijkt 
uit een opmerkelijke studie van Van 85 
Praag en Geijtenbeek over de ver-
kiezingen van 2003. Zoals gezegd was 
het grote verhaal van de verkiezing  
‘De zegetocht van de jeugdige Bos 
versus het falen van Zalm’. Wanneer 90 
ontstond dat verhaal? Dat valt nauw-
keurig te identificeren. Op 3 januari 
hield RTL4 het eerste grote lijst-
trekkersdebat tussen Balkenende, Bos, 
Zalm en Marijnissen. Het was min of 95 
meer de start van de officiële 
campagne. Na afloop vonden de 
commentatoren in krant en op televisie 
dat Bos het heel goed had gedaan. De 
meeste kritiek was er op Balkenende, 100 
terwijl de meningen over Zalm en 
Marijnissen minder eenduidig waren. 
Al met al was er geen uitgesproken 
consensus over wie het debat had 
gewonnen en wie had verloren. 105 

Een dag later kwam het RTL Nieuws 
echter met een enquête van Intomart 
onder 150 kijkers. Daaruit bleek dat 
ruim 40 procent Bos ‘de grote winnaar’ 
vond en ruim 53 procent Zalm ‘de 110 
grote verliezer’. Presentator Frits 
Wester voegde daar nog aan toe dat 
ook 39 procent van de VVD-kiezers dat 
zo zag. (…) 
De stelling dat Bos de grote winnaar 115 
en Zalm de grote verliezer was, werd 
even later door het NOS Journaal 
overgenomen, onder verwijzing naar 
het Intomartonderzoek. Hiermee was 
de toon gezet. Volgens Van Praag en 120 
Geijtenbeek heeft de snelle peiling een 
doorslaggevende rol gespeeld. 
‘Opvallend is dat ook na de publicatie 
van dit onderzoek er nagenoeg geen 
aandacht meer was voor de 125 
inhoudelijke onderwerpen uit het 
debat. Opvallend is misschien nog 
meer, dat de media klakkeloos de 
resultaten van het Intomartonderzoek 
overnamen en geen enkele journalist 130 
hier een kritische kanttekening bij 
plaatste.’ 

 
 naar: W.L. Tiemeijer, Wat 93,7 procent van de Nederlanders moet weten over  
 opiniepeilingen. Utrecht, 2008, Aksant, blz. 92-96. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Mensen springen graag op de kar van de (waarschijnlijke) winnaar. De tegenhanger hiervan is  
 het underdog-effect: mensen stemmen uit een gevoel van medelijden op de (waarschijnlijke)  
 verliezer. 
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tabel 1 
 
Peilingen Tweede Kamerzetels in week 3 en 4 van januari 2003 
en de uitslag van Tweede Kamerverkiezingen van 2002 en van 22 januari 2003 
 
Partij Zetels 2002 Peiling 2003

week 3 
Peiling 2003 

week 4 
Zetels 2003 

     
CDA 43 42 42 44 
LPF 26 6 6 8 
VVD 24 28 29 28 
PvdA 23 40 43 42 
GroenLinks 10 6 7 8 
SP 9 16 12 9 
D66 7 6 5 6 
ChristenUnie 4 3 3 3 
SGP 2 2 2 2 
Leefbaar 
Nederland 

2 1 1 0 

Andere partij 0 0 0 0 
 

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamerverkiezingen_2006_-_peilingen, 
geraadpleegd op 31 maart 2009 

 
tabel 2 
 
 Tweede Kamer 

22 / 11/ 2006 
Week 37 

10 / 9 / 2009 
Week 39 

24 / 9 / 2009 
Partij % zetels % zetels % zetels 
CDA 26,5 41 24,1 37 22,2 34 
PvdA 21,2 33 13,6 21 13,6 21 
SP 16,6 25 11,5 17 10,8 17 
VVD 14,7 22 10,8 16 10,7 16 
PVV/Wilders 5,9 9 14,8 23 16,0 25 
GroenLinks 4,6 7 6,4 10 6,1 9 
ChristenUnie 4,0 6 4,1 6 4,3 6 
D66 2,0 3 10,8 16 11,7 18 
SGP 1,6 2 1,7 2 1,5 2 
PartijvdDieren 1,8 2 1,6 2 1,9 2 
TON/Verdonk 0,0 0 0,3 0 0,6 0 
Andere 
Partijen 

1,2 0 0,3 0 0,6 0 

 100% 150 100% 150 100% 150 
 

bron: www.politiekebarometer.nl/, gedownload op 28 september 2009 
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Opgave 5  Sociale veiligheid ontsleuteld 
 
Hieronder staan drie tekstfragmenten en één figuur uit het rapport Sociale veiligheid 
ontsleuteld, veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid; Lonneke van 
Noije en Karin Wittenbrood, Rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, juli 2008 
 
tekst 5  
 
Voor een veiliger samenleving zet de 
Nederlandse overheid uiteenlopende 
maatregelen in, variërend van meer 
politie op straat, het invoeren van 
cameratoezicht en het aanpassen van 5 
straatverlichting tot de opvang en 
begeleiding van risicojongeren en het 
opleggen van zwaardere sancties. 
Waarom zet de overheid juist deze 
maatregelen in en in hoeverre is dit 10 
een beargumenteerde keuze? Wordt 
de sociale veiligheid hiermee 
inderdaad bevorderd? 
 

In deze studie worden de veronderstel-
lingen van het recente veiligheids-15 
beleid in kaart gebracht en geconfron-
teerd met empirische bevindingen over 
de effectiviteit van maatregelen om de 
criminaliteit, overlast en onveiligheids-
beleving terug te dringen. Met deze 20 
benadering kunnen beleidskeuzen in 
de toekomst beter worden onder-
bouwd.  
Kunnen we inderdaad verwachten dat 
door sneller en strenger straffen de 25 
recidive onder veroordeelden afneemt? 
Is het aannemelijk dat meer camera-
toezicht leidt tot minder geweld?
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figuur 1 
 
Omvang van de criminaliteit per 100.000 inwoners van de bevolking, 1995-2008 
(in absolute aantallen)a 

 

a De gegevens tot 2004 en v anaf 2005 zijn niet zonder meer verg elijkbaar , w egens de overschak eling naar
 de Veiligheidsmonitor rijk (VMR )
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Figuur 1.1a  Totale criminaliteit door de bevolking ervaren Figuur 1.1e  Totale criminaliteit door de politie geregistreerd

Figuur 1.1b  Geweldsmisdrijven door de bevolking ervaren Figuur 1.1f  Geweldsmisdrijven door de politie geregistreerd
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bron: SCP rapport, bladzijde 22, gegevens afkomstig van het CBS 
 
 

tekst 6 
 
Hoofdlijnen van het Veiligheidsprogramma 
 
Rechtshandhaving
De eerste en zwaarste beleidslijn is die 
van de strafrechtelijke aanpak. (…) 
Het eerste speerpunt binnen deze lijn 
is het wegwerken van het tekort in de 
strafrechtelijke keten, (…). 5 
Door een verbeterde doorstroom in de 
justitiële keten kunnen twee specifieke 
groepen, die een tweede speerpunt 
vormen, de veelplegers en de 
criminele jongeren, sneller, zekerder, 10 
zwaarder en meer op maat (of 
persoonsgericht) bestraft worden. 
 

Begin 2003 zijn er prestatiecontracten 
afgesloten met de politie, waarin 
bijvoorbeeld is vastgelegd dat de 15 
politie in 2006 40.000 verdachten meer 
aan het OM doorstuurt dan in 2002. 
 
Met het OM is vervolgens de afspraak 
gemaakt dat het de toegenomen 
instroom aan strafzaken van een 20 
adequate reactie voorziet. 
Tegelijkertijd is het de bedoeling dat 
het OM meer zaken zelf gaat afdoen,  
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om de druk op de rechterlijke macht te 
verlichten. (…)  25 
 
De tweede beleidslijn toezicht en 
handhaving 
Hierin staan vooral gelegenheids-
beperkende maatregelen centraal. Het 
belangrijkste speerpunt binnen deze 
lijn is het door zichtbaar toezicht en 
handhaving veiliger maken van 30 
specifieke locaties (…). Dit zijn 
plaatsen als stations, uitgaans-
gebieden, het gebied rond coffee-
shops, jeugdverzamelplaatsen, 
enzovoort. Het gaat overwegend om 35 
gebieden met een grote concentratie 
veelplegers, met name verslaafden, of 
risicojongeren. Men verwacht dat door 
de versterkte controle niet alleen over-
tredingen en delicten worden voor-40 
komen of sneller worden aangepakt, 
maar tegelijk ook overlast en 
verloedering worden teruggedrongen.  
Op verzoek van de gemeente kan het 
rijk risicogebieden aanwijzen als 45 
urgentiegebieden. Binnen deze 
urgentiegebieden spant de overheid 
zich in om wettelijke belemmeringen 
weg te nemen door onorthodoxe 

maatregelen en door toezichthouders 50 
extra bevoegdheden te verschaffen. 
Tot de onorthodoxe maatregelen 
kunnen de wijziging van de privacy-
wetgeving, de identificatieplicht, het 
preventief fouilleren en techno-55 
preventie gerekend worden. Een 
belangrijke maatregel is ook de uit-
breiding van cameratoezicht. Onder 
voorwaarden mogen de camera-
registraties gebruikt worden voor de 60 
opsporing van verdachten. (…) 
 
Derde beleidslijn: kwaliteit van de 
leefomgeving 
De derde beleidslijn start niet vanuit de 
wijze waarop men de criminaliteit wil 
aanpakken (bijvoorbeeld via 
bestraffing, resocialisatie of toezicht), 65 
maar vanuit een veiligheidsstreven.  
(…)  
Deze beleidslijn richt zich dan ook niet 
direct op het bestrijden van de 
ernstiger vormen van criminaliteit, 
maar op het tegengaan van overlast en 70 
verloedering, en het vergroten van 
veiligheidsgevoelens in de stad en de 
eigen wijk. (…)

 
bron: SCP rapport, bladzijde 41-44 (ingekort) 

einde  VW-1034-a-10-1-b* 
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925-0322-a-VW-1-o 

Examen VWO 

2009 
tijdvak 1 

woensdag 3 juni 
9.00 - 12.00 uur 

 maatschappijleer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal 
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1  De media en de positie van Wilders 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In augustus 2007 publiceerde de Volkskrant een ingezonden brief van Geert 
Wilders. De partijleider van de Partij voor de Vrijheid (PVV) schrijft hierin dat de 
Koran verboden moet worden. Die ingezonden brief zorgde voor veel ophef.  
 
Lees de regels 1 tot en met 54 van tekst 1. 
De brief van Wilders werd geweigerd door de redactie van NRC Handelsblad 
(regels 15-26). De Volkskrant plaatste het stuk van Wilders wel (regels 27-28). 
Van Doorn vindt dat deze krant zich een forum toont voor anti-islamactivisten. 
Ter verdediging kan de redactie van de Volkskrant aanvoeren dat zij zich ten 
aanzien van de berichtgeving over de brief van Wilders aan een bepaalde 
journalistieke regel heeft gehouden. 

2p 1 Met welke journalistieke regel kan de redactie haar besluit verdedigen om het 
stuk van Wilders wel te plaatsen? 
Leg uit hoe blijkt dat de redactie zich aan deze regel heeft gehouden. 
 
NRC Handelsblad weigerde het artikel van Wilders te plaatsen, terwijl  
de Volkskrant het wel plaatste. De redactie bepaalt of een artikel al dan niet 
geplaatst wordt, niet de directie. 

2p 2 In welk document is de relatie tussen de redactie en de directie vastgelegd en 
welk belang heeft de redactie daarbij? 
 
De Volkskrant en NRC Handelsblad worden beschouwd als kwaliteitskranten. 

2p 3 Geef twee inhoudelijke kenmerken van kwaliteitskranten. 
 

2p 4 Waarin verschillen NRC Handelsblad en de Volkskrant? Noem een verschil in 
politieke kleur of identiteit. 
 
Lees de regels 55 tot en met 80. 
Als voorbeelden van politieke kleuring noemt Van Doorn de opinieweekbladen 
Elsevier en De Groene Amsterdammer. 

2p 5 Welke politieke kleur wordt in het algemeen toegeschreven aan Elsevier en 
welke politieke kleur aan De Groene Amsterdammer? 
 
Van Doorn zegt dat de kleuring van kranten en weekbladen veel minder 
uitgesproken is dan ongeveer een halve eeuw geleden (zie de regels 72-75). 

2p 6 Door welke sociaal-culturele ontwikkeling is deze kleuring minder uitgesproken 
geworden? Licht je antwoord toe.  
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Lees de regels 81 tot en met 111.  
De schrijver van dit artikel socioloog J.A.A. van Doorn ziet bij het al dan niet 
plaatsen van sterk afwijkende meningen in de krant een andere taak van de pers 
dan politicoloog Fennema. Fennema benadrukt de informerende functie van de 
media/pers. Van Doorn benadrukt andere maatschappelijke functies van de 
media. 

4p 7 Welke andere maatschappelijke functies van de media benadrukt Van Doorn? 
Noem er twee en leg elke functie uit.  
 
Maak gebruik van tekst 1. 
Er ontstond een debat over de vraag welke selectiecriteria krantenredacties 
dienen te hanteren bij zeer betwistbare opinies (zie de regels 40-45). 
Krantenredacties maken elke dag een selectie van het nieuws. Dit gebeurt aan 
de hand van verschillende criteria zoals de actualiteit of de gebeurtenissen 
vinden dichtbij plaats.  

2p 8 Welke andere selectiecriteria hebben voor de redactie van de Volkskrant de 
doorslag gegeven om het artikel van Wilders te plaatsen? Noem er twee en geef 
bij ieder criterium een voorbeeld uit of naar aanleiding van tekst 1. 
 

De ophef en discussie in de pers over de uitspraken van Wilders over de islam 
staan niet op zichzelf. Tekst 2 bespreekt het onderzoek van 
communicatiewetenschapper Vliegenthart naar de invloed van de berichtgeving 
over integratie op de populariteit van anti-immigratiepartijen. Vliegenthart heeft 
voor zijn onderzoek duizenden krantenberichten tussen 1995 en 2006 
geanalyseerd. 
 
De vragen 9 tot en met 13 hebben betrekking op het onderzoek in tekst 2. 
 
Lees tekst 2. 

2p 9 Wat is in het onderzoek van Vliegenthart de afhankelijke variabele? Noem ook 
de twee onafhankelijke variabelen. 
 

2p 10 Formuleer de hypothese die ten grondslag heeft gelegen aan dit onderzoek. 
 
Het onderzoek van Vliegenthart betreft een analyse van de inhoud van 
krantenberichten. Zie de regels 14-16. Wetenschappelijk onderzoek moet 
voldoen aan de eis van betrouwbaarheid. 

1p 11 Wat houdt de eis van betrouwbaarheid in voor het doen van onderzoek? 
 
Vliegenthart laat zien dat de inhoud van de krantenartikelen over integratie erg 
is veranderd tussen 1995 en 2006. Je zou in dit verband kunnen spreken van 
een veranderd mediaframe. 

2p 12 Leg uit dat er in de berichtgeving over integratie sprake is van een veranderd 
mediaframe. Geef eerst een definitie van het begrip mediaframe. 
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Over de invloed van de media bestaan verschillende theorieën. Eén daarvan is 
de agendasettingtheorie. De framingtheorie is daar weer uit voortgekomen. 

3p 13 Leg uit dat onderzoeker Vliegenthart bij de opzet van zijn onderzoek niet 
uitgegaan is van de oorspronkelijke agendasettingtheorie. Geef eerst een 
beschrijving van deze theorie. 
 
 

Opgave 2  Strafrecht en volkswil 
 
Bij deze opgave hoort tekst 3 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In het blad ‘Justitiële Verkenningen’ verscheen in april 2007 een artikel van  
prof. mr. C. Kelk, hoogleraar straf(proces)recht en penitentiair recht te Utrecht. 
In dit artikel brengt hij enkele recente ontwikkelingen in het strafrecht in verband 
met het gedachtegoed van Pim Fortuyn. Tekst 3 is een sterk ingekorte weergave 
van dit artikel. 
 
Lees de regels 1 tot en met 34 van tekst 3. 
De politieke denkbeelden en de manier van optreden van Fortuyn kunnen deels 
getypeerd worden als populistisch. In de tekst zijn twee kenmerken van 
populisme te herkennen.  

2p 14 Noem twee kenmerken van populisme. Geef per kenmerk een citaat uit de tekst 
waarin dit kenmerk te herkennen is. 
 
De toenemende populariteit van Fortuyn had ook te maken met knelpunten in 
het proces van politieke besluitvorming in Nederland, vooral op het vlak van de 
representativiteit. 

2p 15 Leg uit dat de populariteit van Fortuyn gezien kan worden als een reactie op de 
gebrekkige representativiteit in het politieke systeem.  
 
Lees de regels 35 tot en met 47. 
Het tekstfragment gaat over de roep om meer participatie van leken in de 
strafrechtspraak. Je kunt daarbij denken aan juryrechtspraak. In veel landen 
waaronder de VS en België, bestaat juryrechtspraak. Nederland kent geen 
systeem van juryrechtspraak. 

4p 16 Noem twee argumenten voor en twee argumenten tegen juryrechtspraak.  
 
Lees de regels 48 tot en met 57. 
Politieke partijen zouden de opmerkingen van professor Kelk over het niet 
negeren en schofferen van de stem van het volk in een democratie, serieus 
kunnen nemen.  

2p 17 Leg uit welke functies politieke partijen beter zouden moeten uitoefenen indien 
zij gehoor willen geven aan de vaststelling van Kelk dat de stem van het volk in 
een democratie niet genegeerd en geschoffeerd mag worden. Ga uit van twee 
functies. 
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Lees de regels 58 tot en met 68. 
In de regels 63-64 wordt het legaliteitsbeginsel genoemd.  

2p 18 Wat houdt het legaliteitsbeginsel in? 
Leg uit dat dit beginsel een belangrijk kenmerk is van de rechtsstaat. 
 
Lees de regels 70 tot en met 88. 
De positie van het slachtoffer heeft in het strafrecht (en in de wet) meer 
erkenning gekregen (regels 74-76). 

2p 19 Geef daarvan twee voorbeelden. 
 
Hoogleraar Kelk geeft aan dat de laatste jaren door de wetgever vele nieuwe 
strafbepalingen zijn ingevoerd, het aantal straffen en maatregelen is uitgebreid 
of verzwaard (regels 80-88). 

6p 20 Beschrijf met behulp van drie fasen van het systeemmodel van politieke 
besluitvorming hoe de aanpassing van de strafwetgeving kan zijn verlopen. 
Betrek in je beschrijving per fase één actor die bij die fase betrokken is.  
 
Lees de regels 89-105. 
In de laatste paragraaf heeft hoogleraar Kelk het over de veiligheids- en 
risicomaatschappij. De gedachte is verspreid dat de burgers geen risico mogen 
lopen en dat de overheid er alles aan moet doen om de veiligheid van de 
burgers te garanderen. Het gaat hierbij niet alleen om verzwaring van de 
straffen of verharding van de sanctietoemeting.  
 
De gedachte van de veiligheids- en risicomaatschappij raakt de discussie over 
het dilemma van de rechtsstaat.  

3p 21 Wat houdt het dilemma van de rechtsstaat in? 
Leg uit dat dit dilemma optreedt bij het ontstaan van de veiligheids- en 
risicomaatschappij.  
 
Zie de regels 102-105.  
De Hoge Raad heeft een uitspraak van het Hof Den Haag afgekeurd. 

2p 22 Leg uit dat het terecht is dat de Hoge Raad de combinatie van een levenslange 
gevangenisstraf met tbs heeft afgekeurd.  
Betrek in je antwoord: 
− één van de doelen van straffen; 
− één doel van tbs. 
 
Uitspraken van de Hoge Raad zijn van groot gewicht voor toekomstige zaken. 
Dit heeft te maken met de taak die de Hoge Raad in het Nederlandse 
rechtssysteem heeft.  

2p 23 Wat is de taak van de Hoge Raad in ons rechtssysteem en wat is de betekenis 
van uitspraken van de Hoge raad voor toekomstige rechtszaken? 
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Opgave 3  Criminele loopbaan 
 
Inleiding 
In 2006 verscheen op www.kennislink.nl een artikel over een onderzoek naar 
recidivisten met als titel ‘Ook doorgewinterde criminelen kunnen veranderen.’ 
De onderzoekers Paul Nieuwbeerta en Arjan Blokland bouwden een dataset op 
met gegevens over criminele loopbanen in de periode 1977-2003. Daarmee kan 
de recidive van crimineel gedrag op de lange termijn, de aard van de gepleegde 
delicten en het effect van bepaalde levensgebeurtenissen op de recidive worden 
onderzocht. De belangrijkste boodschap die uit de analyses naar voren komt, is 
dat er ruimte voor verandering in gedrag blijkt te zijn.  
bron: Laura Vlasblom – Ook doorgewinterde criminelen kunnen veranderen. 
Kennislink.nl, 10 januari 2006 
 
Het eerste gedeelte van het verslag van het onderzoek gaat over de mate van 
recidive. Voor ruim een derde van de daders geldt dat zij tijdens de adolescentie 
een piek in crimineel gedrag vertonen, waarna de veroordelingsfrequentie 
afneemt.  
Voor de piek in crimineel gedrag in de adolescentieperiode zijn verschillende 
verklaringen mogelijk waaronder sociaalpsychologische verklaringen die 
verband houden met de invloed van de groep op crimineel gedrag.  

2p 24 Geef een sociaal-psychologische verklaring voor de kans dat adolescenten in 
groepsverband eerder crimineel gedrag vertonen.  
 
Het blijkt dat slechts een zeer klein gedeelte van de onderzoeksgroep na de 
adolescentiefase recidiveert. Over deze groep wordt in het artikel gezegd: 
“Anders dan je zou verwachten, blijkt dat deze kleine groep niet door 
gewelddadige criminaliteit, maar eerder door vermogensdelicten wordt 
gekarakteriseerd.” Burgers hebben in het algemeen een beeld van criminaliteit 
dat niet strookt met de werkelijkheid. Als verklaring voor het vertekende beeld 
wordt vaak verwezen naar de berichtgeving over criminaliteit. 

2p 25 Leg uit hoe de berichtgeving door de massamedia over criminaliteit kan 
bijdragen aan een vertekend beeld van criminaliteit bij burgers. 
 
Het onderzoek van Blokland geeft sterke aanwijzingen dat achter dit persistente 
dadertype vaak een drugsverslaving schuilgaat. Hij vraagt zich af hoe je als 
samenleving met dit gegeven moet omgaan. “Amerikaanse onderzoekers vragen 
ons op congressen waarom mensen die zo vaak worden veroordeeld, niet voor 
langere tijd in de gevangenis belanden, zoals in Amerika zou gebeuren. Hier 
worden mensen relatief veel minder zwaar en lang gestraft, juist omdat het van 
die relatief eenvoudige vermogensdelicten zijn. Amerikanen vinden dat vreemd, 
maar je zou je ook kunnen afvragen waarom in Amerika dit type daders zo lang 
de gevangenis in gaat. Het lijkt immers of we hier te maken hebben met een 
medisch of gezondheidsprobleem – een conditie waar mensen misschien wel op 
een andere manier aan geholpen moeten worden dan door een langdurige 
gevangenisstraf. Dus wat vreemd is, hangt maar net af van welke bril je opzet.” 
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De Amerikaanse samenleving kenmerkt zich kennelijk door een andere 
opvatting over straffen en het strafrecht dan de Nederlandse samenleving. In het 
denken over straffen zijn twee denkrichtingen te onderscheiden: de Klassieke 
School en de Moderne Richting. 

4p 26 Leg uit bij welke denkrichting de Amerikaanse opvatting beter past en bij welke 
denkrichting de Nederlandse opvatting.  
 
“Het onderzoek naar de effecten van bepaalde levensomstandigheden heeft een 
leuke uitkomst opgeleverd: in de steekproef vermindert trouwen de kans om 
veroordeeld te worden met de helft!  
Het positieve nieuws schuilt vooral in de bevinding dat dit trouweffect ook geldt 
voor de groep met een vroege start in delinquentie en de daarmee vaak 
samenhangende lange criminele loopbaan. Deze groep die je bij voorbaat als 
hopeloos zou bestempelen, blijkt toch een vermogen tot verandering in zich te 
hebben.” (artikel van Laura Vlasblom) 
 
Bovenstaande conclusie is in lijn met een sociologische theorie over oorzaken 
van crimineel gedrag.  

3p 27 Verklaar met behulp van deze sociologische theorie dat trouwen de kans op 
crimineel gedrag aanzienlijk verkleint. Vermeld eerst de naam van deze theorie. 
 
 

Opgave 4  Verbeter het parlement 
 
Bij deze opgave hoort tekst 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Vanaf de jaren zestig is politieke vernieuwing een terugkerend thema in het 
publieke debat. Deze opgave is gebaseerd op een artikel van oud-Eerste-
Kamerlid en hoogleraar W. Witteveen op de opiniepagina van NRC Handelsblad 
van 12 mei 2007. In zijn artikel gaat professor Witteveen in op de sterke en 
zwakke kanten van de Eerste en de Tweede Kamer en pleit aan het slot van zijn 
betoog voor een aantal oplossingen. Tekst 4 is een sterk verkorte versie van zijn 
artikel. Slechts enkele onderdelen zijn hier weergegeven. 
 
Lees de regels 1 tot en met 16 van tekst 4. 
Voor deze kloof zijn verschillende oorzaken aan te voeren. Zo kan kritisch 
gekeken worden naar het functioneren van de overheidsbureaucratie. 

4p 28 Beschrijf twee knelpunten in het functioneren van de overheidsbureaucratie die 
de door de Rekenkamer geconstateerde kloof tussen beleid en uitvoering 
kunnen verklaren. 
 
Lees de regels 17 tot en met 27. 

2p 29 Noem twee argumenten voor de bewering dat het politieke primaat vooral ligt bij 
de Tweede en niet bij de Eerste Kamer. 
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Lees de regels 28 tot en met 43. 
Een deel van Witteveens voorstellen heeft betrekking op de verhouding tussen 
parlement en kabinet. Volgens sommigen is die verhouding te monistisch van 
aard; zij en ook Witteveen bepleiten meer dualisme. 

2p 30 Kies twee voorstellen van Witteveen om de positie van de Tweede Kamer te 
versterken. Leg per voorstel uit dat daarmee een dualistische verhouding tussen 
parlement en kabinet wordt bevorderd.  
 
 

Opgave 5  Klimaatverandering en Europees veiligheidsbeleid 
 
Bij deze opgave hoort tekst 5 uit het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 5. 
De EU heeft sinds 1992 als taak het formuleren en uitvoeren van een 
gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. De samenwerking en 
besluitvorming op deze terreinen hebben een intergouvernementeel karakter. 

1p 31 Wat wordt bedoeld met intergouvernementele besluitvorming?  
2p 32 Wat houdt supranationale besluitvorming binnen de Europese Unie in? 

Geef twee voorbeelden van beleidsterreinen waar overwegend sprake is van 
supranationale besluitvorming. 
 
De verhoudingen tussen de staten kunnen beschreven worden met behulp van 
twee begrippen: het klassieke beeld en het post-klassieke beeld van de 
internationale orde.  
De internationale orde is veranderd onder invloed van mondiale problemen zoals 
de klimaatverandering. 

2p 33 Leg uit dat de klimaatverandering en de daarmee samenhangende problemen 
zoals genoemd in tekst 5 de post-klassieke verhoudingen in de internationale 
orde versterken.  
 
Op het gebied van vrede en veiligheid zijn de Verenigde Naties de belangrijkste 
internationale organisatie. Helaas zijn de VN vaak onmachtig gebleken effectief 
bescherming te bieden tegen oorlogsgeweld. 

3p 34 Welk VN-orgaan neemt besluiten over (al of niet militair) ingrijpen bij (de 
dreiging van) oorlogsgeweld? 
Leg uit welk knelpunt zich vaak voordoet bij de besluitvorming van dat orgaan. 
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Zie de regels 45 tot en met 53. 
“Er is ‘dringend actie’ nodig, aldus Solana, om Europa’s belangen te 
beschermen.” Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, is niet 
alleen een ander veiligheidsbeleid nodig. De Europese Commissie is met 
ambitieuze doelstellingen gekomen om de klimaatverandering terug te dringen. 
De EU heeft zich ertoe verplicht de uitstoot van koolstof in de EU in 2008-2012 
in vergelijking met 1990 met 8 procent te verminderen. Na 2008-2012 wil de EU 
de broeikasgassen met nog eens 20 procent terugdringen, en zelfs met 30 
procent indien de andere landen haar voorbeeld volgen.” (bron: Rapport “De EU 
in de wereld; Het buitenlandse beleid van de Europese Unie. juni 2007; 
www.ec.europa.nl) 
Het realiseren van bovenstaande doelstellingen zal moeilijk zijn. Eén van de 
belemmeringen voor een effectief klimaatbeleid is het ‘prisoner’s dilemma’.  

3p 35 Leg met behulp van het ‘prisoner’s dilemma’ uit hoe het komt dat een effectief 
beleid om klimaatverandering tegen te gaan, moeizaam te realiseren zal zijn.  
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Opgave 1  De media en de positie van Wilders 
 

tekst 1 
 
Is een krant meer dan een spiegel?  
 
J.A.A. van Doorn – Al vaker is opge-
merkt dat er in de media soms 
bijzonder interessante discussies 
ontstaan die echter na een week weer 
blijken te zijn uitgedoofd. Onlangs was 5 
dat het geval met de vraag of een krant 
belangrijk nieuws mag of moet weige-
ren indien de redactie tegen de toon of 
inhoud gegronde bezwaren heeft. 
Aanleiding was het beruchte artikel van 10 
Geert Wilders waarin hij de even malle 
als malicieuze suggestie doet de Koran 
te verbieden, zoals immers ook met het 
zijns inziens vergelijkbare ‘Mein Kampf’ 
is gebeurd. Het stuk werd door de 15 
redactie van NRC Handelsblad ge-
weigerd.  
Plaatsvervangend hoofdredacteur 
Sjoerd de Jong noemde het naar aan-
leiding van een vraag van een lezer, 20 
beneden niveau en geen zinvolle 
bijdrage aan de maatschappelijke 
discussie. “Een opiniepagina is een 
platform voor zinnige, originele en 
prikkelende meningen, geen 25 
propagandamuur”.  
De Volkskrant plaatste het stuk van 
Wilders wel, niet verwonderlijk omdat 
deze krant zich de laatste jaren een 
gezocht forum toont voor anti-islam-30 
activisten. Toch wekte ‘de woeste 
aanval’ (Sjoerd de Jong) van Wilders 
ter redactie kennelijk enige verlegen-
heid zodat men de onbedoeld komische 
oplossing koos zich in het ernaast af-35 
gedrukte redactionele commentaar af 
te vragen “in hoeverre de fractie-
voorzitter van de PVV nog toereke-
ningsvatbaar is”.  
De krant maakte de blunder weer 40 
enigszins goed door een dag of tien 
later, op 18 augustus, royaal ruimte te 

bieden aan een debat over de belang-
wekkende vraag welke selectiecriteria 
krantenredacties hanteren. Naar blijkt 45 
namen zowel Arendo Joustra van 
Elsevier als Jaffe Vink van Opinio het 
standpunt in dat ze het stuk zonder 
meer zouden hebben geplaatst om de 
eenvoudige reden dat Wilders met 50 
negen man in de Kamer is vertegen-
woordigd en dus onmogelijk genegeerd 
kan worden; het is van belang te weten 
waarvoor hij staat. (…) 
Pikant wordt de discussie met de 55 
mededeling van Joustra dat het niet 
aan journalisten is te oordelen of stand-
punten goed of slecht zijn. Nieuws is 
nieuws. Dat is waarschijnlijk grappig 
bedoeld. Je hoeft maar vijf minuten 60 
door Elsevier te bladeren om te zien 
waar de wind vandaan komt. De keuze 
van de onderwerpen en de manier 
waarop ze worden gepresenteerd en 
becommentarieerd zijn uitgesproken 65 
eenzijdig. Wie daarna bijvoorbeeld  
De Groene Amsterdammer ter hand 
neemt, komt in een volslagen ander 
politiek klimaat terecht. De bladen zijn 
onverwisselbaar, omdat de mede-70 
werkende journalisten dat niet zijn.  
Nu is het juist dat de kleuring van 
kranten en weekbladen veel minder 
uitgesproken is dan pak weg een halve 
eeuw geleden. Al zijn de hoofd-75 
redactionele commentaren doorgaans 
nog redelijk consistent – maar zeker 
niet stereotype en voorspelbaar –, van 
de overige inhoud is dat lang niet altijd 
te zeggen. (…) 80 
De huiver om sterk afwijkende en zelfs 
verwerpelijke meningen uit krant en 
weekblad te weren heeft ongetwijfeld te 
maken met historische ervaringen 
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waarop momenteel met enige 85 
schaamte wordt teruggekeken. In de 
discussie in de Volkskrant wijst de 
politicoloog Meindert Fennema op de 
schandalige manier waarop destijds 
Hans Janmaat en zijn Centrum-90 
democraten door de gezamenlijke pers 
kapotgeschreven zijn. (…) Fennema is 
consequent en trekt uit het lot van 
Janmaat de conclusie dat ook Wilders 
door de media niet voor de voeten 95 
moet worden gelopen. Ze hebben, stelt 
hij, “niet de taak Wilders te bestrijden. 
Dat hoort niet in de media thuis, die 

moeten erover berichten”. Ik ben het 
hiermee oneens omdat Wilders in de 100 
Nederlandse politiek een volstrekt 
nieuw en onacceptabel fenomeen 
vormt. In heel onze parlementaire 
geschiedenis van 150 jaar valt er geen 
partij aan te wijzen die haar bestaans-105 
recht uitsluitend ontleent aan een 
onophoudelijk voortgezette hetze tegen 
een niet onaanzienlijke Nederlandse 
bevolkingsgroep. Die hetze bestrijden 
is niet in de laatste plaats een taak van 110 
de media. 

 
bron: Trouw.nl van 25 augustus 2007 
J.A.A. van Doorn was socioloog en columnist. Hij is op 14 mei 2008 overleden. 
Hij geldt als een van de grondleggers van de moderne sociologie in Nederland. 
 

 
tekst 2 
 
Wilders gebaat bij media-aandacht voor integratie 
 
(…) Communicatiewetenschapper dr. 
Rens Vliegenthart (Vrije Universiteit) 
onderzocht de berichtgeving over 
integratie van minderheden (…) op de 
populariteit van anti-immigratiepartijen. 5 
Hij onderzocht hoeveel aandacht er 
was voor integratie, hoe het onderwerp 
besproken werd en wat de gevolgen 
van deze berichtgeving waren voor 
steun voor politieke partijen als de 10 
CentrumDemocraten, Lijst Pim Fortuyn 
en de Partij voor de Vrijheid. 
 
Inhoud van berichten verandert  
Het onderzoek, waarvoor duizenden 
krantenberichten tussen 1995 en 2006 15 
zijn geanalyseerd, laat zien dat de 
aandacht voor integratie van 
minderheden sterk is toegenomen. (…) 
Wat (…) opvallend is, is dat de inhoud 
van deze artikelen ook erg is 20 
veranderd. In het midden van de jaren 
negentig benadrukten de kranten nog 
vaak het multiculturele karakter van de 
Nederlandse samenleving. Dagbladen 

berichtten positief over de 25 
verschillende culturen in dit land. 
Immigranten mochten vooral hun eigen 
cultuur niet verliezen, respect was het 
toverwoord en culturele verschillen 
werden gekoesterd. Dit is radicaal 30 
veranderd. Sinds 2001 wordt er vooral 
gesproken over de bedreiging van 
andere culturen en religies, met name 
de islam. Vaak gaat het om de angst 
voor aanslagen door moslim-35 
extremisten, voor onbeheerde tassen in 
treinen en bommeldingen op Schiphol. 
Maar ook uitspraken van Geert Wilders 
over de ‘algehele islamisering van de 
Nederlandse cultuur’ vinden hun weg 40 
naar de krantenpagina’s. (…) Iets meer 
dan de helft van de artikelen die je in 
de krant leest gaat over de gevaren 
van de islam. (…) 
 
Media-aandacht goed voor anti-45 
immigratiepartijen 
Deze veranderingen zijn vooral goed 
nieuws voor politieke partijen die 
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migranten liever zien gaan dan komen. 
Geert Wilders is er bij gebaat dat 50 
integratie belangrijk gevonden wordt. 
Hoe meer media-aandacht voor 
integratie, hoe belangrijker mensen dit 
onderwerp vinden. En hoe belangrijker 
mensen een onderwerp vinden, hoe 55 
zwaarder het meeweegt als ze moeten 
bepalen op welke partij ze gaan 
stemmen. De populariteit van anti-
immigratiepartijen wordt dus sterk 
beïnvloed door media-aandacht voor 60 

immigratie. En als de media-aandacht 
zich dan ook nog eens richt op de 
mogelijke bedreiging van de islam voor 
Nederland, kan Wilders de komende 
peilingen met een gerust hart tegemoet 65 
zien.  
Berichtgeving over integratie beïnvloedt 
je mening én je stemgedrag. Niet 
alleen als het gaat om immigratie en 
integratie, maar ook bij talloze andere 70 
onderwerpen. Lees voorzichtig. 

 
bron: Kennislink.nl van 23 november 2007; Rens Vliegenthart promoveerde 
onlangs aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is nu als 
communicatiewetenschapper verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.  
Bron van dit artikel uit Kennislink: Vliegenthart, Rens (2007). Framing 
Immigration and Integration. Facts, Parliament, Media and Anti-Immigrant Party 
Support in the Netherlands. Amsterdam: proefschrift Vrije Universiteit. 
 
 

Opgave 2  Strafrecht en volkswil 
 

tekst 3  
 
Enkele strafrechtelijke ontwikkelingen en de volkswil 
 
Bepaalde ontwikkelingen kunnen 
alleen aan iemands persoonlijke in-
vloed worden toegeschreven als deze 
anders achterwege zouden zijn geble-
ven. Dramatische gebeurtenissen, 5 
zoals een moord, plegen de heldenrol 
van de hoofdpersoon bovendien te 
vergroten. Van vele klassieke 
tragedies is dit de kern. Het was Pim 
Fortuyns verdienste dat hij op een aan-10 
schouwelijke, soms amusante wijze de 
strijd heeft aangebonden met het ver-
schijnsel dat belangrijke politieke 
beslissingen te vaak in een sfeer van 
beslotenheid worden voorbereid en, 15 
ondanks pretenties van het tegendeel, 
in feite al worden genomen. Hij 
markeerde het bestaan van een nieuw 
soort regenteskheid, waarmee het in 
de jaren zeventig zo vermaledijde 20 
paternalisme eigenlijk weer via een 

achterdeur terugkeerde, hetgeen reden 
voor veel maatschappelijk onbehagen 
werd. Ontegenzeggelijk was het 
verbale vermogen van Pim Fortuyn 25 
groot. Zijn verontwaardigde toon, naar 
het leek ingegeven door gekrenkte 
gevoelens, bleek zeer geschikt om 
onbehagen van velerlei soort los te 
woelen. Het willen luisteren naar 30 
klachten van het publiek was Fortuyns 
handelsmerk en dat zou hem zonder 
enige twijfel ver hebben gebracht, 
misschien zelfs tot in het Catshuis1).  
(...)  
Ook op de terreinen van de justitiële 35 
organisatie en de rechtspraak valt te 
constateren dat verlangens naar meer 
volksbemoeienis sterk zijn opgeleefd.  
(...) 
Gedreven door het gedachtegoed van 
Pim Fortuyn heeft de stem des volks 40 
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ondubbelzinnige geluiden van groot 
onbehagen geuit. Deze betreffen niet 
alleen de zwaarte van de straffen, 
maar ook het gebrek aan invloed 
daarop van het volk. Zo ontstond 45 
tevens een roep om meer participatie 
van leken in de strafrechtspraak. 
 
De strafwetgeving en de volkswil 
Met de vaststelling dat de vox populi, 
de stem des volks, in een democra-50 
tische samenleving als essentieel 
thema niet mag worden genegeerd en 
al zeker niet geschoffeerd, is nog niet 
de vraag beantwoord hoever de 
actieve bemoeienis van het volk op het 55 
terrein van het strafrecht en de straf-
rechtspleging mag en moet gaan. De 
volksvertegenwoordiging heeft daarin 
uiteraard een overkoepelende en 
basale functie, voor zover de straf-60 
rechtspleging in al zijn fasen en onder-
delen wettelijk is geregeld. Daartoe 
behoren krachtens het legaliteits-
beginsel van art. 1 Wetboek van 
Strafrecht alle strafbaarstellingen en 65 
de daarmee samenhangende 
algemene voorwaarden voor 
strafbaarheid en vervolgbaarheid. 
(...) 
Het veranderende strafklimaat  
(...) 
Er ontstond een strafklimaat dat steeds 70 
weer nieuwe spiraalbewegingen in de 
straftoemeting teweegbracht. Hierbij 
speelden verschillende factoren een 

bijzondere rol. In de eerste plaats heeft 
de positie van het slachtoffer in het 75 
strafrecht meer erkenning gekregen, in 
samenhang waarmee de morele 
betekenis van criminaliteit in ons 
bewustzijn steeg (Boutellier, 1993).  
(...) 
Daarnaast zijn de laatste jaren door de 80 
wetgever vele nieuwe strafbepalingen 
ingevoerd, bestaande bepalingen aan-
gevuld of van zwaardere strafposities 
voorzien.  
(...) 
Maar ook is het arsenaal straffen en 85 
maatregelen explosief uitgebreid. 
Wellicht volgt binnenkort nog de huis-
arreststraf als hoofdstraf. 
 
De verharding van de sanctie-
toemeting: nog niet genoeg?  90 
(...) 
Eén van de saillantste verscherpingen 
in de sanctietoemeting is het procen-
tueel sterk toegenomen aantal levens-
lange gevangenisstraffen gedurende 
de laatste jaren. Hierbij hebben de 95 
volksstem en de toenemende identifi-
catie met het slachtofferschap on-
getwijfeld een belangrijke rol gespeeld. 
De gedachte van de veiligheids- en 
risicomaatschappij heeft immers een 100 
respectabele omvang aangenomen. 
Zelfs is door het Hof Den Haag een 
levenslange gevangenisstraf ge-
combineerd met tbs, hetgeen door de 
Hoge Raad terecht is afgekeurd. 105 

 
bron: prof. mr. C. Kelk, hoogleraar straf(proces)recht en penitentiair recht 
uit: Justitiële Verkenningen (sterk ingekort) van april 2007 
 
 
 

 
 
 

noot 1 Het Catshuis is de ambtswoning van de Nederlandse minister-president en het  
 ontvangstcentrum van de regering. 
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Opgave 4  Verbeter het parlement  
 

tekst 4 
 
Verbeter het parlement 
 - breng beide Kamers dichter bij de burger - 
 
Door Willem Witteveen 
Een paar jaar geleden luidde de 
Algemene Rekenkamer de noodklok 
over het openbaar bestuur. Op veel 
beleidsterreinen was sprake van een 
kloof tussen beleid en uitvoering. De 5 
wetgevers wisten niet wat er gebeurde 
bij de ambtelijke diensten die wetten 
en regels uitvoeren, en ze vroegen hier 
ook niet naar. De burgers hadden 
steeds minder houvast aan geldende 10 
regels.  
Het rapport van de Rekenkamer was 
uiteraard een oproep aan het parle-
ment om iets te doen aan deze mis-
stand, die het hart van de democratie 15 
raakt. (…) 
 
Macht en onmacht 
In de acht jaar dat ik lid van de Eerste 
Kamer was, is het me opgevallen dat 
Eerste en Tweede Kamer elkaar 20 
spiegelende instituten zijn. Hun macht 
en hun onmacht illustreren een weder-
zijdse afhankelijkheid. Er is sprake van 
een paradox van macht en onmacht. 
Laten we beginnen te kijken naar de 25 
Eerste Kamer. Deze heeft niet het 
politieke primaat. (…)1) 
 

Hoe kan de eigen rol van de Tweede 
Kamer worden versterkt? 
* Sluit alleen een regeerakkoord op 30 
hoofdlijnen en voor de eerste twee jaar 
van een kabinetsperiode (daarna zijn 
de omstandigheden te sterk veranderd 
om het nog zinnig te laten zijn); 
* Maak de fractiediscipline tot een veel 35 
zwakkere binding;  
(…) 
* Ga als politiek leider van een partij 
niet in de regering zitten; 
* Bepaal voor elk groot onderwerp 
(zorg, veiligheid, onderwijs etc.) ieder 40 
jaar in het parlement de hoofdlijnen 
van het beleid op basis van door eigen 
onderzoek verkregen informatie;  
(…) 
 
bron: NRC Handelsblad, 12 mei 2007 
(sterk ingekort) 
Willem Witteveen was van 1999 tot 
2007 lid van de Eerste Kamer voor de 
PvdA. Hij is hoogleraar Encyclopedie 
van de rechtswetenschap aan de 
Universiteit van Tilburg. Hij is bezig 
met de redactie van een boek waarin 
hij en andere senatoren terugblikken 
op hun ervaringen. 
 

 

 

noot 1 In het vervolg van het artikel geeft Witteveen een uitvoerige analyse van de paradoxale situatie 
 waarin de Eerste en de Tweede Kamer verkeren. 
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Opgave 5 Klimaatverandering en Europees veiligheidsbeleid  
 

tekst 5 
 
Solana: meer conflicten wegens klimaatverandering 
 
Door onze correspondent 
Brussel, 11 maart. Toenemende 
veiligheidsrisico’s in de wereld die 
het gevolg zijn van klimaat-
verandering, dwingen de landen van 5 
de Europese Unie tot forse investe-
ringen in hun defensie. 
 
Dat staat in een rapport van EU-
buitenlandcoördinator Javier Solana en 
Europees commissaris Benita Ferrero-10 
Waldner dat eind deze week door 
Europese regeringsleiders zal worden 
besproken tijdens hun EU-top in 
Brussel.  
De twee pleiten ervoor dat Europa zich 15 
in zijn veiligheidsbeleid meer richt op 
conflictpreventie, crisismanagement en 
het vermogen om snel te reageren op 
rampen.  
In een samenvatting van het rapport 20 
beschrijft Solana hoe een tekort aan 
vruchtbare grond, water en vis-
voorraden zal leiden tot conflicten in 
grote delen van de wereld. “Vooral 
gebrek aan water heeft de potentie om 25 
te leiden tot onrust onder burgers.”  

Afrika is volgens Solana het meest 
kwetsbaar voor de risico’s van klimaat-
verandering. ( …)  
Solana haalt de voorspelling van de 30 
Verenigde Naties aan dat er in 2020 
miljoenen ‘eco-migranten’ zullen zijn: 
mensen die naar andere gebieden 
trekken om de problemen te vermijden 
die het gevolg zijn van klimaat-35 
verandering. “Die massale migratie-
stromen zullen naar verwachting leiden 
tot toenemende conflicten in de 
gebieden waar mensen doorheen 
trekken of die het doel zijn van hun 40 
reis.” Volgens Solana zal er sprake zijn 
van toenemende spanning tussen 
etnische en religieuze groepen en van 
radicalisering.  
Er is “dringend actie” nodig, aldus 45 
Solana, om Europa’s belangen te 
beschermen. (…) De “internationale 
dreiging” die uitgaat van klimaat-
verandering moet leidraad worden van 
het Europese veiligheidsbeleid.  50 
De afgelopen jaren lag de nadruk in 
het Europese veiligheidsbeleid vooral 
op de dreiging van terrorisme. (…) 

 
bron: NRC Handelsblad van 11 maart 2008 
 

einde  925-0322-a-VW-1-b* 
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937-E-0322-a-VW-1-o*   

erratumblad 2009-1 
 

maatschappijleer VWO  
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen maatschappijleer vwo op 3 juni, aanvang 09.00 uur, moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
 
Op pagina 3 moet de formulering van vraag 8 vervangen worden door: 
 
Welke andere selectiecriteria kunnen voor de redactie van de Volkskrant de doorslag 
hebben gegeven om het artikel van Wilders te plaatsen? Noem er twee en geef bij elk 
criterium een voorbeeld uit of naar aanleiding van tekst 1. 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. H.W. Laan 
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800025-1-034o 

Examen VWO 

2008 
tijdvak 1 

dinsdag 27 mei 
9.00 – 12.00 uur 

 maatschappijleer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. 
Het examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal 
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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, dan worden 
alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1  Tbs ter discussie 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 en tabel 1 en 2 uit het 
bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Op 7 juni 2005 ontsnapt tbs-patiënt Willem S. tijdens verlof aan het toezicht van 
zijn begeleider. Wanneer hij kort daarna een bejaarde man vermoordt, is de 
politiek in rep en roer. Het is in een jaar tijd de tweede keer dat een tbs-patiënt 
ontsnapt en vervolgens een ernstig misdrijf pleegt. De minister van Justitie wordt 
ter verantwoording geroepen door de Tweede Kamer. Net als de vorige keer 
wordt een motie van afkeuring ingediend wegens het kennelijk falende tbs-
beleid. Deze motie krijgt ook nu geen meerderheid, maar een ruime meerder-
heid van de Tweede Kamer besluit op 16 juni 2005 wel tot een parlementair 
onderzoek.  
Op 13 oktober 2005 wordt de tijdelijke onderzoekscommissie tbs geïnstalleerd 
door de voorzitter van de Tweede Kamer. Op 16 mei 2006 publiceert deze 
commissie haar eindverslag: ‘Tbs, vandaag over gisteren en morgen’.  
Tekst 2 bestaat uit passages uit hoofdstuk 1 van dit eindverslag. Een onderdeel 
van het eindverslag is het door de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
(RMO) in opdracht van de commissie geschreven rapport ‘Ontsnappen aan 
medialogica, tbs in de maatschappelijke beeldvorming’.  
Tekst 3 en de tabellen 1 en 2 zijn afkomstig uit het rapport van de RMO. 
Op 11 mei 2006 verschijnt in het weekblad Intermediair een artikel over het 
onderzoek naar de effecten van tbs-behandelingen (tekst 4). In dit artikel wordt 
uitgelegd wat tbs is (tekst 1).  
 
Deze opgave bevat vragen die gaan over de domeinen Criminaliteit & 
rechtsstaat, Politieke besluitvorming, Massamedia en subdomein 
Onderzoeksvaardigheden.  
 
Lees tekst 1. 
Het parlement besluit tot het instellen van een parlementair onderzoek naar het 
tbs-stelsel. Kennelijk worden de doelen van tbs onvoldoende gerealiseerd. 

2p 1 Welke twee doelen van tbs kun je afleiden uit tekst 1? 
Geef per doel een verwijzing naar de tekst. 
 
Lees regels 1 tot en met 17 van tekst 2. 
De commissie heeft het over “de ultieme taak van het parlement” (regels 4-5). 

2p 2 Leg uit waar de commissie naar verwijst wanneer zij spreekt over de ‘ultieme 
taak van het parlement’. 
 
Lees regels 18 tot en met 48. 
De commissie verwijst naar kritische uitspraken van voormalig minister van 
Justitie Korthals over de huidige politieke cultuur in de Kamer. Daarvan worden 
in de tekst twee voorbeelden gegeven.  

2p 3 Leg uit dat de uitspraken van voormalig minister Korthals gaan over ‘politieke 
cultuur’. 
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Zie de regels 45 tot en met 48. 
2p 4 Leg uit waarom zittende ministers niet makkelijk openlijke kritiek op de Tweede 

Kamer uiten. 
 
De vragen 5 tot en met 8 gaan over het domein Massamedia en hebben 
betrekking op tekst 3 en de tabellen 1 en 2. 
 
Aan de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) is gevraagd de 
commissie te adviseren over het thema ‘tbs in de maatschappelijke 
beeldvorming’. In het RMO-rapport wordt ingegaan op de ‘framing’ van de 
berichtgeving door de media. In tekst 3 is te lezen dat het rapport twee frames 
onderscheidt.  

1p 5 Geef een definitie van ‘framing’. 
2p 6 Leg uit hoe de media volgens de framingtheorie de publieke opinie en politieke 

besluitvorming inzake tbs kunnen beïnvloeden. 
 
Bekijk tabel 1. 
In tabel 1 staan de namen van een aantal landelijke kranten. De Volkskrant, 
Trouw en NRC Handelsblad behoren tot een andere categorie kranten dan  
De Telegraaf en het AD.  
De Telegraaf heeft de hoogste score aan krantenkoppen over incidenten door 
tbs’ers. 

2p 7 Geef een verklaring van deze hoge score op grond van de categorie kranten 
waartoe De Telegraaf behoort.  
 
Bekijk de tabellen 1 en 2. 
Tabel 1 en tabel 2 gaan beide over de tijdsperiode 2001-2005. Het is interessant 
om de gegevens van 2005 te vergelijken met de gegevens over de periode 
2001-2004. In het RMO-rapport wordt de vraag opgeworpen of het grote aantal 
krantenkoppen in 2005 (77) veroorzaakt kan zijn door hypevorming.  

2p 8 Beschrijf eerst wat hypevorming is. Leg met behulp van de gegevens uit de 
tabellen 1 en 2 uit of hier sprake is van hypevorming.  
 
 
De vragen 9 en 10 gaan over het domein Criminaliteit en rechtsstaat.  
 
Het strafrecht is in de loop van de tijd beïnvloed door verschillende 
denkrichtingen. Deze zijn gebaseerd op bepaalde visies op de mens. Er worden 
twee scholen onderscheiden: de klassieke school en de moderne school.  

4p 9 Leg uit welke school de beste onderbouwing biedt voor het opleggen van tbs als 
maatregel. 
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In één van de aanbevelingen van het eindverslag pleit de parlementaire 
commissie voor vergroting van de wettelijke mogelijkheden voor 
dwangmedicatie. Daarbij vermeldt ze het volgende: “De commissie realiseert 
zich dat dwangmedicatie een verstrekkende wettelijke bevoegdheid is van 
behandelaars jegens hun patiënten. De commissie beseft dat artikel 11 
(integriteit van het menselijk lichaam) dat in historisch opzicht recent aan de 
Grondwet is toegevoegd, spanning kan opleveren met een dergelijke wettelijke 
bevoegdheid.”  
 
Bij het toepassen van dwangmedicatie met betrekking tot tbs komen enkele 
beginselen van de rechtsstaat met elkaar in botsing. Vooral de gedwongen 
inname van bepaalde medicijnen staat op gespannen voet met bepaalde 
beginselen van de rechtsstaat. 

4p 10 Leg uit welke beginselen van de rechtsstaat bij het toepassen van 
dwangmedicatie op tbs-patiënten met elkaar botsen. 
 
De vragen 11 tot en met 13 hebben betrekking op subdomein 
Onderzoeksvaardigheden. 
 
Onderzoek en tbs  
In één van de aanbevelingen van het eindverslag pleit de parlementaire 
commissie voor een meerjarig onderzoeksprogramma naar de effectiviteit van 
behandelingen in het kader van tbs. Op 11 mei 2006 – een maand voordat het 
eindverslag van de commissie wordt gepubliceerd – verschijnt in het weekblad 
Intermediair een artikel over onderzoek naar de effecten van tbs-behandelingen 
(tekst 4). In dit artikel wordt ingegaan op de voorwaarden waaraan goed 
onderzoek naar de effecten van behandeling in het kader van tbs moet voldoen. 
 
Lees tekst 4. 
In de tekst wordt gesproken over empirisch onderzoek. Bij empirisch onderzoek 
onderscheidt men veelal onafhankelijke en afhankelijke variabelen. 

1p 11 Noem de onafhankelijke variabele in het onderzoek dat besproken wordt in de 
genoemde tekst. 
 

2p 12 Leg uit waarom een controlegroep nodig is om vast te kunnen stellen of er 
waarneembare effecten van de tbs-behandeling zijn. 
 
 “Om statistisch significante resultaten te krijgen, heb je de hele populatie 
nodig”, aldus hoogleraar Corine de Ruiter. (regel 66-68 van tekst 4) 

1p 13 Wat wordt in dit verband bedoeld met 'statistisch significante resultaten’?  
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Opgave 2  Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie 
 
Bij deze opgave horen de teksten 5 en 6, de tabellen 3 en 4, de figuren 1 en 2 
en de spotprenten 1 en 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Op woensdag 22 november 2006 vonden Tweede Kamerverkiezingen plaats. In 
tabel 3 staat de uitslag van deze verkiezingen. De verkiezingen werden 
uitgeschreven door het kabinet-Balkenende III (CDA en VVD) nadat het kabinet-
Balkenende II (CDA, VVD en D66) in juni 2006 viel (zie tekst 5).  
Op 25 november heeft de koningin een verkenner benoemd: de CDA’er Rein Jan 
Hoekstra, lid van de Raad van State. Op basis van gesprekken met alle 
fractievoorzitters besloot Hoekstra verder te gaan praten met de 
fractievoorzitters Balkenende, Bos en Marijnissen over de vorming van een 
coalitie van CDA, PvdA en SP. Na het mislukken van deze gesprekken 
benoemde koningin Beatrix op 20 december Herman Wijffels (CDA) als 
informateur. Onder zijn leiding gingen CDA, PvdA en de ChristenUnie 
onderhandelen over een nieuw kabinet. Na 91 dagen volgend op de 
verkiezingen – 22 februari 2007 – stond het nieuwe kabinet met koningin Beatrix 
op het bordes van paleis Huis ten Bosch. 
 
Lees tekst 5. 
Door het opstappen van de D66-ministers was er feitelijk sprake van een 
minderheidskabinet, zonder dat er sprake was van een conflict met de Tweede 
Kamer. Als een van de regeringspartijen zich terugtrekt, leidt dat (bijna) 
onherroepelijk tot een kabinetscrisis en nieuwe verkiezingen. 
Nieuwe, vervroegde verkiezingen zijn ook noodzakelijk als er een conflict is 
tussen kabinet en parlement.  

1p 14 Leg uit dat in Nederland een conflict tussen kabinet en parlement dat uitloopt op 
een kabinetscrisis (die niet wordt gelijmd) leidt tot nieuwe verkiezingen. 

2p 15 Leg uit dat een conflict in de Verenigde Staten tussen president en zijn regering 
enerzijds en Congres (parlement) anderzijds niet leidt tot nieuwe verkiezingen. 
 
Maak gebruik van tabel 3.  
Nederland kent als kiesstelsel een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. 

2p 16 Welke kenmerken van dit stelsel zijn te herkennen in tabel 3? Noem er twee. 
 
Lees tekst 6. 
Artikel 4 van de Grondwet vormt de grondwettelijke basis van het kiesrecht. 
Voor vrije verkiezingen zijn ook andere grondrechten onontbeerlijk. 

2p 17 Noem drie andere grondrechten die de grondslag vormen voor vrije 
verkiezingen. 
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Maak gebruik van figuur 1. 
Volatiliteit geeft aan in welke mate de steun voor verschillende politieke partijen 
van verkiezing tot verkiezing verandert. Figuur 1 laat zien dat bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 22 november 2006 van de 150 Kamerzetels ruim 20 
procent wisselde van partij (om precies te zijn 31 zetels). In 2003 was dat 16 
procent (is 24 zetels).  

4p 18 Geef een verklaring voor de hoge volatiliteit over de periode 1967-2006 aan de 
hand van twee veranderingen in de maatschappelijk-politieke cultuur van 
Nederland.  
 
Maak voor vraag 19 en 20 gebruik van figuur 2 en tabel 4. 
Socioloog en publicist Dick Pels stelt voor de gebruikelijke dimensies links en 
rechts aan te vullen met een nieuwe dimensie: populisme – politiek 
establishment. Een aantal politieke partijen zet zich af tegen de bestaande 
partijen. De bestaande partijen noemt Pels het politieke establishment en de 
partijen die zich daartegen afzetten populistische partijen. Pels heeft deze twee 
dimensies samengebracht in een ‘hoefijzermodel’. Met dit model kun je de 
verkiezingsuitslag van 2006 analyseren.  

2p 19 Noteer welke politieke partijen staan op de letters A, B, C, D, E en F in figuur 2. 
Ga uit van de volgende partijen: CDA, D66, Partij voor de Vrijheid, PvdA, SP en 
VVD. 
 
Ga uit van de partijen die staan op de letters A en D enerzijds en die staan op 
de letters B en C anderzijds. 

2p 20 Welke twee conclusies kun je trekken als je kijkt naar deze vier posities in  
figuur 2 en de gegevens in tabel 4.  
 
Bekijk de spotprenten 1 en 2. 
Politiek tekenaar Tom Janssen legde zijn visie op de kabinetsformatie op twee 
verschillende momenten vast: spotprent 1 (van 19 december 2006) en  
spotprent 2 (van 6 februari 2007). 

4p 21 Leg de boodschap van beide spotprenten uit voor die twee momenten van de 
kabinetsformatie.  
 
 

Opgave 3  GroenLinks en Partij voor de Vrijheid over  
      criminaliteit 

 
Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8 uit het bronnenboekje. 
 
Bestrijding van criminaliteit was een belangrijk thema in de campagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006. In deze opgave staan twee 
teksten uit verkiezingsprogramma’s van GroenLinks en Partij voor de Vrijheid 
die verschillende oplossingen aandragen bij de aanpak van criminaliteit.  
 
Lees tekst 7. 

3p 22 Leg uit dat de aanpak van criminaliteit die GroenLinks voorstaat, ondersteund 
kan worden met de bindingstheorie van criminoloog Hirschi. 
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Naast de bindingstheorie bestaan er andere theorieën over de verklaringen van 
oorzaken van criminaliteit. In de tekst wordt gesproken over bewoners in 
grootstedelijke achterstandswijken (regels 18-19). In deze wijken, waar vooral 
burgers uit de laagste inkomensgroepen wonen, komt relatief veel criminaliteit 
voor.  

3p 23 Geef met behulp van de anomietheorie van socioloog Robert Merton een 
verklaring voor het gegeven dat in grootstedelijke achterstandswijken relatief 
veel criminaliteit voorkomt. 
 
Zie tekst 7. 
In de tekst staat een voorbeeld van strafbaar gedrag dat volgens GroenLinks 
niet strafwaardig zou moeten zijn. 

1p 24 Welk gedrag zou volgens GroenLinks niet strafwaardig moeten zijn?  
 
GroenLinks stelt dat cameratoezicht, preventief fouilleren en mensen lukraak 
vragen naar hun identiteitsbewijs de sociale samenhang allerminst bevorderen 
(regels 25-30). Een ander woord voor sociale samenhang is sociale cohesie. 

2p 25 Wat wordt in dit verband met sociale cohesie bedoeld? 
 
Lees tekst 8. 
De Partij voor de Vrijheid pleit voor de invoering van minimumstraffen (regels 
36-37). 
Als het Wetboek van Strafrecht minimumstraffen zou bevatten dan kan de 
rechter minder rekening houden met een bepaald uitgangspunt van het 
opleggen van straf.  

1p 26 Welk uitgangspunt is dat?  
 
Maak gebruik van tekst 7 en 8. 
Na vergelijking van de teksten van GroenLinks en van de Partij voor de Vrijheid 
kun je concluderen dat beide partijen een heel andere aanpak van de bestrijding 
van criminaliteit voorstaan. Hun standpunten over de aanpak van criminaliteit 
zijn illustratief voor de plaats die beide partijen innemen in het politieke 
spectrum. 

4p 27 Leg voor GroenLinks uit dat haar opvatting over het bestrijden van criminaliteit 
past bij haar plaats in het politieke spectrum. En doe hetzelfde voor Partij voor 
de Vrijheid. Illustreer je uitleg met een citaat uit of een verwijzing naar beide 
teksten. 
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Opgave 4  Een dramatisch klimaatrapport 
 
Bij deze opgave horen afbeelding 1 en de teksten 9 tot en met 11 uit het 
bronnenboekje. 
 
Begin april 2007 is een rapport van een werkgroep van het Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), de klimaatorganisatie van de Verenigde 
Naties (VN), gepubliceerd in Brussel. 
 
Lees tekst 9 en tekst 10 en bekijk afbeelding 1. 
De ambassadeur van Groot-Brittannië in de Veiligheidsraad wil het onderwerp 
van de klimaatverandering voorleggen aan de Veiligheidsraad. 

2p 28 Leg uit waarom de ambassadeur met dit voorstel komt. Ga uit van de hoofdtaak 
van de Veiligheidsraad. Betrek in je uitleg gegevens uit afbeelding 1. 
 
Lees tekst 11.  
De Europese Commissie heeft twee taken in de besluitvorming van de Europese 
Unie. In tekst 11 is één taak van de Europese Commissie te herkennen. 

2p 29 Welke taak is dat? Noem ook een andere taak van de Europese Commissie. 
 
Zie de regels 20 tot en met 30 van tekst 11. 
“Maar andere landen, met name de VS, volgden niet.” 
Het ‘prisoner’s dilemma’ geeft een verklaring voor het feit dat een staat als 
bijvoorbeeld de VS weinig of geen actie heeft ondernomen om de uitstoot van 
broeikasgassen tegen te gaan.  

3p 30 Leg met behulp van het ‘prisoner’s dilemma’ uit hoe het komt dat een 
internationale aanpak van het probleem van de uitstoot van broeikasgassen 
maar moeizaam van de grond komt.  
 
 

Opgave 5  Valkuilen bij verslaggeving 
 
Bij deze opgave hoort tekst 12 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
In 2006 verscheen er van de voormalige Midden-Oostencorrespondent van de 
Volkskrant, NRC Handelsbad, het Radio 1-Journaal en het NOS-Journaal Joris 
Luyendijk een boek over beeldvorming over het Midden-Oosten als gevolg van 
bepaalde journalistieke mechanismen. Het boek heet ‘Het zijn net mensen: 
Beelden uit het Midden-Oosten’ en het is een bestseller. In NRC Handelsblad 
van 24 februari 2007 geeft Luyendijk verkort zijn analyse over journalistieke 
beeldvorming. 
 
Lees de regels 1 tot en met 31 van tekst 12. 
In paragraaf 1 ‘Gefilterd’ geeft Luyendijk voorbeelden van stereotypering. 

2p 31 Leg uit dat we bij die voorbeelden kunnen spreken van stereotypering. 
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Lees de regels 32 tot en met 62.  
Massamedia kunnen meerdere maatschappelijke functies vervullen. De 
informerende functie is daar één van. Binnen de informerende functie zelf 
onderscheidt men meerdere (sub)functies. Volgens Luyendijk worden de media 
in de Arabische wereld bij het uitoefenen van de informerende functie 
belemmerd door de machthebbers. 

3p 32 Leg uit welke drie informerende functies de media in de Arabische wereld 
volgens Luyendijk niet adequaat kunnen vervullen. 
 
Lees verder de regels 63 tot en met 127. 
 
Luyendijk beschrijft vijf mechanismen die zorgen voor de vertekening van de 
werkelijkheid. 

2p 33 Uit welk mechanisme kun je afleiden dat de westerse verslaggeving wordt 
beïnvloed door de marktgerichtheid van de verschillende westerse 
massamedia? Geef een passend citaat en leg je antwoord uit.  
 
Luyendijk schetst een aantal mechanismen die tot een vertekening van de 
werkelijkheid leiden, zelfs als ervaren en bekwame journalisten hun uiterste best 
doen om een getrouw beeld van die werkelijkheid te geven. 
Om een zo getrouw mogelijk beeld van de werkelijkheid weer te geven, dienen 
verslaggevers zich aan bepaalde journalistieke normen te houden. Bij het 
bespreken van het vierde mechanisme ‘partijdigheid’ maakt hij duidelijk dat het 
voor journalisten in het Midden-Oosten zeer moeilijk is om hoor en wederhoor 
toe te passen en feiten en meningen te scheiden. 

3p 34 Noem een andere journalistieke norm waaraan journalisten zich omwille van de 
objectiviteit dienen te houden. Leg tevens met behulp van een citaat uit wat 
maakt dat journalisten in Arabische landen moeilijk aan deze norm kunnen 
voldoen. Let op: ga uit van de hele tekst. 
 
Bij één van de vijf door Luyendijk beschreven mechanismen die zorgen voor de 
vertekening van de werkelijkheid is er sprake van het referentiekader van de 
journalist. 

2p 35 Citeer een alinea waaruit je kunt afleiden dat de verslaggeving wordt beïnvloed 
door het referentiekader van de journalist. Leg je antwoord uit. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

800025-1-034o* 
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Opgave 1  Tbs ter discussie  
 

tekst 1  
 
Wat is tbs? 
 
De strafrechter legt tbs op als iemand 
een ernstig misdrijf heeft begaan 
waarvoor de dader niet of slechts ten 
dele toerekeningsvatbaar was door 
een gebrekkige ontwikkeling of een 5 
psychische stoornis. Ook moet er kans 
zijn op delictherhaling. Als het misdrijf 
gedeeltelijk aan iemand kan worden 
toegerekend, zit deze eerst een 
gevangenisstraf uit en gaat vervolgens 10 
naar een tbs-kliniek. De strafrechter 
legt tbs op voor de duur van twee jaar. 
Als tbs is opgelegd wegens een 
geweldsdelict en de rechter langer 

verblijf nodig acht, kan hij de termijn 15 
telkens verlengen met twee jaar. 
Overigens zit negentig procent van de 
delinquenten in een tbs-kliniek 
vanwege een geweldsdelict. In 
Nederland zijn twaalf tbs-klinieken. 20 
Jaarlijks worden zestienhonderd 
patiënten behandeld, waarvan 95 
procent uit mannen bestaat. (Echter 
niet alle patiënten zijn te behandelen.)  
Er stromen steeds minder patiënten 25 
uit. Momenteel zijn er ongeveer 
tweehonderd opnames en tachtig 
beëindigingen per jaar.

 
bron: Astrid Smit, Tbs’er laat zich niet vangen, Intermediair van 11 mei 2006.  
 

tekst 2 
 
AANLEIDING EN AFBAKENING PARLEMENTAIR ONDERZOEK 
 
Waar grote maatschappelijke onrust 
heerst, is diepgaand parlementair 
onderzoek op zijn plaats. Daarin komt 
volgens de commissie de ultieme taak 
van het parlement tot uiting. Daarmee 5 
is niet gezegd, dat dergelijk onderzoek 
als vanzelf zal leiden tot het vinden 
van misstanden, schuldigen of 
complotten. Integendeel, zoals bij 
ieder onderzoek moet ook hier de 10 
uitkomst van tevoren niet vastliggen, 
maar moeten de resultaten het gevolg 
zijn van het onderzoeksproces. 
 
Het parlementaire onderzoek is het 
resultaat van een reeks kamer-15 
debatten, die het gevolg zijn van 
ernstige incidenten met tbs-gestelden.  
 
Voormalig minister Korthals maakt 
tijdens de openbare gesprekken een 

opvallende opmerking over de politieke 20 
cultuur waarin politiek debat is 
gebaseerd op een enkele gebeurtenis: 
«Ik had u, toen ik nog minister was, 
zeker niet gezegd wat ik u nu ga 
zeggen. Ik vind oprecht dat de Kamer 25 
veel te veel incidentgericht is. Dat doet 
het voor de bühne erg goed: je maakt 
veel lawaai, je komt in de publiciteit en 
weet ik wat. Maar het lost niets op, 
daar ben ik heilig van overtuigd. 30 
Sterker nog, het bevordert angst bij 
diegenen die met dit systeem moeten 
werken. En die angst gaat in feite weer 
leiden tot allerlei tekortkomingen aan 
het systeem.» 35 
Er vallen twee dingen op. Ten eerste 
geeft Korthals aan dat de politieke 
cultuur van incidentgerichtheid een 
averechts effect heeft. De toch al 
bekritiseerde praktijk functioneert 40 
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vervolgens nóg minder goed. Ten 
tweede geeft Korthals aan, dat hij dit 
als minister nooit hardop gezegd zou 
hebben. Ook dat is onderdeel van 
politieke cultuur: kabinetsleden die hun 45 

kritiek op het parlement niet (durven) 
uiten, terwijl deze volgens hun eigen 
opvatting van wezenlijke betekenis is. 
(…) 

bron: Eindrapport Parlementair onderzoek tbs. Tbs, vandaag over gisteren en 
morgen. Passages uit hoofdstuk 1 (Kamerstuk 30 250, nrs. 4-5) Sdu Uitgevers. 
’s-Gravenhage 2006 

 
 
tekst 3 
 
Passages uit het RMO-rapport Ontsnappen aan medialogica: tbs in de maatschappelijke 
beeldvorming 
 
Framing van het tbs-debat 
In hoeverre is deze medialogica zicht-
baar bij de discussie over ontsnapte 
tbs’ers en het tbs-beleid? We willen 
deze vraag proberen te beantwoorden 5 
door na te gaan of er rondom de tbs-
discussie ook sprake is van frame- en 
hypevorming, en wellicht ook van 
frameverschuivingen.  
(...) 
Frame 1: ‘Doorpakken op maatschap-10 
pelijke veiligheid’ 
(…). Sinds de jaren tachtig is binnen 
de strafrechtpleging de veiligheid van 
de samenleving sterker op de 
voorgrond komen te staan. Daders 15 
worden minder gezien als subjecten 
met belangen en rechten (bijvoorbeeld 

op resocialisatie), en meer als 
objecten die ter bescherming van de 
maatschappij onder controle gebracht 20 
moeten worden.   
(...) 
Frame 2: ‘Het systeem faalt!’ 
Het frame van ‘doorpakken’ loopt in 
sommige gevallen parallel aan een 
ander frame, namelijk dat van ‘het 25 
systeem faalt’. Het is een vaak voor-
komend verschijnsel dat ernstige 
problemen of incidenten leiden tot een 
roep om krachtdadig handelen via 
grootschalige systeemwijzigingen, 30 
terwijl wellicht kan worden volstaan 
met enkele fijnmazige maar effectieve 
maatregelen. 
 

 
bron: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Ontsnappen aan 
medialogica: tbs in de maatschappelijke beeldvorming. – Den Haag: RMO, 2006. 
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tabel 1 
 
Aantal krantenkoppen over (risico op) incidenten door tbs-ers per landelijk 
dagblad, 2001-2005  
 
 Telegraaf Volkskrant Trouw AD NRC Totaal 
2001-2004 27 12 7 4 9 59 
2005 41 8 10 12 6 77 
Totaal 68 20 17 16 15 136 
 
naar: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Ontsnappen aan medialogica: 
tbs in de maatschappelijke beeldvorming. – Den Haag: RMO, 2006. 
 
 
tabel 2 
 
Ernstige delicten door tbs-ers, 2001-2005 
 
 Aantal delicten 
2001-2004 43 
2005 10 
Totaal 53 
 
naar: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Ontsnappen aan medialogica: 
tbs in de maatschappelijke beeldvorming. – Den Haag: RMO, 2006. 
 
 
tekst 4  
 
Cijfers recidive boterzacht 
 
Tbs’er laat zich niet vangen 
 
Na tachtig jaar tbs bestaat er nog 
steeds geen landelijk onderzoek 
naar de effecten van de behande-
ling. Mogelijk zal de ‘parlementaire 
onderzoekscommissie tbs-stelsel’, 5 
die een dezer dagen met een rapport 
komt, aandringen op zo’n onder-
zoek. 
door Astrid Smit 
 
 
Pyromanen, verkrachters, moorde-
naars. Jaarlijks worden in Nederland 10 
zo’n zestienhonderd tbs’ers 
behandeld. (…) 

Toch weet niemand hoe effectief die 
kostbare tbs-behandeling is. Wat is de 
meerwaarde boven een gevangenis-15 
straf? 
Al jaren schermen de tbs-instellingen 
met positieve recidivecijfers. (…) 
Volgens Corine de Ruiter, hoogleraar 
forensische psychologie aan de 20 
Universiteit van Maastricht en onder-
zoeker aan het Trimbosinstituut, zijn 
die cijfers van de instellingen echter 
boterzacht. 
De Ruiter verbaast zich erover dat tbs-25 
klinieken nooit systematisch hebben 
onderzocht welke behandeling voor 
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welke delinquent geschikt is en wat het 
effect is van een behandeling. (…) 
 
Martien Philipse, onderzoeker bij de 30 
Pompekliniek in Nijmegen waar twee-
honderd patiënten in behandeling zijn, 
bevestigt dit beeld. “Empirisch onder-
zoek heeft inderdaad nooit bovenaan 
het lijstje van behandelaars gestaan. 35 
Dat geldt overigens niet alleen voor de 
tbs-instellingen, maar voor de hele 
psychiatrie.” (…) 
Toch is er wel degelijk empirisch 
onderzoek te doen naar het effect van 40 
een tbs-behandeling, aldus Philipse. 
“Delinquenten in gevangenissen die 
vergelijkbare delicten hebben ge-
pleegd als tbs’ers, maar daarvoor toch 
geen tbs hebben gekregen, kunnen 45 
worden vergeleken met delinquenten 
in tbs-klinieken. Ook kun je twee 
verschillende behandelingen onder 
één type delinquenten, bijvoorbeeld 
verkrachters, met elkaar vergelijken. 50 
Zulk onderzoek vindt al plaats.” 

Philipse vindt dat er wat dat betreft in 
de afgelopen vijf jaar al veel is 
veranderd. “Het feit dat ik – samen met 
drie andere onderzoekers – onderzoek 55 
kan doen in de Pompekliniek, is daar 
al een voorbeeld van. Ook in andere 
tbs-instellingen zijn nu onderzoekers 
werkzaam. We zijn op de goede weg.” 
 
Doodzonde 60 
Losse initiatieven, noemt De Ruiter de 
onderzoeken. “Wil je echt iets verbete-
ren, dan moeten tbs-instellingen hun 
krachten bundelen. Een onderzoeks-
populatie van zestienhonderd mensen 65 
is tenslotte maar klein. Om statistisch 
significante resultaten te krijgen, heb 
je de hele populatie nodig.” Daarnaast 
moeten de instituten dezelfde proto-
collen volgen, zodat de behandelingen 70 
vergelijkbaar zijn, vindt De Ruiter. Zij 
pleit voor een landelijk onderzoeks-
programma, aangejaagd door de 
overheid.

 
bron: Astrid Smit, Tbs’er laat zich niet vangen, Intermediair, 11 mei 2006.  
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Opgave 2  Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie 
 
tekst 5 

 
Het tweede kabinet-Balkenende (CDA, VVD, D66) trad aan op 27 mei 2003.  
Op 30 juni 2006 bood minister-president Balkenende het ontslag van het kabinet aan  
na een kabinetscrisis rond het VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali. Deze crisis leidde tot de 
val van het kabinet-Balkenende II en de formatie van het rompkabinet-Balkenende III 
(CDA, VVD). De crisis vond plaats in juni 2006 en vond haar ontknoping op de 29ste 5 
van die maand. Regeringspartij D66 steunde een motie van afkeuring van de oppositie. 
Toen de motie verworpen werd, zegde D66 de steun aan het gehele kabinet op. En 
stapten de D66-ministers uit het kabinet.

bron: naar Wikipedia 
 
tabel 3 
 
Tweede Kamerverkiezingen 2006 in Nederland 
 

 
Partij 

 
Aantal 

stemmen 
 

 
Percentage 

 
Zetels

    
Christen Democratisch Appèl (CDA)   2.608.573 27 41 
Partij van de Arbeid (PvdA)   2.085.077 22 33 
SP (Socialistische Partij)   1.630.803 17 25 
VVD   1.443.312 15 22 
Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid      579.490 6 9 
GROENLINKS      453.054 5 7 
ChristenUnie      390.969 4 6 
Democraten 66 (D66)      193.232 2 3 
Partij voor de Dieren      179.988 2 2 
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)      153.266 1 2 
EénNL        62.829 0 0 
Fortuyn        20.956 0 0 
VERENIGDE SENIOREN PARTIJ        12.522 0 0 
Ad Bos Collectief          5.149 0 0 
PVN - Partij voor Nederland          5.010 0 0 
Lijst Potmis          4.339 0 0 
( …)    

 
Geldige stemmen   9.838.683 100  
Blanco        16.315   
Aantal kiesgerechtigden  12.264.503   
Opkomst   9.854.998 80  

 
 bron: naar de site van de Kiesraad, www.verkiezingsuitslagen.aspx 
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tekst 6 
 
 
Artikel 4, Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 
 
Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen 
vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te 
worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en 
uitzonderingen.
 
 
 
figuur 1  
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 bron: Maatschappij & Politiek, december 2006 
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tabel 4 
 
Uitslagen 2003 en 2006 
 
Zetelaantallen op basis van Scholierenverkiezingen (SV) en Tweede 
Kamerverkiezingen (TK) in 2003 en 2006 
 
Partij 
 

SV 2003 SV 2006 TK 2003 TK 2006

CDA 23 20 44 41
PvdA 41 31 42 33
VVD 23 19 28 22
SP 13 31 9 25
Fortuyn 10 2 8 0
GroenLinks 16 13 8 7
D66 7 4 6 3
ChristenUnie 3 5 3 6
SGP 3 2 2 2
PvdD 3 6 0 2
PvdV - 16 - 9
EénNL - 1 - 0
overige partijen 8 0 0 0
 
 bron: Maatschappij & Politiek, december 2006 
 
 
 
figuur 2 
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 bron: Maatschappij & Politiek, december 2006 
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spotprent 1 
 

 
 
 bron: Leids Dagblad, 19 december 2006 
 
 
spotprent 2 
 

 
 
 bron: Leids Dagblad, 6 februari 2007 
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Opgave 3  GroenLinks en Partij voor de Vrijheid over  
      criminaliteit 
 
tekst 7  
 
GroenLinks: Standpunt Jeugdcriminaliteit 
 
GroenLinks wil de jeugdcriminaliteit 
aanpakken door te voorkomen dat 
jongeren het verkeerde pad kiezen. 
GroenLinks wil daarom meer 
investeren in onderwijs, opvoedings-5 
ondersteuning en jeugdagenten. 
Succesvolle projecten die jongeren 
weer kansen geven, moeten worden 
uitgebreid.  
GroenLinks maakt zich zorgen over het 10 
toenemende aantal jongeren dat mis-
drijven pleegt. Dat komt vaak door een 
combinatie van weinig kansen op 
school en op werk, conflicten thuis of 
op school en door discriminatie. (…)  15 
Veel mensen zijn ooit wel eens slacht-
offer geworden van overlast of van 
criminaliteit. Met name bewoners van 
grootstedelijke achterstandswijken zijn 
vaak de criminele klos. Als de woon-20 
wijk ook nog eens verloedert en 
sociale voorzieningen zoals winkels, 
buurthuizen en speeltuinen ontbreken, 

dan ontstaat al gauw een verziekte 
sfeer. Dat los je niet op met camera-25 
toezicht, preventief fouilleren en 
mensen lukraak naar hun identiteits-
bewijs vragen. Dat stigmatiseert 
mensen en wijken en bevordert de 
sociale samenhang allerminst. (…) 30 
GroenLinks bestrijdt criminaliteit door 
een slimme mix van preventie en 
repressie. Naast verbetering van de 
leefomgeving en het verhogen van het 
toezicht moet de pakkans voor 35 
ernstige delicten fors omhoog. Dat 
schrikt potentiële criminelen meer af 
dan dreigen met hogere straffen. 
Politieagenten moeten meer op straat 
surveilleren. Daarvoor hoeft het aantal 40 
politieagenten niet te worden uit-
gebreid. Door de productie van 
cannabisproducten te reguleren komt 
een enorme politiecapaciteit vrij voor 
surveillancetaken. (…)45 

 
bron: Verkiezingsprogramma GroenLinks, oktober 2006 
 
 
tekst 8 
 
Partij voor de Vrijheid: Justitie en politie met ambitie  

Voor een effectieve aanpak van de 
criminaliteit. Een klein groepje hele 
actieve criminelen pleegt in verhouding 
veel criminaliteit. 
Een kleine 5% van de daders is 5 
verantwoordelijk voor meer dan 30% 
van het totale aantal veroordelingen.  
 
Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid 
(PVV) wil dat deze 5% afdoende wordt 

aangepakt. Alleen al daardoor kan de 10 
criminaliteit in Nederland met circa 1/3 
worden verminderd. Onze ambities 
gaan echter verder. Goedwillende 
Nederlanders willen bevrijd worden 
van de hoge criminaliteit in ons land. 15 
(…). Zij willen vrij en veilig zijn in hun 
woning, in het openbaar vervoer, als 
zij uitgaan, sporten, hun beroep uit-
oefenen enz. enz. 
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(…) 
Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid 20 
is van mening dat de toegenomen 
inspanningen om vaker straffen op te 
leggen waardering verdienen maar dat 
een aanzienlijke vermindering van 
criminaliteit alleen bereikt kan worden 25 
door strenger te straffen. Voor zware 
misdadigers moet geen begrip worden 
getoond; “zero tolerance” dient de 
kernwaarde te zijn van de aanpak van 
de criminaliteit.  30 

(…)  
Het is voor de categorie plegers van 
ernstige misdrijven daarom nood-
zakelijk en ook maatschappelijk ge-
wenst dat wordt overgegaan tot de 
volgende maatregelen:  35 
Invoering van onvoorwaardelijk op te 
leggen minimumstraffen die er niet om 
liegen en een substantiële verhoging 
van de maximumstraffen.  
(…)

 
bron: Verkiezingsprogramma Partij voor de Vrijheid, oktober 2006 
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Opgave 4  Een dramatisch klimaatrapport 
afbeelding 1 
 

 
 
bron: NRC Handelsblad, 6 april 2007 
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tekst 9 
 

Droogte neemt toe in toch al kwetsbare gebieden 
 
Door een onzer redacteuren 
ROTTERDAM, 6 april. Toenemende 
droogte in toch al kwetsbare ge-
bieden en een ongekend verlies aan 
biodiversiteit zullen de komende 5 
decennia het wereldbeeld bepalen. 
Ze zijn het gevolg van de klimaat-
verandering, en de effecten zijn nu 
al duidelijk zichtbaar. 
Over die conclusies heeft een werk-10 
groep van de IPCC, het panel van de 
Verenigde Naties voor klimaat-

verandering, vanochtend overeen-
stemming bereikt. (…) 
Het rapport is het tweede in een serie 15 
van drie die de IPCC dit jaar publi-
ceert. In februari werden broeikas-
effect en de klimaatverandering zelf 
beschreven. In mei worden maat-
regelen voorgesteld.  20 
Het nieuwe rapport beschrijft de ge-
volgen van klimaatverandering voor de 
natuur en voor het dagelijks leven van 
de mens. (zie afbeelding 1).  

 
 bron: NRC Handelsblad, 6 april 2007 
 
tekst 10 
 
Klimaatverandering op agenda Veiligheidsraad  
 
New York, 5 april. - De Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties zal zich deze 
maand voor het eerst buigen over de 
politieke gevolgen van klimaatver-
andering. Dat heeft de ambassadeur 5 
van Groot-Brittannië, in april voorzitter 
van de Raad, gisteren aangekondigd.  

Ambassadeur Emyr Jones Parry zei 
dat minister van Buitenlandse Zaken 
Margaret Beckett op 17 april naar New 10 
York komt om persoonlijk een speciale 
zitting van de Raad over het klimaat te 
leiden.(...)  
(Reuters, AP) 

 
bron: NRC Handelsblad, 6 april 2007 
 
 

tekst 11 
 
EU-lidstaten moeten werk maken van de milieuambities die Brussel heeft 
 
Europa moet in 2020 zijn uitstoot van 
broeikasgassen met 20 procent heb-
ben verminderd, aldus het plan dat de 
Europese Commissie gisteren presen-
teerde. De ambitie is er, en geen dag 5 
te vroeg.  
Gevoel voor timing kan Brussel niet 
ontzegd worden. Klimaatverandering 
begint voet aan de grond te krijgen in 
de publieke opinie. Geholpen door 10 

bevlogen sprekers en filmmakers uit 
een groot land dat nog naar hartelust 
broeikasgassen uitstoot. Geholpen 
door een winter die zo zacht is dat 
zelfs de voorzichtigste weerman het 15 
woord broeikas in de mond neemt. En 
misschien nog om een dozijn andere 
redenen, maar het klimaat is onder-
werp van gesprek. (...) 
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Een goed moment om te roepen dat 20 
het roer om moet. De afspraken die 
eerder in Kyoto werden gemaakt over 
de beperking van de uitstoot van broei-
kasgassen hebben Europa al in de 
goede richting geduwd. Maar andere 25 
landen, met name de VS, volgden niet. 

Het Europese bedrijfsleven begon te 
klagen over concurrentievervalsing en 
wilde een eind aan de eigen Europese 
koers. Het is goed dat de Europese 30 
Commissie niet toegeeft aan die druk, 
maar de ambities juist verhoogt. (…). 

 
bron: Trouw, de Verdieping, reactie van een lezer, 11 januari 2007 
 
 

Opgave 5  Valkuilen bij verslaggeving 
 
tekst 12 
 
‘Natuurlijk, maar praat vooral over de valkuilen van het vak’ 
 
Joris Luyendijk 
 
(...) Volgens mij wordt de beeldvorming 
over het Midden-Oosten door vijf 
mechanismen vertekend. Misschien 
zijn het er meer, maar deze vijf zorgen 
al voor een beeld dat gefilterd, ver-5 
vormd, gemanipuleerd, partijdig en 
versimpeld is. Deze vertekeningen 
ontstaan niet door gebrek aan inzet of 
deskundigheid, maar vloeien voort uit 
de beperkingen waarmee journalisten 10 
werken, zowel bij het verzamelen als 
bij het presenteren van informatie. 
Hierover moeten we veel opener 
worden, zodat kijkers, lezers en 
luisteraars ook weten en begrijpen wat 15 
we allemaal niet begrijpen en niet 
weten. 
 
1 Gefilterd 
Ten eerste geeft alle nieuws een 
gefilterd beeld, dat wil zeggen dat veel 20 
buiten beeld moet blijven. Nieuws is 
wat afwijkt van het alledaagse, de 
uitzondering op de regel. Het probleem 
is: hoe kan de gemiddelde Neder-
lander enig benul hebben van het 25 
alledaagse in Egypte of Soedan? 
Vandaar de clichés over Afrika en de 
zielige kindertjes en van Arabieren als 

boze baarden. Wie steeds de uit-
zondering ziet, gaat die onbewust 30 
aanzien voor de regel. 
 
2 Vervormd 
Nieuws over de Arabische wereld is 
ook vervormd, want hetgeen wel in 
beeld komt is vaak iets anders dan het 35 
lijkt. Arabische landen zijn politie-
staten. Mensen zijn geen burgers maar 
onderdanen, ze hebben geen rechts-
zekerheid en de overheid is een soort 
kolossale maffia. (...) Eigenlijk zou 40 
nieuws over de Arabische wereld 
steeds dit gegeven centraal moeten 
stellen, zoals nieuws over Oost-Europa 
tijdens de Koude Oorlog altijd duidelijk 
maakte dat die samenlevingen onder 45 
een soort bezetting leefden. 
 
Maar wat moet de westerse journalis-
tiek omwille van de begrijpelijkheid 
doen? Die spreekt van president 
Mubarak, van het Jordaanse parle-50 
ment, van een Saoedische krant. Zo 
impliceer je dat het systeem hier niet 
wezenlijk verschilt van het systeem 
daar, zeker als je ook nog spreekt van 
een demonstratie op het moment dat 55 
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ergens in een politiestaat een paar 
mensen een vlag verbranden. Dan is 
het een kleine stap naar het idee van 
massale moslimwoede over Deense 
cartoons of een pauselijke uitspraak. 60 
Misschien was die massale woede er, 
we kunnen het niet weten. (...) 
 
3 Gemanipuleerd 
Nieuws is ook gemanipuleerd, want 
partijen weten dat beeldvorming over 65 
de werkelijkheid van invloed is op die 
werkelijkheid. Westerse regeringen 
besteden jaarlijks tientallen miljoenen 
bij publicrelationbureaus om redacties 
te manipuleren, en de geschiedenis 70 
barst van de geslaagde voorbeelden. 
Niet-westerse regeringen laten zich 
evenmin onbetuigd, bijvoorbeeld door 
journalisten visa te weigeren of erger. 
Het Russische leger maakte in een 75 
paar jaar in Tsjetsjenië meer burger-
slachtoffers dan Israël in zestig jaar 
onder de Palestijnen. Maar anders dan 
Israël vermoordt Rusland journalisten 
die hiervan verslag doen, en horen we 80 
er zelden over. Ook dat is geslaagde 
manipulatie. 
 
4 Partijdig 
Manipulatie beïnvloedt niet alleen de 
berichtgeving, het doet dit ook in 85 
ongelijke mate, met als gevolg partij-
dige verslaggeving. Journalistiek 
bedient zich van hoor en wederhoor, 
maar wat als de ene partij zich beter 
kan laten horen dan de andere? En 90 
wat als de andere partij helemaal geen 

woordvoerders heeft? Ooit een woord-
voerder van Al-Qaeda gezien bij hoor 
en wederhoor? Van de Talibaan? En 
over welke vragen pleeg je hoor en 95 
wederhoor? Waarom vraag je de 
Palestijnse woordvoerder wel of hij 
genoeg doet tegen de terreur maar zijn 
Israëlische collega niet of hij genoeg 
doet tegen de bezetting? 100 
 
Nieuws is verder partijdig omdat de  
onvermijdelijke selectie van onder-
werpen, invalshoeken en woorden 
subjectief is. Waarom zijn drie 
Israëlische doden wel nieuws, maar 105 
driehonderd Bangladeshi niet? Feit en 
opinie scheiden klinkt mooi, maar 
welke feiten presenteer je, vanuit 
welke invalshoek en met welk voca-
bulaire? Bij conflicten zijn alle termen 110 
beladen, en afhankelijk van wiens 
woorden je gebruikt, vertel je het 
verhaal uit diens perspectief. Je kunt 
niet zeggen: vandaag trok het 
Israëlische verdedigingsleger/het 115 
Israëlische leger/het Zionistische 
bezettingsleger zich terug uit één 
procent van de bevrijde/bezette/ 
betwiste gebieden. 
 
5 Versimpeld 120 
Ten slotte is het nieuws versimpeld, 
omdat het grote publiek na een paar 
minuten afhaakt en omdat nationalis-
tische verslaggeving beter verkoopt 
dan zelfkritische. En hoofdredacteuren 125 
worden primair afgerekend op kijk-, 
luister- en oplagecijfers. (...)

 
 bron: NRC Handelsblad, 24 februari 2007 
 
 
 
 

einde  800025-1-034b* 

Pagina: 610Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



700025-1-034o 

Examen VWO 

2007 
tijdvak 1 

woensdag 23 mei 
9.00 – 12.00 

 maatschappijleer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. 
Het examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal 
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 gevraagd worden en je geeft meer dan twee redenen, dan worden 
alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1  Het waterschap: een vergeten overheid? 
 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Nederland is de afgelopen jaren geconfronteerd met (dreigende) overstromingen 
van rivieren en overlast door regenval, maar ook met droogte. Waterbeheer 
wordt steeds belangrijker en staat regelmatig hoog op de politieke agenda. Het 
waterschap speelt bij het waterbeheer een belangrijke rol (tekst 1). Het 
waterschap is de oudste bestuursvorm in ons land. De eerste waterschappen 
ontstonden in de Middeleeuwen. Het ging hier om buurtschappen die 
samenwerkten op het gebied van dijkenbouw en afwatering.  
 
De waterschappen behoren net als provincies en gemeenten tot de lagere 
overheden. De bestuursstructuur van een waterschap komt overeen met die van 
de provincie of een gemeente (tekst 1). Opvallend zijn de 
waterschapsverkiezingen. Deze verschillen op een aantal punten met de 
landelijke verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen. De Unie van 
Waterschappen (tekst 3) wil een vernieuwing van de samenstelling en verkiezing 
van de waterschapsbesturen (tekst 1). Het kabinet-Balkenende II wenste dit ook 
en de toenmalige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft een wijziging 
van de Waterschapswet voorbereid (tekst 2). De voorstellen beogen onder meer 
om de geringe aandacht van de burgers voor de waterschappen te verhogen.  
Waterbeheer is niet louter een Nederlandse aangelegenheid. De invloed van de 
Europese Unie op beleid en beheer van het oppervlaktewater en grondwater is 
groot (tekst 4). 
 
Lees de regels 1 tot en met 15 van tekst 1.  
 
De waterschappen behoren tot de lagere overheden.  

2p 1 Leg uit dat het waterschap een overheidsorgaan is.  
Betrek in je antwoord een specifiek kenmerk van een overheid. 
 
Waterschappen zijn de leveranciers van voorzieningen als veilige dijken, schoon 
water en goede vaarwegen. 

2p 2 Geef twee redenen waarom deze voorzieningen collectieve goederen zijn. 
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Lees de regels 16 tot en met 32 van tekst 1. 
Binnen het waterschapsbestuur worden een algemeen en een dagelijks bestuur 
onderscheiden. Bij de totstandkoming van beleid heeft elk van deze 
bestuursorganen een andere taak. De verdeling van taken tussen het algemeen 
bestuur (AB) enerzijds en het dagelijks bestuur (DB) anderzijds is in enige mate 
te vergelijken met de taakverdeling tussen de bestuursorganen op landelijk 
niveau.  

2p 3 Leg uit welk van beide bestuursorganen – het AB of DB – qua taakstelling het 
meest overeenkomt met het parlement.  
Noem in je antwoord de twee algemene taken van het parlement en breng deze 
in verband met de taken van één van beide bestuursorganen zoals die in de 
tekst staan beschreven. 
 
Lees de regels 33 tot en met 64 van tekst 1. 
De 27 Nederlandse waterschappen zijn verenigd in de Unie van Waterschappen. 
Deze Unie nam op 18 maart 2005 een standpunt in over een aantal 
wijzigingsvoorstellen. Eén van de voorstellen betreft het veranderen van het 
onderscheid naar categorieën kiezers die stemrecht hebben (zie regels 57-59). 
Met het verdwijnen van de categorie ‘gebouwd’ (huiseigenaren) als aparte 
categorie, wordt het stemrecht democratischer. 

2p 4 Leg uit waarom dit voorstel van de Unie van Waterschappen meer in 
overeenstemming is met een karakteristieke spelregel voor verkiezingen in een 
democratie. 
 
De Unie van Waterschappen is een voorstander van twee zaken:  
− een kiessysteem op basis van een lijstenstelsel (regels 62-63). Daarbij 

organiseren groepen kiezers en kandidaten zich op grond van bepaalde 
belangen als landbouw, natuur en milieu en bedrijfsleven. Ook bestaande 
politieke partijen kunnen kandidaten leveren. Het lijstenstelsel is te 
vergelijken met het lijstenstelsel bij landelijke, regionale of 
gemeenteraadsverkiezingen; 

− invoering per 2008 van landelijke waterschapsverkiezingen (regel 64 van 
tekst 1).  

Redenen om tot een nieuw verkiezingssysteem over te gaan, staan in de regels 
60-62. Een andere reden die niet in tekst 1 staat, betreft een opkomst bij de 
waterschapsverkiezingen van rond de 25 procent. De vraag is of deze 
maatregelen – invoering van een lijstenstelsel en verkiezingen op één datum – 
de opkomst voor de waterschapsverkiezingen zullen verhogen.  

2p 5 Beredeneer of invoering van een lijstenstelsel wel of niet de opkomst bij de 
waterschapsverkiezingen zal verhogen. Betrek in je antwoord een reden waarom 
mensen niet geïnteresseerd zijn in politiek dan wel niet politiek actief willen zijn. 
 
Het kabinet en de Unie van Waterschappen willen overgaan op een 
lijstenstelsel. Politieke partijen kunnen dan een rol gaan spelen in de 
waterschapsverkiezingen. 

2p 6 Welke functies vervullen politieke partijen indien ze aan deze verkiezingen gaan 
meedoen? Noem er twee en licht elke functie toe.  
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Lees tekst 2 en 3. 
Je kunt de Unie van Waterschappen opvatten als een belangenorganisatie van 
de waterschappen: de Unie behartigt de belangen van de waterschappen (zie 
regels 1-3 van tekst 3). 

2p 7 Op grond van welke twee andere punten uit de teksten 2 en 3 kun je afleiden dat 
de Unie als een belangenorganisatie functioneert? 
 
 
Het poldermodel wordt als kenmerkend voorbeeld gezien van de Nederlandse 
politieke cultuur. Het poldermodel vindt zijn oorsprong in de waterschappen. 
Over het belang van die waterschappen gaat het volgende citaat: 
“Niet minder belangrijk dan het feit dat de waterschappen behoren tot de oudste 
representatieve lichamen van Europa, is dat men in de Lage Landen afscheid 
nam van de hiërarchische, feodale beveleconomie. Er vond een mentale omslag 
plaats en er ontstond een overlegcultuur (…) die elders in het nog feodale 
Europa ontbrak.”  
Bron: Jona Lendering, Polderdenken. De wortels van de Nederlandse 
overlegcultuur, Amsterdam (2004).  
 

2p 8 Geef twee kenmerken van het poldermodel als aanduiding van de huidige 
politieke cultuur zoals ontstaan in de waterschappen in de Lage Landen 
(Nederland).  
 
Lees tekst 4. 
De Nederlandse waterschappen moeten zich als organen van de Nederlandse 
staat houden aan de EU-richtlijnen, zoals de Europese Kaderrichtlijn Water. 

2p 9 Welk EU-orgaan kan richtlijnen vaststellen op het gebied van waterbeheer en 
wie hebben er met betrekking tot dit terrein zitting in dit EU-orgaan? 
 

1p 10 Welk EU-orgaan heeft de bevoegdheid toezicht te houden op de naleving van de 
EU-richtlijnen? 

1p 11 Geef een reden waarom juist dit orgaan is ingesteld om op de naleving toe te 
zien. 
 
Maak gebruik van tekst 4. 

2p 12 Leg uit waarom Nederland – net als andere EU-landen – een deel van zijn 
soevereiniteit heeft ingeruild voor de bevoegdheid van de Europese Unie om 
richtlijnen op te stellen, inzake de bescherming en verbetering van 
oppervlaktewater en grondwater (tekst 4). Betrek het begrip ‘interdependentie’ in 
je antwoord. 
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Opgave 2  Sociale ongelijkheid 
 
Bij deze opgave horen de teksten 5 tot en met 8 uit het bronnenboekje.  
 
Inleiding 
De laatste jaren staan de inkomensverschillen tussen burgers in het middelpunt 
van de belangstelling. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de hoogte van 
topsalarissen van managers. Het illustreert een trend naar toenemende 
maatschappelijke ongelijkheid (tekst 5). De Tweede Kamer sprak over de 
mogelijkheid om de topinkomens, vooral in de semipublieke sector, aan een 
maximum te binden (tekst 6). Ook FNV-voorzitter Agnes Jongerius (tekst 7) 
vindt dat er wat moet worden gedaan tegen het ‘graaien door de topinkomens’. 
Naast deze discussie over de hoogte van topinkomens was er ook aandacht 
voor de armoede in Nederland. Wethouder Aboutaleb van Amsterdam (tekst 8) 
wil snel in actie komen tegen de armoede in de stad. Aboutaleb waarschuwt 
voor een dreigende tweedeling. 
Deze opgave gaat over de verzorgingsstaat, sociale ongelijkheid, 
inkomensverschillen en armoede.  
 
Lees de regels 1 tot en met 52 van tekst 5. 
In de regels 25-26 wordt verwezen naar het artikel ‘De egalitaire revolutie 
voorbij?’ De zogeheten egalitaire revolutie heeft geduurd tot de jaren tachtig van 
de vorige eeuw. In Nederland nam mede door het ontstaan van een 
verzorgingsstaat de sociale ongelijkheid af.  

4p 13 Leg uit hoe de Nederlandse verzorgingsstaat de sociale ongelijkheid heeft 
verminderd. Ga uit van twee kenmerken van de Nederlandse verzorgingsstaat. 
 
In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog werd met instemming van de 
drie grote politieke stromingen de grondslag van de Nederlandse 
verzorgingsstaat gelegd. Elk van deze stromingen zag immers één of meer van 
haar idealen verwezenlijkt of gewaarborgd.  

3p 14 Geef per grote politieke stroming een specifiek motief waarom zij zich in de 
verzorgingsstaat kon vinden.  
 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw nam vooral door de bezuinigingen op de 
sociale zekerheid de inkomensongelijkheid weer toe. Deze bezuinigingen op de 
sociale zekerheid vormden een deel van de hervorming van de Nederlandse 
verzorgingsstaat (regels 46-47).  

2p 15 Leg uit welk hoofdprobleem van de verzorgingsstaat kabinetten van 
verschillende politieke signatuur vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw met 
deze bezuinigingen trachtten aan te pakken. 
 
De wens tot hervorming van de Nederlandse verzorgingsstaat werd niet alleen 
ingegeven door financiële en economische motieven, maar kwam ook voort uit 
veranderingen in de politieke cultuur. 

2p 16 Beschrijf welke veranderingen in de politieke cultuur mede hebben geleid tot de 
wens om de Nederlandse verzorgingsstaat te hervormen. Ga uit van twee 
veranderingen. 

Pagina: 615Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 700025-1-034o 6 lees verder ►►►

Lees de regels 54 tot en met 68 van tekst 5. 
In het onderlinge verkeer tussen werkgevers en werknemers onderscheiden we 
verschillende manieren van denken over hun verhouding, hun omgaan met 
elkaar. 

2p 17 Welke manier van denken over de verhouding tussen werkgevers en 
werknemers had de overhand in de periode tussen 1945 en de jaren zestig van 
de vorige eeuw? Licht je antwoord toe. 
 
Lees de regels 69 tot en met 115. 
Twee theorieën die inzicht proberen te geven in de sociale mobiliteit in een 
samenleving zijn de reproductietheorie en de meritocratietheorie. Beide 
theorieën zijn te herkennen in de regels 69-115.  

4p 18 Leg uit dat zowel de reproductie- als de meritocratietheorie te herkennen is in 
deze regels. 
 
Lees tekst 6. 
De verhouding tussen parlement en kabinet kan worden getypeerd als 
dualistisch of als monistisch. D66 maakte tot juli 2006 deel uit van het kabinet-
Balkenende II. 

2p 19 Is het optreden van het Kamerlid van D66 in tekst 6 kenmerkend voor een 
dualistische of voor een monistische verhouding? Licht je antwoord toe.  
 

2p 20 Leg uit van welk formeel controlemiddel de Tweede Kamer gebruik heeft 
gemaakt in tekst 6. 
 
Lees tekst 7. 
Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV, richt zich in haar toespraak niet tot de 
werkgevers, maar tot het kabinet. Jongerius richt zich daarbij op twee rollen die 
de overheid – in dit geval het kabinet – heeft in het sociaaleconomisch proces.  

2p 21 Naar welke twee rollen van het kabinet in het sociaaleconomische proces 
verwijst Agnes Jongerius? Geef per rol een bijbehorend citaat.  
 
Lees tekst 8. 
Arbeid heeft niet alleen een functie voor de individuele mens, maar ook 
betekenis voor de samenleving als geheel. 

2p 22 Welke betekenis heeft betaalde arbeid volgens Aboutaleb voor de samenleving? 
Licht je antwoord toe. 
 
De leider van de PvdA, Wouter Bos, waarschuwt in het dagblad Trouw van 29 
april 2005 voor het ontstaan van een permanente onderklasse die steeds meer 
een etnisch stempel draagt. Ook wethouder Aboutaleb (tekst 8) waarschuwt 
voor dit verschijnsel.  
In tekst 8 worden verschillende factoren genoemd die met de segregatie of het 
ontstaan van een onderklasse verband houden. In de opvatting van de 
wethouder springt er echter één factor uit die beslissend is voor de segregatie in 
de toekomst.  

4p 23 Welke factor is dat? Geef op basis hiervan een beschrijving van het 
mechanisme hoe de ongelijkheid van de ene generatie op de volgende wordt 
overgedragen. 
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Opgave 3  Een nieuw plan voor de publieke omroep 
 
 
Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, de spotprenten 1 en 2 en 
figuur 1 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
Over de toekomst van de publieke omroep wordt al jaren gesproken. De 
organisatiestructuur en de programma’s van de publieke omroep staan, vooral 
sinds de opkomst van de commerciële zenders, regelmatig ter discussie. De 
Mediawet is een aantal malen gewijzigd om te voorkomen dat de publieke 
omroep ten onder zou gaan in de concurrentiestrijd met de commerciële 
zenders. Ook het kabinet-Balkenende II kwam in 2005 met plannen voor de 
publieke omroep. De hoofdlijnen van een nieuwe publieke omroep, zoals 
vastgelegd in de kabinetsnotitie ‘Met het oog op morgen’, staan in tekst 9. 
Volgens het kabinet waren veranderingen bij de omroepen nodig om te zorgen 
dat zij ook in de toekomst levensvatbaar blijven. Deze plannen leverden heftige 
reacties op uit omroepland. De toenmalige staatssecretaris van Cultuur en 
Media, Medy van der Laan (D66), kreeg veel kritiek, maar daarnaast kwamen er 
ook positieve reacties op de plannen.  
Toen in de zomer van 2006 het kabinet-Balkenende II viel, werd de behandeling 
van het wetsvoorstel opgeschort. 
 
Lees tekst 9.  
Als de plannen van het kabinet doorgaan, hebben de publieke omroepen in de 
toekomst ten minste vier verschillende financieringsbronnen. Eén van deze 
bronnen is het ontplooien van eigen commerciële activiteiten. Zie de regels 79-
86. 

3p 24 Welke drie andere bronnen van inkomsten kun je uit tekst 9 afleiden? 
Geef ook aan welke van deze drie inkomstenbronnen niet openstaan voor 
commerciële zenders.  
 
Hoewel omroepverenigingen van oorsprong ideële organisaties zijn en ook 
behoren te blijven volgens het kabinetsplan (zie regel 7), wijzen critici er 
regelmatig op dat er desondanks ‘vervlakking’ van het televisie-aanbod optreedt 
bij de publieke omroep.  

2p 25 Wat wordt met deze vervlakking bedoeld? Geef aan welke twee 
kabinetsvoorstellen vervlakking van het televisie-aanbod moeten tegengaan.  
 
Van oudsher zijn de uitgangspunten van het mediabeleid: pluriformiteit en 
uitingsvrijheid. De plannen van Van der Laan stoelen ook op deze 
uitgangspunten.  

4p 26 Leg per uitgangspunt uit – aan de hand van citaten uit tekst 9 – dat de plannen 
voor een nieuwe publieke omroep stoelen op deze uitgangspunten. 
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Lees de regels 1 tot en met 14 van tekst 10. 
Er kwam veel kritiek op de plannen van het kabinet. De critici maakten zich 
vooral kwaad over het verdwijnen van de NPS en de NPS-programma’s.  
Veel aandacht ging daarbij uit naar het programma NOVA/Den Haag Vandaag, 
een samenwerking tussen VARA, NOS en NPS. Tekst 10 is een fragment uit 
een Volkskrant-interview met de presentatoren van NOVA/Den Haag Vandaag.  
Lees verder de regels 15 tot en met 34 van tekst 10.  
Er heerst een beeld dat NOVA/Den Haag Vandaag een programma is met een 
linkse signatuur. 

2p 27 Leg uit hoe in het geval van NOVA/Den Haag Vandaag een dergelijke 
beeldvorming heeft kunnen ontstaan. 
Maak in je uitleg gebruik van het begrip referentiekader.  
 
Lees de regels 35 tot en met 50 van tekst 10. 
Ferry Mingelen vindt het goed dat er een EO-actualiteitenrubriek is voor het 
bedienen van de EO-achterban. De actualiteitenrubriek van de EO vervult voor 
die eigen achterban een aantal functies van de media zoals de informatieve en 
opiniërende functie.  

4p 28 Welke andere dan de genoemde mediafuncties vervullen EO-
actualiteitenprogramma’s voor de eigen achterban? 
Noem er twee en licht je antwoord toe. 
 
Lees tekst 11. 
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is het proces van ontzuiling zichtbaar 
in het omroepbestel.  

1p 29 Citeer uit tekst 11 een voorbeeld van de ontzuiling van de publieke omroep.  
 
Zie tekst 11. 
Het kabinet wil “onafhankelijke nieuwsvoorziening duidelijk scheiden van opinie.” 
(regels 43-45 van tekst 11). Onafhankelijke nieuwsvoorziening wordt verzorgd 
door de NOS. De redactie van het NOS-Journaal streeft naar een zo objectief 
mogelijke nieuwsberichtgeving. 

3p 30 Noem drie journalistieke regels waarmee de redactie van het NOS-Journaal zal 
proberen dit doel te realiseren. 
 
Maak gebruik van de teksten 9 en 11. 
Het omroepplan was een compromis tussen de regeringspartijen CDA, VVD en 
D66. Naast politieke en culturele factoren (bijvoorbeeld ontzuiling) spelen 
economische en technologische factoren een rol in de discussie over het 
omroepbestel.  

2p 31 Noem uit de teksten een economische en een technologische factor die elk een 
rol zullen hebben gespeeld in de discussie over het omroepplan van het kabinet-
Balkenende II. 
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Het kabinet-Balkenende II bestond uit CDA, VVD en D66. Deze partijen 
verschilden van mening over de toekomst van de publieke omroep. De plannen 
van toenmalig staatssecretaris Medy van der Laan (D66) waren dan ook 
gebaseerd op een compromis tussen deze drie partijen. Hieronder staan drie 
reacties op de kabinetsplannen, afkomstig van de woordvoerders van de 
Tweede Kamerfracties van CDA, VVD en D66.  
 
Partij A  
(...) wil een publieke omroep zonder omroepverenigingen die aanvullend is op 
het aanbod van de commerciële televisie. Zonder omroepverenigingen, omdat 
de ruimte voor radio- en televisiezenders niet langer aan relevante grenzen is 
gebonden. Er zijn veel commerciële zenders en zelfs zendtijd voor iedere 
doelgroep en ieder individu komt steeds dichterbij, bijvoorbeeld door 
technologische ontwikkelingen als podcasting. Aanvullend op het commerciële 
aanbod, omdat het de overheid niet past te concurreren met pure marktpartijen.  
 
Partij B  
Een belangrijk pluspunt van de nieuwe plannen is dat omroepverenigingen 
zekerheid krijgen. Ze krijgen een vast budget toegekend voor het maken van 
goede achtergrond- en opiniërende programma’s. Inhoudelijk zijn de omroepen 
straks volstrekt autonoom, maar ze worden wél gedwongen kleur te bekennen. 
De VARA heeft wat dat betreft een andere invalshoek dan de EO en de 
benadering van de TROS is niet dezelfde als die van de NCRV of KRO.  
De omroepen zullen vooral moeten doen wat hun eigen achterban wenst te 
horen en te zien. (...) Het verwijt dat het bestel met verenigingen ‘niet meer van 
deze tijd’ en daarmee achterhaald zou zijn, is niet terecht.  
 
Partij C  
Het omroepplan getuigt van visie en moed door in de toekomst de 
televisiekijkers en radioluisteraars centraal te stellen. Die hebben in de eerste 
plaats behoefte aan goede programma’s op een tijdstip dat hen uitkomt. In de 
huidige situatie staan de belangen van omroepverenigingen voorop, en die zijn 
niet altijd goed verenigbaar met de behoefte van kijkers. Dat is de reactie van 
(…) op de plannen van de regering voor de hervorming van het omroepbestel. 
Volgens (…) is hervorming nodig, omdat de publieke omroep dreigt te 
marginaliseren tussen de commerciële zenders en nieuwe technologische 
ontwikkelingen. 
 

4p 32 Koppel de reacties van respectievelijk partij A, B en C aan één van de 
woordvoerders van de regeringspartijen CDA, VVD en D66. 
Leg uit waarom de gekoppelde reactie bij deze partij hoort.  
 
Bekijk spotprent 1 en figuur 1. 

3p 33 Wat wil de tekenaar zeggen met deze spotprent? 
Geef op grond van gegevens in figuur 1 een argument waarom je het wel of niet 
eens bent met de boodschap in deze spotprent. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Bekijk spotprent 2. 
2p 34 Leg uit wat de tekenaar met deze spotprent wil zeggen. Ga uit van de nieuwe 

plannen voor de publieke omroep. Zie tekst 9. 
Vermeld tevens naar welk orgaan uit de Mediawet de ‘amusementspolitie’ 
verwijst. 
 
In de kabinetsnotitie ‘Met het oog op morgen’ staat dat er geen reclame zal 
worden uitgezonden rond kinderprogramma’s. Kennelijk is het kabinet van 
mening dat kinderen sterker door reclame worden beïnvloed dan volwassenen.  
Tekst 12 stelt dat het effect van reclame op kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar 
verschillend kan uitpakken.  
Lees tekst 12.  
Volgens tekst 12 lijkt het er op dat dikke kinderen in sterkere mate worden 
beïnvloed door reclameboodschappen dan niet-dikke kinderen. Het is echter 
lastig daar harde uitspraken over te doen. Dit komt volgens de onderzoekster, 
Karen van Reenen, doordat naar verhouding kleine aantallen kinderen de 
enquête hebben ingevuld (regels 24-25).  

2p 35 Geef een andere reden waarom op basis van de in tekst 12 gepresenteerde 
enquête het lastig is harde uitspraken te doen. Ga in je antwoord uit van een 
gegeven uit tekst 12.  
 
Er is niet onderzocht of het regelmatig zien van reclame leidt tot een hogere 
consumptie. Stel dat jij dit verband zou willen onderzoeken.  

1p 36 Wat is dan de afhankelijke variabele, en wat is de onafhankelijke variabele?  
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

700025-1-034o* 
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Opgave 1  Het waterschap: een vergeten overheid? 
 

 
tekst 1 
 
De waterschappen 
organisatie, taken, organen, bevoegdheden, verkiezingen 
 
ORGANISATIE 
Het waterbeheer in Nederland is verankerd in de Grondwet en de organisatie van de 27 
waterschappen is neergelegd in de Waterschapswet. Waterschappen (ook wel 
(hoog)heemraadschappen genoemd) zijn lagere overheden, net als provincies en 
gemeenten. Ze zijn zelfstandig en hebben eigen bevoegdheden. Ze kunnen regels 5 
stellen waaraan burgers zich moeten houden en ze heffen belastingen. Het verschil met 
de andere lagere overheden zit hem in de taken: gemeenten en provincies houden zich 
bezig met diverse taken van algemeen belang. Het waterschap houdt zich bezig met het 
uitoefenen van specifieke taken, namelijk de zorg voor de waterkering en water-
huishouding. 10 
 
TAKEN 
Zorg voor de waterkering (veilige dijken);  
Zorg voor de waterkwantiteit (bescherming tegen wateroverlast en watertekort);  
Zorg voor de waterkwaliteit (schoon water door o.a. zuiveren van afvalwater);  
Zorg voor wegen en/of vaarwegen. 15 
 
WATERSCHAPSBESTUUR (voorbeeld van het Hoogheemraadschap Rijnland) 
Het waterschap heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. 
ALGEMEEN BESTUUR (AB) 
Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het waterschap. Het bestaat 
uit 36 personen. De leden vertegenwoordigen de ingezetenen (bewoners), de eigenaren 20 
van de huizen en gebouwen, de eigenaren van grond en water en de bedrijven. 
Het AB houdt zich bezig met: 
. vaststelling hoofdlijnen van het waterschapsbeleid; 
. vaststelling tarieven voor de waterschapsbelasting en begroting; 
. vaststellen regelingen en verordeningen; 25 
. controle op taakuitoefening en besteding budget. 
DAGELIJKS BESTUUR (DB) 
Het DB bestaat uit 5 hoogheemraden en de dijkgraaf. De hoogheemraden zijn te 
vergelijken met de wethouders van een gemeente en de dijkgraaf met de burgemeester. 
Het DB wordt gekozen door en uit het algemeen bestuur. Het houdt zich bezig met 30 
beleidsvorming en beleidsuitvoering, waaronder ook de uitvoering en handhaving van 
de verordeningen (te vergelijken met wetten) van het waterschap.  
 
VERKIEZINGEN 
Waterschapsverkiezingen worden elke vier jaar gehouden. Door middel van 
verkiezingen worden de leden van het algemeen bestuur gekozen. Het aantal zetels 35 
voor het algemeen bestuur is van te voren verdeeld onder categorieën van belang-
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hebbenden (zie de regels 44-49). Bij waterschapsverkiezingen wordt niet met lijsten of 
partijen gewerkt, maar mensen stellen zich op persoonlijke titel kandidaat. Dit betekent 
dat de kiezers op een kandidaat stemmen en niet op een partij zoals bij landelijke 
verkiezingen.  40 
Elke waterschap organiseert zijn eigen verkiezingen en deze zijn voor de verschillende 
waterschappen niet op hetzelfde moment. De kiezer kan zijn of haar stem per post of 
via internet uitbrengen. 
Wie belang heeft, mag stemmen. Iemand kan tot meerdere categorieën kiezers 
behoren. Elk van de volgende categorieën heeft stemrecht: 45 
• categorie ingezetenen: alle inwoners van het waterschap  
• categorie gebouwd: alle huiseigenaren 
• categorie ongebouwd: alle eigenaren van ongebouwd land zoals landbouwgrond of 
natuurterreinen 
Het principe hierbij is: belang, betaling, zeggenschap. De mate van zeggenschap  50 
(het aantal zetels) is afhankelijk van de mate van het belang. In het reglement van het 
waterschap staat hoeveel zetels in het bestuur door de verschillende categorieën 
belanghebbenden mogen worden geleverd. 
 
Vernieuwingen  
De samenstelling en verkiezing van waterschapsbesturen is aan vernieuwing toe. De 55 
Unie van Waterschappen heeft voorstellen gedaan voor het vereenvoudigen van de 
samenstelling van het bestuur. De voorstellen resulteren in andere categorieën in het 
waterschapsbestuur. De huidige categorie ‘gebouwd’ als aparte categorie dient te 
verdwijnen [geen vertegenwoordiging en geen kiesrecht meer]. 
In het huidige verkiezingssysteem (het personenstelsel) kennen burgers bij verkiezingen 60 
vaak geen van de kandidaten. Bovendien is onbekend waar de kandidaten voor ‘staan’. 
De Unie is van mening dat bij verkiezingen het personenstelsel bij ingezetenen moet 
worden vervangen door een lijstenstelsel.  
Er dient een landelijke waterschapsverkiezing ingevoerd te worden in 2008.
 
 bron: naar de site van De Unie van Waterschappen, september 2005  
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tekst 2 Brief van de Unie van Waterschappen aan de Staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat 
 
 
 
de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen 
 
onderwerp 
nadere uitwerking vereenvoudiging bestuurssamenstelling, verkiezingen en financiering 
waterschappen 
 
bijlage(n)       datum      ons kenmerk 
2          23 maart 2005    20012 BJZ/RB 
 
Geachte mevrouw Schultz van Haegen, 
 
(...) Eerder heeft u aangegeven deze wetswijziging (vereenvoudiging van de bestuurs-
samenstelling, verkiezingen en financiering van de waterschappen) met spoed te willen 
voorbereiden. (…) Op voorhand merken wij graag op deze voortvarende aanpak volledig te 
onderschrijven en daar van onze kant alle medewerking aan te willen verlenen. Onder meer 
vanwege een deugdelijke voorbereiding van de door het kabinet en ons beoogde landelijke 5 
waterschapsverkiezingen (2008) dient er naar gestreefd te worden de onderhavige wijziging 
van de Waterschapswet met ingang van 1 januari 2007 in werking te doen treden. 
Juist met het oog op deze voortvarende aanpak hebben wij de afgelopen periode in eigen 
kring nagedacht over de benodigde nadere uitwerking. Dit heeft geresulteerd in een korte, 
door onze ledenvergadering op 18 maart jl. vastgestelde notitie, die wij u hierbij graag doen 10 
toekomen. Deze notitie bevat concrete standpunten op een aantal belangrijke onderdelen, die 
voor de opstelling van een concept-wetsvoorstel in onze ogen onontbeerlijk zijn. (…) Naar 
onze mening is sprake van beperkte lastenverschuivingen, die in het licht van de 
wateropgaven waar de waterschappen voor staan, bovendien goed zijn uit te leggen.  
Vanzelfsprekend zijn wij desgewenst graag bereid onze gedachten in een bestuurlijk overleg 15 
toe te lichten. Wat het vervolgtraject betreft nemen wij graag aan dat wij, samen met het 
IPO1), ook daarbij nauw betrokken zullen worden. De ambtelijke inbreng die wij tot dusver 
hebben kunnen en mogen leveren, wordt door ons zeer op prijs gesteld. 
 
Graag vertrouwen wij er op u met het aanbieden van bijgaande notitie en overzicht van dienst 
te zijn. Naar uw reactie zien wij met belangstelling uit.20 

 
Hoogachtend, 
het bestuur, 
 
dr. S. Schaap,  mr. R.J. van der Kluit, 
voorzitter,   secretaris. 
 

  
bron: naar de site van De Unie van Waterschappen, september 2005 

noot 1 IPO = Interprovinciaal Overleg 
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tekst 3 
 
DE UNIE VAN WATERSCHAPPEN 
 
De Nederlandse waterschappen zijn verenigd in de Unie van Waterschappen. De Unie 
behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van de waterschappen voor 
een goede waterstaatsverzorging binnen het waterschapsbestel.  
 
Vertegenwoordiger van de waterschappen 
De Unie treedt namens de waterschappen op als vertegenwoordiger naar het 
Parlement, de Rijksoverheid en organisaties als het Interprovinciaal Overleg en de 5 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Unie neemt deel aan vele overleg- en 
adviesorganen en is betrokken bij de ontwikkeling van het rijksbeleid, regelgeving en 
beleidsnota's voor waterbeheer. De Unie neemt ook het initiatief zelf onderwerpen op de 
politieke agenda te zetten. 
 
Structuur van de Vereniging 
Het hoogste orgaan van de Unie van Waterschappen is de ledenvergadering. Alle leden 10 
van de Unie zijn in de ledenvergadering vertegenwoordigd. In de ledenvergadering 
hebben de voorzitters van de 27 waterschappen zitting. De ledenvergadering vergadert 
viermaal per jaar.  
Uit de ledenvergadering worden de leden van het bestuur gekozen. De bestuursleden 
en de voorzitter worden benoemd voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid tot 15 
eenmalige herbenoeming. De algemeen directeur van het Uniebureau is de secretaris 
van het bestuur.  
 
In de Uniecommissies wordt het beleid van de Unie op diverse beleidsterreinen 
voorbereid. De commissies worden geadviseerd door de werkgroepen. Hierin hebben 
waterschapsmedewerkers zitting. Formele besluitvorming vindt plaats in het bestuur en 20 
in de ledenvergadering. 
 
 bron: naar de site van De Unie van Waterschappen, september 2005  
 
tekst 4 
 
Europese Kaderrichtlijn Water 
 
Eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water in werking getreden. Het doel is het 
bieden van een richtlijn - benaderd vanuit stroomgebieden - om de kwaliteit en 
kwantiteit van oppervlaktewater en grondwater te beschermen en te verbeteren.  
Ook het bevorderen van duurzaam gebruik van water en de afzwakking van de gevolgen 
van overstromingen en perioden van droogte zijn belangrijke doelstellingen. De richtlijn 5 
biedt diverse instrumenten om deze doelen te bereiken.  
Enkele instrumenten zijn maatregelenprogramma's, stroomgebiedbeheersplannen, 
monitorverplichtingen en economische analyses van het watergebruik en de 
terugwinning van waterdiensten.
 
 bron: naar de site van De Unie van Waterschappen, september 2005 
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Opgave 2  Sociale ongelijkheid 
 

 
tekst 5 
 
De elite bevrijdt zich van het volk 
 
De rijken worden steeds rijker, stellen sociologen 
 
En weer zijn de inkomens van top-
managers gestegen. Volgens 
socioloog Van Goor vormen ze 
inmiddels een aparte stand die 
zichzelf verrijkt. De politiek laat ze 5 
begaan. Wie interesseert zich nog 
voor de macht? Door Peter Giesen 
 
Het energiebedrijf Nuon maakte een 
rommeltje van zijn klantenadministratie. 
Niettemin zag topman Ludo van 10 
Halderen zijn inkomen vorig jaar met  
42 procent stijgen. Hij is geen uit-
zondering. Volgens de Vereniging van 
Effectenbezitters zijn topmanagers ook 
in 2004 weer uiterst gul voor zichzelf 15 
geweest. (…). 
Het begint een jaarlijks ritueel te 
worden. Topsalarissen stijgen, alom 
klinkt protest, en het jaar daarna stijgen 
de beloningen verder. We kunnen er 20 
maar beter aan wennen, vreest  
dr. H. van Goor, socioloog aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Met zijn 
vakgenoot prof. dr. J. E. Ellemers 
schreef hij onlangs het artikel De 25 
egalitaire revolutie voorbij? in de 
Sociologische Gids. Het vraagteken is 
een wetenschappelijke slag om de arm. 
Van Goor ziet de trend naar toenemen-
de maatschappelijke ongelijkheid nog 30 
wel even voortduren. 
 
De historicus Jan-Luiten van Zanden 
sprak over de 'egalitaire revolutie' van 
de 20e eeuw. Zeker na de Tweede 
Wereldoorlog werden de sociale ver-35 
schillen kleiner. De verzorgingsstaat 
legde een bodem aan de onderkant, 

terwijl de toenmalige captains of 
industry nog niet zo in de ban waren 
van miljoenen-inkomens. 40 
Vanaf de jaren tachtig van de vorige 
eeuw veranderde dat. In Nederland 
nam de inkomensongelijkheid met 25 
procent toe, berekenden de Leidse 
economen Caminada en Goudzwaard. 45 
Dat komt vooral door bezuinigingen op 
de sociale zekerheid. De topsalarissen 
hebben eerder een symbolische bete-
kenis. In de statistieken zijn ze niet 
terug te vinden, omdat maar heel 50 
weinig mensen bij de echte groot-
verdieners horen. 
 
Omslag 
Maar de topsalarissen illustreren wel 
een opmerkelijke maatschappelijke 55 
omslag. In de naoorlogse periode 
legden de bestuurders van grote onder-
nemingen nog een zekere matiging aan 
de dag.  
'Destijds was er nog schaarste aan 60 
arbeidskrachten, waardoor de positie 
van de vakbonden heel sterk was', zegt 
Van Goor. 'Ook de verzuiling vormde 
een rem op wat we tegenwoordig zelf-
verrijking noemen.'  65 
In de katholieke en protestantse zuilen 
werkten werkgevers en werknemers 
met elkaar samen. (…) 
 
Al in 1948 wees de Leidse socioloog 
Van Heek op het ontstaan van een 70 
nieuwe stand van managers, een 
leidinggevende elite die samen met de 
elite van topambtenaren zou kunnen 
uitgroeien tot een stand met een eigen 
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levensstijl, ideologie en een zeker 75 
saamhorigheidsgevoel. De contouren 
van deze nieuwe stand tekenen zich af, 
zegt Van Goor. Managers wonen in 
eigen villadorpen en lijken veel in eigen 
kring te trouwen. 80 
 
Hoe erg is deze toegenomen ongelijk-
heid? Dat is een kwestie van opvatting. 
In de jaren zeventig achtte premier Den 
Uyl grote inkomensverschillen nog in 
strijd met de fundamentele gelijk-85 
waardigheid van burgers. Zijn opvolger 
Bos stelt echter dat hij slechts geïnte-
resseerd is in gelijke kansen, niet in 
gelijke uitkomsten. Als elke generatie 
opnieuw met gelijke kansen kan 90 
vechten voor topposities is er niet zo 
veel aan de hand. 
Belangrijk is dan de vraag hoe open de 
stand van topmanagers is. De elite is 
ongetwijfeld opener dan vroeger, toen 95 

afkomst belangrijker was dan diploma's. 
'Toch ben ik erg sceptisch over de 
openheid van dit soort standen. Maar er 
is erg weinig onderzoek naar gedaan. 
Dat is ook een teken des tijds: kennelijk 100 
zijn we niet meer zo heel erg geïnteres-
seerd in onderzoek naar de macht', 
aldus Van Goor. 
 
De Nederlandse bevolking houdt nog 
steeds niet van grote sociale verschil-105 
len. In 2002 vond 58 procent de 
inkomensverschillen te groot, bleek uit 
een deze week verschenen rapport van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Maar ondanks alle retoriek over 'luiste-110 
ren naar de burger' worden zulke stand-
punten doorgaans weggehoond als 
conservatief. Van de politiek heeft de 
stand van managers voorlopig weinig te 
vrezen.115 

 
bron: de Volkskrant van 2 april 2005 
 
 

tekst 6 
 
Kamer neigt naar wet topsalaris 
 
In de Tweede Kamer lijkt zich een 
meerderheid af te tekenen voor een 
wettelijke maximering van de salarissen 
in de semipublieke sector. Beslissend 
voor die meerderheid is de steun van 5 
de ChristenUnie voor een pleidooi van 
D66-Kamerlid Bert Bakker voor maxi-
mering. (...)  
 
De Kamer debatteerde over de top-
salarissen naar aanleiding van cijfers 10 
die het televisieprogramma NOVA 
bekendmaakte over de beloning van 
topbestuurders van zorgverzekeraars. 
Bakker: ‘Ik ben het spuugzat. Het gaat 
in de semipublieke sector om onze 15 
premie- en belastingcenten.’ Zijn voor-

stel is voor die salarissen een plafond 
in te stellen zo hoog als het salaris van 
de minister-president, ongeveer 
130.000 euro. D66 krijgt steun van de 20 
linkse oppositie: PvdA, SP en 
GroenLinks. Daarnaast zijn de LPF, 
Groep Wilders en Groep Lazrak 
voorstander. (...)  
Het kabinet ziet niets in dwang. ‘Direct 25 
ingrijpen is het allerlaatste paarden-
middel dat je moet willen’, aldus 
minister Remkes van Binnenlandse 
Zaken donderdag tijdens het debat. ‘je 
schept een stalinistisch kader’. (...)  30 
D66 kondigde aan met een eigen 
wetsvoorstel te komen als het kabinet 
bij zijn weigerachtige houding blijft. (...) 

 
bron: de Volkskrant van 30 september 2005 
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tekst 7 
 
Fragmenten uit een toespraak van Agnes Jongerius, voorzitter FNV.  
De toespraak werd gehouden voor het Najaarsoverleg van woensdag 12 oktober 
2005. 
 
(...)  
We hebben intussen al enkele jaren 
van restrictief economisch beleid 
achter de rug. Daardoor is de 
economische neergang versterkt in 
plaats van afgedempt. (...) Met als klap 5 
op de vuurpijl een inkomensbeleid 
waardoor de allerlaagste inkomens 
erop achteruit gingen en het graaien 
door de topinkomens ongemoeid werd 
gelaten. 10 
Daarbij merken we dat de bijdrage van 
de overlegeconomie door dit kabinet 
niet altijd naar waarde wordt geschat. 
Zo liggen er behoorlijk nauwkeurig 
uitgewerkte voorstellen in de vorm van 15 
SER-adviezen over de Arbeids-
omstandighedenwet en de Arbeids-
tijdenwet. 
Reken maar dat daar heel wat werk in 
is gaan zitten. Je verwacht dan dat dit 20 
kabinet toejuicht dat werkgevers en 
werknemers op deze terreinen samen 
hun verantwoordelijkheid nemen. Maar 

wat is het resultaat? Het kabinet komt 
doodleuk met zijn eigen plannen. 25 
Vergroot je zo het vertrouwen? 
(...) 
Dan mijn laatste onderwerp: werk. 
Weten we het nog: de tweede m van 
de m en m's van het kabinet-Balken-
ende: Meedoen, Meer werk, en Minder 30 
regels? 
Meer werk! Waar blijft dat meer werk? 
Volgens de prognoses daalt volgend 
jaar de werkloosheid. Maar dat gaat 
niet snel genoeg! 35 
(…) 
Waar wij behoefte aan hebben, is een 
meer anticyclisch arbeidsmarktbeleid 
met instrumenten en met rechten en 
plichten die mee ademen met de ups 
en downs in de economie. (...) Wij 40 
zouden zo’n nieuw arbeidsmarkt- en 
werkgelegenheidsbeleid nog deze 
kabinetsperiode in de steigers willen 
zetten. (...) Ik ga ervan uit dat het 
kabinet daar wel wat tijd in kan steken.45 

 bron: website FNV, oktober 2005 
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tekst 8 
 
Dit scheve beeld leidt tot instabiliteit 
 
In opdracht van de gemeente 
Amsterdam wordt ieder jaar onder-
zoek gedaan naar armoede in de 
stad. Uit het nieuwste onderzoek 
blijkt dat de armoede opnieuw is 5 
gegroeid. Wethouder Ahmed 
Aboutaleb van Werk en Inkomen, 
Educatie en Jeugd ziet de 
tweedeling in Amsterdam toenemen. 
Hij wil snel in actie komen.  10 
‘Er is segregatie in de stad.’  
 
De helft van de Marokkaanse kinderen 
groeit op in armoede. 
‘Het is verklaarbaar. De vaders zijn 
vaak laag opgeleid. Ze hebben geen 15 
uitzicht op werk. Dat is niet alleen erg 
voor hen, maar ook voor de kinderen. 
Armoede is dramatisch als het overgaat 
van de ene generatie op de andere. 
Gelukkig doen Marokkaanse jongeren 20 
het steeds beter op school, de enige 
manier om uit de ellende te komen.’  
 
Maar ondertussen glijdt Amsterdam-
West weg in armoede.  
‘Er is segregatie in de stad, een ont-25 
wikkeling naar een etnisch samen-
gestelde onderklasse. Het is uiterst 

gevaarlijk als alle problemen samen-
vallen met kleur: armoede, slechte 
huisvesting, slechte gezondheidszorg. 30 
Mensen gaan zich afvragen of zij als 
groep wel eerlijk worden bedeeld.  
Dat is brandstof voor heel slechte 
ontwikkelingen in de samenleving. Dat 
leidt uiteindelijk tot maatschappelijke 35 
instabiliteit. Mensen vinden elkaar in 
een tegengeluid.’ 
(...)  
 
Kunt u iets aan de armoede doen? (...)  
‘Het is gemeenten verboden om een 40 
eigen inkomenspolitiek te voeren. Geld 
voor de bijstand mogen we niet 
gebruiken voor het creëren van 
werkgelegenheid.’ (...)  
 
Wat schiet iemand er mee op als hij voor 45 
zijn armoede moet werken?  
‘Je laat mensen korter werken zodat ze 
per uur het minimumloon krijgen. Dat 
vul je aan met scholing en taaltraining. 
Zo doe je een gerichte investering om 50 
de slappe vleugels van mensen weer 
strakker te spannen, zodat ze hoger 
kunnen vliegen.’

bron: Het Parool van 28 september 2005 
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Opgave 3  Een nieuw plan voor de publieke omroep 
 

 
tekst 9 
 
De hoofdlijnen van een nieuwe omroep, zoals vastgelegd in de 
kabinetsnotitie ‘Met het oog op morgen’ 
 
De publieke omroep moet stevig 
verankerd zijn in de samenleving en de 
veelkleurigheid van de samenleving 
weerspiegelen. Omroepen blijven daar-
in een belangrijke rol spelen. Licenties 5 
worden iedere vijf jaar verleend aan 
ideële omroeporganisaties. Dit kunnen 
verenigingen zijn met leden of stich-
tingen met donateurs. Maatschappelijk 
draagvlak moet blijken uit het aantal 10 
leden/donateurs. (...)  
Voor nieuwkomers geldt een drempel 
van 50.000 leden. Na vijf jaar moeten 
zij minimaal vijf procent van het totale 
aantal leden van alle licentiehouders 15 
hebben. De huidige drempels van 
150.000 en 300.000 leden vervallen. 
Ook verdwijnt de eis dat nieuwkomers 
‘iets nieuws’ aan de bestaande om-
roepen moeten toevoegen.  20 
Vanwege een ruim aanbod aan 
commerciële radio en tv moet de 
publieke omroep zich vanaf 2008 
richten op drie typisch publieke 
functies: nieuws (inclusief sport), 25 
opinie/maatschappelijk debat en 
cultuur/educatie/overige informatie. 
Amusement blijft een belangrijke pijler 
van de publieke omroep, maar preten-
tieloos amusement vervalt. Cross-30 
mediale programmering is noodzakelijk 
om in te kunnen spelen op de ontwik-
keling dat radio, tv, internet, mobiele 
telefonie etc. steeds meer in elkaar 
schuiven (convergentie).  35 
De vernieuwde publieke omroep krijgt 
een heldere aansturing: de Raad van 
Bestuur is verantwoordelijk voor alle 
drie de functies, de strategie en het 
programmabeleid. Een onafhankelijke 40 

Raad van Toezicht benoemt en contro-
leert deze Raad van Bestuur. (...)  
De NOS is verantwoordelijk voor de 
nieuwsvoorziening. Daarnaast moet de 
publieke omroep een vrijplaats voor 45 
meningen zijn en uiteenlopende gelui-
den uit de samenleving laten horen. Die 
taak (functie opinie/maatschappelijk 
debat) ligt bij de omroepverenigingen, 
oftewel de ‘licentiehouders’. Omroepen 50 
bepalen zelf de inhoud van deze 
programma’s en krijgen de garantie dat 
ze tussen 16.00 en 24.00 uur worden 
uitgezonden.  
Als het totaal van de opiniërende pro-55 
gramma’s toch niet de pluriformiteit van 
de Nederlandse samenleving weer-
spiegelt kan de Raad van Bestuur 
opiniërende programma’s laten maken 
door ‘derden’.  60 
De omroepen leveren de helft van hun 
budget in.  
De NPS wordt opgeheven. Het budget 
van de NPS wordt verdeeld over 
nieuws, opinie, en cultuur en educatie.  65 
Bij culturele en educatieve program-
ma’s (functie 3) wordt een model inge-
voerd waarbij concurrentie centraal 
staat. De Raad van Bestuur bepaalt 
welke programma’s nodig zijn en wie 70 
die gaat maken. Er wordt gekozen 
tussen voorstellen van de omroepen en 
buitenproducenten. Omroepen hebben 
drie jaar de tijd om zich voor te berei-
den. In 2012 is het volledig open 75 
systeem een feit.  
Reclame blijft op de publieke zenders 
bestaan.  
Omroepen krijgen de ruimte buiten het 
publieke bestel activiteiten te ont-80 
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plooien. Ze mogen een website onder-
houden en evenementen organiseren. 
Ze kunnen met eigen geld commerciële 
activiteiten ontplooien, bijvoorbeeld een 
tijdschrift uitgeven of een themakanaal 85 

beginnen.  
De beperking is dat private en publieke 
activiteiten van elkaar worden 
gescheiden, qua organisatie en qua 
boekhouding. 90 

 
 bron: de Volkskrant van 24 september 2005 
 
 
tekst 10 
 
Het is onvoorstelbaar

De NPS wordt opgeheven. De toekomst 
van NPS-programma’s als Klokhuis, 
Sesamstraat, Buitenhof, Andere Tijden 
en NOVA is hoogst onzeker. NOVA wordt 
tot nu toe door de NPS, de VARA en de 5 
NOS gemaakt. Sinds een paar jaar wordt 
NOVA gepresenteerd door Clairy Polak, 
Paul Witteman, Jeroen Pauw en Ferry 
Mingelen. Mingelen is verantwoordelijk 
voor Den Haag Vandaag, dat niet onder 10 
de NPS of de VARA valt maar onder de 
NOS. NOVA profileerde zich vanaf het 
begin nadrukkelijk als objectieve en 
onafhankelijke actualiteitenrubriek. 
(...) 
Ferry Mingelen, hoe vaak ben jij aan-15 
gesproken op de toon van Den Haag 
Vandaag?  
Ferry Mingelen: ‘Niet zo vaak. De laat-
ste weken heb ik wel van Maxime Ver-
hagen (CDA) gehoord dat hij vond dat 20 
NOVA te links was. En de afgelopen 
week had ik een gesprek met Balken-
ende en die zei het ook. Dan weet je 
dat het in die kringen speelt. Ik was 
nogal verrast door de antipathie die er 25 
kennelijk heerst.’  

Paul Witteman: ‘Het is ook een kwestie 
van beeldvorming. Ik heb het aantal 
studiogasten eens geturfd, dan blijkt dat 
drie keer zoveel VVD-politici in NOVA 30 
te gast zijn geweest als politici ter 
linkerzijde. Niettemin bestaat het beeld 
dat NOVA zo’n ontzettend linkse rubriek 
zou zijn.’   
(…)  
Is een actualiteitenrubriek nog 35 
steeds een ‘profilerend programma’, 
een programma waar de identiteit 
van de omroep bij uitstek uit de verf 
komt?  
Clairy Polak: ‘Vroeger wel. Maar dat 40 
willen we juist niet meer.’ (...)  
Ferry Mingelen: ‘Het is natuurlijk ook 
heel goed dat er een EO-actualiteiten-
rubriek is. Als je zo je eigen doelgroep 
kunt bedienen: prima. Die mensen 45 
hebben heel specifieke interesses, veel 
uitzendingen over (de evangelist) Billy 
Graham, over abortus… Maar er zijn 
ook belastingbetalers die een gewoon 
journalistiek programma wensen.’  50 
(...)  

bron: de Volkskrant van 2 juli 2005; een deel van het Volkskrant-interview met 
de presentatoren van NOVA 
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tekst 11 
 
 
NOVA HOEFT NIET TE VERDWIJNEN 
 
De plannen van het kabinet stuiten op fel 
verzet, maar toch zijn er maar weinig 
mensen die de publieke omroep in zijn 
huidige vorm omarmen. Dat is logisch, 
want op de huidige voet verder gaan is 5 
geen optie.  
 
MEDY van der LAAN 
De tekortkomingen van het publieke 
omroepbestel zijn genoegzaam bekend. 10 
De presentatie richting publiek is ver-
brokkeld. Er is geen samenhangende 
strategie om jongere doelgroepen en 
mensen met een andere culturele 
achtergrond terug te winnen. De leden-15 
bestanden van de omroepverenigingen 
kalven af en zijn verre van representa-
tief voor de Nederlandse samenleving.  
 
Het kabinet wil op deze voet niet door-
gaan. Bij een marginalisering van de 20 
publieke omroep is niemand gebaat, 
behalve misschien de commerciële 
tegenstrevers. Daarbij komt nog een 
andere ontwikkeling: er ontrolt zich een 
digitaal medialandschap waardoor het 25 
kijkgedrag van mensen drastisch is ver-
anderd.  
Essentieel in de kabinetsplannen is een 
grotere openheid van de publieke om-

roep. Die is namelijk al lang niet meer 30 
een spiegel van de samenleving. Het 
kabinet is wel verweten met zijn om-
roepplan terug te willen naar de tijden 
van de verzuiling, maar het tegendeel is 
waar. De inzet is juist ruimte te bieden 35 
aan nieuwe communities; niet op basis 
van oude zuilen, maar op basis van 
andere thema’s en oriëntaties. (...)  
 
Een heel ander punt betreft NOVA, dat 
wordt gemaakt door NOS, NPS en 40 
VARA. Uitgangspunt in de toekomst is 
dat de kijker het recht heeft te weten 
wie de boodschapper is. Het kabinet wil 
daarom onafhankelijke nieuwsvoor-
ziening duidelijk scheiden van opinie, 45 
waarin namelijk sprake is van kleuring. 
Daarmee hoeft NOVA niet te verdwij-
nen. De kabinetsplannen vragen om 
duidelijkheid over de afzender. Dat is óf 
een volledige onafhankelijke organisa-50 
tie die tot taak heeft alle meningen in 
de maatschappij in het nieuws ruimte te 
geven, de versterkte NOS, óf één of 
meer omroepen die hun wortels hebben 
in een specifieke achterban en van 55 
daaruit hun rol binnen de publieke om-
roep spelen’.

 bron: Het Parool van 12 juli 2005  
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Let op: op de volgende pagina’s staan de spotprenten 1 en 2, figuur 1 en tekst 12. 
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spotprent 1 Talpa en het nieuwe bestel 
 

 
 
 bron: www.tomjanssen.net. Spotprent van mei/juni 2005  
 
 
spotprent 2 De amusementspolitie 
 

 
 
 bron: www.tomjanssen.net. Spotprent van maart 2005 
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figuur 1 
 

Televisiekijken naar zender, Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder,  
1985-2000, in uren per week, naar leeftijd 
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bevolking 12-19 jaar 20-34 jaar 35-40 jaar 50-64 jaar 65 jaar en meer

legenda:
� publieke zenders
� commerciele zenders
� overige zenders
� video  

 
bron: F. Huysmans et al. (2004), Achter de Schermen: een kwart eeuw lezen, 
luisteren, kijken en internetten, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 
SCP 2004 
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tekst 12
 
Dikke kinderen lijken gevoeliger voor reclameboodschappen  
 
Internetenquête ‘Kids, Kilo’s en Kijkcijfers’ 
 
De helft van de kinderen met obesitas (overgewicht) en inactieve kinderen meldt 
trek te krijgen door het zien van reclameboodschappen. Dat zegt drs. Karen van 
Reenen (Nederlandse Hartstichting) naar aanleiding van 'Kids, kilo's en 
kijkcijfers'. De Nederlandse internetenquête maakt deel uit van een Europees 
project, in gang gezet door het European Heart Network. 5 
 
'Kinderen in de leeftijdscategorie 10-12 jaar hebben eigenlijk wel redelijk door wat 
reclame is', aldus drs. Karen van Reenen, programmamanager Jeugd van de 
Nederlandse Hartstichting. Ze baseert zich daarbij op het onderzoek 'Kids, kilo's en 
kijkcijfers' dat eerder dit jaar werd gehouden onder deelnemers aan de Heart Dance 
Award, een jaarlijks beweegevenement van de Hartstichting voor basisschoolleerlingen 10 
van groep 7 en 8. 'Leerlingen vulden in de klas een quiz in over gezonde leefstijl. Aan 
de leerkrachten hebben we gevraagd te stimuleren dat kinderen op school of thuis via 
de website (www.heartdanceaward.com) de enquête voor 'Kids, kilo's en kijkcijfers' 
invulden.' Ze noteerden onder meer leeftijd, lengte, gewicht, beweeggedrag, thuis-
situatie en beantwoordden vragen over reclame en marketing. Vragen zoals: wat is 15 
volgens jou reclame, wat vind je van reclame en waar gaat reclame voor kinderen het 
meeste over volgens jou? Circa 62.000 mensen (kinderen, leerkrachten, professionals) 
bezochten de website. Van de ruim 11.000 deelnemers aan de Heart Dance Award 
hebben bijna 3.900 kinderen de vragenlijst ingevuld (ruim 2.700 lijsten waren bruikbaar 
voor analyse). 20 
 
Ik krijg daar vette trek in 
Opvallend noemt Karen van Reenen dat dikkere kinderen meer beïnvloedbaar lijken te 
zijn voor reclameboodschappen. 'Het ziet ernaar uit dat ze daar gevoeliger voor zijn.' 
Maar je zou er gericht onderzoek naar moeten doen, vindt ze, omdat het naar 
verhouding gaat om kleine aantallen kinderen.25 

 
bron: VoedingsMagazine nummer 5, oktober 2004, 17e jaargang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  700025-1-034b* 
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Tijdvak 1
Dinsdag 30 mei

9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 33 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 Beroering over de hervormingsplannen kabinet-
Balkenende II   
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 5. 
 
 
Inleiding 
Het kabinet-Balkenende II (2003- …) wil door ingrijpende maatregelen Nederland uit een 
langdurige slechte economische situatie halen en de gevolgen van vergrijzing het hoofd 
bieden. Het kabinet kwam in zijn Hoofdlijnenakkoord van mei 2003 onder meer met de 
volgende hervormingsplannen: 
- Stoppen met werken vóór 65 jaar wordt fiscaal onaantrekkelijk gemaakt; 
- Invoeren van een individuele levensloopregeling; 
- Aanscherpen Werkloosheidswet en WAO; 
- Afdwingen dat CAO-lonen niet of nauwelijks stijgen; 
- Meer marktwerking in de zorg. 
 
Deze plannen stuitten op fel verzet. Overleg met de sociale partners resulteerde (na een 
voorlopig akkoord in oktober 2003) uiteindelijk in een ongekend heftig conflict tussen 
kabinet en vakbeweging. Breekpunt voor het kabinet was de vakbondseis om vast te houden 
aan (het verplichte karakter van) een collectieve prepensioenregeling. 
Bovendien had het kabinet besloten tot een herziening van het WAO-stelsel dat voor de 
vakbeweging op pijnlijke wijze af bleek te wijken van een eerder SER-advies over de 
WAO. 
 

2p 1  Welke twee rollen van de overheid in het sociaal-economisch proces herken je in 
bovenstaande inleiding over het kabinet-Balkenende II? Licht je antwoord toe. 
 
Zie laatste zin van de inleiding. 

4p 2  Waarom is het voor de vakbeweging pijnlijk wanneer het kabinet een SER-advies niet 
overneemt? 
Verklaar deze reactie van de vakbeweging zowel vanuit de samenstelling als de taak van de 
SER. 
 
Christen-democraten en liberalen zijn ieder vanuit een verschillend uitgangspunt 
voorstander van de terugtredende overheid. 

4p 3  Leg uit welk ideologisch uitgangspunt zowel liberalen als christen-democraten hanteren bij 
een ‘terugtredende overheid’. 
 
Lees tekst 1 en 2. 
Hoewel er grote tegenstand is in de maatschappij, zet het kabinet-Balkenende II zijn 
plannen door en ‘regeert desnoods vanuit de loopgraaf’. (Zie de regels 31-32 van tekst 2)  
Ondanks dit beeld van de journalist houdt het kabinet zich aan de spelregels van de 
parlementaire regeringsvorm. 

2p 4  Leg met behulp van een gegeven uit tekst 2 uit dat het optreden van het kabinet niet in strijd 
is met kenmerken van de Nederlandse parlementaire regeringsvorm. 
 
Volgens de teksten 1 en 2 lijkt het kabinet het verzet van de vakbeweging onderschat te 
hebben. Ook nogal wat politieke commentatoren bleken tot die tijd (Prinsjesdag september 
2004) de kracht van de vakbeweging aanvankelijk niet erg serieus te nemen. Er is de laatste 
jaren regelmatig discussie over de macht van de vakbeweging. Zo wordt de vraag gesteld of 
de afnemende betekenis van de vakbeweging mede een gevolg is van de individualisering 
van de samenleving. 

3p 5  Geef commentaar op de volgende stelling: Individualisering draagt bij tot een verzwakking 
van de positie van de vakbeweging in het sociaal-economisch krachtenveld.  
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De debatten tijdens de Algemene Beschouwingen (september 2004) waren voor de oppositie 
en de coalitie ook een voorbereiding op de door de vakcentrales aangekondigde landelijke 
actiedag op 2 oktober 2004. 
 
Lees tekst 3. 
De gezamenlijke oppositiepartijen traden met uitzondering van de SGP op als één blok.  
Dit gezamenlijk optreden komt weinig voor en is opmerkelijk te noemen, gezien het feit dat 
deze partijen moeilijk onder één gemeenschappelijke politieke noemer zijn onder te 
brengen. 

2p 6  Geef aan dat PvdA, GroenLinks, SP, LPF en ChristenUnie niet onder één 
gemeenschappelijke politieke noemer zijn onder te brengen. 
 
Lees tekst 4. 
De drie fragmenten van tekst 4 zijn van woordvoerders van drie Tweede-Kamerfracties.  
De teksten zijn uitgesproken tijdens de Algemene Beschouwingen van 28 september 2004. 
De woordvoerders die hier worden geciteerd, zijn – in alfabetische volgorde – van CDA, 
LPF en PvdA. 

1p 7  Welk fragment hoort bij de LPF? Licht je keuze toe door een kenmerkend standpunt of 
uitgangspunt van die partij te noemen. 
 
Lees tekst 5. 
De koningin zou “volgens betrouwbare bronnen” op de achtergrond een rol spelen. 

2p 8  Treedt de koningin hiermee buiten haar staatsrechtelijke bevoegdheden?  
Licht je antwoord toe. 
 
Lees de regels 45 tot en met 52 van tekst 1. 
In november 2004 bereikten werknemers, werkgevers en kabinet een onderhandelings-
resultaat waarmee de vakbeweging meer van haar eisen binnenhaalde dan op basis van de 
oorspronkelijke kabinetsplannen te verwachten viel. 

4p 9  Welke factoren hebben de kansen op succes voor de vakcentrales beïnvloed? Geef twee 
voor de vakcentrales gunstige factoren. Geef ook twee ongunstige factoren. Leid deze 
factoren af uit de inleiding en de teksten 1 tot en met 5 van deze opgave. 
 
Deze opgave over de hervormingsplannen van het kabinet-Balkenende II illustreert hoe en 
onder welke politieke machtsverhoudingen een sociaal akkoord in november 2004 tot stand 
kwam. Er zijn verschillende visies te onderscheiden met betrekking tot de vraag hoe 
politieke macht in Nederland verdeeld is. 

2p 10  Met welke visie zou jij de uiteindelijk bereikte overeenstemming tussen de sociale partners 
en het kabinet het best kunnen verklaren? Licht je keuze toe. 
 
 
 
Opgave 2 Politieke besluitvorming: de toekomst van de Europese Unie
 
 
Op 2 juni 2004 gaf minister van Buitenlandse Zaken Bot in een toespraak aan de Humboldt 
Universiteit in Berlijn zijn visie op de Europese Unie. Een deel van deze toespraak is 
opgenomen in het bronnenboekje.  
 
Lees tekst 6. 
Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de politieke participatie van burgers 
in Nederland. Een voorbeeld van een dergelijke factor is politieke betrokkenheid of 
interesse. De lage opkomst bij Europese verkiezingen is een indicatie voor een laag niveau 
van electorale Europese participatie (regels 78-80). In tekst 6 staan diverse zinsneden die 
verwijzen naar verschillende factoren die verantwoordelijk zijn voor dit lage niveau van 
electorale participatie.  

2p 11  Noem twee andere factoren dan gebrek aan politieke betrokkenheid die bijdragen aan het 
lage niveau van electorale Europese participatie. Illustreer elke factor met een citaat uit 
tekst 6.  
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Zie de regels 35-50 van tekst 6. 
In deze regels geeft minister Bot (CDA) een visie weer die voor wat betreft de Europese 
Unie niet exclusief is voor de Christen-democraten. In Nederlands perspectief wordt hier 
een visie weergegeven die van oudsher kenmerkend is voor de christen-democratie in 
Nederland. 

2p 12  Welk van oorsprong christen-democratisch uitgangspunt herken je in deze regels? Licht je 
antwoord toe.  
 
Als je de regels 67-88 van tekst 6 leest, is er volgens minister Bot geen sprake van een 
‘democratisch tekort’ in Europa. De parlementsleden zijn verantwoordelijk voor de 
democratische controle op het beleid van de Europese Commissie en de Raad van Ministers. 
En “Het Europees Parlement bezit daadwerkelijk macht”.  

2p 13  Noem twee argumenten voor de stelling van minister Bot dat het Europees Parlement 
daadwerkelijk macht bezit.  
 

2p 14  Noem twee argumenten voor de stelling dat er ondanks de groeiende macht van het 
Europees Parlement nog steeds sprake is van een zeker democratisch tekort in de Europese 
besluitvorming. 
 
Minister Bot lijkt een voorzichtig voorstander van een Europees referendum over essentiële 
verdragswijzigingen (zie regels 96-102). Hoewel er nog geen Europees referendum is, 
beleefde Nederland op 1 juni 2005 wel een primeur met het houden van een nationaal 
referendum. In het najaar van 2004 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer besloten 
een referendum te houden over het wel of niet aanvaarden van de Europese Grondwet.  
Op 1 juni stemde 64 procent van de stemmers tegen deze Grondwet. Hoewel het een 
raadgevend referendum betrof, hebben de politieke partijen van te voren verklaard zich aan 
de uitslag van dit referendum te houden.  
Het houden van een dergelijk referendum telde voorstanders en tegenstanders. Argumenten 
als ‘Het kost veel geld’ en ‘Referenda vertragen het besluitvormingsproces’ speelden geen 
rol in de beslissing om een referendum te houden. 

4p 15  Ben je zelf vóór of tegen een referendum over belangrijke politieke kwesties, zoals 
bijvoorbeeld het wel of niet aanvaarden van de Europese Grondwet?  
Schrijf een kort betoog waarin je een gemotiveerd antwoord geeft op de vraag. Verwerk 
daarin drie argumenten vóór en/of tegen het houden van een referendum.  
Voor een consistent betoog wordt één punt toegekend. 
 
 
Opgave 3 Massamedia: oorlog tussen pers en politiek 
 
 
Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8. 
 
Lees de vetgedrukte inleiding en de regels 1 tot en met 20 van tekst 7. 
Minister van Justitie Donner klaagde over het gebrek aan kwaliteit bij de pers. “Bij iedere 
andere tak van bedrijvigheid zou de wetgever allang hebben ingegrepen.” (regels 15-18)  
De wetgever grijpt niet in omdat dit in strijd zou zijn met één van de grondwettelijke 
rechten van Nederland. 

3p 16  Welk grondrecht wordt hier bedoeld? Leg uit wat dit grondrecht inhoudt en welke grenzen 
in de Grondwet aan dit grondrecht gesteld zijn.  
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Lees alinea 2, de regels 21 tot en met 50 van tekst 7. 
In alinea 2 uiten journalisten kritiek op de houding van de overheid tegenover de 
journalistiek. Rimmer Mulder van de Leeuwarder Courant noemt die houding zelfs 
antidemocratisch (regel 50). Massamedia waaronder kranten, radio en televisie vervullen 
een aantal politiek-maatschappelijke functies. Enkele daarvan zijn van bijzonder belang in 
een democratie, bijvoorbeeld de informatiefunctie. Uit alinea 2 zou je kunnen concluderen 
dat volgens de journalisten die aan het woord komen, de overheid het de journalisten 
moeilijk maakt om functies die van belang zijn voor het functioneren van de democratie 
naar behoren te vervullen.  

4p 17  Welke twee functies die de massamedia hebben voor de democratie staan volgens deze 
journalisten onder druk? Noem andere functies dan de informatiefunctie. 
Leg per functie uit wat maakt dat die functie onder druk staat.  
Doe dit aan de hand van uitspraken uit de tweede alinea (regels 21-50). 
 
Lees alinea 3, regels 51 tot en met 64.  

3p 18  Noem drie journalistieke normen of regels die zouden moeten voorkomen dat de pers zich 
‘overgeeft aan halve waarheden, hele leugens, sensatiezucht etc.’.  
 
Lees alinea 4, regels 65 tot en met 101. 
Jacques Wallage, burgemeester van Groningen, is kritisch over de rol van de pers. 

3p 19  Welke theorie over de invloed van de media herken je in alinea 4? Leg deze theorie uit en 
geef daarbij een citaat uit alinea 4. 
 
Lees alinea 5, regels 102 tot en met 117.  

2p 20  Op welk verschijnsel in de journalistiek heeft Folkert Jensma van NRC Handelsblad 
kritiek? 
Kies uit de volgende begrippen: framing, hypes, verschraling, infotainment. 
Geef de betekenis van het door jou gekozen begrip. 
 
De vragen 21 tot en met 24 hebben betrekking op tekst 8 in het bronnenboekje. 
 
Lees tekst 8. 
In het punt ‘Commercialisering’ bekritiseert Planken de negatieve invloed van de komst van 
commerciële televisie op de publieke omroep en de kranten.  

2p 21  Welke invloed kan commercialisering hebben op de programmering van de publieke 
omroep? Geef twee voorbeelden. 
 
Het Commissariaat voor de Media ziet toe op de naleving van regels en voorschriften door 
de publieke omroep. 

2p 22  Op welke regels of voorschriften uit de Mediawet ziet het Commissariaat voor de Media 
toe? Noem twee voorbeelden van die regels en licht elk voorbeeld toe. 
 
Planken stipt aan dat de komst van commerciële zenders ook een negatieve uitwerking heeft 
gehad op kranten.  

1p 23  Noem een negatief gevolg van commerciële tv-zenders voor de financiële positie van 
kranten. 
 
In het laatste punt roept Planken de politiek op om ‘de pers’ niet op één hoop te gooien. 
Met betrekking tot de dagbladpers worden vaak twee categorieën van landelijke dagbladen 
onderscheiden. 

2p 24  Tot welke categorie wordt NRC Handelsblad gerekend? Noem ook de andere categorie en 
geef een voorbeeld van een dagblad dat tot deze categorie wordt gerekend.  
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Het debat over de kwaliteit van de pers werd in NRC Handelsblad op 17 september gesloten 
met een artikel van Piet Hagen, getiteld: ‘Debat over pers weinig feitelijk’. Hij sprak daarin 
ook over het artikel ‘Oorlog tussen pers en politiek’ van Gerard van Westerloo (tekst 7 is 
een sterk verkort en bewerkt deel van het volledige artikel) en concludeerde: “Het leverde 
interessante discussiestof op voor de opiniepagina. Jammer alleen dat de feitelijke 
onderbouwing zo mager was.”  
Stel dat het artikel van Van Westerloo (‘gedegen’ volgens Planken) in een wetenschappelijk 
tijdschrift had gestaan. Daar gelden andere maatstaven dan in de journalistiek. In een 
wetenschappelijk tijdschrift dient de kwaliteit van de pers te worden beoordeeld naar de 
maatstaven van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Men kan dan bijvoorbeeld een vraag 
stellen naar de generaliseerbaarheid van de gedane uitspraken.  

2p 25  Formuleer twee kritische (onderzoeks)vragen die betrekking hebben op de 
generaliseerbaarheid van uitspraken die genoemd worden in de vetgedrukte inleiding en in 
de regels 1 tot en met 20 van tekst 7. 
 
 
 
Opgave 4 Mens en werk: veranderingen op de arbeidsmarkt  
 
 
Bij deze opgave horen tekst 9 en de tabellen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. 
 
In 2003 publiceerden economen van de Universiteit van Amsterdam een boek onder de titel 
Weg van het overleg?. Tekst 9 is een samenvatting van een deel van dit boek. In deze tekst 
geven de auteurs een aantal veranderingen op de arbeidsmarkt weer.  
 
Lees de regels 1-22 van tekst 9.  

1p 26  Hoe wordt een samenleving genoemd waarin veel mensen in de dienstensector werken en 
relatief weinig mensen in de industriële sector?  
 

2p 27  Leg uit welke van onderstaande ontwikkelingen van toepassing is op de regels 11 tot en met 
22 van tekst 9.  
Kies uit één van de volgende ontwikkelingen:  

• ontstaan van conjuncturele werkloosheid 
• toename van de sociale ongelijkheid 
• veranderingen binnen de arbeidsverhoudingen 
• veranderde maatschappelijke arbeidsverdeling 

 
Lees de regels 23-28 van tekst 9. 
Nieuwe toepassingsmogelijkheden van informatietechnologie kunnen leiden tot centralisatie 
of decentralisatie in de arbeidsorganisatie. 

4p 28  Leg uit dat beide gevolgen van informatietechnologie – centralisatie en decentralisatie in de 
arbeidsorganisatie – mogelijk zijn. 
 
Lees de regels 28-36 van tekst 9. 
De invoering van nieuwe technologie gaat volgens de auteurs samen met ‘grotere 
verschillen in scholing, inkomen, arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en 
medezeggenschapsrechten’.  

4p 29  Leg uit hoe de invoering van nieuwe technologie kan leiden tot grotere verschillen in 
inkomen. Betrek in je uitleg de invloed van nieuwe technologieën op zowel de boven- als 
op de onderkant van het loongebouw / de lonen. 
 
Lees de regels 37-57 van tekst 9. 
Hoe mensen de kwaliteit van hun werk ervaren, hangt af van factoren op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsvoorwaarden. 

2p 30  Welke drie factoren op het gebied van arbeidsinhoud herken je in deze regels? 
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Zie tabel 1. 
In de afgelopen jaren is het aantal telewerkers toegenomen. Telewerken is een vorm van 
arbeid die op afstand van werk- of opdrachtgever wordt uitgevoerd met behulp van 
informatie- en communicatietechnologie (De Vries & Wijers, 1998). 

2p 31  Zijn telewerkers volgens de gegevens in tabel 1 beter af dan niet-telewerkers of is dit niet 
het geval? Gebruik twee gegevens uit tabel 1 die je antwoord ondersteunen.  
 
Lees de regels 58-73 van tekst 9. 
De auteurs constateren een toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen: het traditionele 
kostwinnersgezin maakt plaats voor het anderhalf-huishouden waar twee personen 
gemiddeld anderhalve arbeidsplaats bezetten en arbeid en zorgtaken combineren (regels  
69-73). 
Stel dat je onderzoek wilt doen naar verklaringen van deze ontwikkeling. Je maakt daarbij 
gebruik van de benaderingswijzen van maatschappijleer. De vergelijkende benaderingswijze 
laat je in je onderzoek buiten beschouwing.  

4p 32  Noem de drie benaderingswijzen en formuleer bij elk van deze drie benaderingswijzen een 
onderzoeksvraag. De antwoorden op de drie onderzoeksvragen moeten meer inzicht geven 
in de oorzaken van de opkomst van anderhalf-huishoudens waar twee personen gemiddeld 
anderhalve arbeidsplaats bezetten en arbeid en zorgtaken combineren. 
 
Zie de regels 58-73 van tekst 9 en zie de tabellen 2 en 3. 

4p 33  Is met de komst van het anderhalf-huishouden het emancipatiebeleid van de overheid 
grotendeels geslaagd? Beargumenteer je antwoord door een kenmerk van het 
emancipatiebeleid te noemen en gegevens uit tabel 2 en/of tabel 3 te gebruiken.  
 
 
 
 

Einde 
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Opgave 1 Beroering over de hervormingsplannen kabinet-
Balkenende II
 
… bij het traditionele Voorjaarsoverleg komt 
de ruzie tussen kabinet en vakbeweging in 
volle omvang naar buiten. (…)  
De verhoudingen verslechteren rap.  
De bonden kondigen looneisen aan, terwijl 5 

eerder de nullijn was afgesproken. Het 
kabinet slaat terug. Maandenlang komen elke 
vrijdag na afloop van de kabinetsvergadering 
maatregelen naar buiten waar de vak-
beweging van huivert: CAO’s waarin de 10 

lonen stijgen, worden niet meer algemeen 
verbindend verklaard, de ontslagvergoeding 
wordt afgetrokken van de WW-uitkering, 
belastingvrij sparen voor prepensioen kan 
niet langer. In deze tijd staan de werkgevers 15 

aan de zijlijn. “Het kabinet nam de werk-
gevers in de houdgreep”, zegt FNV-
onderhandelaar Jongerius. “Hun stoutste 
dromen werden door dit kabinet overge-
nomen. Ze konden daar moeilijk tegen zijn.” 20 

De vakbeweging krijgt juist door deze 
ogenschijnlijke eenheid tussen kabinet en 
werkgevers de wind in de zeilen. Ook de 
vakcentrales CNV en MHP zijn bereid tot 
acties. “De mensen in het land waren nog 25 

veel verhitter dan het CNV-bestuur,” zegt 

[CNV-voorzitter] Doekle Terpstra. 
Vanaf dan vallen de contacten tussen de 
sociale partners stil, op alle niveaus. De Waal 
en Terpstra gaan op 13 augustus nog wel op 30 

de koffie bij De Geus. Terpstra: “Hij zou 
luisteren, maar stak een monoloog af.”  
De Geus: “Ze eisten concessies. Die kon ik 
niet doen.” De bonden weten nu: er zit niets 
anders op dan grootschalige actie te gaan 35 

voeren. Vijftigduizend mensen verzamelen 
zich op de Rotterdamse Coolsingel.  
De demonstratie op het Amsterdamse 
Museumplein op 2 oktober spant de kroon:  
de vakbonden schatten dat er driehonderd-40 

duizend mensen zijn gekomen. “Met een 
opdracht van driehonderdduizend demon-
stranten” keren ze terug naar de onder-
handelingstafel.  
Op 6 november hebben werkgevers, vak-45 

centrales en het kabinet een sociaal akkoord 
bereikt. In het akkoord zijn afspraken 
gemaakt over vervroegde pensionering, 
verlofsparen, de WAO, de WW en de hoogte 
van loonstijgingen. Hiermee is een einde 50 

gekomen aan weken van stakingen en acties 
en maanden van stilgelegd overleg.

 
naar: NRC Handelsblad van 6 november en de Volkskrant van 13 november 2004;  
een reconstructie van de totstandkoming van het sociaal akkoord op 6 november 2004 
 
 
 

Kabinet regeert desnoods vanuit de loopgraven 
Weerstand lijkt ‘hervormingskabinet’ aan te sporen tot grotere vastbeslotenheid 
 
Door onze redacteur René Moerland 
DEN HAAG, 22 SEPT.  Regering noch 
oppositie is er tot dusverre in geslaagd de 
publieke opinie te winnen in hun onder-
linge strijd. Op prinsjesdag werden 5 

gisteren opnieuw de messen geslepen. 
Volgend jaar zal, zo zijn de verwachtingen, 
de werkgelegenheid weer licht toenemen. En 
vanaf dat ‘keerpunt’ zijn er volgens het 
kabinet kansen dat alles beter gaat. Dan is er 10 

hoop op aanhoudende en sterkere economi-
sche groei, dan kunnen de ‘structurele her-
vormingen’ van het kabinet vruchten gaan 
afwerpen, dan komt er “meer samenhang in 
de maatschappij” . (…) Maar de weg naar 15 

succes lijkt voor de christelijk-liberale 
coalitie van Balkenende, Zalm en De Graaf 
niet makkelijk (…) De vakbonden zijn 

inmiddels begonnen te demonstreren, vorige 
week voor eerst met enkele tienduizenden. 20 

Het kabinet wil zich daardoor niet van de 
wijs laten brengen. Steunend op een krappe 
meerderheid in de Kamer, worden met grote 
overtuiging hervormingen aangekondigd. 
(…). Dat die hervormingen niet alleen bij 25 

vakbonden, maar ook bij werkgevers, 
gemeenten en maatschappelijke instellingen 
steeds meer verzet oproepen, lijkt voor het 
kabinet eerder een aansporing tot grotere 
vastbeslotenheid dan aanleiding voor twijfel 30 

en concessie. Het kabinet is bereid desnoods 
vanuit de loopgraaf te regeren, is de bood-
schap. Het regeringsprogramma is een 
“ambitieuze hervormingsagenda”, oordeelt 
het kabinet zelf, maar er is geen andere weg. 35 

Het gaat om “noodzakelijke inspanningen”. 
(…) 

 
bron: NRC Handelsblad van 22 september 2004 

tekst 1 

tekst 2 
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Plan oppositie voor VUT en prepensioen 
 
Door onze politieke redactie 
DEN HAAG, 23 SEPT.  De oppositie in de 
Tweede Kamer heeft een alternatief plan 
opgesteld voor VUT en prepensioen. 
PvdA, GroenLinks, SP, LPF en Christen-5 

Unie zouden het plan vanmiddag 
presenteren. 

De gezamenlijke oppositie - uitgezonderd de 
SGP - stelt voor werknemers in zogenoemde 
slijtende beroepen na veertig dienstjaren te 10 

laten stoppen met werken. Ook moet het 
mogelijk worden om voor prepensioen te 
sparen door atv-dagen en vakantiedagen in 
te zetten. 

 
bron: NRC Handelsblad van 23 september 2004 
 
 

Algemene beschouwingen 
 

 1  (…) meent dat de overheid mensen duidelijk 
moet maken dat ze “hun eigen lot in handen 
kunnen nemen”. Hij refereerde hierbij aan 
“een begrip uit onze (…) traditie, namelijk 
het (…) beginsel”. Daarbij wordt 5 

verantwoordelijkheid op het laagst moge-
lijke niveau gelegd.  
 

 2  Volgens (…)-leider (…) maakt “dit kabinet 
de mensen bang” en stelt het de 
economische situatie zwarter voor dan ze is. 10 

Zo is volgens (…) de arbeidsparticipatie 
onder ouderen in Nederland gestegen tot 
boven het Europees gemiddelde en is het 
aantal nieuwe WAO’ers aan het dalen. 
“Maar het kabinet haalt de hele zaak weer 15 

overhoop, (…) en introduceert markt-
werking door de WAO-premies met 10 
miljard te verhogen.” De (…)-fractie-
voorzitter meent dat het dit kabinet 
ontbreekt aan visie, leiderschap en eerlijk-20 

heid (…) keert zich tegen plannen om een 
no-claimregeling in de zorg te introduceren, 
te bezuinigen op onderwijs en jeugdzorg.  
 

 3  Fractievoorzitter (…) constateert dat 
“Nederland in rep en roer is, omdat het 25 

kabinet lijdt aan doofheid”. Het kabinet 
“wentelt de noodzakelijke bezuinigingen af 
op de gewone man” en zet “het mes in de 
verzorgingsstaat”. “Nederland heeft 
behoefte aan een daadkrachtig politiek 30 

leiderschap; een leider die voor eenheid 
zorgt in plaats van verdeeldheid, oog heeft 
voor de werkelijke problemen in deze 
samenleving en oprecht luistert naar en 
rekening houdt met de wensen van zijn 35 

onderdanen”, zei (…). Daar ontbreekt het dit 
kabinet allemaal aan, vindt hij. Dit kabinet 
lijdt volgens (…) aan “soevereine min-
achting” ten opzichte van de mensen in de 
samenleving. 40 

 
bron: NRC Handelsblad van 29 september 2004 
 
 

Balkenende moet crisis aanpakken 
 
KONINGIN ZOU BEMIDDELING STEUNEN 
 
Prominente CDA'ers oefenen grote druk uit 
op premier Balkenende om in te grijpen in 
het oplopende conflict met de vakbeweging. 
De premier zou SER-voorzitter Herman 
Wijffels moeten inzetten als bemiddelaar. 5 

Hij zou van de regeringsleider een zwaar 
mandaat moeten krijgen namens het kabinet 
op te treden. De koningin steunt dit plan op 
de achtergrond, zo beweren betrouwbare 
bronnen in Den Haag.10 

 
bron: Leids Dagblad van 9 oktober 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

tekst 5 

tekst 4 

tekst 3 
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Opgave 2 Politieke besluitvorming: de toekomst van de Europese Unie 
 
 
Mijn stelling is dat de burgers het 
integratieproces alleen dan zullen blijven 
steunen, indien zij volwaardig partij zijn bij 
een Europees ‘contrat social’ (...) Dit 
contract tussen overheid en burger dreigt in 5 

het Europese bestel een eenzijdig karakter te 
krijgen. Er is weliswaar een Europees 
Parlement, maar de Europese burger heeft 
kennelijk toch het gevoel onvoldoende te 
zijn betrokken bij hetgeen hem vanuit 10 

Brussel wordt opgelegd. 
 
(…) Het is zorgelijk te constateren dat veel 
Europese burgers uit met name landen die 
reeds langer deel van de Unie uitmaken, in 
toenemende mate lauw, ja zelfs sceptisch 15 

reageren op Europa, op Brussel. Sommigen 
zijn zelfs verontrust over de recente 
uitbreiding van Europa, vinden die, geheel 
ten onrechte, bedreigend. Ik meen dat al 
deze reflexen terug zijn te voeren op een 20 

algemeen gevoel van onbehagen in Europa 
onder de mensen. Een gevoel van onbehagen 
over wat zij zien als een dreigend verlies 
van hun nationale identiteit, over een 
Europese Unie die steeds directer in het 25 

dagelijks leven ingrijpt, zonder dat men 
precies begrijpt hoe de besluiten tot stand 
komen en zonder dat men het gevoel heeft 
daar enige invloed op te kunnen uitoefenen. 
 
De drie pijlers van het ‘contrat social’ zou 30 

men kunnen typeren als democratische 
rechtsstaat, zelfbeperking en daadkracht. 
(...) Bij de zelfbeperking van de EU 
vervullen de lidstaten een belangrijke rol. 
 
(Zelfbeperking) Ik noem hier bewust de 35 

lidstaten, dames en heren, omdat de 
nationale overheid als intermediair tussen de 
burger en de Unie in het ‘Europees 
maatschappelijk contract’ een belangrijke 
functie vervult. De EU is immers een unie 40 

van nationale lidstaten. Laten we dat nooit 
vergeten. Om die reden zou ik dan ook het 
voorstel willen doen om in de toekomst niet 
alleen bepaalde beleidsterreinen te 
reserveren voor het nationale niveau, maar 45 

ook via een proces van zelfreflectie te 
onderzoeken of sommige beleidsterreinen 
niet beter van het Europese niveau zouden 
kunnen worden teruggeheveld naar het 
nationale niveau. (...)  50 

 
(Daadkracht) Tegelijkertijd vragen de  

burgers op andere terreinen juist om meer 
Europa. Dat lijkt een paradox maar hoeft dat 
niet te zijn. De burgers verlangen - de 
Eurobarometers bevestigen dat beeld - naar 55 

een daadkrachtige Europese Unie, een Unie 
die veiligheid garandeert, welvaart en 
werkgelegenheid genereert en mensen 
inspireert. (…) 
 
In het ‘Europees maatschappelijk contract’ 60 

vormen het Europees Parlement, de 
nationale parlementen en het Europese Hof 
mijns inziens onmisbare schakels voor het 
medebestemmingsrecht van de burger, 
terwijl we zouden kunnen nadenken over de 65 

mogelijkheden van een referendum. 
 
(Europees Parlement) Laten wij eerst eens 
kijken naar de rol die het Europees Parle-
ment (EP) vervult en zou kunnen vervullen. 
De parlementsleden worden direct gekozen 70 

door de burger en zijn verantwoordelijk 
voor de democratische controle op het 
beleid van de Commissie en de Raad van 
Ministers. De bevoegdheden van het EP zijn 
bij ieder verdrag uitgebreid. Het Europees 75 

Parlement bezit daadwerkelijk macht. Wie 
twijfelt daar nog aan? 
Nog altijd veel mensen, blijkbaar. Want de 
opkomst bij Europese verkiezingen blijft 
laag. Het Europees Parlement kampt met 80 

een geloofwaardigheidsprobleem en dat 
ondermijnt de legitimiteit van het 
Parlement, en daarmee van de Europese 
wetgeving. Het EP is voor de burger nog 
niet het herkenbare ijkpunt dat vertrouwen 85 

inboezemt. Het ziet er ook niet naar uit dat 
daarin op korte termijn verandering zal 
optreden. 
Om de legitimiteit van het Europees 
Parlement te versterken, moeten wij de 90 

komende jaren vooral de zichtbaarheid van 
het Parlement vergroten. Het Parlement 
moet meer in de samenleving staan, veel 
beter laten zien hoe de democratische 
controle in de praktijk functioneert. (…)  95 

 
(Europees referendum) Er zijn mensen die 
van mening zijn dat de EU daarnaast ook 
een Europees referendum nodig heeft. (...) 
Het lijkt mij verstandig voor essentiële 
verdragswijzigingen of andere voor de 100 

burger ingrijpende maatregelen de optie van 
een Europees referendum open te houden. 
(…)  

 
bron: speech van minister Bot, minister van Buitenlandse Zaken; de website van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, juli 2004

tekst 6 
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Opgave 3  Massamedia: oorlog tussen pers en politiek 

Oorlog tussen pers en politiek 
 
Steeds luider klinkt de kritiek op de pers. Bestuurders overtreffen elkaar met harde 
uitspraken over het papegaaiende mediacircus, dat weigert zich aan enige controle te 
onderwerpen. Een rondgang langs hoofdredacteuren en bestuurders leidt tot een 
verontrustende conclusie: nooit was het wantrouwen tussen pers en politiek zo groot. 
Door Gerard van Westerloo 
 

 1  Ja, er wringt iets in de omgang tussen de 
Nederlandse pers en het Nederlandse 
openbaar bestuur. Iets dat verder gaat dan de 
scepsis die de overheid het vrije woord van 
nature toedraagt. En iets dat, vice versa, 5 

verder gaat dan het gezonde wantrouwen 
waarmee de vrije persmuskiet sedert de 
jongste dag de al dan niet gekozen 
bestuurder bejegent.  
Volgens de koningin regeert in de 10 

Nederlandse pers de leugen. Volgens 
minister van Justitie P.H. Donner leveren de 
weinige persorganen die nog wel naar 
kwaliteit streven een achterhoedegevecht. 
'Bij iedere andere tak van bedrijvigheid', zei 15 

hij bij het jubileum van de Nederlandse 
journalistenvereniging, 'zou de wetgever 
allang hebben ingegrepen.'  
(…). Dat is de ene kant, de kant van de 
overheid.  20 

 
 2  Aan de andere kant, die van de journalisten, 

is er aan verontruste bewoordingen evenmin 
gebrek.  
'Ik vind', zegt Maria Henneman, tot 
september hoofdredacteur van Netwerk, 'dat 25 

de overheid een gevaarlijke paternalistische 
houding aanneemt tegenover de 
journalistiek. Ze houden niet van brutale 
journalisten. Als wij op een ongelegen 
ogenblik een vervelende vraag stellen, zijn 30 

ze al beledigd. Het is altijd onjuist wat wij 
opschrijven of uitzenden, het deugt niet, het 
is te cynisch of we hebben hun boodschap 
niet begrepen. Ze willen dat wij hun 
verlengde microfoon zijn.' (…) 35 

'De overheid', zegt Rimmer Mulder, 
hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant 
ten slotte, 'ziet de pers steeds meer als 
lastig, als een risicofactor. Voor een 
onafhankelijke kijk is er weinig respect 40 

meer. Aan alles wat ze doet plakt de 

overheid liever haar eigen 
communicatiepakket vast. Dat eindigt in een 
afschuwelijke maatschappij. Big Brother 
komt naderbij: één grote centrale die voor 45 

ons allemaal bepaalt wat we wel en niet 
mogen weten en hoe we daarover moeten 
denken. Zoals de overheid nu met de pers en 
met de informatie omgaat, ja, dat vind ik 
antidemocratisch.' 50 

 
 3  Kortom: wat is er anno 2004 aan de hand in 

het verkeer tussen pers en overheid? Met 
welke al dan niet verdraaide blik kijken de 
bedienaren van het vrije woord tegen de 
overheid aan die zelf vindt dat ze het beste 55 

met ons voor heeft? En met welk al dan niet 
verdiend dédain [minachting] kijken de 
bedienaren van het openbaar bestuur neer op 
de pers die zich in hun ogen en masse heeft 
overgegeven aan halve waarheden, hele 60 

leugens, hypes, roddel, sensatiezucht, 
nieuwsjagerij en georganiseerd 
beschadigingswerk aan zuurverdiende 
reputaties? 
 

 4  Zorgelijke kwestie. In zijn Groningse 65 

stadhuis spreek ik met burgemeester Jacques 
Wallage, hoofdauteur van een rapport dat de 
aanbeveling doet om jaarlijks een half 
miljard méér uit te geven aan de eigen 
overheidsvoorlichting teneinde tegenwicht 70 

te bieden aan de tekortkomingen van de 
vrije pers. Hij heeft zich terdege op het 
gesprek voorbereid. Het gaat, vindt hij, om 
een hoogst belangrijke en zorgelijke 
kwestie: het feit dat wat er in het kabinet of 75 

in zijn eigen college van burgemeester en 
wethouders wordt besproken minder 
betekenis heeft gekregen, terwijl de 
weerslag daarvan in de publiciteit de 
eigenlijke realiteit is geworden. In zijn 80 

Haagse jaren, zegt hij, heeft hij gemerkt dat 

tekst 7 
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je als minister of staatssecretaris heel 
intensief met heel serieuze vraagstukken 
bezig kunt zijn, maar dat de publiciteit er 
dan plotseling een hele andere kant mee op 85 

gaat. Zijn bestuur moet moeilijke keuzes 
maken vanwege de nieuwe wetgeving rond 
de sociale zekerheid: subsidies aan arme 
mensen afschaffen of ophouden mensen aan 
het werk te helpen? 'Een duivels dilemma. 90 

Heeft de pers geen belangstelling voor.' 
Lelijke bezuinigingen voor gehandicapten 
die het bestuur inhoudelijk nauwkeurig moet 
afwegen? 'Heel moeilijk. Heeft de pers geen 
boodschap aan.'  95 

Zo bepaalt de pers, impliceert hij, wat wél 
belangrijk is en wat niet. 'Aan moeilijke 
vragen komt de pers niet toe, maar voor een 
vraagstuk als 'Het Wilhelmus is van mij' 

ruimen ook de betere kranten twee hele 100 

pagina's in!'  
 

 5  De moderne overheid vertrouwt de vrije 
pers niet meer en de pers heeft geen  
vertrouwen meer in de eigen overheid. Het 
kan er niet aan liggen dat de 105 

hoofdredacteuren die ik spreek de pers en al 
haar uitingen blindelings voor heilig en 
onfeilbaar houden. Integendeel. De een, 
Folkert Jensma van NRC Handelsblad, zegt 
dat hij geregeld bevangen wordt door 'een 110 

enorme gêne als ik zie wat mijn 
beroepsgenoten zoal plegen te doen. 
Onbekommerd denken: wat een mooi beroep 
heb ik toch, is er zelden meer bij. 
Journalisten lopen vaak als kippen zonder 115 

kop achter elkaar aan. Er is in ons vak een 
behoorlijke achterstand in discipline.'  

 
bron: naar maandblad M, NRC Handelsblad van 4 en 5 september 2004 (verkort en bewerkt) 
 
 

Oorlog tussen pers en politiek? 
 
Laat ze maar eens naar zichzelf kijken!
De politici klagen dat de pers het allemaal niet snapt. En de journalist vindt dat de persvrijheid te 
veel in het geding raakt. Maar als politiek en media gewoon eens hun eigen kwaliteit verbeteren, 
kunnen de verwijten over en weer voortaan achterwege blijven, meent Ton Planken. 
 
Petje af voor het gedegen artikel van Gerard 
van Westerloo 'Oorlog tussen pers en 
politiek' in het maandblad M van NRC 
Handelsblad van 4 september. Wat me 
echter opviel aan het stuk, is dat degenen 5 

die aan het woord komen, maar weinig 
wezenlijks aan oplossingen voorstellen.  
Als we onderzoeken welke processen en 
mechanismen veroorzaakt hebben dat de 
huidige situatie kon ontstaan, hebben we 10 

misschien aanknopingspunten voor 
verbetering. Ze komen hier op neer [Slechts 
twee van de vijf punten die Planken heeft 
beschreven, zijn hier weergegeven.]: 

Commercialisering 15 

Ten tweede heeft de intrede van de 
commerciële televisie een sterk negatieve 
uitwerking op de publieke omroep en zelfs 
op de kranten. Commercialisering trekt alles 
scheef.  20 

 
Ten slotte moet [de politiek] ook niet van 
'de pers' praten. NRC Handelsblad is 
bepaald niet Nieuwe Revu, en Zembla is 
zeker niet de ranzige Heleen van Rooijen. 
Als de majesteit zich opwindt over de 25 

roddelbladen, bedoelt zij niet dat alle media 
door de leugen worden geregeerd. 

 
bron: Ton Planken in NRC Handelsblad van 7 september 2004; Ton Planken werkte voor o.a. de 
Volkskrant en NOS-Televisie. Hij is nu communicatieadviseur voor overheid en bedrijfsleven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tekst 8 
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Opgave 4 Mens en werk: veranderingen op de arbeidsmarkt 
 
 
Volgens de auteurs van het boek ‘Weg van 
het overleg?’ komen de nationale overheid 
en de sociale partners steeds verder af te 
staan van de maatschappelijke 
ontwikkelingen in de bedrijfstakken en 5 

ondernemingen. Zij nemen een aantal 
ontwikkelingen waar aan de vraag- en 
aanbodzijde van de arbeidsmarkt, waar 
sociale partners en overheid niet direct een 
antwoord op hebben.  10 

 
Aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt is 
een belangrijke verschuiving waar te nemen 
als gevolg van de neergang van de 
industriële werkgelegenheid en de opkomst 
van de dienstensector, waarin gedurende de 15 

jaren negentig meer dan een miljoen nieuwe 
banen zijn gecreëerd. Deze ontwikkeling 
wordt in belangrijke mate gedreven door 
nieuwe technologie die industriële arbeid 
heeft vervangen door machines en een 20 

wereldomspannende dienstverlening heeft 
mogelijk gemaakt.  
 
Als gevolg van de nieuwe toepassings-
mogelijkheden van informatietechnologie en 
de ontwikkeling van managementdenken 25 

lijken bedrijfsorganisaties zich in een 
voortdurend proces van verandering te 
bevinden. (...) Vooral in Brits onderzoek 
wordt de opkomst van nieuwe atypische en 
flexibele vormen van arbeidsverhoudingen 30 

aangetoond, waarbij auteurs opmerken dat 
de invoering van nieuwe technologie 
samengaat met grotere verschillen in 
scholing, inkomen, arbeidsvoorwaarden, 
sociale zekerheid en medezeggenschaps-35 

rechten. (…)  

De meest belangrijke ontwikkeling aan de 
vraagzijde van de arbeidsmarkt is waar-
schijnlijk dat de functiestructuur verandert. 
Paul de Beer (2001) concludeert dat de 40 

functiestructuur gemiddeld op een hoger 
niveau komt. Het aantal wetenschappelijke 
en hogere functies neemt toe en het aantal 
lagere middenfuncties daalt, hoewel de 
omvang van het laagste functieniveau gelijk 45 

is gebleven. In de loop van de laatste 25 jaar 
is het aandeel werkenden met eentonig werk 
wel afgenomen en hebben werknemers 
gemiddeld ook meer autonomie verkregen 
bij de uitvoering van werkzaamheden.  50 

Op andere aspecten zijn de kwaliteit van de 
arbeid en ontplooiingsmogelijkheden niet of 
minder veranderd; bovendien zijn nieuwe 
risico’s ontstaan, hebben veel mensen te 
maken met slechte arbeidsomstandigheden, 55 

en is gemiddeld genomen het werktempo 
gestegen. (...) 
 
Ook aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt 
doen zich de laatste jaren belangrijke 
verschuivingen voor. (…) Vooral vrouwen 60 

in de leeftijd van 25-49 jaar en Surinamers, 
Antillianen en Arubanen hebben van de 
werkgelegenheidsgroei in de tweede helft 
van de jaren negentig geprofiteerd (…).  
De sterke stijging van de arbeidsparticipatie 65 

onder vrouwen en de opkomst van het 
deeltijdwerk vormen de neerslag van de 
andere samenstelling van huishoudens.  
De traditionele kostwinnersgezinnen 
verdwijnen en maken plaats voor het 70 

anderhalf-huishouden waar twee personen 
gemiddeld anderhalve arbeidsplaats bezetten 
en arbeid en zorgtaken combineren. (...)  

 
naar: Marc van der Meer e.a., Weg van het overleg? Twintig jaar na Wassenaar: naar nieuwe 
verhoudingen in het Nederlandse model, Amsterdam, 2003 
 

tekst 9 
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Vergelijking van de arbeidssituatie van telewerkers en niet-telewerkers in vier 
‘telewerkberoepen’ in Nederland, 2001 
 
  

telewerkers 
 

 
niet-telewerkers 

 
 
Vrijheid in en bij taakuitoefening     %         aantal   %  aantal 
1 kunnen zelf taakvolgorde kiezen 
of bepalen (% nee) 

 
  9   71 

 
 18   759 

2 kunnen zelf werkmethode kiezen 
of bepalen (% nee) 

 
  9   71 

 
 15   757 

3 kunnen zelf werktempo bepalen  
(% nee) 

 
  9   71 

 
 17   754 

4 kunnen assistentie van collega’s 
krijgen (% nee) 

 
  7   70 

 
  7   761 

 
Leermogelijkheid 
5 zelf kwaliteitscontrole eigen 
werk uitvoeren (% nee) 

 
  1   70 

 
 13   751 

 
Autonomie werktijden 
6 kunnen pauzetijden zelf bepalen  
(% nee) 

 
33   69 

 
 44   763 

7 kunnen werktijden zelf 
beïnvloeden (% nee) 

 
28   71 

 
 45   762 

 
Aansturing 
8 werktempo opgelegd door 
numerieke productie-targets (% ja) 

 
19   70 

 
 12   749 

 
Taaklast 
9 genoeg tijd om werk af te krijgen 
(% nee) 

 
44   70 

 
 30   747 

 
 
Gevolgen             uur         aantal  uur  aantal 
10 gemiddelde wekelijkse 
arbeidsduur (fulltimers) 

 
46   49 

 
 39   441 

11 gemiddelde aantal meer dan 10 
uur per dag werken per maand 
(fulltimers) 

 
  7   49 

 
  3   430 

                %     % 
12 stress (arbeidsgerelateerd)  
(% ja) 

 
34   71 

 
 30   764 

 
bron: K.O. Kraan en S. Dhondt, Telewerk in de praktijk: Grenzen aan tijd en vrijheid?  
Juni 2001 (data: European Foundation – Merllié & Paoli, 2001; bewerkt door TNO Arbeid);  
(tabel bewerkt en verkort) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tabel 1 
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Netto-arbeidsparticipatie, paren van 15-64 jaar, 1992-2003 (in absolute aantallen en procenten) 
 
  

1992 
 

 
1995 

 
2000 

 
2003 

 
 
met minderjarige kinderen 
(x 1000) 

 
1604 

 
1616 

 
1664 

 
1691 

waarvan (%)     
 voltijd-voltijd 5 5 6 6 
 voltijd-deeltijd 26 30 41 45 
 deeltijd-deeltijd 2 3 5 6 
 voltijd-niet werkend* 57 51 40 34 
 deeltijd-niet werkend* 4 4 3 4 
 geen werkenden* 
 

7 7 5 4 

zonder minderjarige kinderen 
(x 1000) 

1753 1826 1857 1845 

waarvan (%)     
 voltijd-voltijd 23 21 23 21 
 voltijd-deeltijd 21 23 27 28 
 deeltijd-deeltijd 2 2 3 4 
 voltijd-niet werkend* 29 27 25 23 
 deeltijd-niet werkend* 6 7 7 8 
 geen werkenden* 20 20 16 16 

 
* Niet werkend: geen baan of een baan van minder dan 12 uur per week 
 
Netto-arbeidsparticipatie en arbeidsduur per week, paren van 15-64 jaar, 2003  
(in absolute aantallen en procenten) Deze tabel bevat slechts een deel van de originele tabel. 
 
  

totaal 
 

met 
minderjarige 

kinderen 
 

zonder 
minderjarige 

kinderen 

 x 1000 % x 1000 % x 1000 % 
 
totaal 

 
3537 

 
100 

 
1691 

 
100 

 
1845 

 
100 

voltijd-voltijd: beiden 
35 uur of meer per 
week 
 

 
 

490 

 
 

14 

 
 

107 

 
 

6 

 
 

383 

 
 

21 

voltijd-deeltijd 1286 36 762 45 525 28 
- man 35 uur of meer 
per week, partner 20-
34 uur per week 

 
 

859 

 
 

24 

 
 

474 

 
 

28 

 
 

385 

 
 

21 
- man 35 uur of meer 
per week, partner 12-
19 uur per week 

 
 

376 

 
 

11 

 
 

273 

 
 

16 

 
 

103 

 
 

6 
- vrouw 35 uur of meer 
per week, partner 20-
34 uur per week 

 
 

45 

 
 

1 

 
 

13 

 
 

1 

 
 

33 

 
 

2 
- vrouw 35 uur of meer 
per week, partner 12-
19 uur per week 

 
 

7 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

4 

 
 

0 
       
 
bron: CBS (Enquête beroepsbevolking ’92-’03) 
 
 
 

tabel 3 

tabel 2 

Einde 
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Tijdvak 1
Donderdag 26 mei

9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

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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Opgave 1 Oorlog in de media 
 
 

Zoek de verschillen 
 
H.J.A. Hofland 
 
De postmoderne oorlog begint ’s avonds op 
het televisiejournaal met de grote voltreffers 
van de chirurgische precisiewapens, 
lichtflitsen in het donkergrijsblauw. De 
volgende ochtend staat het in de krant. 5 

Koppen in de vetste letters: de bevestiging 
dat opnieuw historische tijden zijn 
aangebroken. De werkelijkheid in drukinkt. 
Dit zijn een paar voorpagina’s van The New 
York Post (en) The New York Times … van 10 

twaalf jaar geleden. Saddam Hoessein had 
alle pogingen om de vrede te bewaren de 
grond in geboord, in plaats daarvan heeft hij 
de moeder aller veldslagen aangekondigd.  
(…)  
Ik dacht: ik bewaar de kranten. Leuk voor 15 

later, voor de kleinkinderen. Niet 
onwaarschijnlijk dat ze veel zullen lijken op 
de kranten van morgen en overmorgen. Die 
ga ik ook bewaren. 

 
bron: NRC Handelsblad van 22 en 23 februari 2003 
 
 

 
bron: NRC Handelsblad van 22 en 23 februari 2003 

tekst 1 

afbeelding 1 
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bron: NRC Handelsblad van 22 en 23 februari 2003 
 
 
 

afbeelding 2 
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Dagkoers Irak 
 
Sinds de Amerikanen Irak binnenvielen, 
kenmerkt hun optreden daar zich door snel 
wisselende stemmingen, die de gewillig 
meedeinende media vaak versterken door 
mee- en tegenvallers flink uit te vergroten. 5 

Tijdens de oorlog maakte de aanvankelijke 
hoop op een spoedige afloop vrij snel plaats 
voor pessimisme. 
Maar juist toen iedereen zich uitputte in 
zwartgallige bespiegelingen over de 10 

verschrikkingen van een stadsguerrilla in 
Bagdad, reden de Amerikanen op hun dooie 
akkertje de Irakese hoofdstad binnen. Zij 
trokken een standbeeld van Saddam omver 
en de oorlog was voorbij. 15 

(…) 
De wederopbouw is een zaak van de lange 
adem. In dat proces kunnen gebeurtenissen 
die zich in de luwte van het nieuws afspelen 
op de langere termijn wel eens van grotere 
importantie zijn dan de met veel publiciteit 20 

gepaarde gaande liquidatie van Uday en 
Qusay (zonen van Saddam Hoessein). Zo’n 
gebeurtenis is de Irak-rapportage van VN-
chef Kofi Annan. Hij karakteriseerde eerder 
deze week de door de Amerikanen 25 

geïnstalleerde Irakese overgangsregering als 
‘een representatieve partner met wie de VN 
en de internationale gemeenschap zaken 
kunnen doen’. 
Kofi Annan erkende dat het onmogelijk is 30 

om nu al democratische verkiezingen te 
houden. Daarom is de instelling van de 
interim-bestuursraad, die een afspiegeling 
van alle bevolkingsgroepen in Irak vormt, 
op dit moment het hoogst haalbare. Het is in 35 

elk geval een eerste stap naar het herstel van 
de Irakese soevereiniteit, aldus de VN-
topman. 
Hier tekent zich een toenadering af tussen 
VS en VN. Want ook aan Amerikaanse zijde 40 

worden de geesten langzamerhand rijp voor 
een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad 
waarin een grotere rol van de VN wordt 
geregeld.  
In Washington voelt met name Powell 45 

(minister van Buitenlandse Zaken van de 
VS) wel voor een internationalisering van 
Iraks wederopbouw. Dat is een goede zaak: 
voor dat immense project is immers niet 
alleen veel geduld nodig maar ook veel 50 

steun van andere landen. 
 
bron: de Volkskrant van 24 juli 2003 
 
 
 

De waarheid is ver te zoeken 
 
De waarheid is bij oorlog het eerste 
slachtoffer, luidt een veel gebezigde 
uitdrukking. Aan de lezers van onze 
website vroegen wij: Hoe informeert u 
zich, nu de strijdende partijen er alles 5 

aan doen het publiek van hun 
oprechte bedoelingen en successen te 
overtuigen? 
 
“Zowel de Verenigde Staten als Irak laten 
zien dat ze niet te vertrouwen zijn als het 10 

aankomt op feiten en bewijzen”, schrijft  
F. Schermer uit San Francisco (VS) (…) 
“Beide partijen in een oorlog hopen dat de 
ander murw raakt, en zullen dus tegenvallers 
verzwijgen”, weet Antoinette Bulten uit 15 

Tricht. “Daarom zit ik als burger met een 
grote behoefte aan informatie.” (…) 
“Het is duidelijk dat ook de Amerikanen en  

Engelsen een enorme propagandaoorlog 
voeren”, schrijft Olav Meijer uit Utrecht. 20 

“Ze zijn al op veel leugens betrapt: 
chemische wapenfabriek in Noord-Irak, 
transactie tussen Niger en Irak, inname van 
Basra en Umm Qasr, enz. Geloof dus niets 
totdat het duidelijk wordt aangetoond.” 25 

(…) 
“Ja, de leugen regeert, zeker in tijden van 
oorlog”, vindt ook Anne Pries uit Leiden. 
“We kunnen de strijd live volgen via vaste 
camera’s  in Bagdad of mobiele camera’s op 
tanks. Het is duidelijk dat deze camera’s 30 

alleen die shots vertonen, die de 
superioriteit van de Amerikanen 
bevestigen.” 
Ko Geene uit Oss adviseert: “Laat je gerust 
wat vaker inlichten door je ‘tegenstander’. 35 

Zo kun je het nieuws vanuit verschillende 
invalshoeken bekijken.” (…)

 
bron: NRC Handelsblad van 29 maart 2003 
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Landschap 
 
Het informatiebombardement is een 
gevolg van de opkomst van internet. 
We willen alles weten en wel meteen. 
 
Iedere oorlog zijn eigen medium. De radio 
beleefde hoogtijdagen tijdens de Tweede 5 

Wereldoorlog, de televisie bloeide op met 
Vietnam en de Eerste Golfoorlog vestigde 
het fenomeen satelliet-nieuwszender à la 
CNN. Dus was het met de Tweede 
Golfoorlog de beurt aan internet, dat zich nu 10 

definitief zou bewijzen als nieuwsmedium. 
Die voorspelling viel althans in de weken 
voorafgaand aan de oorlog veel te horen. 
“Internet combineert de snelheid van de 
televisie met de diepgang van de krant”, 15 

verklaarde een producer van CNN in de 
Amerikaanse krant USA Today. “Dat kan 
bepalend zijn voor hoe oorlogen in de 
toekomst verslagen worden.” 
Het klinkt natuurlijk geweldig, die 20 

combinatie van snelheid en diepgang, maar 

bij nader inzien bleken de verwachtingen 
erg tegen te vallen. 
(…) 
De televisiejournaals trokken weliswaar veel 
kijkers, maar de belangstelling voor de rest 25 

van de programma’s, de achtergronden, 
stelde teleur. De pacifistische woorden van 
Bertolt Brecht ‘stel er komt oorlog en 
niemand gaat erheen’ kunnen volgende keer 
gewijzigd worden in ‘en niemand is 30 

geïnteresseerd’. 
Dat roept veel andere vragen op. Ondanks 
alle bedenkingen bij het verschijnsel 
embedded verslaggeving1) is nooit een 
oorlog zo volledig in beeld gebracht als 35 

deze. De tol die daarvoor in 
journalistenlevens betaald moest worden, is 
met tien dode en twee vermiste 
verslaggevers ongekend hoog. Was het dat 
waard, zeker nu blijkt dat het publiek wel 40 

voortdurend goede informatie eist, maar er 
nauwelijks gebruik van maakt? (…) 

 
bron: de Volkskrant van 26 april 2003 
 
 

De oorlogstango van publieke opinie en media 
 
Voordat de Amerikaanse minister van Buiten-
landse Zaken, Colin Powell, een maand geleden 
in de Veiligheidsraad met satellietfoto’s en band-
opnamen Iraks militaire misleidingpogingen 
illustreerde, konden nogal wat Amerikaanse 5 

journalisten nauwelijks geloven dat president 
George W. Bush regelrecht op een nieuwe 
Golfoorlog afstevende. 
(…) 
Na Powells toespraak begonnen politici en media 
die aanvankelijk weinig op hadden met het 10 

oorlogsscenario van Bush, de draai te nemen. 
Journalist Bill Keller was nu voor een oorlog 
tegen Saddam Hoessein. Onder de kop ‘De club 
kan niet geloven dat ik een havik ben’ somde hij 
de meningsvormers op die om waren gegaan. Het 15 

waren er heel wat. 
Wie gedacht had dat de publieke opinie wel 
dezelfde kant op zou schuiven, kwam bedrogen 
uit. Bush, die na de aanslagen van 11 september 
2001 van de Amerikaanse bevolking massale 20 

steun kreeg voor zijn strijd tegen het terrorisme, 
verliest in zijn gevecht om de publieke opinie 
inzake Irak terrein. Ondanks het spektakel en de 
kritiekloosheid waarmee de grote televisie- 
 

stations de oorlogsvoorbereidingen begeleiden, 25 

staat maar een op de drie Amerikanen achter een 
oorlog als die alleen door de Verenigde Staten 
wordt gevoerd. In talkshows klinken veel 
kritische geluiden. En afgelopen zondag sprak 
het commentaar in The New York Times zich 30 

ondubbelzinnig uit tegen een aanval op Irak 
zonder steun van de Verenigde Naties. Het lijkt 
erop dat media in dit geval de verschuiving in de 
publieke opinie registreren en die versterken door 
erin mee te gaan. (…) 35 

In de tango van publieke opinie en media is 
telkens de vraag: wie leidt en wie volgt? 
De media sturen de opinie, meenden Ameri-
kaanse wetenschappers na de Golfoorlog van 
1991. In de bundel Taken by Storm – Stormen-40 

derhand genomen, een titel die verwijst naar de 
geallieerde operatie Desert Storm – wijzen 
politicoloog Iyengar en communicatieweten-
schapper Simon op een aardverschuiving. Eind 
1989 zag zeventig procent van de Amerikanen 45 

het drugsgebruik als het grootste nationale 
probleem. Na de overweldigende berichtgeving 
over de Golf zag nog maar vijf procent een groot 
probleem in drugs. (…)

bron: Kees Buijs, in de Marge, de Gelderlander van 13 maart 2003 
 
embedded verslaggeving: verslaggeving door journalisten die ingekwartierd zijn bij diverse 
legeronderdelen.
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In aanbouw: Media in Irak 
 
door Menno Steketee 
 
Irak likt zijn wonden. Na jaren van 
economische sancties en militaire 
dictatuur verloopt de opbouw van een 
democratische maatschappij 
moeizaam. Behalve de vorming van 5 

een vrije pers. De Irakese media zijn 
na 2 mei 2003 – het officiële einde van 
de oorlog – als paddestoelen uit de 
grond geschoten. Want de Irakezen 
hebben een niet te stillen honger naar 10 

informatie. 
 
(…) 
De openstelling van Towards Freedom 
betekende een grote stap voorwaarts om het 
Irak van na Saddam Hoessein te voorzien 
van een belangrijke pijler van een 15 

democratische maatschappij: vrije pers. 
“U verdient vrijheid van meningsuiting”, 
drukte Bush de Irakezen op het hart. “U zult 
toegang krijgen tot onafhankelijke media”, 
bezwoer ook premier Blair de Irakese 20 

kijkers. 
Hoewel het regime van Saddam Hoessein 
intussen goeddeels lijkt te zijn verdwenen, 
hapert de wederopbouw tot een 
democratische samenleving nog aanzienlijk. 25 

Maar dat kan niet worden gezegd van de 
gewenste vestiging van een meer divers 
medialandschap dat zo lang werd bepaald 
door de rabiate propaganda van het regime.  

(…) 
De nieuwe Irakese kranten worden 30 

verslonden. 
Sommige van die kranten, zoals Al-
Dimuqrati (De Democraat), kunnen op 
algemene goedkeuring van de coalitie 
rekenen. Andere nieuwe media worden in 35 

Washington en Londen daarentegen met 
meer argwaan bekeken, zoals bijvoorbeeld 
de geplande zenders en kranten met een 
sjiitische signatuur. De Irakese bevolking 
bestaat voor zestig procent uit sjiiten, een 40 

tak van de islam die door het regime van 
Saddam Hoessein jarenlang bloedig werd 
onderdrukt.  
(…) 
De sjiitische zender, De Stem van de 
Mudjahidien, verhuist binnenkort van Iran 45 

naar een studio in een moskee in Bagdad. 
‘Religie is politiek en politiek is religie’, zei 
de directeur van het radiostation tegen een 
Britse krant toen hem werd gevraagd wat de 
politieke signatuur van de programmering 50 

zou worden. Die opinie had de man onder 
het seculiere regime van Saddam Hoessein 
met de dood kunnen bekopen. Het is het 
bewijs dat Bush’ gewenste vrijheid van 
meningsuiting in post-Saddam Irak vaste 55 

voet aan de grond heeft. Of de zender valt 
onder Blairs ‘onafhankelijke media’ is een 
tweede.

 
bron: VPRO-gids van mei 2003 
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Opgave 2 De gekozen burgemeester 
 
 

Gekozen burgemeester in één klap invoeren 
 
Van onze redactie politiek 
DEN HAAG – D66-minister Thom de 
Graaf wil geen geleidelijke invoering van 
zijn systeem voor de gekozen burgemees-
ter. Op de dag van de gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2006 wil hij het in 5 

één klap invoeren. 
 
Dat betekent dat alle nu benoemde 
burgemeesters nog maar kort bestaans-
zekerheid hebben. Voorjaar 2006 moeten ze 
eerst langs de kiezers, als ze de ambitie 10 

hebben op het stadhuis te blijven zitten. 
“Het kan niet anders”, zegt de minister van 
Bestuurlijke Vernieuwing die gisteren zijn 
plannen door het kabinet kreeg.  
De Graaf: “Als eerst alle huidige ambts-15 

periodes de volle zes jaar zouden worden 
volgemaakt, zitten we te lang met twee 
verschillende soorten gemeenten.” 
Daarom wil hij de ‘ingrijpende operatie’ 
doorzetten in maart 2006, tegelijk met de 20 

verkiezing van nieuwe gemeenteraden. (…) 
De Graaf wil niet dat de raad de 
bevoegdheid krijgt een burgemeester 
tussentijds naar huis te zenden, zoals bij 

wethouders wel het geval blijft bij een 25 

vertrouwensbreuk. (…) 
De nieuwe gekozen burgemeester stelt een 
team wethouders met door hem bepaalde 
portefeuilles, voor aan de gemeenteraad. De 
raad mag de wethouders weigeren, maar zelf 30 

geen nieuwe kandidaten aandragen. Dat 
betekent volgens De Graaf dat de kandidaat-
burgemeester al tijdens zijn verkiezings-
campagne redelijkheid moet tonen: hij heeft 
straks immers de raad nodig om zijn 35 

wethouderscollege op poten te zetten. 
Door dat soort regels daalt het risico dat 
populistische burgemeesterskandidaten als 
een vloedgolf over Nederland zullen 
stromen, denkt de minister. “En wint het 40 

populisme toch hier en daar, dan acht ik de 
bevolking verstandig genoeg om zo’n 
burgemeester na vier jaar weg te sturen.” 
Nu al klinkt de roep om uitstel. De kleinste 
regeringspartij, D66, sleepte de gekozen 45 

burgemeester binnen tijdens de laatste 
kabinetsformatie. De Graaf: “Als je dit 
systeem wilt wijzigen, moet je nu 
doorpakken.”

 
naar: Trouw van 27 september 2003 
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‘Ik ben tegen een gekozen dictator’  
 
 
Ruud van Heeze en Marcel ten Hooven 
 
Ook democratie behoeft onderhoud, 
vindt Thom de Graaf. Gesprek met D66-
minister voor bestuurlijke vernieuwing 
over zijn onderhoudsplan. “Mensen 
stemmen al lang niet meer op een partij, 5 

maar op iemand die ze vertrouwen.” 
 
”Democratie is kwetsbaar”, antwoordt Thom 
de Graaf op de vraag wat er zo mis is met de 
Nederlandse democratie dat ingrijpende 
aanpassingen nodig zijn. “Net als de fysieke 10 

infrastructuur van het land. En zoals het 
verstandig is die te onderhouden en op z’n 
tijd te vernieuwen, zo moet je ook het 
democratisch stelsel onderhouden. Anders 
past het op een gegeven moment niet meer 15 

goed in onze samenleving.” 
 
Tot het einde van de jaren zestig was er 
eigenlijk weinig aan de hand, zegt De Graaf. 
“Onze democratie viel samen met de 
verhoudingen in de samenleving. Maar na 20 

het einde van de verzuiling begon de 
staatsinrichting van de maatschappelijke 
verhoudingen af te wijken. De politieke 
partijen pasten zich wél aan. Zij zochten een 
nieuw bestaansrecht bij heen en weer 25 

gaande electoraten, maar het democratisch 
systeem bleef zoals het was en is steeds 
meer uitgehold. Het voorziet nu niet in de 
behoefte aan direct zeggenschap bij het 
aanwijzen van mensen die macht uitoefenen, 30 

noch in de behoefte aan een 

personalistischer democratie.” In een 
democratie waarin de persoon van de 
politicus meer op de voorgrond treedt, gaat 
het er niet om van alles en nog wat te weten 35 

over zijn privé-leven, onderstreept De 
Graaf. “Het gaat erom hoe hij uitdraagt 
welke onderwerpen hij belangrijk vindt en 
welke niet. Mensen stemmen al lang niet 
meer op een partij, op een heel 40 

verkiezingsprogramma. Ze stemmen op een 
persoon die ze vertrouwen, en die uiteraard 
ook een representant is van een politieke 
beweging.” 
 
”Het vertegenwoordigende karakter van 45 

onze democratie wil ik behouden. Dat is 
belangrijk, het past bij Nederland als land 
van minderheden. Maar ik wil er een 
personalistisch element in brengen. Mijn 
plan voor een door de bevolking gekozen 50 

burgemeester voldoet aan drie eisen die ik 
bij al mijn voorstellen hanteer. Ten eerste is 
het niet meer te verdedigen dat de 
belangrijkste bestuurder in een lokale 
gemeenschap van boven af wordt benoemd. 55 

Ten tweede zullen de burgers de gekozen 
burgemeester beter herkennen als de 
belangrijkste lokale bestuurder. En tot slot 
sluit het aan bij het streven om het bestuur 
los te trekken van zijn controleurs, door 60 

beide een eigen kiezersmandaat te geven. In 
Nederland kan dat niet helemaal. Regering 
en parlement maken samen wetten. Waar het 
kan, moet je het uit elkaar trekken, om 
evenwicht in de democratie te scheppen.”65 

 
bron: Trouw van 18 februari 2004 
 
 

Gekozen burgemeester 
 
In maart 2006 gaat Nederland voor het eerst 
zijn burgemeesters kiezen. Deze hervorming 
maakt een einde aan de bestuurlijke 
achterstand die Nederland wat betreft de 
lokale democratie had opgelopen. In heel 5 

Europa worden de burgemeesters 
rechtstreeks door de bevolking verkozen. 
(…) 
Het rechtstreeks kiezen van de burgemeester 
versterkt de betrokkenheid van de burgers 
bij het lokale bestuur. De burgemeester is 10 

als teamleider verantwoordelijk voor de 
eenheid van het gemeentebeleid. Dat hij 
voortaan kan worden afgerekend op zijn 
specifieke verantwoordelijkheid (als 

korpsbeheerder) voor de openbare orde en 15 

de veiligheid, is een goede zaak. Deze 
kerntaak is in de ogen van de kiezers  
prioriteit nummer één. 
Het rechtstreeks kiezen van de burgemeester 
is in overeenstemming met de in volle gang 20 

zijnde dualisering van het gemeentebestuur 
(…). De raad houdt zich bezig met het 
controleren van het beleid, terwijl het 
college het beleid voorbereidt en uitvoert. 
Critici vreesden dat de dualisering zou 25 

leiden tot een machtsverschuiving richting 
college, ondanks het feit dat de raad eigen 
ambtelijke ondersteuning heeft gekregen.  
De publieke verantwoording die de burge-
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meester elke vier jaar aan de kiezers moet 30 

afleggen, is in dit licht een welkome 
versteviging van het democratische toezicht 
op het gemeentebeleid. 
(…)

 
bron: de Volkskrant van 27 september 2003, rubriek Commentaar 
 
 

Een gekozen burgemeester is half werk 
 
De voorstellen van minister De Graaf over een 
gekozen burgemeester zijn slecht doordacht. 
Ronald van Raak vreest politieke verlamming 
en pleit voor handhaving van echte, vertegen-
woordigende democratie. 5 

 
De kiezers krijgen een burgemeester die ze 
nooit hebben gekozen. Tijdens de verkiezings-
campagne sprak D66 zich als enige partij uit 
voor een direct gekozen burgemeester. Tijdens 
de formatie bleken Balkenende en Zalm snel 10 

bereid dit staatsrechtelijke novum als wissel-
geld voor recordbezuinigingen te accepteren. 
Ook PvdA-leider Bos neemt ineens afstand van 
zijn verkiezingsbeloften. 
Waarom wordt met dit onderwerp zoveel vaart 15 

gemaakt? Niet omdat de voorstellen goed zijn. 
De direct gekozen burgemeester is een 
verbetering, maar de voorstellen van De Graaf 
zijn slecht doordacht. Het grootste probleem is 
het verkiezingsprogramma van zo’n burge-20 

meester, dat haaks kan staan op de wensen van 
de gemeenteraad. Onduidelijk is wie dan de 
baas wordt in de gemeente. De Graaf mijdt dit 
probleem. (…) 
Ook over de macht van de nieuwe burge-25 

meesters bestaat in de voorstellen van De Graaf 
nog veel onduidelijkheid. Burgemeesters 
hebben nu een beperkte taak, meestal openbare 
orde en veiligheid. En zelfs voor dit beleid zal 
de burgemeester veelal instemming nodig 30 

hebben van de raad. En dat is goed, want de 
raad vertegenwoordigt de lokale politieke 
meningen en voorkeuren. 

Dit betekent ook dat de nieuwe burgemeester 
geen zinvol verkiezingsprogramma aan de 35 

bevolking kan voorleggen. Het alternatief is dat 
de direct gekozen burgemeester meer macht 
opeist. Als de burgemeester zijn of haar 
beloften wél nakomt zal deze de confrontatie 
moeten aangaan met de gemeenteraad. En dit 40 

eveneens direct gekozen orgaan heeft dan 
weinig mogelijkheden om zich van een dwarse 
burgemeester te ontdoen: beide hebben de steun 
van de kiezers. Alleen die kunnen de nieuwe 
burgemeester wegstemmen. Het gevaar is dat 45 

het lokale bestuur wordt verlamd, doordat 
voorstellen van de burgemeester geen 
meerderheid halen in de raad, en andersom 
voorstellen van de raad door de burgemeester 
niet worden uitgevoerd. (…) 50 

Niet staatsrechtelijke hervorming, maar meer 
debat zal de politiek dichter bij de burgers 
brengen. Daarvoor is het belangrijk om vast te 
houden aan een echte vertegenwoordigende 
democratie. Dit betekent gelukkig niet dat we 55 

de benoemde burgemeester moeten handhaven. 
Om de positie van de raden te versterken zou 
het beter zijn om de burgemeester, net als nu de 
wethouder, door de gemeenteraad te laten 
kiezen – een voorstel dat waarschijnlijk mag 60 

rekenen op een grote meerderheid in de Tweede 
Kamer. 
 
Ronald van Raak is lid van de Eerste Kamer 
voor de SP. 

 
naar: de Volkskrant van 10 oktober 2003 
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Opgave 3 Mens en werk 
 
 

De vrouwen waren we even vergeten 
 
Koud konden we in 1976 spreken van een 
verzorgingsstaat of de afbraak ervan 
begon alweer. Ironisch genoeg legde de 
vrouwenemancipatie de bijl aan de wortel 
van het Nederlandse model van sociale 5 

zekerheid. 
(…) 
De kiem van de verzorgingsstaat lag in de 
jaren dertig van de vorige eeuw. (…) Na de 
oorlog was een op solidariteit en goed 
vertrouwen gebaseerd stelsel van sociale 10 

zekerheid politiek nauwelijks omstreden. 
Over de uitvoering werd wel uitgebreid 
gedebatteerd. In 1952 werd het pleit 
beslecht. De overheid voerde de 
volksverzekeringen uit (voor iedereen, zoals 15 

kinderbijslag en AOW), de sociale partners 
werden verantwoordelijk voor de 
werknemersverzekeringen (voor mensen in 
loondienst, zoals WW en WAO). Die 
taakverdeling hield vijftig jaar stand, totdat 20 

in 2002 het kabinet de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen overnam. (…) 
 
Hoewel het kostwinnersbeginsel in de jaren 
zestig en zeventig nog de overhand had, 
begon het te wrikken. In 1969 nog werd een 25 

minimumuitkering voor de WW 
geïntroduceerd, maar alleen voor 
kostwinners. Het inkomen van werkende 

vrouwen, voor zover ze geen kostwinner 
waren, gold toch slechts als aanvulling. 30 

Teken des tijds was een uitspraak van de 
hoogste rechter in de sociale zekerheid: een 
getrouwde vrouw kreeg uitsluitend zes 
maanden WW als ze minimaal twee jaar 
lang haar betaalde werk had gecombineerd 35 

met ‘de normale dagtaak’. De 
vervolguitkering bleef voorbehouden aan 
kostwinners. 
Maar het tij keerde. Meer en meer kwam het 
stelsel onder druk te staan. Door tekort aan 40 

personeel, de toenemende scholing van 
vrouwen en de tweede feministische golf 
van begin jaren zeventig werd het verzet 
tegen de tweederangs positie van vrouwen 
groter. Europa heeft de vrouwen uiteindelijk 45 

hun rechten geschonken. In 1975 moest de 
gelijke beloning van werkende mannen en 
vrouwen bij wet geregeld zijn. In de praktijk 
blijkt overigens 25 jaar later, dat vrouwen 
nog steeds twintig procent minder verdienen 50 

dan mannen voor hetzelfde werk. Een 
tweede Europese verplichting legde de bijl 
aan de wortel van de Nederlandse 
verzorgingsstaat: uiterlijk in 1985 moesten 
mannen en vrouwen ook in de sociale 55 

zekerheid gelijk worden behandeld.  
 
Gijs Herderscheé 

 
bron: de Volkskrant van 16 september 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tekst 11 

Pagina: 669Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



500018-1-29b 11 Lees verder 

Aandeel vrouwen in de werkzame beroepsbevolking van 15-64 jaar naar beroepsklasse  
(in procenten) 
 
 1990 1995 2001 
hoogste aandeel vrouwen    
 (para)medisch lagere beroepen 86 87 90 
 (para)medisch middelbare beroepen 85 85 87 
 (para)medisch hogere beroepen 76 77 78 
 verzorgend lagere beroepen 75 79 77 
 administratief, commercieel e.d. lagere beroepen 75 74 73 
 verzorgend hogere beroepen 65 70 73 
 gedrag en maatschappij middelbare beroepen 51 60 72 
 verzorgende e.d. middelbare beroepen 70 70 70 
 wiskundig, natuurwetenschappelijk lagere beroepen 40 49 67 
laagste aandeel vrouwen    
 technisch middelbare beroepen 3 3 5 
 transport hogere beroepen 6 9 7 
 transport lagere beroepen 4 4 9 
 technisch hogere beroepen 5 6 9 
 technisch lagere beroepen 11 10 10 
 beveiliging lagere beroepen 4 9 13 
 middelbare beroepen 7 23 13 
 landbouwkundig hogere beroepen 10 14 15 
 technisch wetenschappelijke beroepen 5 8 15 
 managers e.d. hogere beroepen 8 11 16 
 
bron: Emancipatiemonitor 2002 (SCP/CBS) 
 
 
Emancipatiestreefcijfers versus feitelijke situatie 
 
Streefcijfers Meerjarenbeleidsplan voor 2010 versus feitelijke situatie (in procenten) 
 
  Streefcijfer 

2010 
Feitelijke 
situatie 

 1 Verhoging arbeidsparticipatie van vrouwen (baan van ten minste 12 
uur per week). 

65 53a 

 2 Verhoging van het aandeel economisch zelfstandige vrouwen. 60 38b 
 3 Verhoging van het aandeel vrouwen in het totaal van de persoonlijke 

inkomens. 
35 32b 

 4 Verhoging van het aandeel mannen in totaal aantal uren onbetaalde 
zorg. 

40 35b 

 5 Verhoging van het aandeel vrouwen in politieke functies: Tweede 
Kamer. 

50 35 

 6 Verhoging van het aandeel vrouwen in openbaar bestuur: 
burgemeesters. 

40 19 

 7 Verhoging van het aandeel vrouwen in hoge functies in de 
profitsector. 

20 5c 

 8 Verhoging van het aandeel vrouwen in hoge functies in de non-
profitsector (zorg en welzijn). 

45 30c 

 9 Verhoging van het aandeel vrouwen in hoge functies in de overige 
non-profitsector (sociaal-economisch). 

35 12c 

10 Verhoging van het aandeel vrouwen in de ICT. 30 10a 

 a Situatie in 2001. 
 b Situatie in 2000. 
 c Situatie in 2002. 

 

 
bron: Emancipatiemonitor 2002 (SCP/CBS) 
 

tabel 1 

tabel 2 
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“MENSELIJKE WAARDIGHEID, DAAR GAAT HET OM” 
 
interview met SER-voorzitter Herman Wijffels 
 
De vraag komt onvermijdelijk op ons  
af of we subsidies als kinderbijslag en 
studiefinanciering in hun huidige vorm 
willen handhaven, meent SER-voorzitter 
Herman Wijffels. 5 

 
“De alarmklok luidt voor de 
verzorgingsstaat. Het systeem wordt niet 
alleen onbetaalbaar, maar schiet steeds 
vaker zijn doel voorbij. Ooit zorgde hij voor 
een eerlijke verdeling van zorg en inkomen. 10 

Maar de tijden veranderen”, meent Herman 
Wijffels. (…) 
“Op de keper beschouwd wordt door de 
rijksoverheid veel geld geïnd, dat 
vervolgens weer wordt uitgedeeld aan 15 

mensen die dat helemaal niet per se nodig 
hebben. Denk maar aan de 
studiefinanciering, de hypotheekrenteaftrek, 
een ruimhartige WAO. Dit vraagt om 
verandering. Moeten we ons niet beperken 20 

tot inkomenssteun voor mensen die zonder 
onze steun en solidariteit niet volwaardig 
kunnen functioneren? Dat is de vraag waar 
we voor staan. (…)  

Moet iedereen meebetalen aan 25 

studiefinanciering? Moeten mensen daar 
zelf niet voor zorgen, bijvoorbeeld in een 
sociaal leenstelsel?”  
 
Verderop in het interview spreekt Wijffels 
over het centraal akkoord dat in oktober 30 

2003 na moeizame onderhandelingen tot 
stand was gekomen.  
Het kabinet-Balkenende II (CDA-VVD-
D66) had als inzet voor de 
onderhandelingen dat de lonen niet zouden 35 

stijgen in de komende jaren, vanwege de 
slechte economische situatie. In het centraal 
akkoord werd geregeld dat er in 2004 geen 
loonstijgingen zouden zijn en in 2005 een zo 
klein mogelijke stijging. Ook werd 40 

afgesproken dat het kabinet-Balkenende II 
de bestaande VUT- en prepensioen-
regelingen niet per direct zou afschaffen. 
Wijffels had drie maanden geleden 
voorspeld dat er geen centraal akkoord zou 45 

komen, (…). 
 
Gijs Herderscheé en Yvonne Zonderop

 
bron: de Volkskrant van 25 oktober 2003 
 
 
 
 
 
 

tekst 12 

Einde 
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Tijdvak 1
Vrijdag 28 mei

9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO 

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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Opgave 1 Niet-stemmers 
 
 

Boos, machteloos en onverschillig   
 
Gabriël van den Brink 
 
Elf procent van het electoraat behoorde in 
de jaren negentig tot de niet-stemmers. Maar 
wie zijn zij? (…)  
De afgelopen decennia nam de interesse 
voor Tweede-Kamerverkiezingen geleidelijk 5 

af. Sommigen zagen er een gunstig teken in: 
burgers die thuisblijven zullen wel tevreden 
zijn. Anderen vatten het juist op als een 
uiting van protest: thuisblijvers laten aan 
Den Haag weten dat ze ontevreden zijn. De 10 

ontwikkelingen van de laatste maanden 
(razendsnelle opkomst van de LPF) pleiten 
voor de laatste opvatting. Er bestond onder 
Nederlandse burgers veel onvrede en die is 
systematisch onderschat. Dat komt omdat 15 

het om verschillende redenen erg moeilijk is 
onderzoek te doen onder ontevreden 
burgers.  
(…)  
Het was dan ook een goed idee van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau om 20 

onderzoek te doen naar de mening van 
burgers die in de periode 1997-1999 niet 
wilden deelnemen aan de verkiezingen. 
Welke methode werd gebruikt om deze 
groep van circa elf procent van het 25 

electoraat over te halen om mee te werken 
aan een onderzoek, blijft onduidelijk. 
Niettemin heeft men op drie manieren 
interessante gegevens over deze niet-
stemmers kunnen verzamelen: door een 30 

combinatie van diverse steekproeven, door 
het afnemen van interviews en door te 
werken met focusgroepen waarin niet-
stemmers met elkaar van gedachten 
wisselden. Het meest verrassend zijn de 35 

portretten van ruim twintig niet-stemmers 
die op basis van interviews zijn gemaakt. Zij 
bieden een even zeldzaam als onthutsend 
inkijkje in de ervaringswereld van mensen 
die zich vaak in felle bewoordingen tegen 40 

Den Haag afzetten.  
Welke resultaten levert een en ander op? In 
elk geval blijkt dat niet-stemmers geen 
homogene verzameling vormen. Het SCP 
trof drie groepen aan die elk hun eigen 45 

motieven en gedrag hebben. De eerste groep 
bestaat uit cynische burgers. Het zijn 
mensen die doorgaans weinig belangstelling 
hebben voor politiek en, meer algemeen, 
weinig maatschappelijke activiteiten aan de 50 

dag leggen. Ze beschikken meestal over een 

bescheiden inkomen en een lage opleiding. 
(…) 
Een tweede groep bestaat uit onbekommerde 
burgers, 26 procent van alle niet-stemmers. 55 

Ook hun belangstelling voor politiek is vrij 
gering maar hun onvrede is niet zo groot en 
hun neiging tot protesteren evenmin. Wat 
opleiding betreft zitten ze op een wat hoger 
peil en qua leeftijd gaat het vaak om 60 

jongeren. Deze houding wordt onder andere 
door de 18-jarige Geeske Vermeer 
verwoord. In haar ogen is politiek maar een 
saaie boel, meer iets voor ouderen. Jongeren 
willen zoveel mogelijk doen wat ze leuk 65 

vinden, zoals uitgaan en lol trappen. Geeske 
kijkt nooit naar het Journaal en leest nooit 
een krant. Ze heeft wel veel belangstelling 
voor soaps en wil in de verpleging gaan 
werken. Via die omweg heeft ze toch wel 70 

een opvatting over wat er in Den Haag 
gebeurt: “Ik spreek nooit over politiek, mijn 
vriendinnen ook niet. Van mij mogen ze 
best de salarissen in de zorg omhoog doen. 
Dat komt mij goed uit. Over een paar jaar 75 

ben ik klaar met mijn opleiding. Dan mag ik 
ook in het ziekenhuis gaan werken. Ik wilde 
eerst kapper worden, maar mensen 
verplegen vind ik leuker. (...) Ik doe dat niet 
voor het geld. Maar een beetje meer mag 80 

altijd. Daar kan de politiek dan voor zorgen. 
Maar stemmen ... echt niet. Ze moeten wel 
met erg goede verhalen komen om mij over 
de streep te trekken.” 
Een derde groep bestaat uit betrokken 85 

burgers. De groep telt zestien procent van 
alle niet-stemmers en wijkt in menig opzicht 
af van de andere groepen. Deze 
Nederlanders zijn relatief hoog opgeleid, 
hebben veel politieke belangstelling en zijn 90 

maatschappelijk actief. Juist daarom staan 
ze afwijzend tegenover Den Haag. Deze 
houding wordt onder anderen verwoord door 
Karel Willemse die ooit uit bevlogenheid bij 
de plaatselijke overheid ging werken. Maar 95 

hij knapte af op het pragmatisme en 
opportunisme van de alledaagse 
beleidsvorming. Hij betreurt dat het 
principiële element uit de politiek 
verdwenen is en zegt: “Met Paars (kabinet-100 

Kok 1 en 2) is alles grijs geworden. Overal 
valt over te onderhandelen: van de 
stoeptegels in de buurt tot het 
minderhedenbeleid. Geen partij houdt nog 

tekst 1 
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vast aan haar eigen principes en maatstaven. 105 

Het politieke spel is pure ruilhandel 
geworden, die niet in de openbaarheid van 
de Kamer wordt bedreven maar in de 
beslotenheid van de Haagse wandelgangen. 
(...) Alles draait om het vooraf sluiten van 110 

compromissen, zodat elk mogelijk politiek 
conflict wordt vermeden.” 
 
In de schimmige verzameling van niet-
stemmers blijken dus zeer verschillende 
denk- en leefwerelden bijeen te komen. 115 

Toch hebben deze burgers iets 
gemeenschappelijk. Ze hebben het gevoel 
dat hun ervaringen en voorkeuren geen 
enkele rol spelen in de Haagse politiek. Wat 
hen bindt is een gevoel van machteloosheid, 120 

juist waar het om de inrichting van hun 
eigen leven gaat.  

Dit SCP-rapport belicht een fundamentele 
paradox in de relatie van burgers en 
overheid. Aan de ene kant hebben Haagse 125 

beslissingen met betrekking tot zorg en 
onderwijs, openbaar vervoer en veiligheid 
verstrekkende gevolgen voor het persoonlijk 
leven van de burgers. Aan de andere kant 
zijn de burgers door de huidige politieke 130 

werkwijze niet in staat om merkbaar invloed 
uit te oefenen op die beslissingen. Dat 
brengt steeds vaker een kafkaëske situatie 
met zich mee. De verkiezingsuitslag van  
15 mei jongstleden (2002) geeft aan dat de 135 

Nederlandse burgerij dat wil veranderen. 
Maar om de bestaande onvrede weg te 
nemen, zal meer dan een electorale 
aardverschuiving nodig zijn. Dat is alleen 
mogelijk als de publieke dienstverlening 140 

fundamentele verbeteringen ondergaat. 
 

naar: NRC Handelsblad van 19 juli 2002    
 
 
Tekst 1 - het artikel “Boos, machteloos en onverschillig” uit NRC Handelsblad van 19 juli 
2002 - is een recensie van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau: Niet-
stemmers. Een onderzoek naar achtergronden en motieven in enquêtes, interviews en 
focusgroepen. Paul Dekker (red.), Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, april, 2002. 
Hieronder volgt een fragment uit dit rapport (pagina 93 en 94):  
 
Karel Willemse is een aantal jaren geleden als beleidsmedewerker bij een middelgrote 
gemeente gaan werken. De ervaringen die hij bij die gemeente heeft opgedaan hebben ertoe  
geleid dat hij nu niet meer gaat stemmen: “Wat mij het meest heeft verbaasd, is dat 
wethouders en ambtenaren niet vasthouden aan het politieke programma zoals dat op 
democratische wijze aan het begin van de zittingsperiode wordt afgesproken. 5 

Standvastigheid, vasthoudendheid en vastberadenheid moeten kenmerken van de politiek 
zijn. Daarmee wek je vertrouwen bij burgers. Gezwalk en gezwaai zijn funest. Het maakt de 
democratie ondoorzichtig en onbetrouwbaar.” (…) Zijn vrienden zagen hem als een politiek 
dier dat wel in de gemeentepolitiek zou belanden en wellicht zelfs aan de landelijke politiek 
zou mogen snuiven. Maar voor Karel heeft de politiek afgedaan.10 

 
 
In het voorwoord van hetzelfde SCP-rapport (pagina 1) staat:
Ons voornemen om extra onderzoek te doen naar de sociale en politieke ‘onderkant’ die in 
bevolkingsenquêtes waarschijnlijk slecht in beeld komt, werd in 2002 actueel door de vraag 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om nieuw 
onderzoek te verrichten naar niet-stemmers. Die vraag was opgekomen in besprekingen die 
eind 1999 in de vaste Kamercommissie van BZK werden gevoerd over mogelijke 5 

achtergronden van de dalende opkomst bij verkiezingen. Aan de discussie in de 
Kamercommissie lag een rapport ten grondslag van de Twentse politicoloog Kees Aarts 
(1999), waarin de opkomst was onderzocht met behulp van het Nationaal Kiezersonderzoek 
en vervolgenquêtes bij de Europese verkiezingen van 1999. Over de representativiteit en 
zeggingskracht van het enquêtemateriaal bestonden twijfels, die in het rapport ook al zijn 10 

verwoord door de onderzoeker. Ook was er behoefte aan anderssoortige gegevens over de 
beweegredenen van niet-stemmers, over de samenhang tussen niet-stemmen en de 
afwezigheid van andere vormen van sociale en politieke participatie en over concentraties 
van niet-stemmers in gedepriveerde groepen en wijken. (Bedoeld worden groepen en wijken 
in een achterstandssituatie.) 15 

 
 

tekst 3 

tekst 2 
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Toelichting op de tabel:   
Kolom 1 stemintentie: het percentage mensen dat in een enquête van het Nationaal 
Kiezersonderzoek vóór de verkiezingen zegt niet te zullen gaan stemmen.  
Kolom 2 stemgedrag: het percentage mensen dat in een enquête van het Nationaal 
Kiezersonderzoek na de verkiezingen zegt niet te hebben gestemd.  
Kolom 3: het percentage mensen dat niet heeft deelgenomen aan de verkiezingen. 
 

 

tabel 2 

tabel 1 
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Opgave 2 Gevolgen van de economische crisis 
 
 

Zeg maar dag tegen de garage met afstandsbediening 
 
Werkloosheid hoger opgeleiden neemt snel toe 
 
Drie jaar geleden hadden ze nog een 
glansrijke carrière, was er geld in 
overvloed en lagen de headhunters 
aan hun voeten. Vandaag zitten ze 
thuis op de bank: hoog opgeleid en 5 

werkloos. 
 
Fenneken Veldkamp 
 
Sinds midden vorig jaar gaat het snel met de 
werkloosheid onder hoogopgeleiden. In een 
jaar tijd hebben zich 28 procent meer 10 

hbo’ers en 20 procent meer academici als 
werkzoekend ingeschreven bij de Centra 
voor Werk en Inkomen. En het einde van 
deze trend lijkt nog niet in zicht. Het 
Centraal Planbureau voorspelde gisteren dat 15 

de werkloosheid volgend jaar verder op zal 
lopen naar 490.000 personen, 6,25 procent 
van de beroepsbevolking. In totaal zijn nu 
bijna 60.000 hbo’ers en ruim 30.000 
academici op zoek naar een baan. Ze komen 20 

uit tot voor kort bloeiende sectoren als 
telecom, IT, consultancy en financiële 
dienstverlening waar alles mogelijk leek. Nu 
zoeken ze de gevolgen van een abrupte 
onderbreking van hun carrière. Wat houd je 25 

dan over? Niet alleen aan geld, maar ook 
aan identiteit en levensdoel? 

“Simpel gezegd merk je pas wat werk echt 
betekent als je het verliest”, zegt Jolet 
Plomp, arbeidspsycholoog bij bureau 30 

Arbeids Psychologie Amsterdam en auteur 
van het in 2000 verschenen boek ‘Werken 
met Plezier’. “De laatste jaren is veel 
gepraat over stress en werkdruk en alle 
negatieve kanten van werk. Terwijl werk 35 

natuurlijk heel leuk kan zijn en allerlei 
positieve functies heeft: je waarmaken of je 
grenzen verleggen bijvoorbeeld.” 
 
Opvallend is dat de stijging van de 
werkloosheid zich vooral voordoet bij 40 

mannen. Volgens het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) daalt het aantal 
werkende mannen en neemt het aantal 
werkende vrouwen nog altijd toe, waardoor 
de werkloosheid bij vrouwen minder snel 45 

stijgt. Vooral mannen tussen de 25 en 44 
jaar worden getroffen. In deze groep steeg 
het aantal werklozen in 2002 met bijna 
40.000, dat is bijna een verdubbeling in een 
jaar tijd. 50 

Laat werk nu net voor mannen uitermate 
belangrijk zijn. Een man die geen baan heeft 
voelt zich fysiek en mentaal minder goed, 
bleek vorig jaar uit sociologisch onderzoek 
van de Universiteit Utrecht.55 

 
bron: NRC Handelsblad van 15 maart 2003 

tekst 4 
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In een interview in Het Financieele Dagblad van 5 augustus 2002 heeft voorzitter Jacques 
Schraven van VNO-NCW opgemerkt dat als de vakbonden niet bereid waren de looneisen te 
matigen, VNO-NCW rechtstreeks zaken zou proberen te doen met de ondernemingsraden van 
bedrijven. Het volgende artikel is een reactie op deze uitspraak.  
 
Oorlogsverklaring  
 
Van onze verslaggever 
 
“Schraven verklaart ons de oorlog”, meent 
Henk van der Kolk, CAO-coördinator van 
vakcentrale FNV. “Als hij dit meent, 
stappen we uit het overleg in de Sociaal-
Economische Raad en de Stichting van de 5 

Arbeid.” VNO-NCW twijfelt. Nog maar 24 
procent van de werknemers is lid van een 
vakbond. Ook hekelt Schraven de geringe 
bereidheid van de bonden om de lonen te 
matigen. In het huidige economische 10 

klimaat is er volgens de werkgeversvoorman 
alles aan gelegen te zorgen voor een 
verantwoorde loonkostenontwikkeling. “Als 
de vakbeweging niet meewerkt, is het risico 
reëel dat we haar achter ons laten”, zegt 15 

Schraven in een interview met Het 
Financieele Dagblad. VNO-NCW wil nog 
dit jaar beslissen of het CAO-overleg met de 
bonden gevoerd wordt, of dat 
ondernemingsraden de voorkeur krijgen. 20 

Rienk van Splunder, bestuurder sociaal-
economisch beleid bij de vakcentrale CNV, 
vindt de uitspraken van Schraven 
onbegrijpelijk. “Na jaren van constructieve 
gesprekken zet Schraven nu de 25 

grijsgedraaide plaat van loonkostenmatiging 
weer op. Ik vind het dom. Hij gooit de 
verhoudingen overhoop.” Ad Verhoeven, 
voorzitter van de Unie MHP, vindt Schraven 
inconsequent. “Tot voor kort waren 30 

Nederlandse bonden de beste ter wereld en 
nu worden we bij het vuilnis gezet. Zo zijn 

we niet getrouwd.” Sinds vorige maand 
bestudeert een commissie in VNO-NCW de 
‘toekomst van de arbeidsverhoudingen op 35 

lange termijn’. “We bekijken een palet van 
alternatieven, gezien de vergrijzing van de 
vakbeweging, de interne problemen zoals bij 
FNV Bondgenoten en de opstelling van de 
bonden nu het economisch tegenzit”, 40 

verklaart een woordvoerder van VNO-NCW. 
“Straks zitten we met ouderwetse 
verhoudingen, daar moet je op tijd over 
nadenken.” MKB-Nederland, de 
werkgeverskoepel van het midden- en 45 

kleinbedrijf, reageert afstandelijk op het 
idee van VNO-NCW. “Uiteraard zijn 
vakbonden onze tegenpolen, maar ik heb 
niet de neiging ze strenger aan te pakken”, 
zegt voorzitter Hans de Boer. Ondanks de 50 

ruzie gaan vakbeweging en werkgevers 
straks eensgezind bij het nieuwe kabinet 
(Balkenende I bestaande uit CDA,VVD, 
LPF) aandringen op aanpassing van het 
voorgenomen WAO- en pensioenbeleid. Dat 55 

gaan ze doen in een 
kennismakingsbijeenkomst die nog voor 
Prinsjesdag zal plaatsvinden. In het 
traditionele Najaarsoverleg worden 
vervolgens zaken gedaan. Over de WAO 60 

hebben de sociale partners unaniem advies 
uitgebracht. Het kabinet wijkt daar op 
essentiële punten van af.

 
bron: NRC Handelsblad van 6 augustus 2002 
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Opgave 3 VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP: Democratie en 
ontwikkeling 
 
Aantal landen naar regime 
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bron: Human Development Report 2002 
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bron: Human Development Report 2002 
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GDP per capita, 2000 (purchasing power parity U.S. dollars)

Highest

Equity

Lowest

Less democratic Democracy score More democratic
-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0

30,000

20,000

10,000

0

JORDAN

INDIA

KOREA, REP.

UNITED
KINGDOM

COSTA RICABRAZIL

MALI
SENEGAL

MALAYSIA
RUSSIAN FED.

MOZAMBIQUE

MOROCCO

UGANDA

CHINA

CONGO

TOGO

HAITI
SYRIA

BAHRAIN

 
 
bron: Human Development Report 2002 
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Democratie in de wereld 
 

 

 
 

 
Politiek speelt een sleutelrol. De inrichting 
van de politieke instituties en de wijze 
waarop de politieke macht wordt 
uitgeoefend, zijn van enorme invloed op de 
menselijke ontwikkeling. Overal ter wereld 5 

willen mensen vrij zijn om beslissingen te 
kunnen nemen, hun mening te geven en 
deelgenoot te zijn van de maatschappij 
waarin ze leven. Politiek is minstens zo 
belangrijk voor een succesvol 10 

ontwikkelingsproces als economie. 
Democratisch bestuur, op alle niveaus van 
de samenleving, vormt een onmisbaar 
element in het streven naar 
armoedebestrijding. 15 

Deze vaststelling in het jaarlijkse Human 
Development Report van de VN-organisatie 
voor ontwikkeling (UNDP), dat gisteren is 
uitgekomen, is een doorbraak (…). Anders 
dan autoritaire leiders graag beweren, is er 20 

geen empirisch bewijs te vinden dat 
democratieën slechtere economische 
prestaties leveren dan dictatoriale vormen 
van bestuur. Daarentegen zijn democratisch 
bestuurde landen aantoonbaar beter in de 25 

aanpak van sociale noden en crises. In 
democratieën is de levensverwachting hoger 
en de kans op hongersnoden kleiner. 
Maatschappelijke chaos, geweld, oorlogen 
en burgeroorlogen komen er veel minder 30 

voor. Democratische deelname van burgers 

tekst 6 

figuur 5 
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aan het bestuur is een doel voor menselijke 
ontwikkeling op zichzelf en niet louter een 
middel om een ontwikkelingsdoel te 

bereiken. Niet alleen in de rijke westerse 35 

landen, maar ook in ontwikkelingslanden.

 
bron: NRC Handelsblad van 25 juli 2002 
 
 

Verwacht niet te veel van democratie 
 

Floris van Straaten 
 
De democratie in de wereld is in het slop 
geraakt, concludeert het UNDP, de 
ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde 
Naties, in een deze week verschenen 
rapport. UNDP-chef Mark Malloch Brown 5 

riep de internationale gemeenschap dan ook 
op gezamenlijk te streven naar een ‘tweede 
golf’ van democratisering (Opiniepagina, 24 
juli). 
Dat klinkt loffelijk, om niet te zeggen 10 

politiek correct. Welk fatsoenlijk mens zou 
zich nu tegen meer democratie willen 
verzetten? Toch vallen er wel degelijk 
kritische kanttekeningen te plaatsen bij de 
oproep van het UNDP. 15 

Een van de zaken waarop het UNDP-rapport 
maar mondjesmaat ingaat, is de vraag 
waarom de democratie in veel 
ontwikkelingslanden nu eigenlijk zo pover 
functioneert. Zonder een antwoord daarop, 20 

lijkt zo'n ‘tweede golf’ tot mislukken 
gedoemd. 
Het UNDP stipt ter verklaring kort de 
wijdverbreide corruptie onder politici en 
ambtenaren aan en het feit dat lokale elites 25 

zich nogal eens meester maken van 
democratische instituties. Zulke praktijken, 
zo leert de ervaring echter, laten zich heel 
moeilijk uitroeien als ze eenmaal wortel 
hebben geschoten. 30 

Ernstiger is dat het UNDP geen woord vuil 
maakt aan de omstandigheid dat de eigen 
oeroude bestuurlijke tradities in veel 
ontwikkelingslanden op gespannen voet 
staan met de in het westen ontwikkelde 35 

vorm van democratie. Democratie is geen 
pasklare jas voor ieder land. Vooral in 
Afrika, het Midden-Oosten en Azië spelen 
etnische en tribale leiders nog altijd een 
hoofdrol, vooral op het platteland. Dat doen 40 

ze vaak achter een façade van democratische 
instellingen, maar op een wijze die verder 
niet veel met democratie heeft uit te staan. 
Of buitenstaanders dat nu leuk vinden of 
niet, ze zullen zulke lokale, meestal nogal 45 

autoritair ingestelde leiders wel serieus 
moeten nemen. 
Ook onderschat de VN-organisatie de 
gevolgen van beschaamde verwachtingen bij 
de bevolking. In een land als Pakistan, dat 50 

van 1988 tot 1999 op papier democratisch 
was, vulden de gekozen politici zo 
schaamteloos hun zakken dat er een zucht 
van opluchting klonk toen generaal 
Musharraf de macht greep. Met diep 55 

wantrouwen bezien de meeste Pakistanen 
dan ook elk nieuw democratisch experiment, 
al heeft de militaire regering er zelf evenmin 
veel van gebakken. Maar juist wegens de 
pretenties van een democratie voor alle 60 

burgers, leidt een democratische mislukking 
tot cynisme over de politiek. Des te 
moeilijker wordt het daarna een land weer 
warm te krijgen voor de democratie. 
Het UNDP suggereert in zijn rapport dat 65 

ontwikkelingslanden beter af zijn met een 
democratisch bewind. Democratie helpt 
immers hongersnoden voorkomen. Uit vrees 
voor de kiezers komen gekozen politici 
sneller in actie dan hun autoritaire collega's. 70 

Democratie is ook een betere waarborg voor 
politieke stabiliteit en het biedt mensen 
zeggenschap over hun eigen lot, zo stelt het 
UNDP-rapport. 
Dat moge zo zijn, maar Afrikanen of 75 

Aziaten die ervan uitgaan dat wanneer ze 
maar eenmaal een democratisch bestuur 
hebben ze wel snel welvarend worden, 
hebben een goede kans bedrogen uit te 
komen. Ook het UNDP zelf erkent dat er 80 

geen enkel direct causaal verband is 
aangetoond tussen democratie en welvaart. 
Veelzeggend is een vergelijking tussen de 
giganten China en India, die zich 50 jaar 
geleden ruwweg op hetzelfde niveau 85 

bevonden. Het autoritair bestuurde China 
ligt, mede door een verlicht beleid op het 
gebied van onderwijs en volksgezondheid, 
in sociaal-economisch opzicht ver voor op 
het democratische India, dat juist op deze 90 

terreinen slecht heeft gepresteerd. 
Malloch Brown pleit ervoor de democratie 
snel te introduceren in de Arabische wereld. 
Dat lijkt een onzeker avontuur. Zeker bij 
economische tegenwind kunnen islamitische 95 

fundamentalisten in sommige landen heel 
wel een meerderheid halen. Dan dringt zich, 
net als in Algerije in 1992, een duivels 
dilemma op: moet zo'n uitslag worden 
gerespecteerd (…)? 100 

tekst 7 
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Ten slotte gaat het UNDP voorbij aan een 
minder plezierig aspect van democratische 
stelsels: hun naar binnen gekeerde, op het 
eigen belang gerichte aard. (…) 
Malloch Brown en de auteurs van het 105 

UNDP-rapport zullen op al deze punten 
ongetwijfeld betogen dat autoritaire regimes 
niets beters hebben te bieden dan 
democratische. Met de geschiedenis in de 
hand kunnen ze bovendien op goede 110 

gronden beweren dat de slechtste autoritaire 
regimes nog altijd veel rampzaliger waren 
dan de slechtste democratische. Daar valt 

weinig tegen in te brengen, maar toch kan 
betoogd worden dat een autoritair bewind 115 

niet per definitie slechter is dan een 
(pseudo-)democratische regering. Het 
verband tussen ontwikkeling en democratie 
is helaas nog weinig eenduidig. Zelfs de 
vurigste aanhanger van de democratie doet 120 

er in elk geval goed aan te onderkennen dat 
er ook aan de heerschappij van het volk 
nadelen kunnen kleven. 
 
Floris van Straaten is redacteur van NRC 
Handelsblad 

 
bron: NRC Handelsblad van 26 juli 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einde 
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Tijdvak 2

Woensdag 23 juni
9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 96 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
argumentatie gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord geen punten toegekend als deze 
verklaring, uitleg of argumentatie 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 Politieke besluitvorming: De illusie van democratie 
Politicologen over de onmacht van de kiezer 
 
 
Op 4 mei 2002 verscheen in het Magazine M van NRC Handelsblad een artikel over 
democratie waarin enkele hoogleraren die de Nederlandse politiek beroepshalve volgen, aan 
het woord kwamen. “Democratie is een illusie”, “Nederland wordt bestuurd door een 
regentenklasse.”, “De democratie zoals wij die kennen heeft zijn langste tijd gehad.”, waren 
onder meer enkele niet mis te verstane uitspraken. Het artikel verscheen twee dagen voor de 
moord op Pim Fortuyn en elf dagen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Die 
verkiezingen lieten een electorale aardverschuiving zien: de regeringspartijen verloren 44 
zetels en de partij van Pim Fortuyn (LPF) won 26 zetels. Volgens velen werd de onmacht en 
onvrede van de kiezer vertaald in een massaal verzet tegen de bestaande partijen. De 
tekstdelen 1A tot en met 1D bevatten delen van het artikel. In deze teksten wordt vooral een 
aantal aspecten van deze ‘onmacht van de kiezer’ verklaard.  
 
Lees tekstdeel 1A. 
De politieke partij heeft “de laatste jaren veel van zijn oorspronkelijke functies verloren” 
(regels 34-36) en de politieke partij speelt “een veel minder belangrijke rol dan de 
handboeken suggereren” (regels 68-69).  

2p 1  Leg uit welke twee functies politieke partijen blijkens de tekst niet goed meer vervullen. 
Geef bij elke functie de betreffende zin uit de tekst. 
 

1p 2  Leg uit welke functie de politieke partijen blijkens de tekst nog wel vervullen en geef 
daarbij de betreffende zin uit de tekst. 
 
Lees de regels 1-25 in tekstdeel 1B. 
“Als partijloze maak je gewoon geen schijn van kans meer.” Politieke partijen compenseren 
hun verloren terrein door een grotere greep op het openbaar bestuur. “Voor het werk dat die 
mensen doen, maakt het niks uit.” De eigen politieke opvatting van bestuurders speelt 
volgens de onderzoeker Baakman zelden of nooit een rol. 

2p 3  Beargumenteer waarom iemands politieke opvatting zijn of haar functioneren in de Raad 
van State niet in de weg hoeft te staan. 
Betrek in je argumentatie de taak van de Raad van State in het politieke proces. 
 

   Lees de regels 25-35 in tekstdeel 1B. 
In deze regels wordt verwezen naar een proces van politieke socialisatie. Tevens is hier een 
voorbeeld van politieke cultuur herkenbaar. 

2p 4  Leg aan de hand van het tekstdeel uit wat verstaan wordt onder (politieke) socialisatie en 
wat onder politieke cultuur. 
 
Lees de regels 1-34 in tekstdeel 1C. 
Er bestaan verschillende visies op de verdeling van macht in een democratie. 

2p 5  Welke visie is van toepassing op het tekstgedeelte? 
Licht je antwoord toe en ondersteun dit antwoord met een betreffende passage uit de tekst. 
 
Lees de regels 34-69 in tekstdeel 1C. 
Daudt en Blom signaleren een aantal knelpunten met betrekking tot de representativiteit in 
het Nederlandse politieke systeem.  

4p 6  Welke knelpunten met betrekking tot de representativiteit in het Nederlandse politieke 
systeem herken je in het tekstgedeelte? Noem er twee en ondersteun je antwoorden telkens 
met een citaat uit de tekst.  
 
Lees de regels 58-80 in tekstdeel 1C. 

2p 7  Leg aan de hand van een kenmerkend verschil tussen een politieke partij en een 
belangengroep uit, waarom burgers volgens de tekst meer belangstelling tonen voor 
belangenorganisaties dan voor politieke partijen.  
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Lees regels 1-16 in tekstdeel 1D. 
In het tekstfragment komt een beeld van de overheidsbureaucratie naar voren.  

2p 8  Geef twee kenmerken van het begrip overheidsbureaucratie in de betekenis van het 
klassieke ideaaltype van Max Weber. Geef bij beide kenmerken een voorbeeld uit de tekst. 
  
Lees regels 17-25 in tekstdeel 1D. 
Professor Hajer wil de democratie uitbreiden en een kwaliteitskamer instellen als 
toezichthouder op het interne democratisch gehalte van organisaties als bijvoorbeeld 
Greenpeace en de Consumentenbond. Van belang is echter dat de Consumentenbond een 
vereniging is en Greenpeace een stichting. Voor een vereniging als de Consumentenbond 
gelden al democratische besluitvormingsregels.  

3p 9  Welke besluitvormingsregels dient een vereniging/organisatie te hebben om als 
democratisch beschouwd te worden? Geef drie regels. Ga uit van besluitvormingsregels die 
gelden voor een democratische samenleving en vertaal deze naar besluitvormingsregels van 
een vereniging. 
 
Lees regels 26-31 in tekstdeel 1D. 
Volgens Professor Hajer is het Binnenhof niet langer het epicentrum. “Voor dit eenvoudige 
model is de wereld te gecompliceerd geworden.” (regels 29-31) De beslissingen worden 
deels elders genomen.  

3p 10  Hoe ziet het ‘eenvoudige model’ van nationale politieke besluitvorming eruit? 
Ga in het antwoord uit van de rol van achtereenvolgens regering, parlement en ambtenaren. 
 
Lees de regels 31-48 in tekstdeel 1D. 
Professor Rosenthal schrijft “Er heeft ‘een verschuiving van macht plaatsgevonden’, … van 
de politieke actoren naar actoren in de omgeving van het openbaar bestuur.” (regels 43-48) 

2p 11  Welke twee kenmerken van de omgeving van het Nederlandse politieke systeem zijn in de 
regels 31-48 te herkennen? Licht beide kenmerken toe met een voorbeeld uit de tekst. 
 
Lees de regels 49-79 in tekstdeel 1D.  
Professor Tromp wil de politiek persoonlijker maken. In geen land ter wereld is de politiek 
zo onpersoonlijk als in Nederland. De meeste kandidaten voor de Tweede Kamer “zouden 
bij wijze van spreken de hele verkiezingscampagne op hun bed kunnen blijven liggen, 
Kamerlid worden ze toch wel.” 

2p 12  Leg uit dat deze uitspraak van Tromp over kandidaten voor de Tweede Kamer verwijst naar 
het Nederlands kiesstelsel. 
 
 
 
Opgave 2 Aan het werk 
 
Bij deze opgave hoort tekst 2. 
 
Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2003 heeft het eerste kabinet-Balkenende (2002-
2003) de Sociale Nota voor het jaar 2003 gepresenteerd. Hierin worden de hoofdlijnen van 
het beleid uitgewerkt op het gebied van werkgelegenheid en sociale zekerheid. Tekst 2 is 
een gedeelte uit die nota. 
 
In de eerste alinea van de tekst worden twee maatschappelijke vraagstukken genoemd: het 
grote aantal WAO’ers en het aantal mensen dat al jaren in de bijstand zit. 

2p 13  Leg uit waarom regelingen als de WAO en de bijstand passen in de definitie van de 
verzorgingsstaat. 
 
In Nederland onderscheiden we sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. 

2p 14  Leg zowel van de WAO als van de bijstand uit tot welke categorie - sociale verzekering of 
sociale voorziening - deze gerekend wordt.  
Betrek in je antwoord een kenmerkend verschil tussen sociale verzekeringen en sociale 
voorzieningen.  
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In de tekst staat dat het aantal WAO’ers tot 1 miljoen stijgt en dat veel mensen al jaren in 
de bijstand zitten.  

4p 15  Leg uit dat deze problemen de politieke discussie over de instandhouding van de 
verzorgingsstaat goed weergeven. Ga uit van twee knelpunten van de verzorgingsstaat.  
 
De overheid is op verschillende manieren betrokken bij het sociaal-economisch proces. Eén 
manier is de rol van de overheid als regelgever: om tot een grotere effectiviteit in de 
uitvoering van de bijstand te komen, wil het kabinet met een nieuwe Bijstandswet komen.  

3p 16  Welke drie andere rollen van de overheid herken je in tekst 2? Licht je antwoord toe met 
een zinsnede uit de tekst. 
 
In de Sociale Nota 2003 zijn de opvattingen van het CDA en van de VVD over de 
verzorgingsstaat herkenbaar. 

6p 17  Noem twee opvattingen van het CDA en twee opvattingen van de VVD over de toekomst 
van de verzorgingsstaat. 
Illustreer zowel de CDA- als de VVD-opvattingen met een voorbeeld van het kabinetsbeleid 
uit tekst 2. 
 

2p 18  Welke materiële en welke immateriële functie van werken voor mensen zijn in tekst 2 te 
herkennen?  
 
 
 
Opgave 3 Modernisering van CAO’s  
 
 
De FNV schrijft ieder jaar een nota om haar doelstellingen op het terrein van de 
arbeidsvoorwaarden vast te leggen. Voor 2003 schreef de FNV een nota onder de titel 
Tegen de Wind in. In tekst 3 in het bronnenboekje vind je een aantal fragmenten uit deze 
nota.  
 
Zie Voorwoord.  
De mate waarin de FNV erin slaagt om de belangen van haar leden te behartigen, hangt af 
van verschillende factoren. In het voorwoord kun je twee van deze factoren herkennen.  

2p 19  Welke twee factoren bepalen de ruimte voor succesvolle belangenbehartiging? 
Leg tevens de invloed uit van deze factoren op de onderhandelingspositie van de FNV met 
de werkgevers en kabinet.  
 
In de regels 18-26 staat dat de FNV op centraal niveau afspraken wil maken, onder andere 
met het doel een eerlijke inkomensverdeling te verwezenlijken. 

2p 20  Hoe heten de twee belangrijkste instellingen waarbinnen de vakbeweging kan proberen tot 
centrale afspraken te komen? 
 
Voor hun onderlinge verhoudingen laten de Nederlandse werkgevers- en 
werknemersorganisaties zich eerder leiden door de principes van het harmoniemodel dan 
van het conflictmodel. 

2p 21  Leg uit dat in de visie van de FNV, zoals blijkt uit het Voorwoord, het harmoniemodel is te 
herkennen. 
 
Zie tekstgedeelte De toekomst en de CAO. 

2p 22  Leg uit waarom het afsluiten van een CAO zowel belangrijk is voor de vakbeweging als 
voor de werkgeversorganisaties. 
 
De laatste jaren is de trend ingezet dat steeds meer CAO-afspraken op bedrijfsniveau verder 
worden uitgewerkt (regels 60-69). Door deze ontwikkeling wordt de rol van 
ondernemingsraden op het gebied van arbeidsvoorwaarden groter. Een ondernemingsraad 
heeft op bepaalde terreinen adviesrecht en op andere instemmingsrecht.  

1p 23  Welke van deze twee rechten is van toepassing als een ondernemingsraad binnen een CAO 
bedrijfsspecifieke afspraken gaat maken? Licht je antwoord toe.  
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In het tekstdeel De economie en de verantwoorde loonkostenontwikkeling staat een aantal 
ontwikkelingen dat de FNV ongewenst vindt. Het gaat dan om zaken als zelfverrijking door 
sommige individuele topmanagers en de neiging van bepaalde werkgevers om boven de 
CAO uit extra beloningscomponenten aan hun werknemers toe te kennen.  
Verschillen in de hoogte van het loon is een kenmerk van de sociale ongelijkheid in een 
samenleving. Over die sociale ongelijkheid bestaan verschillende theorieën. 

4p 24  Wat houdt de functionalistische opvatting over het bestaan van sociale ongelijkheid in? 
Geef een argument waarom aanhangers van het functionalisme (grote) inkomensverschillen 
gewenst vinden.  
 

 
 
Opgave 4 Frans - Duits voorstel voor bestuurlijke hervormingen in 
de Europese Unie 
 

  
Vanwege de uitbreiding van de Europese Unie met tien landen is in de Europese Unie 
gesproken over bestuurlijke hervormingen. Zonder deze hervormingen wordt de Europese 
Unie op termijn onbestuurbaar, omdat een Unie met 25 lidstaten om een andere 
besluitvorming vraagt. De Franse president Chirac en de Duitse bondskanselier Schröder 
kwamen in januari 2003 met een voorstel.  
 
Het voorstel van Chirac en Schröder bestond uit twee onderdelen:  
1 De voorzitter van de Europese Commissie moet in het vervolg direct door het Europees 
Parlement worden gekozen.  
2 De voorzitter van de Raad van Ministers zou door een gekwalificeerde meerderheid van 
de lidstaten voor een periode van vijf jaar moeten worden gekozen.  
Frankrijk en Duitsland willen dus dat de Europese Unie in de toekomst wordt geleid door 
twee voorzitters. Naast de al bestaande voorzitter van de Commissie ook een door de 
lidstaten zelf te kiezen voorzitter van de Raad van Ministers. Hoe de twee voorzitters van 
de Unie zich tot elkaar gaan verhouden, is nog onduidelijk. Schröder noemde het plan een 
‘acceptabel compromis’, omdat het zowel de positie van de Commissie als de Raad zal 
versterken.  
 
naar: ‘EU krijgt dubbele voorzitter’ uit de Volkskrant van 15 januari 2003 
 

2p 25  Leg uit welk onderdeel van het voorstel kan bijdragen aan een vermindering van het 
‘democratisch tekort’ in de Europese Unie.  
 
Op het tweede onderdeel van het voorstel kwam veel kritiek. Een aantal kleine landen was 
bang dat de voorzitter van de Raad van Ministers te veel als een soort Europese president 
zou gaan optreden. De voorzitter van de Raad van Ministers zou de voorzitter van de 
Europese Commissie overvleugelen. Premier Balkenende keerde zich tegen het Frans-
Duitse voorstel: “Er komen dus twee kapiteins op een schip. De voorzitter van de Europese 
Raad en de voorzitter van de Europese Commissie. Als zeevarende natie weten we dat 
zoiets niet werkt.” (de Volkskrant van 4 februari 2003). 
Naast bovenstaande kritiek op het voorstel speelde bij de Nederlandse regering ook de angst 
mee dat het kiezen van een voorzitter van de Raad van Ministers zou leiden tot een 
verzwakking van de relatieve machtspositie van Nederland in Europa. Nederland keerde 
zich dan ook vooral tegen het tweede onderdeel van het Frans-Duitse voorstel.  

2p 26  Leg uit dat de machtspositie van Nederland wordt aangetast als het tweede onderdeel van 
het Frans-Duitse voorstel zou worden uitgevoerd.  
 
In de besluitvorming van de Europese Unie spelen de Raad van Ministers en de Europese 
Commissie een belangrijke rol.  

3p 27  Noem de taak van respectievelijk de Raad van Ministers en twee taken van de Europese 
Commissie in het besluitvormingsproces van de Europese Unie.  
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Opgave 5 Ontwikkelingssamenwerking 
 
Bij deze opgave horen de teksten 4 en 5. 
 
Lees eerst tekst 4. Deze tekst heb je nodig voor het beantwoorden van de vragen 28 tot en 
met 36. 
 
In tekst 4 wordt gesproken over ontwikkelingshulp (regel 1).  

2p 28  Leg uit dat de in tekst 4 besproken projecten in Kenia en Zuid-Afrika voorbeelden zijn van 
ontwikkelingshulp. 
 
P.J. van Dooren merkt op dat een groot deel van het ontwikkelingsgeld weggegooid geld is 
(regels 19-21). De slechte ervaringen met diverse hulpprojecten en de kritiek op 
ontwikkelingssamenwerking hebben vanaf 1990 geleid tot veranderingen in het 
ontwikkelingsbeleid. Eén van die veranderingen betrof het hanteren van criteria  
waaraan ontwikkelingslanden moeten voldoen, willen ze in aanmerking komen voor een 
langdurige ontwikkelingsrelatie met Nederland. 

4p 29  Aan welke voorwaarden moet een ontwikkelingsland voldoen, wil het in aanmerking komen 
voor een langdurige ontwikkelingsrelatie met Nederland? 
Noem drie voorwaarden en leg uit welke voorwaarde een garantie biedt tegen het mislukken 
van projecten zoals beschreven in tekst 4. 
 

2p 30  Noem twee andere veranderingen in het ontwikkelingsbeleid van de kabinetten vanaf 1990 
die rekening hielden met de kritiek op ontwikkelingshulp, zoals verwoord door  
Van Dooren.  
 
Het landbouwproject in Kenia is gestopt vanwege corruptie en misbruik. Kenia krijgt ook 
via andere wegen hulp. 

2p 31  Welke manier van hulpverlening maakt de kans op corruptie en misbruik door de overheid 
kleiner?  
Noem twee voorbeelden van organisaties die op deze wijze hulp verlenen.  
 

2p 32  Noem nog een andere manier via welke Kenia ontwikkelingshulp kan ontvangen en noem 
twee organisaties die dan in beeld komen. 
 
Aan de projecten die worden opgezet voor de ontwikkelingslanden liggen strategieën en 
ontwikkelingsmodellen ten grondslag. 

3p 33  Leg uit welke ontwikkelingsstrategie ten grondslag ligt aan de opzet van het 
pluimveeproject (regels 78-130) van Lesotho. Betrek in je uitleg twee kenmerken van die 
strategie. 

 
De auteur verwijst in tekst 4 naar zijn voorstel om 30 procent te korten op de uitgaven van  
ontwikkelingssamenwerking. Ambtenaren van het ministerie voor  
Ontwikkelingssamenwerking zeiden toen tegen hem dat zo’n voorstel politiek 
onbespreekbaar is. Zie de regels 131-144. 

5p 34  Leg uit waarom een flinke korting op het ontwikkelingsgeld politiek onbespreekbaar is. 
Betrek in je uitleg: 
A  een motief voortkomend uit het Nederlandse ontwikkelingsbeleid en de daaraan 
gekoppelde opvattingen van  
B  de Nederlandse bevolking of maatschappelijke organisaties en van 
C  politieke partijen. 

 
D  minimaal twee internationale afspraken of verplichtingen waaraan Nederland zich, zeker 
voor de korte termijn, dient te houden. 
 
Een artikel in Trouw, zoals weergegeven in tekst 4, kan bijdragen aan een bepaalde 
beeldvorming over derdewereldlanden. 

1p 35  Leg naar aanleiding van de tekst uit welke beeldvorming over de Derde Wereld door 
kranten en andere media kan ontstaan. 

1p 36  Leg ook uit wat een dergelijke beeldvorming kan betekenen voor het draagvlak voor  
ontwikkelingssamenwerking. 
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De vragen 37 tot en met 40 hebben betrekking op tekst 5. 

 
Lees de regels 1 tot en met 5 in tekst 5. 
Met deze uitspraak levert ex-minister Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking kritiek op 
het landbouwbeleid van de Europese Unie. 

2p 37  Leg uit waarom het Europees landbouwbeleid de belangen van ontwikkelingslanden 
schaadt. 
 
Vanouds wordt het ontwikkelingsbeleid van westerse landen gekenmerkt door het dilemma 
van het eigen economische belang en het humanitaire motief. 

2p 38  Leg aan de hand van tekst 5 uit of dit dilemma nog van toepassing is op het huidige 
Nederlandse ontwikkelingsbeleid. 
  
Herfkens was graag de koffieboeren te hulp geschoten (regels 57-59 in tekst 5). Niet alleen 
westerse overheden en het westerse bedrijfsleven kunnen iets doen om de positie van 
koffieboeren te verbeteren, ook de westerse burger als consument kan hier een bijdrage 
leveren. 

2p 39  Leg uit hoe de westerse consument een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de 
economische positie van kleine koffieboeren. 
 
Lees de regels 63-75 in tekst 5. 
In het Nederlandse ontwikkelingsbeleid gaan hulp en handel samen. 

2p 40  Geef twee argumenten waarom het geven van ontwikkelingshulp ook nodig blijft bij een 
liberalisering van de wereldhandel zoals bijvoorbeeld het afschaffen van de 
landbouwsubsidies. 
 
 
 
 
 
 

Einde 
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Opgave 1 Politieke besluitvorming: De illusie van democratie 
 
 

Politicologen over de onmacht van de kiezer 
 
Professor Hans Daudt te Amsterdam is tot 
een verbazingwekkende conclusie gekomen. 
Nederland, zo schreef hij nog voordat er 
sprake was van Fortuyn, is mogelijk een 
oord van vrijheid en zeker een rechtsstaat, 5 

maar Nederland is allerminst een 
democratie. (…) Wat is er aan de hand met 
de vertegenwoordigende democratie in 
Nederland dat er nauwelijks nog een 
beroepstoekijker te vinden is die er een goed 10 

woord voor over heeft? (…) 
“Het verschil met vroeger”, zegt Hans 
Daudt, “is hooguit dat de functies niet 
langer erfelijk en onder de adel verdeeld 
worden, maar nu ook onder de burgerij. 15 

Voor de rest maakt het weinig uit (…).” 
“In het parlement”, zegt Hans Daudt, “zitten 
geen gekozen vertegenwoordigers van het 
volk meer, maar benoemde mensen. Ze zien 
het Kamerwerk als opstapje naar een baan in 20 

het openbaar bestuur. En ja, daar moet je 
helaas vier jaar de politiek voor in (…).” 
Is er inderdaad sprake van een min of meer 
gesloten circuit waaruit de kandidaten voor 
de sleutelfuncties in het openbaar bestuur 25 

exclusief en op grond van een 
partijlidmaatschap gerekruteerd en benoemd 
worden? En kan je dat circuit kortheidshalve 
als ‘de politiek’ omschrijven? De drager van 
de politiek in Nederland is de politieke 30 

partij. Over dat verschijnsel is een 
boekenplank volgeschreven. (…) De 
schrijvers zijn het gloeiend met elkaar eens 
dat de partij als zodanig de laatste jaren veel 
van zijn oorspronkelijke functies heeft 35 

verloren. Niemand kan in ernst volhouden 
dat de politieke partij nog altijd uit naam 
van een massa-aanhang spreekt. Alle 
partijen hebben er dagwerk aan om leden uit 
te schrijven, terwijl ze met de inschrijvingen 40 

in een half uurtje klaar zijn. Als ze niet van 
overheidswege ruimhartig gesubsidieerd 
werden, zouden ze financieel allang aan de 
grond hebben gezeten. Ook ziet niemand de 
partij meer als de verwoorder van een 45 

ideologie, de middelaar tussen een breed 
aangehangen levensovertuiging en het 
landsbestuur. Zelfs de meest verstokte 
socialist, mocht er nog een in leven zijn, ziet 
de sociaal-democraten van vandaag niet als 50 

zijn absolute bloedbroeders. En ook de 
meest bevlogen liberaal vindt in de bende 
van Dijkstal1) niet langer zijn totale heil. Op 
de aanhang van enkele kleinere partijtjes na 
zweeft het kiezersvolk heftig, zo heftig dat 55 

je er scheel van wordt. Wat blijft er dan van 
de partijen over? Volgens Bart Tromp, 
politicoloog: een uitzendbureau voor leden 
die een hoge bestuurlijke functie ambiëren. 
Volgens Roe1 in 't Veld, bestuurskundige: 60 

een headhunterbedrijf voor het openbaar 
bestuur. Volgens Frank Ankersmit, 
politicoloog: “een onmisbaar verschijnsel 
dat tegelijk totaal irrelevant is (…).”  
“In elk geval”, vindt C.J. Klop, ex-65 

wetenschapsman namens het CDA en 
tegenwoordig NCRV- voorzitter, “speelt de 
politieke partij een veel minder belangrijke 
rol dan de handboeken suggereren.” 

  
De Limburgse onderzoeker Nico Baakman 
heeft het plan opgevat om alle openbare 
functies die daarvoor in aanmerking komen, 
van de Rekenkamer tot en met de Raad van 
State en van burgemeesters tot en met de 5 

hogere adviseurschappen, op hun al dan niet 
politieke invulling te bekijken. Hij is ver 
genoeg gevorderd, zegt hij, om een 
algemene conclusie aan te durven: “Als 
partijloze maak je gewoon geen kans meer.” 10 

(…) “Het omslagpunt”, zegt Baakman, “ligt 
eind jaren zestig. Sindsdien kom je er 
zonder de goeie partijpapieren niet meer 
tussen.” Hij ziet het als een kwestie van 
compensatie. Het verlies aan massa-aanhang 15 

werd door de partij goedgemaakt met een 
grotere greep op het openbaar bestuur. Hoe 
ver gaat die greep? “Heel ver. Op de  

ministeries tot onder het niveau van 
directeur, denk ik. Van secretarissen-20 

generaal en van directeuren-generaal weet ik 
het zeker. Dat word je niet meer zonder 
partijlidmaatschap.” “Voor het werk dat die 
mensen doen”, zegt Nico Baakman, “maakt 
het niks uit. Daar speelt hun eigen politieke 25 

opvatting zelden of nooit een rol in. Het 
gaat erom dat ze, van welke kleur ze ook 
zijn, bewezen hebben dat ze gesocialiseerd 
zijn in het systeem. Ze moeten kunnen 
draaien, ze moeten compromissen kunnen 30 

sluiten, ze moeten hun mond kunnen 
houden. Het systeem kan niets met mensen 
die ongezeglijk zijn. Je moet binnen de code 
passen en dat je binnen de code past, blijkt 
uit het feit dat je lid van een partij bent.” 35 

(…)
 
Lijsttrekker voor de VVD bij de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 2002. 

tekst 1 A 

tekst 1 B 

noot 1 
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In deze dagen heeft zich, om regering en 
volksvertegenwoordiging heen, een scala 
aan ambtelijke dan wel semi-ambtelijke, 
zelfstandige dan wel semi-zelfstandige 
adviescolleges, bestuursorganen en wat dies 5 

meer zij ontwikkeld. Die hebben een enorme 
invloed of zelfs een verregaande 
beslissingsbevoegdheid. Ze hebben twee 
kenmerken. Ten eerste dat ze zich aan 
democratische controle onttrekken. En ten 10 

tweede dat hun besturen rijkelijk gevuld zijn 
met politici en ex-politici (…). Wie de 
besturen van al die satellietlichamen rond 
het openbaar bestuur bekijkt, wordt 
tureluurs van de vele politieke figuren die 15 

daarin werkzaam zijn (…). Hier raken we 
het wezen van wat emeritus Daudt de 
‘regentenstand’ noemt. Aan de ene kant: 
hoge ambtenaren op de departementen en in 
de stadsbesturen die zonder uitzondering lid 20 

van een politieke partij zijn. Aan de andere 
kant: politici en ex-politici die in de 
satellietorganen hoge ambtelijke en semi-
ambtelijke functies bekleden. Ziedaar de 
onontwarbare kluwen tussen politiek en 25 

bestuur, (…). Aan die verwevenheid is de 
volksvertegenwoordigende en controlerende 
democratie voor een groot deel opgeofferd. 
Ja maar, haast de politiek zich steevast te 
antwoorden, ja maar, de verdeling is toch 30 

eerlijk. We benoemen niet alleen PvdA’ers 
wanneer Kok toevallig de regering doet. En 
niet alleen maar CDA’ers, als Balkenende 
het voor het zeggen mocht krijgen. We 
zorgen er juist goed voor dat alle 35 

geestesstromingen aan bod komen. Alsof de 
politieke partijen nog vertegenwoordigers 
zijn van geestesstromingen. Uit begrijpelijk 
lijfsbehoud houdt Den Haag vast aan het 
denkbeeld dat de verschillen zoals die in het 40 

parlement tot uiting komen, synoniem zijn 

met de maatschappelijke tegenstellingen 
zoals die buiten het parlement beleefd 
worden. Dat is al lang niet meer zo (…). 

   (...)  
George Blom praatte er met anderen over, 45 

met bijstandsgerechtigden bijvoorbeeld, 
maar ook met bisschop Muskens. Ze kenden 
in hun eigen omgeving geen enkel raads- of 
Statenlid dat bijvoorbeeld WAO’er was of 
stratenmaker of sigarenwinkelier. (Een 50 

onderzoeker bekeek) alle 760 
volksvertegenwoordigers die in een 
provinciebestuur zijn gekozen. Daarvan 
blijken er niet minder dan 402 (53 procent) 
voor het dagelijks brood afhankelijk te zijn 55 

van dezelfde overheid die ze als 
volksvertegenwoordiger controleren.  
(…) 
Een beetje Nederlander van nu houdt er wel 
honderd of duizend meningen op na. In elk 
partijprogramma vindt hij er wel een paar 60 

terug. Hij kan best, met de lijst Fortuyn, 
tegen de nieuwe natuur zijn en met de lijst 
Rosenmöller voor hogere uitkeringen. Hij 
kan met de lijst Dijkstal een afkeer delen 
van de Melkert-banen, maar ondertussen 65 

wel, met de lijst Balkenende het gezin zien 
als de hoeksteen. Zijn arsenaal aan 
meningen past niet meer in één en hetzelfde 
partijprogramma. En dus heeft hij zich en 
masse afgewend van de politieke partij die 70 

hem wél in het harnas van een alomvattend 
standpunt wil duwen. Voor zijn portie 
maatschappelijke betrokkenheid wendt de 
Nederlander zich liever tot organisaties (…) 
waar je wel volledig achter kan staan. 75 

Nieuwe Natuur? Dan moet je bij 
Natuurmonumenten zijn. Schoner milieu? 
Op naar Greenpeace. Het gezin als 
hoeksteen? Schrijf me in, imam, pastoor of 
dominee.80 

 

 
Ook het openbaar bestuur zelf is totaal van 
karakter veranderd. Niet langer worden de 
departementen, de provinciehuizen en de 
gemeentesecretarieën bevolkt met 
Weberiaanse pennenlikkers die van negen 5 

tot vijf neutraal toekijken of iedereen zich 
wel aan de regeltjes houdt. De ambtelijke 
diensten van nu zijn beleidsfabrieken die het 
maatschappelijk debat naar binnen gehaald 
hebben. Voor elk denkbaar standpunt is een 10 

aparte afdeling ingericht. Het is niet 
gewaagd om te veronderstellen dat er binnen 
de departementen veel en veel 
fundamenteler over de maatschappij 
gediscussieerd wordt dan in kringen van de 15 

Tweede Kamer. 
 
 
toegangsbewijs 

(… ) 
Professor Maarten Hajer: (…) wil (daarom) 
(…) de democratie uitbreiden tot voorbij het 
parlement. Er zou een kwaliteitskamer 
moeten komen die toezicht houdt op het 20 

interne democratische gehalte van 
bijvoorbeeld Greenpeace of de Consumen-
tenbond, die dan een gewaarmerkte 
voucher2) kunnen krijgen om erkend deel te 
nemen aan de beleidsvoorbereiding (...).  25 

We leven in een door de politiek zelf 
geconstrueerde vertrouwenscrisis. (…) Het 
Binnenhof is niet langer het epicentrum, en 
dat is maar goed ook. Voor dit eenvoudige 
model is de wereld te gecompliceerd 30 

geworden. De beslissingen waar het echt om 
 
 
 

tekst 1 C 

tekst 1 D 

noot 2 
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gaat, worden in Brussel genomen of in 
Frankfurt, binnen de Sociaal-Economische 
Raad of in, ik noem maar, de Mededingings- 
autoriteit. En anders zijn ze het uitvloeisel 35 

van lang en grondig overleg met de hemel 
mag weten welke maatschappelijke 
organisaties. Het Binnenhof is een 
stempelpost geworden die weinig anders 
doen kan dan formeel bekrachtigen wat 40 

elders besloten is. 
Voor de eigentijdse bestuurskundige is het 
zo klaar als een klontje. Er heeft ‘een 
verschuiving van macht plaatsgevonden’, 
schrijft Uri Rosenthal met kennelijke 45 

instemming, “van de politieke actoren naar 
actoren in de omgeving van het openbaar 
bestuur.” 
(…)  
Collega Tromp moet niet veel hebben van 
een (…) politiek waaruit de politiek is 50 

verdwenen. (…) “De politiek, (…) moet ten 
minste veel en veel persoonlijker worden. Er 
is geen land ter wereld waar de politiek zo 
onpersoonlijk is als in Nederland. (De 
meeste kandidaten voor de Tweede Kamer) 55 

(…) zouden bij wijze van spreken de hele 
verkiezingscampagne op hun bed kunnen 
blijven liggen, Kamerlid worden ze toch 
wel.” 
 

   Het verwonderlijke van het Nederlandse 60 

stelsel is dat het uit 
volksvertegenwoordigend oogpunt beroerd 
functioneert, maar dat het land daarom nog 
niet slecht bestuurd wordt. Het 
regentensysteem werkt (…). Daarom vinden 65 

de meeste Nederlanders het wel best dat een 
politieke kaste de last van het besturen 
exclusief op de schouders heeft genomen:  
een hele zorg minder. En daarom geeft een 
groot deel van dit bevoorrechte volk graag 70 

af op zijn politici, zonder zich de moeite van 
een gang naar de stembus te getroosten. 
Juist in deze dagen is er in Rotterdam een 
lange kale man opgestaan die de kaste 
grondig heeft opgeschud. Hij brengt zijn 75 

diagnose grof maar trefzeker onder 
woorden. Veel kiezers luisteren wel naar 
hem. Eindelijk iemand die niet bij het 
gesloten circuit hoort!

 
naar: Magazine M uit NRC Handelsblad van 4 mei 2002 
 
 
Opgave 2 Aan het werk 
 
 

Aan het werk, met minder regels 
 
De groei van de Nederlandse economie en 
werkgelegenheid in de tweede helft van de 
jaren negentig is uitzonderlijk hoog 
geweest. Voor deze prestatie bestaat 
internationaal veel waardering. Toch doen 5 

zich op veel terreinen (nog) oude en nieuwe 
maatschappelijke vraagstukken voor. Het 
aantal WAO’ers loopt op naar de 1 miljoen. 
Veel mensen zitten al jaren in de bijstand, 
de werkloosheid loopt op met 7.000 per 10 

maand. 
 
Dit kabinet wil werken aan het herstel van 
vertrouwen door een open oog en oor te 
hebben voor wat er in de samenleving speelt 
en leeft, en door meer duidelijkheid en 15 

daadkracht, ook op het terrein van de 
arbeidsmarkt en sociale zekerheid; aan het 
werk, met minder regels. Werken en langer 
doorwerken moeten meer lonend worden. 
Werk is de motor achter integratie en 20 

persoonlijke ontwikkeling en de basis voor 
inkomensvooruitgang. 
Minder regels en minder bureaucratie geven 
ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en 

voor maatwerk waar het gaat om het 25 

overheidsoptreden. 
Wat zijn de prioriteiten op het terrein van 
werk en inkomen? In de eerste plaats de 
aanpak van de WAO. Bijna 1 miljoen 
WAO’ers op een beroepsbevolking van 7 30 

miljoen is veel te veel. Ten tweede, een 
grotere effectiviteit in de uitvoering van de 
bijstand en snellere bemiddeling en 
begeleiding naar werk. Gemeenten krijgen 
nu nog te weinig eigen verantwoordelijkheid 35 

en worden beknot in het vinden van eigen 
oplossingen. En ten derde, ruimte voor het 
gezin en het kunnen combineren van 
werken, zorgen en leren gedurende de 
gehele levensloop. Ouders met jonge 40 

kinderen zitten nu vaak knel in het ‘spitsuur 
van het leven’. Vrouwen komen daardoor 
vaak vroegtijdig buiten het arbeidsproces te 
staan. Dit is in het kort de sociale agenda 
van dit kabinet: ruimte voor eigen 45 

verantwoordelijkheid en maatwerk, sociaal 
voor wie niet kan en streng voor wie niet 
wil. 
 

tekst 2 
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Deze beleidsagenda vraagt een gezamenlijke 
aanpak van overheid, sociale partners en 50 

samenleving. Een aanpak die ruimte laat 
voor ieders eigen verantwoordelijkheid. Niet 
de Rijksoverheid en de regels dienen voorop 
te staan, maar de verantwoordelijkheid van 
burgers, bedrijven, gemeenten en sociale 55 

partners. Door effectievere aandacht voor 
werkgelegenheid, minder regels en minder 

bureaucratie wil het kabinet de voorwaarden 
scheppen voor een sterkere sociale en 
economische structuur en meer vitaliteit in 60 

de Nederlandse economie en samenleving. 
Alleen zo kan ook voor de langere termijn 
een robuust sociaal stelsel worden 
gewaarborgd. Maar dat is niet genoeg. Van 
iedereen wordt verwacht en gevraagd om 65 

naar beste vermogen een bijdrage te leveren.
 
bron: Sociale Nota, 2003 
 
 
Opgave 3 Modernisering van CAO’s  
 
 
Tegen de Wind in, de FNV-arbeidsvoorwaardennota 2003  
 
Voorwoord  
Sinds het verschijnen van ‘Leren loont’, de 
vorige coördinatienota arbeidsvoorwaarden- 
beleid is er veel veranderd. Het gaat 
duidelijk slechter met de economie. Er is 
een ander kabinet (CDA-VVD-LPF) dat -5 

hoe je het ook wendt of keert - een andere 
invulling zal geven aan de 
overlegverhouding met de vakbeweging en 
de werkgevers. De wind gaat uit een andere 
hoek waaien. We zullen ons op alle plekken 10 

en in alle overlegsituaties waar dat mogelijk 
is meer gaan profileren, tegen de wind in 
dus.  
 
De FNV en de FNV-bonden kiezen ten 
opzichte van ieder kabinet een zakelijke 15 

benadering. De politieke kleur van het 
kabinet speelt geen rol. We beoordelen het 
op zijn daden. De FNV wil ook 
verantwoordelijkheden delen door op 
centraal niveau gezamenlijke afspraken te 20 

maken. Dat is nooit een doel op zich, maar 
wel een middel om de realisatie van eigen 
beleidsdoelstellingen dichterbij te brengen: 
een eerlijke inkomensverdeling, meer banen 
en betere mogelijkheden tot ontplooiing 25 

voor alle werknemers. Op het werk zelf, 
maar ook thuis.   
 
De toekomst en de CAO  
In 2002 bestaat de Wet op de CAO precies 
75 jaar. Maar al lang voor 1927 sloten 
vakbonden collectieve 30 

arbeidsovereenkomsten af met werkgevers. 
De CAO wás en ís het belangrijkste eigen 
instrument van de vakbeweging (…).  
(…) 
Kortom, de levensloopbanen van mensen 
zijn diverser geworden. Dit is direct één van 35 

de belangrijkste nieuwe beleidsuitdagingen 
voor het CAO-beleid van de komende jaren: 

de invulling en concretisering van het 
levensloopperspectief. 
 
Werken doe je niet voor drie maanden of 40 

drie jaar, maar veel langer. De meeste 
mensen hebben gedurende tientallen jaren 
een betaalde baan. Ze beginnen op 
betrekkelijk jonge leeftijd en eindigen rond 
hun zestigste. Gedurende die lange periode 45 

veranderen hun levensomstandigheden 
geleidelijk, maar voortdurend. (…) 
 
In het komende CAO-overleg gaan de FNV-
bonden proberen om afspraken te maken die 
daaraan tegemoet komen. De FNV-bonden 50 

zullen stap voor stap, maar onomkeerbaar, 
in de komende jaren via het CAO-
instrument de condities scheppen voor 
werknemers om hun eigen loopbaan en 
arbeidsvoorwaarden meer en meer af te 55 

stemmen op en te laten meebewegen met de 
levensfase waarin ze verkeren. De 
ontwikkeling van de CAO heeft 
dientengevolge de laatste jaren ook niet stil 
gestaan. Sectorale CAO-afspraken kregen 60 

een aanvulling en uitwerking op 
bedrijfsniveau. En we kwamen specifieke 
keuzemenu’s in CAO’s overeen. Hierdoor 
kreeg de ondernemingsraad een steeds 
grotere rol in het CAO-overleg en bij de 65 

uitwerking van bedrijfsspecifieke afspraken. 
In de toekomst zullen de bonden en de 
ondernemingsraden steeds intensiever 
samenwerken op deze thema’s. 
 
De economie en de verantwoorde 
loonkostenontwikkeling 
In 2001 en 2002 is het in economisch 70 

opzicht slechter gegaan dan in de daaraan 
voorafgaande jaren. En de vooruitzichten 
voor 2003 zijn nog niet al te best. De 
economische groei is teruggelopen, de 

tekst 3 
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werkloosheid vertoont een stijgende 75 

tendens. De inflatie blijft te hoog. (…)  
Al met al is het zaak om alert te blijven en 
een verantwoorde ontwikkeling van de 
loonkosten na te streven. Dat moet echter 
wel mogelijk gemaakt worden. De 80 

kabinetsplannen geven een extra druk op de 
loonkostenontwikkelingen. Daarnaast zijn er 
nog steeds individuele topmanagers die het 
klimaat bederven door zelfverrijking. 
(…)  
Andere werkgevers kiezen er juist voor om 85 

boven de CAO uit extra 
beloningscomponenten aan hun werknemers 

toe te kennen. Het tot stand brengen van een 
verantwoorde loonkostenontwikkeling is 
geen éénrichtingsverkeer van vakbeweging 90 

naar werkgevers. Het is het resultaat van een 
breed gedragen wilsovereenstemming tussen 
werknemers- en werkgeversorganisaties. Die 
wilsovereenstemming moet leiden tot 
gezamenlijke afspraken over brede 95 

arbeidsvoorwaardenpakketten. Uitwassen 
zoals hierboven beschreven, dreigen een 
zelfstandig obstakel te worden om een 
verantwoorde loonkostenontwikkeling te 
realiseren.100 

 
bron: Tegen de Wind in, Uitgave van de stichting FNV pers, Amsterdam, september 2002   
 
 
Opgave 5 Ontwikkelingssamenwerking 
 
 

Hulp aan Derde Wereld vaak miskleun 
 
P.J. van Dooren 
 
De effectiviteit van ontwikkelingshulp is 
niet boven elke twijfel verheven. 
Sterker, het Nederlandse 
ontwikkelingsbudget (0,8 procent van 
het bnp) is zo ruim dat het tot 5 

onverantwoorde uitgaven kan leiden. 
Het is zaak aan ontvangende landen 
strikte voorwaarden te stellen. 
 
Mager gebaar van Europa: de gemiddelde 
hulp van de Europese landen gaat slechts 10 

omhoog van 0,33 naar 0,39 procent van het 
bruto nationaal product (bnp), zo is 
afgelopen week afgesproken in Monterrey. 
En de VS blijven daar nog onder. (…) 
En Nederland slaat zich trots op de borst 15 

omdat het wel 0,8 procent weggeeft: het 
percentage beschikbaar gesteld geld wordt 
klaarblijkelijk belangrijker gevonden dan de 
gerealiseerde ontwikkeling. Een groot deel 
van het ontwikkelingsgeld is weggegooid 20 

geld. Met een ervaring van veertig jaar 
ontwikkelingswerk, vooral gericht op kleine 
boeren en vissers, in veel 
ontwikkelingslanden, heb ik mij vaak 
geërgerd aan de gemakkelijke wijze waarop 25 

Nederland ontwikkelingsgeld beschikbaar 
stelde voor onbetrouwbare projecten, want 
het geld moest uitgegeven worden. Enkele 
voorbeelden uit een lange ervaring: Midden 
jaren zeventig werd ik op het departement in 30 

Den Haag geroepen om mijn oordeel te 
geven over een aanvraag uit Kenia om hulp 
te verlenen aan de Agricultural 

Coöperatieve Union in Nairobi. Na 
bestudering van de stukken kreeg ik sterk de 35 

indruk dat veel niet klopte. Bovendien bleek 
dat Zweden hulp aan dat project abrupt 
beëindigd had. 
Mijn advies aan het Directoraat 
Ontwikkelingssamenwerking was dan ook 40 

om aan Zweden nadere inlichtingen omtrent 
dat project te vragen, en om iemand ter 
plaatse in Kenia poolshoogte te laten nemen. 
Beide voorstellen werden verworpen. Dat 
zou te lang gaan duren en het was al oktober 45 

en het ontwikkelingsgeld moest voor eind 
december zijn bestemming gevonden 
hebben, anders haalde Nederland zijn 
percentage van het bnp niet. Mijn aanbod 
om dan zelf binnen tien dagen naar Kenia af 50 

te reizen om de zaak uit te zoeken werd ook 
afgewezen. Dus het project ging ongezien 
gewoon door. Drieënhalf jaar later werd ik 
alsnog gevraagd om een onderzoek in Kenia 
te doen. 55 

Bij mijn onderzoek bleek, dat grote 
bedragen van voor het project bestemde 
ontwikkelingshulp door een van de 
Keniaanse ministers voor zijn eigen grote 
landbouwonderneming (een voormalig 60 

Engels landbouwbedrijf) gebruikt werden. 
Zelfs de machines en landbouwwerktuigen 
van de coöperatie waren niet op tijd 
beschikbaar voor de aangesloten boeren, 
omdat die minister ze allereerst, gratis, voor 65 

werk op zijn onderneming opeiste. Op het 
eind van mijn onderzoek moest ik verslag 
uitbrengen bij de Nederlandse ambassadeur 

tekst 4 
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in Nairobi. Toen ik hem vertelde wat ik 
gevonden had, verbood hij mij om die 70 

gegevens van fraude, machtsmisbruik en 
corruptie aan Den Haag door te geven: hij 
wilde geen moeilijkheden krijgen. Maar als 
onafhankelijk onderzoeker had ik daar geen 
boodschap aan. 75 

Drie maanden later is het lopende project 
beëindigd en een vervolg is er niet gekomen. 
(…)  
Een ander voorbeeld is een pluimveeproject 
voor arme vrouwen, dat ik samen met een 
Nederlandse pluimveeconsulent moest gaan 80 

opzetten in Lesotho. Dat project was 
bedoeld voor vrouwen, wier mannen in de 
Zuid-Afrikaanse mijnen waren gaan werken. 
Na enige tijd schaften de meeste van die 
mannen zich in Zuid-Afrika een andere 85 

vrouw aan en stuurden vervolgens geen geld 
meer naar Lesotho voor het onderhoud van 
hun gezinnen. Omdat landbouw op de 
berghellingen in Lesotho te veel erosie 
veroorzaakte, waren pluimveebedrijfjes de 90 

beste oplossing. Bovendien konden die 
bedrijfjes dan voorzien in de aanvoer van 
eieren en kippenvlees. 
We brachten samen een uitvoerig 
eindrapport uit voor een vijfjarenproject met 95 

geleidelijke uitbreiding van het aantal 
pluimveebedrijfjes, inclusief de 
financieringskredietverschaffing en het 
opzetten van een door Nederland te betalen 
roulerend kredietfonds, de technische 100 

ondersteuning en voorlichting, de afzet van 
de eieren en van de slachtkuikens via 
dorpscoöperaties, enzovoorts. 
Drie maanden later werden we naar het 
ministerie in Den Haag geroepen. Ons 105 

rapport, in het Engels, was naar de regering 

in Lesotho gezonden, met het aanbod van 
zoveel miljoen gulden Nederlandse 
financiële steun, plus de beschikbaarstelling 
voor de projectperiode van een 110 

pluimveedeskundige. En wat deed Lesotho? 
De koningin van Lesotho had besloten met 
gebruikmaking van de aanwijzingen in ons 
rapport - zelf een pluimveebedrijf te 
beginnen met 40000 kippen. De vrouw van 115 

de minister-president wilde beginnen met 
35000 kippen en de vrouw van de minister 
van landbouw wilde een bedrijf met 
dertigduizend kippen. En de regering van 
Lesotho vroeg nu om de Nederlandse 120 

ontwikkelingshulp en de 
pluimveevoorlichting en -ondersteuning 
uitsluitend aan die drie vrouwen ten goede 
te doen komen, in plaats van aan de arme 
vrouwen zonder inkomsten. Ik was 125 

verbijsterd; en ik heb in Den Haag moeten 
praten als Brugman om het pluimveeproject 
Lesotho helemaal te doen afblazen, omdat 
het ontwikkelingsgeld niet aan de arme 
vrouwen ten goede zou komen. 130 

(…) 
Op een vergadering met hogere 
beleidsambtenaren op het ministerie van 
Ontwikkelingssamenwerking heb ik wel 
eens gesteld ‘wat maken jullie je toch druk 
om percentages bnp’ kijk liever naar 135 

concrete resultaten die jullie met 
ontwikkelingsgeld kunnen verwezenlijken. 
Als de Nederlandse hulp nu eens met 30 
procent gekort zou worden en de overige 70 
procent zinvoller, rechtvaardiger en 140 

productiever besteed zouden worden, 
zouden de resultaten beter zijn. En wat was 
het antwoord? “U heeft gelijk, maar zo'n 
voorstel is politiek niet bespreekbaar.”

 
bron: Trouw van 2 maart 2002 
 
 

Koe krijgt meer dan Derde Wereld  
 
Han Koch 

DEN HAAG - “De Europese koe krijgt per 
dag twee dollar subsidie, terwijl de helft van 
de wereldbevolking met minder moet zien 
rond te komen. De stem van de armen moet 
op het Binnenhof gehoord  blijven.” 5 

Met een retoriek die doet denken aan de 
jaren zestig en zeventig, liet Eveline 
Herfkens gisteren voor de laatste keer als 
demissionair minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking de  10 

‘stem van het arme zuiden’ horen. De 
komende regering Balkenende (CDA-VVD-

LPF) moet doorgaan waar zij, gedwongen 
door de verkiezingsuitslag, is blijven steken. 
In een toespraak tijdens een gisteren 15 

gehouden Informatiedebat, georganiseerd 
door een koepel van zeventig 
hulporganisaties onder de naam 
Wereldburger.NL, stelde Herfkens dat 
“ontwikkelingssamenwerking de 20 

verkiezingen heeft verloren.” En dat zonder 
dat er ook maar één debat over het 
onderwerp is geweest. 
Wat heeft de kiezer niet gekregen? Voor de 
 

tekst 5 
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eerste honderd dagen van haar nieuwe 25 

ministerschap had Herfkens tien punten als 
verkiezingsbelofte op papier staan. Gisteren 
wilde ze haar lijstje niet openbaren “omdat 
ik geen quizmaster ben die de prijs gaat 
tonen die u niet heeft gewonnen.” Maar de 30 

‘tien en meer van Herfkens’ zijn er wel. Ze 
vindt nog altijd dat Nederland aan te veel 
landen hulp geeft, ondanks haar sanering. 
Op het ministerie ontbreekt het aan 
menskracht om een uitgebreide landenlijst te 35 

begeleiden. Concentratie op de echte arme 
landen was en blijft het devies van 
Herfkens. Meisjes moeten overal ter wereld 
naar school kunnen gaan en Nederland moet 
daaraan een genereuze bijdrage leveren. 40 

Bedrijfsleven en overheden moeten nieuwe 
initiatieven nemen om gezamenlijk aids te 
bestrijden. Er moet een monitor komen die 
de resultaten van de Nederlandse hulp toont 
en zo'n zelfde instrument moet er komen bij 45 

de Verenigde Naties. Via dat mechanisme 
moeten rijke en arme landen afgerekend 
worden op hun inspanningen om de armoede 
de wereld uit te helpen. 
Herfkens wil de Nederlandse bedrijven tot 50 

spoed manen met een verbreding van wat 
heet maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 's Lands grootste 
koffieverkoper Douwe Egberts 
had op een pittig gesprek met de minister 55 

kunnen rekenen. 
Nu de wereldprijs voor koffie al tijden op 
een dieptepunt verkeert, was Herfkens graag 
de koffieboeren te hulp geschoten. 
Het is maar een greep uit de 'prijzen' die 60 

Herfkens voor de armen in de wereld in 
petto had. 
Hulp of handel? Geld geven voor onderwijs? 
Of boeren uit ontwikkelingslanden toegang 
geven tot markten van de EU, de VS en 65 

Japan? Herfkens: “Ik heb het gevoel dat als 
men mij het mes op de keel zou zetten en 
zou zeggen: ‘landbouwsubsidies in de rijke 
landen afschaffen of hulp afschaffen’, dat ik 
dan kies voor het afschaffen van de 70 

landbouwsubsidies. Die maken het mensen 
in arme landen onmogelijk hun eigen leven 
te bepalen.” 
“We moeten echt iets aan de subsidies 
doen”, zei Herfkens recent tegen Trouw. 75 

Een standpunt dat de LPF en de VVD moet 
aanspreken, vindt zij. En het CDA? “Dat 
heeft een traditie hoog te houden bij 
ontwikkelingssamenwerking. Het CDA kan 
de armoedebestrijding niet laten versloffen.” 80 

(…)
bron: Trouw van 18 juni 2002 
 
 
 Einde 
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Vragenboekje 
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Woensdag 28 mei
9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 93 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 33 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 De nieuwe euthanasiewetgeving van 2001  
 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 6. Vaak wordt bij een vraag verwezen naar 
een specifieke tekst. Soms wordt een beroep gedaan op de vaardigheid om zelf de 
noodzakelijke informatie in het bronnenboekje te vinden. 
 
Op 28 november 2000 werd een nieuwe euthanasiewet door de Tweede Kamer aangenomen. 
De wet verbindt aan het toepassen van euthanasie een aantal voorwaarden. Als daaraan 
voldaan is, wordt een arts niet vervolgd. Nederland is het eerste land ter wereld met een 
dergelijke wetgeving. De reacties uit het buitenland waren vaak heftig. In eigen land 
verzetten met name CDA, SGP, GPV en RPF (GPV en RPF zijn inmiddels ChristenUnie 
geworden) zich er tegen. Zij probeerden tevergeefs tussen november 2000 en maart 2001 
via Europese instellingen een halt toe te roepen aan de invoering van de wet. Op 11 april 
2001 werd het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer aangenomen. 
 
Zie tekst 1. 

2p 1  Is de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie) te kenmerken als een 
actiegroep of als een belangenorganisatie? 
Licht je antwoord toe met behulp van twee kenmerken van een actiegroep of van een 
belangenorganisatie en noem welke gegevens uit de tekst je daarbij gebruikt. 
 
Zie tekst 2. 
De politieke besluitvorming over euthanasie is een cyclisch proces dat meer dan twintig jaar 
duurde. 

6p 2  Beschrijf aan de hand van de gegevens uit tekst 2 het politieke besluitvormingsproces over 
de euthanasiekwestie vanaf de jaren tachtig volgens de benadering van het systeemmodel. 
Ga in je beschrijving uit van de volgende tijdvakken: 
. de jaren tachtig, regels 9-34; 
. de wet van 1992, regels 34-54; 
. aanvaarding van het nieuwe wetsvoorstel door de Tweede Kamer in november 2000,  
regels 51-81. 
Verwerk per tijdvak twee begrippen van het systeemmodel. 
 
Je kunt het politieke besluitvormingsproces ook beschrijven volgens de benadering van het 
barrièremodel. Het systeemmodel en barrièremodel leggen elk de nadruk op bepaalde 
aspecten van het besluitvormingsproces.  

2p 3  A  Geef een aspect dat in het barrièremodel meer centraal staat dan in het systeemmodel.  
B  Licht dit aspect toe met behulp van gegevens over de totstandkoming van de 
euthanasiewet van 2000/2001. 
 
Na afloop van de ministerraad van 1 december 2000 heeft premier Kok gezegd dat het 
buitenland “de euthanasiewetgeving kennelijk niet altijd begrijpt.” “Het lijkt dan soms wel 
of Nederland geen enkele norm kent”, aldus Kok. “Maar deze wet biedt geen vrijheid voor 
normloos handelen.” De premier sloot niet uit dat Nederland via diplomatieke kanalen meer 
uitleg over de euthanasiewet gaat verschaffen. (bron: NRC Handelsblad van 2 december 
2000) 

2p 4  Noem twee gegevens uit tekst 2 die de uitspraak “Maar deze wet biedt geen vrijheid voor 
normloos handelen” ondersteunen. 
 
Zie tekst 3.  

2p 5  Leg uit waarom enkele volksvertegenwoordigers in de Raad van Europa deze instelling 
betrokken hebben bij het Nederlandse euthanasiewetsvoorstel. 
Betrek in je uitleg een doelstelling van deze raad. 
 
In tekst 4 wordt ingegaan op de betekenis van het Europees Verdrag inzake de Rechten van 
de Mens (EVRM). 

2p 6  Leg aan de hand van een citaat uit tekst 4 uit dat dit verdrag goed past binnen de 
rechtsstaat.  
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Zie tekst 4. 
Het CDA en de EVP-fractie stelden dat het Nederlandse wetsvoorstel over euthanasie in 
strijd is met het Europese Verdrag inzake de rechten van de mens (EVRM) (regels 1-2 en 
regels 5-10). 

1p 7  Welk Europees orgaan zou bevoegd zijn om zich bindend uit te spreken over deze stelling? 
 
Zie tekst 5. 
Politici van CDA en ChristenUnie willen in het Europees Parlement een debat voeren over 
de Nederlandse euthanasiewet. 
Het Europees Parlement heeft niet de bevoegdheid om wetten van de afzonderlijke lidstaten 
van de EU goed of af te keuren. Niettemin heeft het Europees Parlement als één van de 
instellingen van de EU in algemene zin indirecte invloed op de wetgeving in Nederland.  

4p 8  Leg uit op welke wijze het Europees Parlement invloed heeft op de wetgeving in Nederland. 
Ga in je antwoord uit van twee bevoegdheden van het Europees Parlement. 
 
Zie tekst 6. 
Ook de Eerste Kamer speelt een rol in het wetgevingstraject. 

2p 9  Welke twee verschillen zijn er tussen Tweede Kamer en Eerste Kamer in hun wetgevende 
taak? 
 
De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) zal waarschijnlijk 
tevreden zijn met de aanneming van het wetsvoorstel over euthanasie door de Eerste Kamer. 
Je zou kunnen zeggen dat de beïnvloeding en het lobbyen van de NVVE resultaat hebben 
gehad. 

2p 10  Welke factoren hebben mogelijk bijgedragen tot dit resultaat? 
Ga in je antwoord uit van  
. twee machtsmiddelen van de NVVE en 
. de politieke omgeving of politieke verhoudingen. 
 
De massamedia hebben bepaalde functies in het proces van politieke besluitvorming. 

3p 11  Welke functies zijn te herkennen in de teksten 1 tot en met 6?  
Noem voor drie functies het nummer van een tekst waarin één van die functies specifiek tot 
uitdrukking komt en licht je keuze toe. 
 
Om een goed beeld te krijgen van het euthanasievraagstuk, kun je bij de bestudering ervan 
gebruik maken van de vier benaderingswijzen van maatschappijleer. Eén van die vier is de 
vergelijkende benaderingswijze. Deze benaderingswijze kijkt naar verschillen in 
overheidsbeleid en wetgeving tussen de situatie van vroeger en nu en tussen Nederland en 
andere landen. 

4p 12  Noem twee andere benaderingswijzen en formuleer bij elk een passende analysevraag.  
Vermeld in welke tekst(en) je informatie over deze vraag kunt vinden.  
Licht je keuze kort toe met behulp van een bijpassend gegeven uit die tekst. 
 
 
 
Opgave 2 De keerzijde van de verzorgingsstaat: het WAO-dossier 
 
 
Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8. 
 
Kabinet, werkgeversorganisaties en vakbonden zijn er na jaren van forse groei van het 
aantal WAO’ers (in 2001 ruim 950.000) van doordrongen dat het WAO-stelsel ingrijpend 
moet worden gewijzigd. Maar omdat politieke partijen het de laatste jaren niet eens konden 
worden over die ingrijpende wijziging, werd door het kabinet-Kok II in 2000 een commissie 
onder leiding van de CDA-er Piet Hein Donner ingesteld. Op 31 mei 2001 werd het rapport 
Werk maken van arbeidsongeschiktheid door de commissie-Donner aan het kabinet 
overhandigd. Tekst 7 geeft een beknopte weergave van dit rapport. 
 

2p 13  Leg uit waarom de WAO past in de idee van de verzorgingsstaat. 
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In Nederland onderscheiden we sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. 
2p 14  Leg uit of de WAO gerekend wordt tot de sociale verzekeringen of tot de sociale 

voorzieningen.  
Betrek in je antwoord een kenmerkend verschil tussen sociale verzekeringen en sociale 
voorzieningen.  
 
Het WAO-vraagstuk is al vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw onderdeel van een 
discussie over de vraag inhoeverre de verzorgingsstaat in zijn volle omvang te handhaven 
is. 

4p 15  Welke twee hoofdpunten in de discussie over de verzorgingsstaat zijn van toepassing op de 
inhoud van tekst 7? 
Licht je antwoord toe met behulp van toepasselijke zinsneden uit de tekst. 
 

3p 16  Welk arbeidsethos spreekt volgens tekst 7 uit het rapport van de commissie-Donner? 
Verwijs naar twee zinnen uit tekst 7 waaruit dit blijkt. 
 
De WAO verschaft een uitkering aan arbeidsongeschikten zoals betaald werk een inkomen 
verschaft aan werkenden. 

2p 17  Noem drie functies van betaalde arbeid die mensen met een uitkering mogelijkerwijs zullen 
missen.  
 
Bij de totstandkoming van de nieuwe WAO-regeling zijn de werknemers- en 
werkgeversorganisaties belangrijke actoren. In het algemeen worden twee modellen tot 
regeling van arbeidsgeschillen en/of belangentegenstellingen onderscheiden.  

2p 18  Noem deze twee modellen en leg uit welk model tot regeling van belangentegenstellingen je 
herkent in tekst 8. 
Pas gegevens uit de tekst toe op één kenmerk van het gekozen model. 
 
In tekst 8 is de Sociaal-Economische Raad (SER) genoemd. Behalve de SER is er nog een 
ander voorbeeld van geïnstitutionaliseerd overleg op landelijk niveau waarin sociale 
partners met elkaar spreken en onderhandelen. 

3p 19  Noem de naam van bedoeld overlegorgaan en geef een verschil in taak met de SER. 
 
Overleg tussen werkgevers en werknemers vindt ook plaats op bedrijfstakniveau in het 
kader van CAO-onderhandelingen en op bedrijfsniveau in de ondernemingsraad. 

3p 20  A  Geef een voorbeeld van een afspraak over de WAO in een CAO. 
B  Vanuit welke bevoegdheid van de ondernemingsraad kunnen afspraken gemaakt worden 
om te voorkomen dat werknemers arbeidsongeschikt raken? Geef een voorbeeld van zo’n 
afspraak. 
 
Ziek worden zal in enkele gevallen voorkomen kunnen worden door goed te letten op het 
welbevinden van de werknemers op de werkvloer. Werkgevers en werknemers hebben zo 
een gemeenschappelijk belang bij een goede regeling van arbeidsinhoud, 
arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden.  

3p 21  Geef voor elk van de drie bovengenoemde gebieden een voorbeeld van de wijze waarop het 
ziekteverzuim verminderd kan worden. 
 
Ook de politieke partijen reageerden op de aanbevelingen van de commissie-Donner. Alle 
partijen beklemtoonden direct na het verschijnen van het rapport-Donner dat er nu echt wat 
moet gebeuren.  

6p 22  Geef zowel voor CDA, PvdA als VVD een argument voor een positieve houding ten aanzien 
van het rapport. Maak gebruik van tekst 7. 
Geef bij elk argument een uitgangspunt dat typisch is voor die partijen.  
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Stel, iemand doet een onderzoek naar de oorzaken van arbeidsongeschiktheid. 
3p 23  A  Formuleer een concrete hypothese om de volgende bewering (theorie) te onderzoeken: 

Ongezonde leefgewoonten verhogen de kans op arbeidsongeschiktheid. 
Tip daarbij: Bedenk een operationalisatie van een ‘ongezonde leefgewoonte’ met 
arbeidsongeschiktheid als gevolg.  
Om de hypothese te onderzoeken, maakt de onderzoeker gebruik van twee steekproeven: 
één van de groep werkenden en één van de groep arbeidsongeschikten.  
B  Leg uit aan welke voorwaarde een steekproef moet voldoen om tot generaliseerbare 
uitspraken te komen. 
 
 
 
Opgave 3 Discussie over ontwikkelingshulp  
 
 
Bij deze opgave horen de teksten 9 en 10. 
 
In tekst 9 pleit ambassadeur Marres voor afschaffing van ontwikkelingshulp. Het 
commentaar van de Volkskrant (tekst 10) gebruikt ook het begrip 
ontwikkelingssamenwerking. Hoewel de begrippen ontwikkelingshulp en 
ontwikkelingssamenwerking vaak door elkaar worden gebruikt, gaat het om twee 
verschillende begrippen. 

4p 24  Pleit Marres ook voor afschaffing van ontwikkelingssamenwerking? 
Licht je antwoord toe door  
A  het verschil aan te geven tussen ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking, en 
B  door te verwijzen naar een gegeven uit de tekst. 
 
Zie regels 9-21 in tekst 9. 
De ontwikkelingshulp van ongeveer 53 miljard dollar is in vergelijking met de andere 
geldstromen, zoals directe investeringen en bankleningen, zeer gering. De kapitaalstroom 
van de rijke landen en multilaterale instellingen naar hulpontvangende landen bedroeg in 
1997 in totaal ongeveer 270 miljard dollar waarvan ongeveer 53 miljard officiële 
ontwikkelingshulp. Toch wordt door deskundigen op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking gesteld dat het bedrag van 53 miljard dollar aan 
ontwikkelingshulp essentieel is, zeker voor de armste landen. 

4p 25  Geef twee argumenten die deze deskundigen noemen voor het handhaven van 
ontwikkelingshulp aan de armste landen. 
 
Zie tekst 9. 
Marres zegt in de regels 31-34 dat niet bij elk donorland armoedebestrijding voorop staat. 

2p 26  Welke andere belangen spelen bij deze donorlanden dan een rol? 
Noem er twee en licht elk belang toe. 
 
Volgens Marres volgen de EU-landen niet de regels van de Europese Commissie  
(regels 42-44). Marres gaat niet in op de kritiek die regelmatig wordt geuit op de gevolgen 
van het EU-beleid voor ontwikkelingslanden. Hij gaat met name niet in op de kritiek dat er 
een tegenstrijdigheid bestaat tussen het ontwikkelingsbeleid van de EU en het beleid van de 
EU op andere gebieden. 

3p 27  Leg uit welke tegenstrijdigheid er is tussen het officiële EU-beleid op het gebied van  
ontwikkelingssamenwerking en het beleid van de EU op andere gebieden. 
 
Het pleidooi van Marres om ontwikkelingshulp af te schaffen, sluit aan bij de kritiek uit 
liberale hoek op ontwikkelingshulp. 

2p 28  Met welke opvattingen van Marres zullen mensen met een liberale visie het eens zijn? 
Noem twee citaten uit de tekst. 
 
 
Let op: De laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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De fracties van het CDA en GroenLinks stelden kritische kamervragen naar aanleiding van 
het artikel van Marres. Deels kwamen deze vragen voort uit hun rol als oppositiepartijen, 
maar deels ook omdat CDA en GroenLinks het stopzetten van ontwikkelingshulp vanuit 
ideologisch oogpunt geen goed idee vinden.  

2p 29  Vanuit welke politiek-ideologische uitgangspunten hebben het CDA en GroenLinks kritiek 
op het standpunt van Marres.  
Noem één uitgangspunt van het CDA en één uitgangspunt van GroenLinks.  
 
Zie tekst 10. 
Er bestaan twee duidelijk verschillende visies ten aanzien van de wijze waarop je 
verschillen tussen culturen moet beoordelen. 

3p 30  Leg uit welke visie je herkent in een bepaald gedeelte uit tekst 10. 
Verwijs in je uitleg naar het betreffende citaat uit de tekst. 
 
De Volkskrant heeft een voorkeur voor multilaterale hulp boven bilaterale hulp  
(regels 38-46 in tekst 10).  

4p 31  Ben je het eens of oneens met dit standpunt van de Volkskrant? 
Schrijf een korte ingezonden brief voor de opiniepagina van de Volkskrant. 
Verwerk in je brief twee argumenten vóór of twee argumenten tegen bilaterale hulp.  
 
Marres laat een dilemma zien dat inherent is aan het geven van ontwikkelingshulp. 

2p 32  Leg uit hoe dit dilemma voor Nederland speelt. 
 
Paul Hoebink schrijft in een reactie op het artikel van Marres onder andere het volgende: 
“Marres’ pleidooi, zoals het nu in elkaar steekt, zal nergens anders toe bijdragen dan tot een 
verhoging van de scepsis en afbrokkeling van het draagvlak in Nederland. Voor veel 
vermindering van hulp zal het niet zorgen. Niet omdat er een hele industrie is die belangen 
bij de hulp heeft, zoals Marres suggereert, wel omdat er een serie internationale 
verplichtingen ligt, waaraan Nederland zich te houden heeft” (bron: de Volkskrant van  
12 mei 2001). 

2p 33  Geef twee voorbeelden van deze internationale verplichtingen.  
 

Einde 
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Opgave 1 De nieuwe euthanasiewetgeving van 2001 
 
 

 
 
bron: de Volkskrant van mei 2000 
 

tekst 1 
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Nieuwe wet versoepelt euthanasie  
 
Op 28 november is een meerderheid 
van de Tweede Kamer akkoord 
gegaan met de nieuwe euthanasiewet 
van de ministers Borst 
(Volksgezondheid) en Korthals 5 

(Justitie). De veranderingen ten 
opzichte van de huidige wet lijken op 
het eerste gezicht niet groot. (…) 
 
De huidige wet is er gekomen na jarenlange 
discussie in de samenleving. In de jaren 10 

tachtig vond een groeiend percentage van de 
bevolking dat mensen zelf moesten kunnen 
beslissen over de manier waarop ze wilden 
sterven. Artsen vertelden ook dat ze vaker 
verzoeken om hulp kregen. Hoe vaak ze op 15 

die verzoeken ingingen, bleef onduidelijk. 
Wie dat toegaf, kon immers wegens moord 
de gevangenis in gaan! Toch kwamen 
sommige artsen er wel openlijk voor uit. Zij 
wilden richtlijnen van de politiek. Het was 20 

duidelijk dat de wetgeving achterliep bij wat 
in de samenleving leefde en gebeurde. De 
artsen wilden niet met dat probleem 
opgezadeld worden. Meer rechtszekerheid 
en openheid.  25 

 
De politiek had in die jaren grote moeite het 
met elkaar eens te worden. De christelijke 
partijen (CDA, RPF, GPV en SGP) waren 
faliekant tegen, omdat zij vinden dat de 
mens niet over de dood van een ander mens 30 

mag beslissen. Het CDA zat in die jaren in 
de regering en daardoor was het lange tijd 
niet mogelijk een nieuwe wet erdoor te 
krijgen. Maar uiteindelijk is er in 1992 een 
wet uit de bus gekomen. Eigenlijk is het een 35 

heel slim compromis, deze wet. Er staat in 
dat artsen strafbaar zijn als zij hulp bieden 
bij euthanasie. Maar als ze aan allerlei 
voorwaarden hebben voldaan, worden ze 
niet vervolgd. 40 

Het moet bijvoorbeeld altijd duidelijk zijn 
dat er sprake is van ondraaglijk en 
uitzichtloos lijden. En de patiënt moet zelf 
aangegeven hebben dat hij op zo’n manier 
niet verder wil leven. De arts moet altijd een 45 

andere arts raadplegen. En hij moet de 
euthanasie melden bij de Officier van 
Justitie, die daarna onderzoekt of aan alle 
voorwaarden is voldaan. Maar lang niet 
iedereen was met dit compromis tevreden. 50 

 
In de nieuwe wet die vorige week 
(november 2000) door de Tweede Kamer is 
aanvaard, gelden in feite alle voorwaarden 
nog. Het belangrijkste verschil is dat bij een 
euthanasiemelding niet meer de Officier van 55 

Justitie het onderzoek uitvoert. Dit zou nu 
moeten gebeuren door een speciale 
toetsingscommissie, die de zaak alleen aan 
justitie overdraagt als er twijfel bestaat of de 
arts wel juist heeft gehandeld. Voor artsen is 60 

het daardoor gemakkelijker geworden om de 
euthanasie te melden. Ze zitten immers niet 
meteen in het beklaagdenbankje. 
 
Een meerderheid van 104 kamerleden is 
akkoord gegaan met de aanpassing van de 65 

wet. Maar er waren ook dringende protesten, 
vooral van de christelijke partijen. “Dit is 
euthanasie zonder grenzen”, zei het RPF-
kamerlid Rouvoet in een interview met NRC 
Handelsblad. Zijn bezwaar is dat de arts nu 70 

in de praktijk in principe niet meer vervolgd 
wordt en dat euthanasie daarmee in zekere 
zin tot de gewone medische handelingen 
gaat horen. (…) 
 
De Britse krant The Guardian liet 75 

Nederlandse tegenstanders van de wet 
uitvoerig aan het woord. De kop “ln 
Nederland is uw leven niet meer veilig”, is 
een citaat van voorzitter Dorenbos van de 
actiegroep Schreeuw om Leven. Ook in 80 

Duitse kranten klonk veel kritiek. (…) 
 
bron: NRC Handelsblad van 4 december 2000 
 
 

tekst 2 
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‘Europa niet tegen wet op euthanasie’ 
 
Door een onzer redacteuren 
 
DEN HAAG, 2 DEC. De Raad van Europa heeft geen uitspraak gedaan over de Nederlandse wet die 
euthanasie en hulp bij zelfdoding regelt. Het bericht dat de raad zich tegen de wet heeft uitgesproken is 
gebaseerd op de particuliere mening van een van de 265 leden van de Europese Assemblee. Dit lid, de 
Oostenrijkse christen-democrate Gatterer, heeft zich tot dusver steeds tegen legalisering van euthanasie 
gekeerd. Dit zeggen de senatoren Dees (VVD) en Jurgens (PvdA) die namens Nederland zitting hebben 
in de Assemblee. Volgens hen past de Nederlandse wetgeving binnen de criteria die de Assemblee in 
juni 1999 heeft vastgesteld. (…) 
 
bron: NRC Handelsblad van 2 december 2000 
 
 

CDA gaat aan de haal met Europees verdrag 
 
Het CDA komt te makkelijk met de stellige bewering dat de in Nederland voorgestelde 
euthanasiewet strijdig is met het Europese verdrag inzake de rechten van de mens. Die 
wetgeving slaat op andere kwesties, zoals willekeurige executies van PKK-leden door het 
Turkse leger. 
 
Rick Lawson 
 
De EVP-fractie (de Europese Volkspartij, de 5 

christen-democraten) in het Europees 
Parlement zegt dat het plan om euthanasie 
buiten de strafwet te plaatsen ingaat tegen 
het Europees Verdrag inzake  
de Rechten van de Mens (EVRM). Hier is 10 

echter nuancering nodig, want het is maar de 
vraag of artikel 2 van het EVRM zich 
werkelijk tegen euthanasie verzet. 
Een verbod van euthanasie is niet met 
zoveel woorden opgenomen. (…) 15 

 
De wet dient het recht op leven te 
beschermen; van bescherming van het leven 
zelf wordt niet gesproken, evenmin als van 
een plicht tot leven. De rest van artikel 2 
maakt duidelijk in welke context het verbod 20 

moet worden gelezen. Willekeurige 
executies en excessief overheidsgeweld zijn 
verboden.  
De zaken waarin dat artikel tot nu toe aan de 
orde is gekomen, betreffen vooral  25 

het optreden van de Turkse politie en het 
leger tegen de PKK. Het gaat dan ook wat 
ver om, nog voor de rechter heeft 
gesproken, met zoveel stelligheid te poneren 
dat de Nederlandse euthanasiewet in strijd 30 

met het EVRM is. 
Het EVRM heeft zich in de afgelopen 
decennia ontwikkeld. De ideeën van de 
opstellers van het Verdrag zijn niet 
doorslaggevend; het EVRM eist meer dan 35 

anno 1950. Zo legt het EVRM ‘positieve 
verplichtingen’ op: om er voor te zorgen dat 
u daadwerkelijk van uw rechten kunt 
genieten, dient de staat zich niet alleen te 
onthouden van een breuk op uw have en 40 

goed, maar ook actief op te treden om u 
tegen onheil te beschermen. 
(…) 
 
Prof. Dr. R.A. Lawson is hoogleraar aan 
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Universiteit Leiden.

 
bron: Trouw van 15 februari 2001 

tekst 4 

tekst 3 
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Kok en het Europese euthanasiedebat  
 
Premier Kok heeft zich van een kleinzerige 
kant laten kennen met zijn opmerkingen aan 
het adres van politici van christelijke 
partijen die in Europa de euthanasiewet van 
zijn kabinet ter discussie stellen. Nederland 5 

is het eerste land ter wereld dat de bezorging 
van een ‘zachte dood’ voorwaardelijk wil 
toestaan, dus zo vreemd moet het kabinet er 
niet van opkijken dat deze stap ook buiten 
de grenzen weerstand oproept. 10 

Dat politici van CDA en ChristenUnie in het 
Europees Parlement proberen over die wet 
een debat los te maken, zou juist moeten 
worden toegejuicht. Het geeft inhoud aan 

het nog altijd abstracte idee van een ‘Europa 15 

van de burger’, als over zo’n 
grensoverschrijdende kwestie een stevig 
debat zou ontstaan. Als het paarse kabinet 
zo trots is op dit vlak voorop te lopen, moet 
het niet bang zijn voor de confrontatie.  20 

In plaats daarvan heeft minister Borst 
(Volksgezondheid) met instemming van 
haar collega’s besloten deze week niet naar 
de hoorzitting van het Europees Parlement 
te gaan om de wet uit te leggen en te 25 

verdedigen. 
(…) 

 
bron: Trouw van 14 februari 2001 
 
 

Senaat akkoord met euthanasie 
 
Ministers Borst en Korthals willen buitenland snel uitleggen wat wetgeving behelst 
 
DEN HAAG – De Eerste Kamer heeft 
gisteravond na een tweedaags debat 
ingestemd met het wetsvoorstel over 
euthanasie en hulp bij zelfdoding. De 
nieuwe wetgeving zal waarschijnlijk dit 5 

najaar ingaan en uiterlijk op 1 januari 2002. 
 
De fracties van PvdA, VVD, D66 en 
GroenLinks stemden unaniem voor (46 

zetels). Tegen waren het CDA, 
ChristenUnie, SGP en de SP (28 zetels). Eén 10 

senator was er niet. 
De ministers Korthals van Justitie en Borst 
van Volksgezondheid toonden zich na 
afloop van het debat tevreden. Ze vonden 
het een goed debat ‘overeenkomstig het 15 

belang van het onderwerp’, zei Korthals. 
(…) 

 
bron: de Gelderlander van 11 april 2001 
 
 
 
Opgave 2 De keerzijde van de verzorgingsstaat: het WAO-dossier 
 
 
Het rapport-Donner besproken 
 

Hoofdpunten van WAO-advies 
 
Door een onzer redacteuren 
De WAO wordt steeds minder een financieel 
probleem. Het aantal arbeidsongeschikten 
stijgt elk jaar fors  - inmiddels zijn er 
949.300 WAO’ers - maar de relatieve lasten 
voor de samenleving dalen. Want hoewel er 5 

inmiddels 28 miljard gulden per jaar aan de 
WAO wordt uitgegeven, dalen de uitgaven 
als percentage van het bruto binnenlands 
product. Dat is het gevolg van het feit dat de 
beroepsbevolking is gegroeid, er meer 10 

gedeeltelijk arbeidsongeschikten zijn 
gekomen en de uitkeringen in de loop der 
jaren zijn verlaagd. De financiële lasten zijn 

terug op het niveau van 1976, zo heeft de 
commissie-Donner berekend. Maar dat wil 15 

niet zeggen dat er geen probleem is, zo vindt 
de commissie. “De WAO is in toenemende 
mate een verzamelplaats geworden van 
marginale werknemers, van mensen die 
vaardigheden missen om zich in de huidige 20 

productiestructuur een plaats te verwerven, 
of die zich met behoud van een uitkering 
buiten wensen te plaatsen.” Een verandering 
in het denken over arbeid en ziekte zal 
volgens Donner c.s. het tij moeten keren. De 25 

belangrijkste aanbevelingen: 

tekst 6 

tekst 7 

tekst 5 
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De WAO wordt beperkt tot wie duurzaam en 
volledig arbeidsongeschikt is. (…) 
Deze groep zou een hogere uitkering moeten 
krijgen dan nu het geval is, bijvoorbeeld 70 30 

procent van het laatst verdiende loon. Nu 
ligt een gemiddelde, volledige WAO-
uitkering circa tien procent lager.  
Gedeeltelijk arbeidsongeschikten krijgen 
geen WAO-uitkering meer. (...) 35 

Stilzitten geeft geen rechten meer, aldus de 
commissie. Werkgevers en werknemers 
krijgen samen twee jaar de 
verantwoordelijkheid om bij gedeeltelijke of 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor herstel 40 

en werkhervatting te zorgen. De werkgever 
krijgt een ‘zorgplicht’, dat wil zeggen zorg 
voor tijdige behandeling, het aanbieden van 
passend werk of hulp bij het vinden van 
ander werk. Hij moet het loon doorbetalen. 45 

Doet hij te weinig dan kan de 
uitvoeringsinstelling hem verplichten langer 
dan de twee jaar het loon door te betalen.  
De zieke werknemer moet ook actief werken 
aan zijn herstel. Hij is verplicht een redelijk 50 

aanbod voor ander werk te aanvaarden, 
tenzij het bijbehorende salaris onder 70 
procent van zijn oude loon ligt. Aanvaardt 
hij toch lager betaald werk, dan dient de 
werkgever dit gedurende een aantal jaren 55 

aan te vullen. Doet een werknemer te weinig 
dan kan hij worden ontslagen voordat de 
twee jaar om zijn. Hij kan dan geen 
aanspraak meer maken op een WW-
uitkering.  60 

De uitvoeringsinstelling zal aan het einde 
bepalen of beide partijen zich voldoende 
hebben ingespannen. Zij moeten zelf 
aantonen dat zij de wederpartij hebben 
aangesproken op hun zorgplicht. 65 

De zieke werknemer die niet aan het werk is 
gekomen, maar die ook niet volledig 
arbeidsongeschikt wordt verklaard, valt na 
twee jaar, afhankelijk van zijn 
arbeidsverleden, terug op WW of de 70 

bijstandsregeling IOAW. (…) 
De commissie vindt dat er maatregelen 
nodig zijn om de WAO-keuring te 
verbeteren. (…) 
De voorstellen hebben geen betrekking op 75 

de bestaande WAO’ers. (…) De commissie-
Donner verwacht dat de aanbevelingen 
leiden tot een tweederde lagere instroom. 
Het totaal aantal WAO’ers zal geleidelijk 
onder de 600.000 komen. De huidige WAO-80 

lasten van 28 miljard gulden per jaar zullen 
dan met 37 procent dalen, dat wil zeggen 
met meer dan tien miljard gulden. Maar daar 
tegenover staan wel hogere WW-lasten.

   
 bron: de Volkskrant van 31 mei 2001 
 
 

Vakbonden accepteren ingreep WAO  
  
Van onze verslaggever Gijs Herderscheê 
 
De vakbonden verzetten zich niet langer 
tegen een grootschalige herziening van de 
WAO. De FNV, CNV en Unie MHP gaan 
akkoord met de aanpassing van de 
arbeidsongeschiktheidswet, zoals de 5 

commissie-Donner die deze zomer 
voorstelde, mits wordt voldaan aan een 
reeks voorwaarden. Zo moet de keuring 
minder strikt dan Donner voorstelt. 

Dit blijkt uit een vertrouwelijk rapport van 10 

de vakbonden. Door het akkoord is de 
realisatie van de ingrijpende voorstellen van 
Donner in de WAO dichterbij gekomen. De 
drie bonden hebben een gezamenlijk 
standpunt ingenomen voor 15 

onderhandelingen met werkgevers en 
kroonleden in de Sociaal-Economische 
Raad. (...) 

 
bron: de Volkskrant van 5 september 2001 

tekst 8 
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Opgave 3 Discussie over ontwikkelingshulp  
 
 

Schaf ontwikkelingshulp af   
 
Pieter Marres  
 
Het afschaffen van de 
ontwikkelingshulp geeft mensen hun 
waardigheid terug en pas dan is het 
dekolonisatieproces afgerond, stelt 
Pieter Marres. Bovendien biedt het 5 

ontwikkelingslanden de kans om de 
westerse scepsis over hun capaciteiten 
te weerleggen.  
(…) 
De rijke landen geven gezamenlijk per jaar 
ongeveer 53 miljard dollar uit aan 10 

ontwikkelingshulp. Dit bedrag is de 
afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven en 
komt overeen met 0,22 procent van het 
Bruto Nationaal Product van de 
donorlanden, terwijl in de Verenigde Naties 15 

afgesproken is om 0,7 procent, ruim drie 
keer zoveel dus, uit te geven. Het ziet er niet 
naar uit dat de hulp de komende jaren nog 
aanzienlijk zal stijgen, het 
tegenovergestelde kan eerder verwacht 20 

worden. 
 
Wanneer we het totale hulpbedrag vertalen 
naar individuele landen dan ontvangt een 
gemiddeld ontwikkelingsland per hoofd van 
de bevolking tussen de 10 en 50 dollar, met 25 

uitschieters naar beneden (India komt niet 
verder dan 2 dollar) en naar boven (Israël 
gaat richting 180 dollar per inwoner). Voor 
85 procent van de ontwikkelingslanden 
bedraagt het hulpbedrag minder dan 10 30 

procent van hun nationaal inkomen. De 
doelstellingen van de hulp zijn breed en 
verstrekkend: armoedebestrijding staat 
voorop, maar niet bij elke donor. (…) 
 
De donors stellen ook op procedureel vlak 35 

een scala aan eisen. Al zijn er in het kader 
van de OESO al 25 jaar discussies over het 
stroomlijnen van het beleid en beheer, de 
minister voor Ontwikkelingssamenwerking 
in een derdewereldland wordt nog steeds 40 

geconfronteerd met evenzovele procedures 
en regelgeving als er donoren zijn. De EU-
lidstaten volgen niet de regels van de 
Europese Commissie; de leden van de 
Wereldbank niet de Wereldbank-procedures. 45 

Tegelijkertijd verwachten we dat het 
ontwikkelingsland zijn eigen doelstellingen 
formuleert en een transparante regelgeving 

hanteert. Is het tegen deze achtergrond 
verbazingwekkend dat regeringen van 50 

derdewereldlanden weinig initiatief tonen, 
een afwachtende houding aannemen en de 
donorgemeenschap verwijten onvoldoende 
te doen? We doen wellicht onvoldoende, 
maar nog meer doen we het verkeerd. 55 

Interessanter is ons voor te stellen wat er 
gebeurt als we de hulp afschaffen. Wat zijn 
daar de voordelen van, wat de nadelen? Het 
afschaffen van de hulp geeft mensen hun 
waardigheid terug. Dan pas is het 60 

dekolonisatieproces afgerond. Veel energie 
en intellectuele capaciteit die tot dusver 
besteed worden aan de donoren kan dan 
worden aangewend om het eigen 
ontwikkelingsproces vorm te geven. Dit 65 

behoeft niet te betekenen dat er geen 
internationaal overleg meer zal plaats 
vinden, maar dit gebeurt dan op basis van 
gelijkwaardigheid en economische belangen. 
Men zal het investeringsklimaat zodanig 70 

moeten aanpassen dat investeerders 
aangetrokken worden en westerse markten 
moeten worden opengesteld. 
 
Als er geen hulp meer wordt gegeven, zal 
het belastingsysteem niet alleen hervormd 75 

moeten worden, maar de belastingen ook 
daadwerkelijk moeten worden geïnd en de 
water- en elektriciteitsrekening betaald. 
Belasting betalende burgers zullen eisen 
stellen aan de overheid. 80 

De internationale politieke dialoog wordt 
gezuiverd van de eindeloze reeks 
goedbedoelde ontwikkelingsprioriteiten, 
waarmee men wel moet instemmen om de 
donorgelden veilig te stellen. 85 

U zult zich afvragen of de 
ontwikkelingslanden hiertoe in staat zijn. 
Hoewel ik aarzel die vraag te beantwoorden 
met een volmondig ‘ja’, is het zeker wel 
mogelijk. (…) 90 

 
Geen financiële bijdrage meer kunnen 
leveren aan de Derde Wereld gaat eigenlijk 
in tegen onze gevoelens, en politiek lijkt er 
evenmin een draagvlak voor deze 
benadering. Maar is dat voldoende reden om 95 

door te gaan? 

 
bron: de Volkskrant van 10 mei 2001 

tekst 9 
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De zin van hulp  
 
Commentaar de Volkskrant  
 
De conclusie is scherp: laten we maar 
ophouden met de ontwikkelings- 
samenwerking. Ambassadeur P. Marres trok 
de uiterste consequentie uit zijn jarenlange 
ervaring met hulp aan arme landen. Op 10 5 

mei constateerde Marres in een artikel op 
deze pagina dat Ethiopië zeer wel in staat is 
een leger te onderhouden. Waarom zou zo’n 
land dat vermogen niet kunnen aanwenden 
om het lot van zijn bevolking te verbeteren?  10 

 
Marres’ betoog stemt tot nadenken, ook al is 
het afschaffen van de hulp een brug te ver. 
De ambassadeur wijst terecht op het 
paternalisme dat onverbrekelijk aan het 
geven van ontwikkelingshulp is verbonden. 15 

Hiermee raakt hij aan een fundamenteel 
dilemma. (…) 
 
Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid is 
bijvoorbeeld gericht op het versterken van 
de positie van vrouwen. Niet elk 20 

(islamitisch) land denkt daarover hetzelfde 
als minister Herfkens, maar zal toch de gulle 
geefster naar de mond praten. Zo onstaat een 
dubbele boekhouding: één voor Den Haag, 
en een andere voor de praktijk. 25 

 
Een mildere vorm van paternalisme gaat 
schuil achter de op zichzelf begrijpelijke eis 
dat de hulp effectief wordt besteed. 
Afgezien van de vraag hoe die effectiviteit 
gemeten kan worden, betekent het altijd: 30 

controle en bemoeienis in het ontvangende 
land. 
(…)  
De zelfstandigheid van de 
ontwikkelingslanden moet voorop staan. Het 
wegnemen van handelsbarrières is daarvoor 35 

een eerste vereiste. (...) 
 
Hoe groter de afstand tussen donor en 
ontvanger is, hoe beter. Kredietverlening 
door middel van ontwikkelingsbanken is te 
prefereren boven bilaterale hulp. De 40 

Verenigde Naties, berucht om hun 
bureaucratisch onvermogen, werkt aan 
verbetering van de effectiviteit van hun 
organisaties. Hopelijk biedt dat perspectief  
op ontwikkelingssamenwerking zonder 45 

paternalistische bijsmaak. 
 
 

        
bron: de Volkskrant van 12 mei 2001 
 

 
Einde 

tekst 10 
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Vragenboekje 
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Tijdvak  2

Woensdag 18 juni
9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 93 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
argumentatie gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord geen punten toegekend als deze 
verklaring, uitleg of argumentatie 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 Armoede en werk 
 
 
Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2. 
 
Op 5 juni 2001 verscheen het proefschrift van Paul de Beer, getiteld: Over werken in de 
postindustriële samenleving. Dit proefschrift is tevens gepubliceerd als rapport van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 
 

2p 1  Leg uit waarom het onderwerp van het proefschrift van Paul de Beer tot het werkterrein van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau hoort.  
 
De titel van het proefschrift luidt Over werken in de postindustriële samenleving. 

2p 2  Noem twee kenmerken van de postindustriële samenleving. 
 
Het werkgelegenheidsbeleid van de kabinetten-Kok had als motto: ‘Werk, werk en nog eens 
werk’. Dit beleid is vooral effectief geweest voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt.  

4p 3  Welke materiële en immateriële functies vervult arbeid voor mensen met een betaalde baan? 
Noem van elke categorie twee functies.  
 
De conclusie van de studie van Paul de Beer, zoals weergegeven in tekst 1, sluit aan bij de 
visie van een politieke stroming. 

2p 4   Op welke politieke stroming wordt hier gedoeld? 
Licht je keuze toe. 
 
Volgens Paul de Beer hebben mensen aan de onderkant van de samenleving, zoals 
uitkeringsgerechtigden en armen, minder geprofiteerd van de banengroei dan de 
middengroepen (regels 35-39). Dit verschijnsel komt mede tot stand door veranderingen 
van de arbeidsmarkt. Paul de Beer stelt in zijn proefschrift dat er twee algemene trends zijn 
te onderscheiden die hebben geleid tot veranderingen van de arbeidsmarkt en de 
werkgelegenheid:  
- de technologische ontwikkeling (in het bijzonder de informatie- en 
communicatietechnologie) 
- de internationalisering (ook wel mondialisering of globalisering genoemd). 
(Paul de Beer, Over werken in de postindustriële samenleving, pagina 19-22) 
 

3p 5   Leg uit waarom ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en 
communicatietechnologie er mede de oorzaak van kunnen zijn dat uitkeringsgerechtigden 
minder geprofiteerd hebben van de banengroei dan de middengroepen. 
Ga in je antwoord uit van een gevolg van de technologische ontwikkelingen voor de 
arbeidsmarkt en werkgelegenheid. 
 
Als tweede trend bij veranderingen op de arbeidsmarkt wordt gewezen op de 
internationalisering (Paul de Beer, Over werken in de postindustriële samenleving, pagina 
21). 

2p 6  Geef een voorbeeld van de gevolgen van internationalisering voor de werkgelegenheid in 
Nederland.  
 
De twee kabinetten-Kok voerden een actief werkgelegenheidsbeleid. 

2p 7  Geef voor het werkgelegenheidsbeleid van de regering één grondwettelijke reden én één 
reden die voortvloeit uit internationale overeenkomsten die Nederland heeft geratificeerd. 
 
In tekst 1 wordt gesproken over uitkeringsgerechtigden en armen die tot de onderkant van 
de samenleving behoren. In de samenleving neemt niet iedereen een gelijke plaats in. Er 
bestaan verschillende theorieën over sociale ongelijkheid. Eén van die theorieën is van de 
socioloog Weber en zijn navolgers. 

3p 8  Geef een verklaring van bovenstaande sociale ongelijkheid met behulp van de theorie van 
Weber en zijn navolgers. 
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Zie tekst 2. 
De overheid speelt op sociaal-economisch terrein verschillende rollen. Eén rol is die van de 
overheid als werkgever. 

2p 9  Welke andere twee rollen van de overheid op sociaal-economisch terrein herken je in  
tekst 2? 
Geef per rol een gegeven of citaat uit de tekst. 
 

2p 10  Welke visies over de betekenis van arbeid voor mens en samenleving komen in tekst 2 naar 
voren?  
Noem er twee en geef per visie een citaat uit de tekst dat deze visie ondersteunt.  
  
Eén van de verklaringen voor de groei van de werkgelegenheid in Nederland in de jaren 
tachtig en negentig van de vorige eeuw is het poldermodel. 

3p 11  Leg uit waarom toepassing van het poldermodel de groei van de werkgelegenheid mede 
heeft bevorderd. 
 
Paul de Beer noemt twee maatschappelijke problemen die niet zijn verdwenen, ondanks de 
banengroei. Deze zijn armoede en inkomensongelijkheid. 

2p 12  Hoe heeft Paul de Beer volgens de auteur van tekst 2 armoede geoperationaliseerd? 
Geef twee operationalisaties. 
 
Om het vraagstuk van de armoede in Nederland te onderzoeken, kun je gebruikmaken van 
de benaderingswijzen of invalshoeken van maatschappijleer. 

4p 13  Noem twee benaderingswijzen en formuleer bij elke benaderingswijze een onderzoeksvraag 
naar aanleiding van tekst 1 en 2. Vermeld op welke passage of op welk gegeven in de 
teksten die vragen betrekking hebben.  
 
 
 
Opgave 2 De politieke integratie van Europa 
 
Bij deze opgave horen de teksten 3 en 4. 
 
Naar aanleiding van de invoering van de euro op 1 januari 2002 verscheen in de Volkskrant 
een aantal artikelen. De auteurs staan stil bij de vraag, op welke manier deze invoering het 
begin zal zijn van een politieke integratie van Europa.  
 
Hoewel in Nice volgens Hoeksma de kiem is gelegd voor één Europese staat, is er op dit 
moment nog geen sprake van zo’n staat.  

4p 14  Leg aan de hand van de kenmerken van de EU en de wijze van besluitvorming binnen de 
EU uit dat er op het ogenblik geen sprake is van één Europese staat.  
 
In de afzonderlijke Europese landen heeft het staatsvormingsproces een aantal eeuwen 
geduurd. Hoewel er geen sprake is van één Europese staat, heeft de EU wel enige 
kenmerken van een democratische rechtsstaat. 

2p 15  Welk kenmerk van een democratische rechtsstaat herken je in tekst 3? 
 
Obbema stelt in tekst 4 dat het onverstandig zou zijn de politieke integratie nu verder te 
versnellen. In de teksten 3 en 4 komen enkele (algemene) factoren aan bod die doorgaans 
een verdergaande politieke integratie van een internationale organisatie als de EU 
belemmeren.  

4p 16  Noem twee algemene factoren die verdergaande politieke integratie in Europa in de weg 
staan en die in de teksten te herkennen zijn.  
Ondersteun elke factor met een citaat uit tekst 3 of 4.  
 
’In de Europese Unie gaan representatie en representativiteit niet per se samen’.  

3p 17  Leg uit dat deze stelling opgaat voor het invoeren van de euro en de plannen voor 
verdergaande (politieke) integratie in de Europese Unie en geef als ondersteuning hierbij 
een citaat uit tekst 4. 
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Opgave 3 De Nederlandse politiek op een tweesprong 
 
Bij deze opgave horen de teksten 5 en 6. 
 
In de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 2002 is in de Volkskrant een 
ideologisch geïnspireerd debat gevoerd tussen de politieke leiders van PvdA, VVD en D66 
over de vraag welke rol de overheid zou moeten spelen in onze samenleving.  
In deze opgave is gebruikgemaakt van een artikel van de voormalige voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de VVD, Hans Dijkstal, en van een artikel van de voormalige 
voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, Ad Melkert. 
 
Zie regels 1-13 in tekst 5. 

2p 18  Welk liberaal uitgangspunt hanteert Dijkstal in zijn beschouwing over het werkterrein van 
de overheid? 
Licht je antwoord toe met een citaat uit de tekst. 
 
Zie regels 14-29 in tekst 5. 
Politieke partijen verschillen van belangengroepen. 

3p 19  Welk verschil tussen politieke partijen en belangengroepen benadrukt Dijkstal? 
Ondersteun je antwoord met een citaat uit de tekst. 
 

2p 20  Noem uit tekst 5 twee voorbeelden van maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed 
zijn op de politieke cultuur in Nederland. 
Verwijs per voorbeeld naar het betreffende tekstgedeelte. 
 
Uit tekst 5 en uit tekst 6 komen respectievelijk de liberale visie en de sociaal-democratische 
visie op de rol die de overheid heeft, aan bod. 

4p 21  Geef de liberale en de sociaal-democratische visie op de rol die de overheid heeft en 
illustreer deze aan de hand van een kenmerkende passage uit tekst 5 en van een passage uit 
tekst 6. 
 
Naast uitspraken over de gewenste machtsverdeling in een samenleving bevatten 
ideologieën ook uitspraken over twee andere terreinen (domeinen). 

4p 22  Op welke twee andere terreinen hebben ideologieën betrekking? 
Noem de twee terreinen en geef per terrein één citaat uit tekst 6 als illustratie. 
 
 
 
Opgave 4 Ontwikkelingssamenwerking: globalisering 
 
Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8. 
 
In tekst 7 wordt gesproken over de ‘antiglobaliseringsbeweging’. 

2p 23  Leg uit waarom de ‘antiglobaliseringsbeweging’ als een sociale beweging op te vatten is. 
Ga in je antwoord uit van twee kenmerken van een sociale beweging. 
 
In tekst 7, regels 30-33, wordt opgemerkt dat de ideologie van de globalisering het 
standaardrecept werd van het IMF en de Wereldbank. 

4p 24  Noem een taak van het IMF en een taak van de Wereldbank. 
Leg uit waarom ‘de ideologie van de globalisering’ past binnen de taak van het IMF en van 
de Wereldbank. 
 
Veel hulp van Nederland gaat naar internationale organisaties als de Wereldbank, het IMF 
en gespecialiseerde VN-organisaties als bijvoorbeeld UNDP, FAO en UNESCO. 

2p 25  Welke redenen voert Nederland aan om via internationale organisaties geld te besteden aan 
ontwikkelingssamenwerking? Geef er twee. 
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De financiële hulp van Nederland aan ontwikkelingssamenwerking verloopt ook via het 
bilaterale kanaal. Binnen de bilaterale relaties in het ontwikkelingsbeleid van de kabinetten-
Kok (1994-2002) is het accent meer komen te liggen op sectorhulp dan op projecthulp. 

4p 26  Noem een kenmerkend verschil tussen sectorhulp en projecthulp. Betrek in je antwoord een 
voorbeeld van sectorhulp en projecthulp. 
  
De antiglobaliseringsbeweging en het Nederlandse kabinet in de persoon van minister 
Herfkens hebben verschillende motieven om armoede in de wereld te bestrijden. 

2p 27  Vanuit welke motieven handelt de antiglobaliseringsbeweging? 
Noem er twee en licht elk motief toe met een citaat uit tekst 7 en/of 8. 
  
Zie regels 11-16 in tekst 8. 

2p 28  Geef twee externe factoren waardoor het de armste landen niet lukt om aansluiting te 
vinden bij de wereldmarkt. 
 
Minister Herfkens stelt dat export een van de belangrijkste factoren is die bijdraagt aan 
economische groei. En die groei is een noodzakelijke voorwaarde voor ontwikkeling. Maar 
ze merkt op dat vrijhandel en economische groei niet automatisch leiden tot 
armoedebestrijding. Met andere woorden: er zijn naast de economische ook andere 
dimensies te onderscheiden die een voorwaarde vormen voor ontwikkeling in een land. 

4p 29  Noem naast de economische dimensie nog twee andere dimensies die ontwikkeling 
bevorderen. 
Geef van elke dimensie een voorbeeld. 
 
”De liberalisering van de visserij op het Victoriameer bijvoorbeeld betekende voor Oeganda 
een explosieve toename van buitenlandse investeringen.” (regels 50-53 in tekst 8) Minister 
Herfkens geeft met dit voorbeeld aan dat deze liberalisering voordelen heeft gebracht voor 
Oeganda. Er kunnen ook nadelen voortvloeien uit liberalisering. 

4p 30  Noem twee voordelen en twee nadelen van buitenlandse investeringen in een 
ontwikkelingsland. 
 
Minister Herfkens roept in tekst 8 tegenstanders van de globalisering op alternatieve  
strategieën aan te dragen. 
In haar eigen pleidooi zitten elementen uit twee verschillende ontwikkelingsmodellen. 

4p 31  Van welke twee ontwikkelingsmodellen zijn elementen te vinden in het artikel van 
Herfkens?  
Geef voor elk model een passend citaat.  
 
In een interview met de Volkskrant van 9 juni 2001 zei Jan Breman, hoogleraar niet-
westerse sociologie aan de Universiteit van Amsterdam het volgende: “Het adagium lijkt nu 
dat handel en liberalisering van de wereldeconomie veel belangrijker zijn (voor 
ontwikkelingslanden) dan ontwikkelingshulp.”  

4p 32  Verwoord je mening over de stelling van Breman in de vorm van twee argumenten die de 
stelling ondersteunen of tegenspreken. 
 

 
 

Einde 
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Opgave 1 Armoede en werk 
 

Veel banen geen wondermiddel ondanks fors 
toegenomen werkgelegenheid 
 
Van onze redactie economie 
DEN HAAG - De fors toegenomen 
werkgelegenheid in de afgelopen tien 
jaar heeft de armoede in Nederland 
nauwelijks teruggedrongen. Ook zijn 
de inkomensverschillen er niet door 5 

afgenomen. 
 
De realisering van de belangrijkste 
doelstelling van de twee paarse kabinetten: 
‘Werk, werk en nog eens werk’ is geen 
wondermiddel gebleken om de vele 10 

maatschappelijke kwalen op te lossen. 
Betaald werk is overschat en de toename in 
het afgelopen decennium heeft slechts ten 
dele bijgedragen aan het welzijn van de 
gehele Nederlandse bevolking. Dat 15 

concludeert P. de Beer in zijn proefschrift 
Over werken in de postindustriële 
samenleving, waarop hij vandaag 
promoveert. De Beer is verbonden aan het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Zijn 20 

proefschrift is tevens als SCP-rapport naar 
buiten gebracht. 
De Beer constateert dat de werkgelegenheid 
in de jaren negentig toenam met 23 procent. 

Dat recordtempo leidde tot een zeer lage 25 

werkloosheid van 3 procent in het jaar 2000. 
De banengroei ging vooral naar jongeren en 
herintredende vrouwen. Het aantal 
tweeverdieners steeg daardoor van 22 
procent van de huishoudens in 1990 naar 27 30 

procent in 1997. Het aantal huishoudens 
zonder inkomen uit arbeid - huishoudens  
die afhankelijk zijn van uitkeringen of 
pensioenen - verminderde slechts van 40 
naar 39 procent. De middengroepen hebben 35 

dus meer geprofiteerd van de banengroei 
dan degenen aan de onderkant van de 
samenleving zoals uitkeringsgerechtigden en 
armen, aldus De Beer. 
(...) 
De Beer concludeert dat er voor het welzijn 40 

van de gehele bevolking een beter  
evenwicht nodig is tussen betaald en 
onbetaald werk. Om armoede en  
inkomensongelijkheid terug te dringen moet 
meer gebruik worden gemaakt van  45 

traditionele herverdelingsmiddelen als 
belastingheffing en sociale zekerheid. 

 
bron: Trouw van 5 juni 2001 
 
 

Baan is en blijft beste remedie tegen uitsluiting en 
armoede 
 
Het recente SCP-rapport onderschat 
de positieve gevolgen van betaald 
werk. Volgens Raymond Gradus tonen 
cijfers de effectiviteit van het 
werkgelegenheidsbeleid aan en zullen 5 

de gevolgen van vergrijzing ook het 
best worden opgevangen met een 
hogere arbeidsparticipatie. 
 
In een recente studie Over werken in de 
postindustriële samenleving stelt Paul de 10 

Beer van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) dat uit cijfers zou blijken 
“dat werkgelegenheidsbeleid geen effectief 
middel is om armoede te bestrijden.” Dat is 
zoiets als beweren dat betere voeding en 15 

meer lichaamsbeweging niet bevorderlijk 
zijn voor de gezondheid. En als Paul de 
Beer meer naar de cijfers had gekeken, had 

hij die conclusie ook niet kunnen trekken. 
De werkgelegenheid nam in de jaren 20 

negentig toe met 23 procent. 
In eerste instantie hebben jongeren en hoger 
opgeleide vrouwen daarvan geprofiteerd. 
Maar de werkgelegenheidsgroei heeft ook 
veel uitkeringsgerechtigden aan een baan 25 

geholpen. Omdat de studie van het SCP zich 
echter beperkt tot 1997, is dat buiten beeld 
gebleven. Cijfers van 1998 en later laten 
zien dat het aantal bijstandsgerechtigden ten 
opzichte van 1995 met bijna 30 procent is 30 

gedaald en dat het aantal WW'ers sinds 1996 
is verminderd van 370 duizend naar 160 
duizend. 
Maar ook voor de periode 1990-1997 is de 
situatie anders dan het SCP schetst. Stonden 35 

er in 1990 tegenover elke honderd 
werkenden nog 42 uitkeringsgerechtigden 
(exclusief AOW'ers), in 1997 was dit aantal 

tekst 1 

tekst 2 
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gedaald tot 35 en op dit moment zijn het er 
30. De effectiviteit van het 40 

werkgelegenheidsbeleid lijkt me met deze 
cijfers voldoende aangetoond. 
De Beer wijst erop dat het aantal 
huishoudens zonder arbeidsinkomen slechts 
is gedaald van 40 procent naar 39 procent en 45 

concludeert hieruit dat de armoede niet is 
teruggedrongen. Maar leven van een 
uitkering of pensioen is niet hetzelfde als 
armoede. Tachtig procent van de 
huishoudens zonder arbeidsinkomen heeft 50 

een inkomen boven het sociaal minimum. 
De Beer gooit hiermee ten onrechte de 
vergrijzing en armoede op een hoop. 
Ook de armoededefinitie zoals die in het 
SCP-rapport wordt gehanteerd verdient 55 

nuancering. De armoedegrens die het SCP 
gebruikt ligt ver boven het sociaal 
minimum. Hierdoor worden personen tot de 
‘armen’ gerekend, die daar niet thuis horen. 
Op grond van de definitie die het SCP 60 

hanteert moet een alleenverdiener met 
kinderen een inkomen verdienen van meer 
dan 130 procent van het minimumloon om 
niet tot de ‘armen’ te worden gerekend. 
Bovendien is de door het SCP 65 

geïdentificeerde groep van ‘werkende 
armen’ zeer heterogeen. In veel gevallen 
gaat het om studenten of om alleenstaanden 
na een echtscheiding, die na verloop van tijd 
de ‘armoede’ weer weten te ontstijgen. 70 

In hetzelfde SCP-rapport wordt een 
cohortanalyse (waarin individuen in de loop 
der tijd worden gevolgd) opgevoerd waarin 
wordt aangegeven dat ‘na acht jaar negen 
van de tien werkvinders uit de armoede zijn 75 

ontsnapt’. 
Een internationale vergelijking (ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De 
Nederlandse verzorgingsstaat, Den Haag; 
SDU, 2000, pagina 26) laat zien dat in de 80 

Europese landen vergroting van de 
arbeidsparticipatie tot minder armoede leidt. 
Alleen de Verenigde Staten, het Verenigd     
Koninkrijk en Canada passen niet in dit 
beeld. Dat komt omdat vanwege het lage 85 

minimumloon in deze landen sprake is van 
een omvangrijke groep ‘working poor’. 
Gezien het niveau van ons wettelijk 
minimumloon is daarvan in Nederland geen 
sprake. Ook uit andere studies blijkt het 90 

positieve verband tussen arbeidsparticipatie 
en vermindering van armoede. Werken is en 
blijft derhalve de beste remedie tegen 
armoede. 
Een andere conclusie van Paul de Beer is dat 95 

‘het belang van betaald werk in onze  
samenleving vooral is gelegen in het feit dat 
het zo belangrijk wordt gevonden’. Daarmee 
onderschat hij de positieve sociale gevolgen 
van betaald werk. Een baan is een prima  100 

remedie tegen sociale uitsluiting. Maar het 
belang van betaald werk gaat nog veel 
verder. Het versterkt immers ook het 
draagvlak voor de financiering van de 
verzorgingsstaat. 105 

Het evenwichtsherstel in de 
overheidsfinanciën is ondenkbaar zonder de 
vele extra banen die in de afgelopen jaren 
zijn gecreëerd. En de vergrijzing maakt een 
verdere banengroei noodzakelijk. Volgens 110 

berekeningen van het CPB zullen de 
komende 30 à 40 jaar de collectieve lasten 
van vergrijzing fors gaan stijgen. Als we die 
met een hogere arbeidsparticipatie kunnen 
opvangen, worden alternatieve, meer 115 

pijnlijke maatregelen, minder urgent. 
 
Raymond Gradus is hoofd van de afdeling 
lonen en inkomensvraagstukken van het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 
 

 
bron: de Volkskrant van 18 juni 2001 

 
 

Opgave 2 De politieke integratie van Europa 
 
“Invoering euro is opmaat voor politieke eenwording” 
 
(...) 
Tijdens de (…) manifestatie: ‘Euro: 
splijtzwam of bindmiddel’ stelde de huidige 
president van De Nederlandse Bank, Nout 
Wellink, in een debat over de euro, 
bescheiden dat de invoering van de euro niet 5 

meer is dan een middel ter verwezenlijking 
van een hoger doel. Een andere deelnemer 
aan het debat, de historicus Brands, 
poneerde echter de stelling dat zo’n doel in 
ieder geval niet gelegen kon zijn in een 10 

Europese staat, aangezien binnen de 
Europese Unie op geen enkele wijze aan 
Europese staatsvorming gedaan zou worden. 
De vraag rijst welk doel de invoering van de 
gemeenschappelijke munt dan dient. 15 

 
De gebeurtenissen die zich in december 
1991 tijdens de Top van Maastricht hebben 
voltrokken, stellen de historicus Brands op 
het eerste gezicht in het gelijk. Nadat de 

tekst 3 
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blauwdruk van de Nederlandse regering 20 

voor een Europese Politieke Unie op Zwarte 
Maandag al van tafel was geveegd, zorgde 
de Engelse premier John Major eigenhandig 
dat iedere verwijzing naar het woord 
federaal uit de verdragstekst werd 25 

verwijderd. Zijn triomfantelijke ‘F-off’ (weg 
met federalisme) is echter niet het laatste 
woord gebleken. De Top van Maastricht 
heeft immers niet alleen geleid tot de 
oprichting van de EU en de aanvaarding van 30 

de Economische en Monetaire Unie (EMU), 
maar in het verdrag wordt ook het begrip 
‘burgers van de Europese Unie’ 
geïntroduceerd. De rechten die in Maastricht 
aan die burgers werden toegekend waren 35 

weliswaar minimaal, maar legden wel de 
basis voor een verdere ontwikkeling van de 
inhoud ervan.    
 
Negen jaar later werd het ‘Handvest van de 
grondrechten van de EU’ in Nice 40 

afgekondigd en krachtens dat handvest 
kregen de EU-burgers tal van rechten en 
plichten, waaronder het actief en passief 
kiesrecht. Hoe twijfelachtig de precieze 
status van het Handvest ook moge zijn, toch 45 

is daarmee de kiem gelegd voor de 
ontwikkeling van een Europese staat.  
(…)  
 
Jaap Hoeksma

 
bron: de Volkskrant van 2 januari 2002 
 

‘de stille kracht van de euro’ 
 
(…) 
De euro zet nu al aan tot steeds meer 
afstemming tussen EU-landen. Er bestaat 
een zogeheten Eurogroep, waarin ministers 
van financiën van de bij de euro aangesloten 
landen praten over ‘beleidscoördinatie’. Niet 5 

alleen monetaire zaken, maar ook 
onderwerpen als vergrijzing of 
gezondheidszorg komen hier ter sprake. De 
euro-groepdeelnemers moeten bij die 
besprekingen op kousenvoeten lopen, omdat 10 

ze moeten oppassen niet sneller te gaan dan 
hun achterland aankan. Buiten dit soort 
politieke fora kan voortvarender aan een 
eensgezind Europa worden gewerkt. Op 
terreinen als gezondheidszorg, onderwijs en 15 

de welvaartsstaat komen specialisten 
regelmatig bijeen om beleid en prestaties 
van EU-landen met elkaar te vergelijken, en 
vast te stellen wat het beste uitpakt. 
Staatssecretaris voor Europese Zaken Dick 20 

Benschop vertrouwt vooral op dit informele 
proces, door hem betiteld als ‘Netwerk 
Europa’.  
(…) 
Joschka Fischer, de Duitse minister van 
Buitenlandse Zaken, deed vorig jaar mei nog 25 

wel een poging, maar kwam niet verder dan 
het fantasieloos hameren op het aambeeld 
van het federale Europa, compleet met 
regering en direct gekozen president. Een 
concept dat historisch gezien nog wel 30 

begrijpelijk is, als poging van de founding 
fathers van de EU weg te komen van het 
oorlogstrauma, maar dat geheel voorbij gaat 
aan de beleving van de burgers, die al 
moeite genoeg hebben de ontwikkelingen bij 35 

te houden - zie hun wantrouwen jegens de 

euro als een ongevraagd en daarmee in 
wezen ondemocratisch project.  
 
Daarom zou het onverstandig zijn nu het 
visioen van Fischer na te jagen door de 40 

politieke integratie te versnellen. Sterker 
nog het is ronduit gevaarlijk, zoals de 
Amerikaanse politiek filosoof Larry 
Siedentop terecht heeft betoogd. De auteur 
van ‘democracy in Europe’ meent dat de 45 

Europese elites een ‘crisis van de 
democratie’ riskeren wanneer zij op dit punt 
de afhoudende opstelling van de publieke 
opinie negeren. Zouden de politieke elites 
nu politieke integratie forceren, dan kunnen 50 

extreemrechtse krachten, hamerend op een 
verlies van nationale en regionale cultuur, 
daar politiek profijt van trekken, vreest 
Siedentop.  
 
Het initiatief hoort dan ook na 1 januari niet 55 

bij de politiek te liggen, maar bij de burgers. 
Die moeten eerst de kans krijgen te wennen 
aan de euro, nostalgie over het verdwenen 
geld omwisselen voor een pragmatische 
acceptatie van de Europese munt. Daarna zal 60 

niet veel veranderen; het geruzie tussen 
lidstaten en een slecht functionerend 
Europees Parlement blijft. Maar de euro zal, 
geholpen door de mondialisering, zijn stille, 
integrerende werk doen. Geen Nederlander, 65 

Duitser of Portugees hoeft zich tot het 
Europees burgerschap te bekeren. Geholpen 
door de stille kracht van de euro zal hij die 
status vanzelf verwerven. 
 
Fokke Obbema

 
bron: de Volkskrant van 29 december 2001 

tekst 4 

Pagina: 727Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



300035  35A 5 Lees verder 

Opgave 3 Nederlandse politiek op een tweesprong 
 

Politiek moet zich bezinnen op werkterrein 
 
(…) 
Het liberalisme wordt vaak verkeerd 
begrepen. Dat was althans de strekking van 
het hoofdredactioneel commentaar van deze 
krant op de laatste dag van de  20ste eeuw. 
Bij lezing dacht ik aan de ‘Ouderenbeurs’ 5 

vorig najaar, waar een dame op me afstapte 
met de vraag: ‘En, wat gaat de VVD doen 
voor ouderen?’ ‘Bij voorkeur niets’, 
antwoordde ik. Zij was sprakeloos. Men is 
gewend aan maatregelen op maat en vergeet 10 

dat mensen zelf veel kunnen. Zij kunnen 
hun eigen weg wel vinden binnen ons 
gezamenlijk ‘publiek domein’. 
Het benadrukken van dit ‘publiek domein’ 
en vooral het ‘algemeen belang’ verdient 15 

een prominentere plaats in het publieke 
debat. Dat maakt de politiek in de 21ste 
eeuw een andere dan die van de 20ste, want 
die stond in het teken van 
(groeps)emancipatie. Natuurlijk moet naar 20 

de argumenten van behartigers van belangen 
worden geluisterd, maar ze mogen voor een 
politieke partij niet doorslaggevend zijn. En 
belangenbehartigers moeten niet het 
misverstand levend houden dat ‘luisteren 25 

naar’ synoniem is met ‘gelijk geven’. Te 
vaak klinkt ‘er is niet naar ons geluisterd’, 
terwijl wordt bedoeld: ‘we hebben onze zin 

niet gekregen’. Die emancipatie van de 
burger in de 20ste eeuw ontwikkelde zich 30 

vanaf de eerste dagen van de moderne 
democratische staat. Ingegeven door 
gevoelens van rechtvaardigheid en 
aangedreven door overheidsoptreden en 
autonome processen in de samenleving zelf. 35 

Soms wat meer overheid, soms wat sterkere 
maatschappelijke (economische) invloeden. 
Een proces waarin liberalisering, 
deregulering en privatisering de 
sleutelwoorden zijn, is het logisch gevolg 40 

van de maatschappelijke emancipatie. Met 
het overdragen van taken en 
verantwoordelijkheden van het publieke 
naar het private domein wordt de moderne, 
geëmancipeerde mens serieus genomen. 45 

Binnen dit proces is ook het afnemen van de 
betekenis van religie als zingevend beginsel 
en als bindend organisatieprincipe waar te 
nemen; en wordt ruimte geschapen voor  
‘one-issue bewegingen’ die zich binden door 50 

enkel programmatische opvattingen. 
Deregulering en privatisering betekenen 
grotere vrijheid en meer eigen 
verantwoordelijkheid. (…) 
 
Hans Dijkstal was fractievoorzitter van de 
VVD in de Tweede Kamer.

 
bron: de Volkskrant van 18 februari 2001  
 
 

Burger heeft recht op kwaliteit van de overheid 
 
(…) 
In de Nederlandse politiek zijn we op dit 
moment bezig de bestemming van de 
sociaal-liberale coalitie te bepalen.  
De hamvraag is of we de gelegenheid willen 
aangrijpen om de oude idealen van vrijheid 5 

en gelijkheid dichterbij te brengen. De 
mensen willen vrij zijn, maar zij 
wantrouwen de vrijheid van vandaag die hen 
in de toekomst hulpeloos en afhankelijk laat 
worden. Gelijkheid veronderstelt de 10 

bereidheid om gemeenschappelijke 
voorzieningen te handhaven met een hoge 
kwaliteit en een brede toegankelijkheid. 
We hebben grote vooruitgang geboekt; een 
hervorming van de verzorgingsstaat waarbij 15 

de solidariteit weer in ere wordt hersteld 
door een nieuw evenwicht tussen 
overheidssteun en individuele 
verantwoordelijkheid. Samen hebben we een 
nieuwe inhoud gegeven aan de kernwaarden 20 

van de sociaal-democratie. De ‘nieuwe’ 
economie en de technologische 
vernieuwingen dagen ons uit ons opnieuw 
op dit evenwicht te bezinnen. (…) 
 
Net zoals de sociaal-democratie een cruciale 25 

bijdrage heeft geleverd aan de organisatie 
van het industriële kapitalisme en aan de 
verzoening van economische ontwikkeling 
met de normen van sociale rechtvaardigheid, 
zal zij nu richting moeten geven aan de 30 

internationale kennisintensieve  
diensteneconomie. Zij kan dit doen door een 
hoogwaardige verzorgingsstaat te creëren, 
waarbinnen een verantwoord kapitalisme 
kan functioneren, dat wil zeggen: waarin 35 

ruimte is voor sociale bescherming naast 
innovatief ondernemerschap. (…) 
 
En dat is nodig ook om deze 
gemeenschappelijke voorzieningen op een 

tekst 5 

tekst 6 
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verantwoord peil te houden. Ik wil niet 40 

wonen in een land waar de elite zich 
massaal afwendt van de publieke diensten. 
Waar mensen met geld hun eigen veiligheid 
kopen in hun bewaakte gemeenschappen, 
hun eigen gezondheidscentra en hun eigen 45 

particuliere elitescholen. Dit massale 
afwenden betekent in feite het einde van de 
solidariteit in onze samenleving. Is dat 
gevaarlijk? Ja, dat is uiterst gevaarlijk. Ons 
sociale contract is gebaseerd op solidariteit: 50 

de overheid int de belastingen en zorgt voor 
onontbeerlijke diensten voor ons allemaal. 

Zij die een hoger inkomen hebben, dragen 
meer bij.  
Volgens ons is dat rechtvaardig. Onze 55 

uitdaging, nu, is ervoor te zorgen dat de 
overheidsdiensten van zo hoge kwaliteit zijn 
dat niemand zich meer van het systeem wil 
afkeren. 
 
Ad Melkert was voorzitter van de PvdA-
fractie in de Tweede Kamer. 
Dit is een ingekorte en bewerkte versie van 
de inleiding die hij hield ter gelegenheid 
van het Maarten van Traa-debat.

 
bron: de Volkskrant van 1 april 2001 
 
 
Opgave 4 Ontwikkelingssamenwerking: globalisering 
 
 

Zin en onzin van de globalisering 
 
Betogers tegen globalisering zijn 
ervan overtuigd dat het geloof in de 
marktwerking is doorgeschoten. Maar 
staatssturing van economieën heeft 
ook veel rampen opgeleverd. 5 

 
Door onze redacteur 
Roel Janssen 
 
Rotterdam - De Nike’s en de T-shirts die de 
demonstranten in Genua dragen, de 
communicatie met gsm’s, de organisatie via 
internet en de herkomst uit alle mogelijke 
landen van de wereld zijn onbedoelde 10 

symbolen van de globalisering. De 
merkgympen en shirts worden vervaardigd 
in ontwikkelingslanden die daarmee 
deviezen verdienen. Net als de economie is 
het protest grenzeloos geworden. Waartegen 15 

richt dit protest zich? Tegen Het Systeem. 
Het Systeem is de integratie van landen in 
de wereldeconomie volgens de beginselen 
van open markten, vrij verkeer van 
goederen, diensten en kapitaal. De rol van 20 

overheden is hierbij beperkt. De ideologie 
die eraan ten grondslag ligt, wordt door 
tegenstanders aangeduid als 
‘neoliberalisme’ of ‘marktfundamentalisme’ 
om aan te duiden dat sprake is van een 25 

doorgeschoten geloof in marktwerking. 
Voorstanders zeggen dat na het tijdperk van 

de Koude Oorlog het tijdperk van de 
globalisering is aangebroken. (…) 
De ideologie van de globalisering werd het 30 

standaardrecept van instellingen zoals het  
Internationale Monetaire Fonds en de 
Wereldbank. (…) 
De reactie van de antiglobaliserings-
beweging kwam traag op gang. Misschien 35 

omdat het morele failliet van het 
Sovjetmodel ook daar doorwerkte, 
misschien omdat er begin jaren ‘90 niet veel 
op de beweerde zegeningen van de 
globalisering viel af te dingen. (…) 40 

Zorg om arbeidsomstandigheden, behoud 
van het ecologisch evenwicht en de nadruk 
op de sociale kant van ontwikkeling, vonden 
hun breekijzer in het verzet tegen 
globalisering.  45 

Hoewel protestbewegingen bij internationale 
bijeenkomsten zich al eerder hebben  
voorgedaan, krijgen ze nu pas een massaal 
karakter. 
(…)  
De vraag blijft: hebben de demonstranten 50 

gelijk? De overspannen beweringen van  
marktfundamentalisten dat de globalisering 
in afzienbare tijd de kloof tussen de rijke en  
arme landen zou dichten of dat open 
markten onder alle omstandigheden 55 

voordelen opleveren, zijn achterhaald. (…)

  
bron: NRC Handelsblad van 21 juli 2001 
 

tekst 7 
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Houding ‘antiglobalisten’ kan westers 
protectionisme in de kaart spelen 
 
Minister Eveline Herfkens wil met  
‘antiglobalisten’ in debat. In haar 
ogen helpt de wereldhandel de armste 
landen wel degelijk. 
 
Eén van de hoofdpunten van kritiek van de 5 

‘anti-globalisten’ luidt: de kloof tussen arm 
en rijk is de afgelopen decennia, gekenmerkt 
door versnelde globalisering, alleen maar 
groter geworden. Vrijhandel levert de 
armsten in ontwikkelingslanden niets op. 10 

Inderdaad groeit de afstand tussen rijke en 
arme landen hard (…). De armste landen  
blijven echter niet achter als gevolg van 
globalisering, maar juist omdat zij geen  
aansluiting kunnen vinden bij de 15 

wereldmarkt. 
(…) 
Uit allerlei onderzoek blijkt dat landen die 
wel weten te integreren in de wereldmarkt, 
erop vooruit gaan. Het probleem is dan ook 
niet globalisering, maar marginalisering. 20 

(…) 
Voor mij is de belangrijkste vraag: hoe kan 
globalisering zo gestuurd worden, dat ook 
de allerarmste landen ervan profiteren? In 
essentie is de redenering simpel: export is 
een van de belangrijkste factoren die 25 

bijdragen aan economische groei. En die is 
een noodzakelijke voorwaarde voor 
ontwikkeling. Export leidt tot inkomsten –
voor de producenten van de uit te voeren 
producten en voor de nationale overheid, via 30 

belastinginkomsten. Of deze inkomsten 
worden ingezet voor bijvoorbeeld sociale 
basisvoorzieningen hangt vervolgens  
sterk af van het beleid van die overheid.  
Mijn prioriteit is armoedebestrijding. Het 35 

allerbelangrijkste is dat er meer mensen 
boven de armoedegrens uitstijgen en in staat 
zijn een fatsoenlijk leven te leiden. Let wel: 
dit hoeft dus niet noodzakelijkerwijs te 

betekenen dat de kloof tussen arm en rijk 40 

kleiner wordt. 
Vrijhandel en economische groei leiden 
echter niet automatisch tot 
armoedebestrijding. Het is onmiskenbaar dat 
voortgaande globalisering en vrijhandel, 45 

naast winnaars, ook slachtoffers kent. 
Integratie in de wereldeconomie kan de 
ongelijkheid binnen landen, althans in de 
eerste fase, eerder vergroten dan verkleinen. 
De liberalisering van de visserij op het 50 

Victoriameer bijvoorbeeld betekende voor 
Oeganda een explosieve toename van  
buitenlandse investeringen. (…) 
  
Liberalisering betekent in mijn ogen ook 
niet dat de rol van de overheid verder 55 

uitgehold wordt. Integendeel. De rol van de 
publieke sector in ontwikkelingslanden moet 
versterkt worden. Bijvoorbeeld door een 
sociaal fonds te creëren voor hen die tussen 
de wal en het schip vallen. (…) 60 

Het is belangrijk dat ontwikkelingslanden 
meer tijd krijgen om zich aan te passen aan 
de eisen van de vrije markt. (…) 
 
Ik geloof in de kansen die markttoegang en 
integratie in de wereldmarkt bieden voor de  65 

armen. (…) Deze visie is niet onomstreden, 
zeker bij de ‘antiglobalisten’. Laat ik 
daarom een tegenvraag stellen: in welke 
strategieën geloven zij dan wel om de ruim 
een miljard mensen onder de armoedegrens 70 

een beter leven te geven? 
 
Eveline Herfkens was minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking. 
Dit artikel is een openingsstuk van de 
Internetdiscussie ‘Handelskansen voor 
Armen’ die op 20 oktober 2001 is begonnen. 
(www.handelskansenvoorarmen.nl).

 
bron: de Volkskrant van 22 oktober 2001 
 

tekst 8 

Einde 
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Tijdvak 1
Vrijdag 17 mei

9.00 –12.00 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een bronnenboekje. 

Vragenboekje 
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Opgave 1 Agressie in het openbaar vervoer 
 
 
Gebruik tekst 1 en de figuren 1 en 2 uit het bronnenboekje voor het beantwoorden van de 
vragen 1 tot en met 6. 
 
Op 6 januari 2000 heeft de directie van NS Reizigers met de vakbonden en de 
ondernemingsraad overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen om agressie rond 
treinen terug te dringen (zie tekst 1). 
Niet lang daarvoor had het NS-personeel het werk neergelegd uit protest tegen diverse 
geweldsincidenten in treinen of op stations. Diezelfde week nog was bij Harmelen een 
conducteur neergestoken door een zwartrijder. 
Op 7 januari overleed de 17–jarige Daniël van Cotthem na mishandeling op het perron in 
Vlaardingen.  
 
De discussie over agressie rond treinen vond aanvankelijk vooral plaats tussen de directie 
van de NS, de ondernemingsraad en de vakbonden.  

2p 1  Geef voor zowel de directie als het personeel aan wat het belang is van een goede aanpak 
van dit agressieprobleem. 
 
In de criminologie bestaat een aantal theorieën ter verklaring van criminaliteit. Enkele 
hiervan zouden het pakket maatregelen dat de NS zelf zal nemen theoretisch heel goed 
kunnen ondersteunen. 

3p 2  Leg uit welke theorie de voorgestelde NS-aanpak van agressie rond treinen onderbouwt.  
 
Stel dat voor de volgende drie delicten telkens de maximumstraf geëist wordt: 

• graffiti op en in de treinen; 
• neersteken conducteur; 
• zwartrijden. 

3p 3  Geef aan voor welke rechtbank of door welke rechter elk van deze delicten wordt 
behandeld. 
 
Uit de figuren 1 en 2 blijkt dat de meldingen van agressie (in het algemeen of tegen het 
personeel) behoorlijk zijn toegenomen en nergens zo hoog zijn als in ons land. 

4p 4  Welke onderzoeksmatige opmerkingen kun je maken bij de hoogte van het aantal meldingen 
van agressie in Nederland in vergelijking met het aantal meldingen in andere landen? 
Geef er twee. 
 
Bij het overleg tussen NS Reizigers en de vakbonden kwamen ook de bevoegdheden van de 
spoorwegpolitie (die dezelfde bevoegdheden heeft als gewone politie) aan de orde. Op het 
moment dat dit overleg plaatsvond, werd een conducteur in een trein neergestoken. Dit riep 
heftige emoties op. De woordvoerder van de Rotterdamse afdeling van een vakbond van 
spoorwegpersoneel zei in een eerste reactie „voorstander te zijn van preventief fouilleren.” 
Een uitspraak die hij later weer in moest trekken (Trouw van 5 januari 2000). 
Binnen de bestaande wetgeving mag de politie niet preventief fouilleren.  

2p 5  Wanneer mag de (spoorweg)politie, juridisch gezien, iemand fouilleren? 
 
Om het vraagstuk van de agressie in het openbaar vervoer te analyseren, kun je 
gebruikmaken van de benaderingswijzen of invalshoeken van maatschappijleer. 

4p 6  Welke twee benaderingswijzen zijn van toepassing op tekst 1? 
Formuleer bij elk van deze benaderingswijzen een analysevraag. Vermeld op welke passage 
in de tekst die analysevragen betrekking hebben.  
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Gebruik tekst 2 voor het beantwoorden van de vragen 7 tot en met 11. 
 
Boutellier wijst op de veranderde positie van het strafrecht. Hij ziet het strafrecht als 
„laatste normatieve bolwerk.” Rechtsregels, waaronder het strafrecht, hebben verschillende 
functies voor het samenleven van mensen. 

2p 7  Op welke functie van rechtsregels legt Boutellier kennelijk de nadruk? 
 
Boutellier betoogt dat de nodige herbezinning op het strafrecht er ook weer niet toe mag 
leiden dat maatschappelijke instituties buiten de discussie worden gehouden. Zie regels 24 
en 25 en regels 68–73. 

3p 8  Op welke maatschappelijke instituties heeft Boutellier het oog?  
Geef hiervan drie voorbeelden en leg uit in welke zin deze instituties kennelijk tekortschieten. 
 
Boutellier verwerpt de gedachte van het abolitionisme. 

3p 9  A Wat willen aanhangers van het abolitionisme met hun opvattingen bereiken? 
B Geef twee citaten uit de tekst waarin naar voren komt dat Boutellier abolitionisme 
afwijst.  
 

2p 10  Welke twee functies van straffen zijn onverenigbaar met de gedachte van het abolitionisme? 
 
PvdA en VVD verschillen vaak met elkaar van mening over de wenselijkheid van 
uitbreiding van repressieve middelen, zoals bijvoorbeeld meer bevoegdheden van de politie. 

4p 11  Welke van deze politieke partijen, PvdA of VVD, is eerder voorstander van uitbreiding van 
repressieve middelen en welke politieke partij, PvdA of VVD, is hierbij wat 
terughoudender?  
Licht je keuze toe door aan te geven wat kenmerkend is in de visie die deze partijen hebben 
op de aanpak van criminaliteit. 
 
 
 
Opgave 2 Politieke vernieuwing  
 
 
Maak gebruik van tekst 3 uit het bronnenboekje bij het beantwoorden van de vragen van 
deze opgave. 
 
F. Rutten opent het artikel met de opmerking dat de kiezers steeds minder belangstelling 
hebben voor de landelijke politiek. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom burgers 
weinig belangstelling hebben voor de politiek.  

2p 12  Formuleer twee hypothesen waarom burgers niet zoveel belangstelling hebben voor de 
politiek. 
 
De auteur noemt drie vernieuwingen om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Hij pleit 
voor meer directe democratie door referenda, minder politieke partijen en minder ministeries. 

2p 13  Leg uit welke van de drie voorgestelde vernieuwingen de grootste bijdrage zal leveren aan 
het vergroten van de representativiteit in de Nederlandse politiek. 
 
F. Rutten komt met de uitspraak: „Politici die referenda categorisch afhouden, getuigen van 
een tekort aan democratische gezindheid.” (regels 53–55). 

2p 14  Getuigt het van een tekort aan democratische gezindheid als je tegen het houden van 
referenda bent? 
Geef een toelichting bij het ,ja’-antwoord en een toelichting bij het ,nee’-antwoord. 
 

2p 15  Bij welke politieke partijen zijn de meeste voorstanders voor het houden van referenda te 
vinden? 
Noem er drie. 
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In het functioneren van de overheidsbureaucratie worden regelmatig verschillende 
knelpunten gesignaleerd. F. Rutten wijst in zijn artikel op een aantal van deze knelpunten. 

2p 16  Welke knelpunten in het functioneren van de overheidsbureaucratie herken je in tekst 3? 
Geef er twee. 
 
De voorstellen van F. Rutten voor politieke vernieuwingen komen mede voort uit 
veranderingen in de omgeving van het politieke systeem. 

2p 17  Noem uit de tekst twee omgevingsfactoren die volgens Rutten het realiseren van zijn 
voorstellen mogelijk maken.  
 
F. Rutten stelt drie vernieuwingen voor. Eén daarvan heeft betrekking op het terugbrengen 
van het aantal politieke partijen. „Het is voldoende als er twee grote partijen zijn plus een 
of twee kleine, principiële luizen in de politieke pels.” (regels 66–68). Hij geeft echter niet 
aan op welke wijze hij het aantal politieke partijen wil terugbrengen.  

2p 18  Leg uit waarom het huidige kiesstelsel niet zal leiden tot het ontstaan van twee grote 
politieke partijen. 
 

2p 19  Leg uit welk kiesstelsel wel kan leiden tot het verkleinen van het aantal politieke partijen in 
het parlement. 
 
Volgens F. Rutten kan het aantal ministeries worden gehalveerd en ook het aantal 
ambtenaren sterk worden verminderd. Zie regels 109–120.  

3p 20  Welke grote politieke partij zal zich in grote mate kunnen vinden in het terugbrengen van 
het aantal departementen en ambtenaren? 
Licht je antwoord toe op basis van een uitgangspunt van deze partij. 
 
 
 
Opgave 3 Ontwikkelingssamenwerking  
 
 
In 1998 werd Eveline Herfkens minister voor Ontwikkelingssamenwerking, nadat Jan Pronk 
die positie jarenlang had bekleed. Herfkens kwam tussen 1998 en 2000 met 
beleidsvoornemens die gedeeltelijk een verandering betekenden van het beleid van haar 
voorganger Pronk.  
 
In deze opgave komen de volgende kwesties aan de orde:  

• het inperken van het aantal hulpontvangende landen; 
• het toelaten van een vijfde medefinancieringsorganisatie, namelijk Foster Parents Plan 

Nederland; 
• het Europees landbouwbeleid en globalisering.  

 
Let op: pas vanaf vraag 25 heb je de teksten 4 tot en met 6 nodig. 
 
In het najaar van 1998 kondigde de minister voor Ontwikkelingssamenwerking aan het 
aantal landen dat van Nederland bilaterale hulp ontvangt drastisch te gaan beperken. Tot 
dan toe ontvingen 118 landen bilaterale hulp. Het kabinet wilde het aantal waarmee 
intensief wordt samengewerkt, terugbrengen tot ongeveer 20 en met een aantal landen een 
beperkte relatie aangaan (bron: brochure Kiezen voor Effect, ministerie van Buitenlandse 
Zaken). 
 
Naast humanitaire redenen kent het Nederlandse beleid van ontwikkelingssamenwerking 
politieke en economische redenen. 

2p 21  Noem een politieke en een economische reden waarom Nederland met veel landen een 
ontwikkelingsrelatie was aangegaan.  
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Herfkens heeft 20 arme landen geselecteerd voor het aangaan van een langdurige hulprelatie. 
Naast een bepaalde graad van armoede heeft Herfkens nog andere criteria gehanteerd voor 
de keuze van deze 20 arme landen. 

4p 22  A Noem twee andere criteria waaraan de landen moeten voldoen, willen ze in aanmerking 
komen voor een langdurige ontwikkelingsrelatie met Nederland. 
B Geef van één criterium aan waarom het een voorwaarde kan zijn voor duurzame 
armoedebestrijding in die landen. 
 
Veel geld voor ontwikkelingssamenwerking van de overheid wordt verdeeld via particuliere 
organisaties. De belangrijkste daarvan zijn de zogenoemde medefinancieringsorganisaties 
(MFO’s). Eind 1999 kwam minister Herfkens met het voorstel Foster Parents Plan toe te 
voegen aan de medefinancieringsorganisaties.  
Tot 2000 bestonden er vier medefinancieringsorganisaties: Novib, Icco, Cordaid en Hivos.  

1p 23  Leg uit dat deze organisaties stammen uit het verzuilde Nederland. 
 
Over het belang van MFO’s schreef het Tweede-Kamerlid Farah Karimi van GroenLinks in 
de Volkskrant van 14 januari 2000: „Het betrekken van particulieren bij 
ontwikkelingssamenwerking is van groot belang voor het draagvlak hier, maar nog 
belangrijker voor het ontwikkelingsproces in ontwikkelingslanden.” 

2p 24  Noem twee kenmerken van de aanpak van MFO’s in ontwikkelingslanden.  
 
Zie tekst 4. 
Om de betrokkenheid van burgers bij ontwikkelingssamenwerking te stimuleren, maken de 
MFO’s onder andere gebruik van de massamedia. In advertenties en tv-programma’s vragen 
ze aandacht voor de situatie van mensen in de Derde Wereld. De MFO’s zijn zich bewust 
van het feit dat door het geven van informatie over de Derde Wereld een bepaalde 
beeldvorming kan ontstaan. 

3p 25  A Met welke spanningsverhouding worden de MFO’s geconfronteerd bij het vervaardigen 
van hun tv-spotjes of reclamemateriaal? 
B Leg uit hoe de Novib in haar advertentie - tekst 4 - met deze spanning is omgegaan. 
 
Zie tekst 5. 
In een ingezonden artikel in de Volkskrant breekt Herfkens een lans voor het slechten van 
handelsbarrières door rijke landen ten gunste van het toelaten van producten uit 
ontwikkelingslanden. In tekst 5 staat een fragment uit haar artikel. 

2p 26  Met welke zaken heeft de Nederlandse minister voor ontwikkelingsbeleid in haar beleid 
volgens tekst 5 rekening te houden? 
 
Nederland voldoet volgens Herfkens - als een van de weinige landen - aan de wereldwijde 
afspraken over de omvang van de hulp (regels 21–24 uit tekst 5). 

2p 27  Wat houdt die afspraak in én binnen welke internationale organisatie is deze afspraak gemaakt? 
 
Volgens Herfkens probeerde Nederland op verschillende manieren de belangen van 
ontwikkelingslanden te behartigen (zie regels 40–46 uit tekst 5). Eén maatregel staat al in 
de tekst, namelijk het verschaffen van vrije toegang tot westerse markten aan producten van 
ontwikkelingslanden. 

2p 28  Geef twee voorbeelden van andere maatregelen die Nederland in internationaal verband kan 
voorstellen en die rekening houden met de belangen van ontwikkelingslanden. 
 
Zie tekst 6.  
De jaarvergaderingen van WTO, het IMF en de Wereldbank gaan de laatste jaren gepaard 
met felle demonstraties. Ook verschillende ontwikkelingslanden en 
ontwikkelingsorganisaties hebben kritiek op de werkwijze van deze organisaties. 

2p 29  Van welke ontwikkelingsstrategie gaan IMF, Wereldbank en WTO uit? 
Licht je antwoord toe aan de hand van tekst 6.  
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Er bestond in het verleden en er is nog steeds veel kritiek op het beleid van het IMF en de 
Wereldbank. 

4p 30  Wat was/is de inhoud van de kritiek op de manier waarop het IMF en de Wereldbank hun 
taken uitoefenen? 
Ga in je antwoord zowel uit van taken van het IMF als van taken van de Wereldbank. 
 
Globalisering kan, naast economische, ook sociaal-culturele effecten hebben op 
derdewereldlanden. 

2p 31  Noem twee effecten op cultureel gebied in derdewereldlanden die als gevolg van 
toenemende globalisering kunnen optreden en geef van ieder effect een voorbeeld. 
 
 
 
Opgave 4 Europese integratie 
 
 
In december 2000 vond in de Franse stad Nice de halfjaarlijkse top plaats van de Europese 
regeringsleiders en staatshoofden. Zo’n vergadering is de traditionele afsluiting van het 
voorzitterschap van de EU, dat elk half jaar per land wisselt. In de periode juli-
december 2000 was het de beurt aan Frankrijk. Het land heeft de afsluitende top moeten 
voorbereiden en krijgt de kous op de kop als de lidstaten niet tot besluiten komen. Met 
hangen en wurgen is dat uiteindelijk wel gelukt, maar de heftige discussies legden een grote 
verdeeldheid tussen de leiders bloot (naar NRC Handelsblad van 11 december 2000). 
 
Zeer moeizaam kwamen de EU-landen tot overeenstemming. 

1p 32  Geef een reden waarom de EU-landen vaak moeilijk tot overeenstemming komen. 
 
De EU wil uitbreiden. Uiterlijk in 2003 moet de Unie klaar zijn om zes nieuwe lidstaten toe 
te laten: Polen, Hongarije, Slovenië, Estland, Tsjechië en Cyprus. De onderhandelingen met 
deze landen zijn nog niet afgerond, al kan er weinig meer misgaan. Binnen de organisatie 
van de EU is hervorming nodig om uitbreiding met nieuwe lidstaten mogelijk te maken 
(naar NRC Handelsblad van 11 december 2000). 

2p 33  Welke belangen zijn er gediend bij een uitbreiding van de EU? 
Noem er twee. 
 
Eén van de uitgangspunten van het Nederlands EU-beleid is dat het Europees Parlement 
meer invloed moet krijgen.  

2p 34  A Welke term gebruikt men om onder andere de geringe invloed van het Europees 
Parlement aan te duiden? 
B Geef een voorbeeld van een voorstel om het Europees Parlement meer invloed te geven 
op de besluitvorming in de EU. 
 
 

 
Einde 
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Opgave 1 Agressie in het openbaar vervoer 

Pakket maatregelen tegen agressie

De directie van NS Reizigers, de 
vakbonden en de ondernemingsraad 
bereikten vorige week 
overeenstemming over een uitgebreid 
pakket maatregelen tegen agressie. De 5

maatregelen zijn vooral gericht op 
verbetering van de veiligheid op 
stations en in risicotreinen.  
NS Reizigers trekt daar jaarlijks zo’n
veertig miljoen gulden extra voor uit, 10

naast de ongeveer zestig miljoen 
gulden die het bedrijf per jaar uitgeeft 
aan de bestrijding van agressie. 

De belangrijkste afspraak is dat er zo snel 15

mogelijk ruim vierhonderd arbeidsplaatsen 
bijkomen die speciaal worden ingezet om 
agressie te voorkomen en te bestrijden. Dit 
maakt het mogelijk om het toezicht en de 
controle in de treinen uit te breiden en er 20

kunnen op de stations vaker kaartcontroles 
plaatsvinden. 
Verder vertrekken agressietreinen alleen 
als er twee conducteurs op zitten, (…). 
Op alle maximum servicestations wordt 25

tenminste één open balie voorzien van een  
afsluitbare avondvoorziening of nachtloket. 
Als er één persoon dienst doet achter de 
open balie, wordt de balieruimte gedurende 
de openingsuren via camera’s actief gevolgd. 30

Alle servicemedewerkers krijgen de 

beschikking over goede  
communicatiemiddelen waarmee zij onder 
meer rechtstreeks hulp kunnen inroepen. De 
balies krijgen noodknoppen. (…) 35

Omdat agressie jegens NS’ers en klanten deel 
uitmaakt van een breder maatschappelijk 
probleem, wil NS Reizigers de  
samenwerking met de overheid, politie en 40

justitie verbeteren. Zo worden er hernieuwde 
afspraken gemaakt met de (spoorweg)politie 
over de tijd waarbinnen er ondersteuning  
moet zijn na een verzoek om assistentie. Ook 
gaat NS Reizigers praten over een intensieve 45

juridische vervolging van daders. Verder 
wordt de mogelijkheid onderzocht om 
veroorzakers van overlast een trein- of 
stationsverbod op te leggen. Er komt een 
scenario voor de aanpak van agressie en 50

specifieke probleemstations of 
probleemlijnen, waarbij gemeente, 
(spoorweg)politie en NS nauw  
samenwerken. 
Ook met de consumentenorganisaties vindt 55

geregeld overleg plaats over de beheersing 
van agressie op en rond de stations. NS 
Reizigers, de vakbonden en de OR gaan de 
minister van Verkeer en Waterstaat vragen 
om een (financiële) bijdrage aan de anti-60

agressiemaatregelen. De minister heeft al 
aangegeven hiervoor open te staan.  

bron: De Koppeling. Weekblad voor de Nederlandse Spoorwegen, jaargang 39, 14 januari 2000 

tekst 1 
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Tot midden 1998 meldde treinpersoneel agressie van reizigers via formulieren die het moest 
invullen na zijn dienst. Sindsdien kunnen conducteurs de meldingen al tijdens de rit 
invoeren in hun computertje, de rail-pocket. Deze laagdrempeliger manier van rapporteren 
heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal meldingen. 

 bron: NRC Handelsblad van 6 januari 2000 

 bron: Algemeen Dagblad van 7 januari 2000 

figuur 1 

figuur 2 
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Veiligheid kan niet alleen met strafrecht worden 
afgedwongen

H. Boutellier, sociaal-psycholoog 
Vrije Universiteit  
------------------------------------------------- 

(...). Zwembaden, scholen, het openbaar 
vervoer en de straat zijn geen rustig bezit 
meer van burgers, maar zijn risicovolle 
plekken geworden. Niet overal, maar wel 
dusdanig vaak dat de alarmbel regelmatig 5

wordt geluid. Deze situatie kan worden 
betreurd, maar zet niettemin druk op het 
overheidsbeleid. En naarmate deze druk 
toeneemt worden de repressieve voorstellen 
wilder. 10

Het strafrecht neemt hier een belangrijke 
positie in. Lange tijd heeft men zich in 
Nederland kunnen baseren op het  
ideaalbeeld van het strafrecht als uiterste 
middel. De overheid trad repressief op indien 15

andere middelen (...) niet afdoende bleken. 
Strafrechtgeleerden legden zich dan ook in 
belangrijke mate toe op de waarborgen 
waarmee strafrechtelijk optreden moest 
worden omkleed. De brutaalsten onder hen 20

dachten zelfs dat we het zonder konden 
stellen (...). Maar dat is verleden tijd. 

Omdat de traditionele disciplinerende 
instituties (...) in vergaande mate zijn 25

ontvoogd, is het strafrecht zo ongeveer het 
laatste, voor iedereen geldende normatieve 
bolwerk van de Nederlandse samenleving. In 
plaats van een perifere rol heeft het strafrecht 
daardoor een centrale sociale functie 30

gekregen. De verboden van het strafrecht 
vormen meer dan ooit de toetssteen voor de 
inrichting van de sociale orde (...). 
De onrust omtrent veiligheid leidt tot een 
roep om meer strafrechtelijke repressie. 35

Tegenover het geweld van de straat eist  
men navenant geweld van de staat (...). 

Het utopische ideaal van de jaren ’70 dat het 
gebruik van het strafrecht tot een minimum 
zou kunnen worden teruggedrongen is 40

vervangen door een ander, net zo min 
realistische neiging om veiligheid langs 
strafrechtelijke weg af te dwingen (...). 
Vreemd genoeg wordt in de strafrechtelijke 
wereld weinig gereflecteerd over de 45

veranderde positie van haar instituties. 
Strafrechtgeleerden houden vast aan het 
beeld van ’de ultieme remedie’, en beperken 
zich veelal tot wat tegensputteren bij - wat 
louter wordt begrepen als - een verdere 50

oprekking van de strafrechtelijke 
bevoegdheden. Tegelijkertijd wordt het 
strafrechtelijk beleid veelal door incidenten 
bepaald, waarbij de verleiding groot is 
klakkeloos tegemoet te komen aan de eisen 55

van media, politiek en burgers. Het wordt  
tijd voor een fundamentele doordenking van 
de positie van het strafrecht, en met name 
van politie en justitie, in het sociale beleid. 
De strafrechtelijke wereld kan niet meer om 60

haar instrumentele normatieve functie heen. 
Daarvoor is de urgentie van het 
veiligheidsprobleem te groot. Maar de 
oprechte roep om een veilige samenleving 
mag niet worden versmald tot een debat 65

tussen meer bevoegdheden eisende 
commissarissen van politie en 
tegenstribbelende strafrechtjuristen. Ook 
andere maatschappelijke organisaties (...) 
zijn in het geding. De normatieve 70

uitgangspunten die achter het materiële 
strafrecht schuil gaan, kunnen ook door 
andere instituties worden gedragen.

  bron: NRC Handelsblad van 11 januari 2000 

tekst 2 
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Opgave 2 Politieke vernieuwing

Drievoudige vernieuwing moet vertrouwen in politiek 
herstellen

De discussie over de politieke 
vernieuwing moet weer worden 
vlotgetrokken. Alleen ingrijpende 
maatregelen kunnen het vertrouwen van 
de burger in de politiek herstellen, meent 5

F. Rutten. Hij pleit voor een referendum, 
minder partijen en minder ministeries. 

De kiezers hebben steeds minder 
belangstelling voor de landelijke politiek. 10

Ook daalt hun vertrouwen dat de regering 
over voldoende bestuurskracht beschikt om 
grote beleidsvraagstukken - onder meer bij 
het verkeer en de gezondheidszorg - goed 
aan te pakken. Het is daarom tijd voor de 15

volgende drie vernieuwingen, die onderling 
samenhangen: 
• meer directe democratie door referenda, 
• minder politieke partijen, 
• minder ministeries. 20

Wat betreft de referenda kunnen jaarlijks één 
of meer principiële en zwaarwegende  
kwesties in een volksraadpleging aan de 
burgers worden voorgelegd. De technische 
mogelijkheden staan daarvoor ter  25

beschikking. De kennisvoorsprong van 
overheden en belangengroepen op de  
gewone burgers vermindert. 
In een pluriforme samenleving waarin het 
kennisniveau bij brede lagen van de  30

bevolking sterk is gestegen, verschuift het 
zwaartepunt van ideologie naar een zakelijke 
analyse van feitelijke samenhangen. De 
revolutionaire ontwikkeling van de 
informatietechnologie brengt die analyse 35

onder handbereik van velen. 
Daardoor wordt het goed mogelijk de  
burgers op vruchtbare wijze mee te laten 
bepalen welke richting op een aantal 
beleidsterreinen dient te worden gevolgd.  40

Het is nu al zo, dat de politieke partijen zich 
bij gevoelige kwesties in hoofdzaak baseren 
op een inschatting van de publieke opinie.  
De besluitvorming kan worden verbeterd 
door niet te varen op informele, gebrekkige 45

opiniepeilingen maar op goed  
georganiseerde referenda. 
De politieke partijen kunnen zich dan 
concentreren op de vele bestuurlijke 
kwesties van minder ingrijpende aard. Door 50

wijze zelfbeperking kan de politiek het 
vertrouwen van de burgers herwinnen. 
Politici, die referenda categorisch afhouden, 
getuigen van een tekort aan democratische 

gezindheid. 55

Het aantal politieke partijen is te groot. De 
ingewikkelde partijverhoudingen zijn mede 
bepaald door uiteenlopende 
beginselprogramma’s. In de praktijk spelen 60

die programma’s echter een ondergeschikte 
rol. De bedoelde referenda maken de rol van 
gedetailleerde beginselprogramma’s nog 
geringer. Mede daardoor komt een 
vereenvoudiging van het partijpolitieke  65

stelsel binnen bereik. Het is voldoende als er 
twee grote partijen zijn plus een of twee 
kleine, principiële luizen in de politieke pels. 
Het partijstelsel kan het beste op twee benen 
lopen: een sociaal-democratische partij met 70

rode vlag en een liberale partij met blauwe 
vlag.  
(…)
In een politiek stelsel met twee grote partijen 
zal als regel één partij de meerderheid  75

hebben en alleen kunnen regeren. De 
lijsttrekker en premier zal dan echt 
gelegitimeerd zijn om leiding te geven aan 
zijn kabinet. In een televisiedemocratie is dat 
de werkwijze die door de burgers als  80

normaal wordt aangevoeld. Aldus kan het 
kabinet ook functioneren als een raad van 
bestuur zonder overmatige verkokering  
tussen departementen. 
Thans leidt de verkokering ertoe, dat het 85

beleid veel te traag reageert op nieuwe 
omstandigheden. De hardnekkige problemen 
op het gebied van de arbeidsongeschiktheid, 
de gezondheidszorg, de infrastructuur, het 
onderwijs en de zorg voor ouderen zijn het 90

gevolg van onvoldoende besluitvaardigheid 
van de betrokken ministeries. 
Bij de beleidsbepaling wordt de dienst 
uitgemaakt door één departement in 
samenspraak met kleine belangengroepen en 95

vakbonden. Invloedrijke pressiegroepen 
remmen de nodige beleidsvernieuwingen af 
ter wille van hun veelal kleine, professionele 
achterban. Wetenschappelijke 
onderzoekingen tonen aan dat de verkokerde 100

wijze waarop in ons land op deze terreinen 
het beleid wordt bepaald tot ernstige 
stoornissen móet leiden. 
De organisatie van de beleidsbepaling moet 
daarom drastisch worden veranderd. De 105

ministerraad moet als een raad van bestuur 
van generalisten gaan functioneren. Dit kan 
alleen als de minister-president echt leiding 
kan geven zonder politieke blokkades. Dit 

tekst 3 
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vergt dat het aantal ministeries wordt 110

gehalveerd én dat de ministers allen 
afkomstig zijn uit dezelfde grote partij. 
Een aanvullend argument voor halvering van 
het aantal departementen is dat de 
hoofdlijnen van het beleid steeds meer in 115

Brussel worden bepaald. Verder worden 
steeds meer uitvoerende diensten buiten de 
departementen geplaatst. Aldus hoeven op de 
’kern-ministeries’ niet meer dan tien- à 
vijftienduizend ambtenaren over te blijven. 120

Dat is de omvang van een niet al te grote 

onderneming die heel wel door een Raad van 
Bestuur van zeven personen kan worden 
bestuurd. 

125

F. Rutten was secretaris-generaal van het 
ministerie van Economische Zaken en 
voorzitter van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid.
(…).

  bron: de Volkskrant van 9 augustus 2000

Opgave 3 Ontwikkelingssamenwerking

GAAP … GAAP … ROUTINE.
Gewoontes. 

We hebben ze allemaal. 
98% van ons wordt elke dag wakker in zijn eigen bed. 

43% drinkt voordat ze naar het werk gaan een kop koffie. 
(En 56% van de paren heeft bij voorkeur seks in de ochtend.) 

De meeste routines zijn noodzakelijk voor stabiliteit. 
Maar het liefst doorbreken wij ze. 

In andere delen van de wereld zijn routines een luxe. 
Bijvoorbeeld in Bosnië, waar mensen uit hun gemeenschap worden gedreven. 

Noodgedwongen moeten ze in een totaal vreemde omgeving iets nieuws opbouwen. 
Maar ook hun nieuwe plek garandeert geen zekerheid. 

Wanneer je geen thuis hebt, wat heb je dan? 
De routine van op dezelfde plek wakker worden is dan je grootste droom. 

Deze vergelijking leidt tot een belangrijke vraag: hoe groot is jouw wereld? 
Bij Novib zorgen wij ervoor dat het geld wat we hebben naar die plekken gaat waar het  

op dat moment het meest nodig is. 
We doen dit met hulp van lokale organisaties van over de hele wereld. 

Wij hopen dat jij je wereld wilt vergroten. 
Je kunt dit doen door naar www.novib.nl te gaan. 

Of door nu te storten op giro 100200. 

  (HOE GROOT IS JOUW WERELD? N(o)vib)

  bron: de Gelderlander van 27 juni 2001 

tekst 4 
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EU-landbouwbeleid geen ’goed bestuur’ 

Het landbouwbeleid mag juridisch 
gelegitimeerd zijn sinds de Uruguay 
Ronde, maar daarom is het nog geen 
voorbeeld van goed bestuur.
Eveline Herfkens breekt in dit artikel 5

een lans voor het slechten van 
handelsbarrières ten gunste van 
producten uit ontwikkelingslanden. 
(…)
Het stellen van hoge eisen aan 10

ontwikkelingslanden verplicht ons om des te 
scherper te kijken naar ons eigen 
overheidsbeleid. We moeten veel 
consequenter de vraag stellen: zijn we met 
ons eigen landbouwbeleid, handelsbeleid, 15

visserijbeleid of financieel beleid bezig de 
armste groepen in de rest van de wereld een 
kans te geven of halen we daarmee juist alle 
hulpinspanningen onderuit? 
Hulp is belangrijk, met name in de 20

allerarmste ontwikkelingslanden. En 
Nederland voldoet - als een van de weinige 
landen - aan de internationale afspraken 

over de omvang van de hulp. Maar om echt 
vooruitgang te boeken in de wereldwijde 25

armoedebestrijding is hulp niet voldoende. 
Wereldwijd beloopt de officiële hulp nu 
ongeveer 55 miljard dollar per jaar. Volgens 
de Wereldbank zou alleen al het afschaffen 
van het protectionisme in de landbouw van 30

de OESO-landen de ontwikkelingslanden 
per jaar 40 miljard dollar extra opleveren. 
De Nederlandse regering heeft het enorme 
belang van een samenhangend, ’coherent’, 
beleid ten aanzien van ontwikkelings-35

samenwerking onderkend en opgenomen in 
het regeerakkoord. Op basis daarvan heb ik 
met ondermeer de collega’s Zalm, Brinkhorst 
en Ybema al verschillende keren goede  
zaken kunnen doen. Nederland speelde zo 40

een voortrekkersrol in de schuldendiscussie, 
stelt regelmatig lastige vragen in de  
Europese landbouwraad en probeerde in en 
na de WTO-top in Seattle de belangen van 
ontwikkelingslanden nadrukkelijk mee te 45

behartigen.

bron: ontleend aan een artikel van minister Herfkens in de Volkskrant van 8 juli 2000 

WTO vindt globalisering een uitkomst voor Derde Wereld

Globalisering maakt de armoede in de 
Derde Wereld niet erger. Integendeel, 
vrije handel is een belangrijke uitweg uit 
de ellendige situatie waarin de inwoners 
van veel derdewereldlanden zich 5

bevinden, concludeert de Wereldhandels-
organisatie (WTO) in een grootschalige 
studie naar de relatie tussen handel en 
armoede.

10

Globalisering roept wereldwijd veel  
protesten op. De jaarvergadering van de  
WTO in Seattle werd om deze reden 
verstoord door tienduizenden demonstranten. 
Ook tijdens de voorjaarsvergadering van  15

IMF en Wereldbank in Washington waren 
opnieuw duizenden mensen op de been tegen 
de globalisering. Maar volgens de WTO zijn 
veel demonstranten niet goed geïnformeerd. 
De handelsorganisatie ziet het als haar taak 20

om wereldwijd burgers ervan te overtuigen 
dat globalisering ’goed’ is. Een maandag 
gepubliceerde studie moet hieraan een 
bijdrage leveren. 
(…)25

De WTO is bezorgd over de groeiende 
armoede in de wereld. Bijna 3 miljard 
mensen, een kwart van de wereldbevolking 
leven van minder dan 2 dollar per dag. De 
enige uitweg uit armoede is economische 30

groei van derdewereldlanden en  
globalisering bevordert die economische 
groei, zo stelt de WTO. 
(…)
Het inkomensverschil tussen de arme en  35

rijke landen neemt toe, zo meldt de studie. 
Maar toch lopen sommige arme landen, 
vooral in Oost-Azië, in op het rijke Westen. 
De WTO stelt dat ontwikkelingslanden met 
een open economie meer kans hebben om het 40

inkomensverschil met het rijke Westen in te 
lopen dan ontwikkelingslanden met een 
gesloten economie. 
(…)
Het rapport concludeert dat er altijd 45

verliezers zullen zijn van het openen van de 
grenzen van een land. Dat zijn echter niet de 
armen. (…)

  bron: de Volkskrant van 20 juni 2000 

tekst 5 

tekst 6 

Einde 
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Woensdag 19 juni

9.00 –12.00 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

Onderwijs 

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. 

Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te

behalen; het examen bestaat uit 30 vragen.

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Bij dit examen hoort een bronnenboekje. 

Vragenboekje 
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Opgave 1 Ontwikkelingssamenwerking  

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de voorlichtingsbrochure kiezen voor effect, 

Ontwikkelingssamenwerking in 2000 uitgegeven. Daarin staan de hoofdlijnen van het 

ontwikkelingsbeleid voor de periode 1998–2002 beschreven. Tekst 1 bevat een gedeelte van 

deze brochure. 

Ga uit van tekst 1 bij het beantwoorden van de vragen van deze opgave. 

In de brochure wordt gesproken over ontwikkelingshulp (regel 3) en 

ontwikkelingssamenwerking (regel 12). Hoewel deze begrippen vaak door elkaar worden 

gebruikt, gaat het om twee verschillende begrippen. 

4p 1 A Geef het verschil aan tussen ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking.  

B Geef twee citaten uit paragraaf 2. Duurzame armoedebestrijding die kenmerkend zijn 

voor ontwikkelingssamenwerking. 

De afgelopen decennia zijn er verschillende ontwikkelingsstrategieën geformuleerd om 

onderontwikkeling in arme landen terug te dringen. Er wordt onder andere onderscheiden: 

de kapitalistische strategie, de socialistische strategie, de basisbehoeftenstrategie en de 

strategie van self-reliance. 

De Nederlandse regering kiest vanaf het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw 

voor de doelstelling van duurzame armoedebestrijding (zie paragraaf 2). In dit model van 

duurzame armoedebestrijding zijn kenmerken van de vier genoemde strategieën terug te 

vinden. 

4p 2  Leg van twee van de vier bovengenoemde ontwikkelingsstrategieën uit welk kenmerk je van 

toepassing vindt op het model van duurzame armoedebestrijding. 

„Ook in het wereldwijde economische verkeer zijn aanpassingen nodig om te voorkomen 

dat landen, volkeren en culturen in de marge verdwijnen.” (regels 27–30) 

3p 3  Welke economische aanpassingen zijn nodig om te zorgen dat ontwikkelingslanden, meer 

dan nu het geval is, kunnen profiteren van de wereldhandel? 

Geef daarvan drie voorbeelden. 

Zie paragraaf 3. De verdeling van het budget en paragraaf 4. De selectie.

Nederland wil met 18 ontwikkelingslanden intensief en langdurig samenwerken. 

Bij de selectie is in eerste instantie gelet op drie zaken (regels 69–72). 

3p 4  Welke drie zaken zullen een rol hebben gespeeld bij de selectie van deze 18 landen? 

Geef per zaak een reden voor de selectie van deze landen. 

”Het budget van Ontwikkelingssamenwerking is in het regeerakkoord vastgesteld op 0,8% 

van het Bruto Nationaal Product” (regels 53–55). Met een aantal vergelijkbare landen, zoals 

de Scandinavische landen, geeft Nederland van de rijke landen naar verhouding het meest 

aan ontwikkelingssamenwerking.  

2p 5  Welk politiek-strategisch motief heeft Nederland daarvoor? 

Naast een politiek-strategisch motief speelden/spelen bij ontwikkelingssamenwerking 

andere motieven een rol. Dat zijn onder andere: humanitaire/ethische motieven, 

economische motieven en ecologische motieven. 

6p 6  Geef van deze drie soorten motieven aan in welke mate elk soort motief een rol speelt in het 

ontwikkelingsbeleid van het tweede kabinet-Kok (1998–2002). 

Verwerk in je antwoord een kenmerk van het ontwikkelingsbeleid onder minister Herfkens. 

(Niet alle kenmerken van het ontwikkelingsbeleid staan in tekst 1.)  

Naast bilaterale ontwikkelingssamenwerking met diverse landen, gaat veel hulp van 

Nederland naar internationale organisaties zoals de VN en de Wereldbank. 

2p 7  Welke redenen voert Nederland aan om via deze internationale organisaties geld te besteden 

aan ontwikkelingssamenwerking? Geef er twee. 
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Een derde van het budget van Ontwikkelingssamenwerking gaat naar particuliere 

organisaties, waaronder de zogenoemde Medefinancieringsorganisaties (MFO’s) zoals 

Novib, Icco, Hivos en Bilance (regels 63–64). 

2p 8  Waarom past het financieren van MFO’s door de overheid goed bij een beleid dat zich richt 

op duurzame armoedebestrijding?  

Betrek in je antwoord de doelstelling en werkwijze van deze organisaties. 

Als particulier kun je naast geldelijke steun aan vele ontwikkelingsorganisaties, ook op een 

andere wijze een bijdrage leveren aan ontwikkelingssamenwerking, bijvoorbeeld door het 

kopen van Max Havelaarkoffie.  

2p 9  Leg uit waarom het kopen van Max Havelaarkoffie een nuttige bijdrage is aan 

ontwikkelingssamenwerking. 

In juni 2000 ontstond in de media het beeld dat de minister van Landbouw, Brinkhorst, en 

zijn collega Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking het niet helemaal eens waren over 

het Europees landbouwbeleid. Herfkens heeft dat beleid ’schandalig’ genoemd, omdat het 

de ontwikkelingslanden benadeelt, waarna Brinkhorst Herfkens beschuldigde van 

’simplisme’ (bron: de Volkskrant van 28 juni 2000). 

De vraag is of het Europees landbouwbeleid werkelijk de ontwikkelingslanden benadeelt. 

Onder andere ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

hebben juist gesteld dat de Europese markt wagenwijd openstaat voor het overgrote deel 

van de Afrikaanse landbouwproducten (bron: de Volkskrant van 2 juni 2000). 

2p 10  Aan welk verdrag tussen de EU en een groot aantal ontwikkelingslanden ontlenen deze 

ambtenaren hun bewering dat de Europese markt openstaat voor het overgrote deel van de 

Afrikaanse landbouwproducten? 

Licht dit verdrag toe. 

Opgave 2 Discussie over de monarchie 

De laatste tijd is er een publiek en politiek debat over de monarchie. Op 7 april 2000 startte 

de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, Thom de Graaf, het debat over de 

monarchie.  

Zie de teksten 2 tot en met 4. 

De politieke besluitvorming kun je beschrijven volgens het barrièremodel.  

4p 11 A Welke barrières in het politieke proces zijn genomen als er inderdaad een 

grondwetswijziging (regels 18–20 in tekst 3) zou komen? 

B Welke barrière in het politieke proces zal het voorstel van De Graaf waarschijnlijk niet

halen? 

Licht je antwoord toe. 

De Graaf deed in de uitzending van het RTL-4-journaal allerlei voorstellen om de invloed 

van de koningin terug te brengen. Zo zei hij dat de koning geen voorzitter meer dient te zijn 

van de Raad van State. Hij wil dat het (toekomstige) staatshoofd een meer ceremoniële rol 

krijgt.  

2p 12  Welke twee van de huidige rollen van de koningin – naast voorzitter van de Raad van State - 

zal het staatshoofd niet meer uitoefenen bij een louter ceremoniële rol? 

De koning is formeel voorzitter van de Raad van State.  

2p 13  Noem een taak van de Raad van State in het proces van wetgeving en een taak van de Raad 

van State in de bestuursrechtspraak. 

Naast formele zaken waaraan de koningin macht kan ontlenen, beschikt zij ook over 

informele machtsbronnen.  

2p 14  Noem twee informele machtsbronnen op grond waarvan de koningin invloed kan 

uitoefenen. 
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De macht van de koning(in) is in ons staatsbestel beperkt. 

3p 15  Hoe noemen we een staatsbestel waarin de macht van de koning(in) beperkt is en geef twee 

kenmerken van dit bestel waaruit die beperkte macht van de koning(in) blijkt. 

3p 16 A Wat houdt het begrip politieke cultuur in? 

B Geef aan dat de discussie over de monarchie ook een aspect is van de verandering van de 

politieke cultuur in Nederland. 

2p 17  Leg uit waarom juist een partij als D66 de discussie heeft geopend over de rol van de 

koningin. 

GroenLinks en de Socialistische Partij zijn voorstander van een democratisch gekozen 

staatshoofd. Er bestaan echter tussen gekozen staatshoofden c.q. presidenten in de wereld 

grote verschillen in bevoegdheden. Zo vervult de president in Duitsland hoofdzakelijk een 

ceremoniële functie, terwijl de gekozen president in de Verenigde Staten vergaande 

bevoegdheden heeft. In de VS is sprake van een presidentieel stelsel.  

Vergelijk het Nederlandse parlementair stelsel met het presidentiële stelsel van de 

Verenigde Staten. 

4p 18  Beschrijf twee kenmerkende verschillen tussen beide stelsels. 

Opgave 3 Criminaliteit in Nederland  

In 1999 schreef Winnie Sorgdrager een boek over haar ministerschap, getiteld ’Een 

verantwoordelijke minister’. Zij was minister van Justitie in het eerste kabinet-Kok (1994-1998). 

Deze opgave is opgebouwd aan de hand van fragmenten uit het boek waarin ze de ontwikkelingen 

op het gebied van criminaliteit en strafrecht in Nederland van de afgelopen jaren schetst. 

Bij deze opgave horen de teksten 5 tot en met 7 en de diagrammen 1 tot en met 8.  

Zie regels 1–7 uit tekst 5.

4p 19 A Geef twee redenen waarom een officier van justitie kan beslissen een zaak niet voor de 

rechter te brengen. 

B Welk beginsel ligt ten grondslag aan deze redenen en wat houdt dit beginsel in? 

Het criminaliteitsniveau in Nederland is in de jaren tachtig sterker gestegen dan elders in 

Europa (regels 26–35 uit tekst 5). Eén van de manieren om het criminaliteitsniveau uit te 

drukken, gebeurt via politiecijfers. 

2p 20  Noem twee factoren die het moeilijk maken om politiecijfers van verschillende landen goed 

met elkaar te vergelijken. 

Sorgdrager stelt de vraag waarom het criminaliteitsniveau in Nederland zoveel sterker is 

gestegen dan elders in Europa. Ze noemt zelf al een aantal verschijnselen dat een deel van 

de stijging kan verklaren zoals de groei van de bevolking, meer goederen om te stelen en 

drugsproblematiek. Zie tekst 5 regels 26–35. Voor de verklaring van de sterke toename van 

criminaliteit in Nederland baseert men zich op verschillende theorieën. 

4p 21  Leg uit welke theorieën een samenhang kunnen verklaren tussen de relatief sterke stijging 

van criminaliteit in Nederland en de veranderingen in de Nederlandse samenleving. 

Noem in je antwoord twee theorieën. 

In regels 45–64 uit tekst 5 bespreekt Sorgdrager een in het dagblad Trouw gepubliceerd 

onderzoek over het vertrouwen van de bevolking in politie en justitie.  

Sorgdrager denkt dat „er bij de methode en de vraagstelling van dit onderzoek wel de 

nodige kritische opmerkingen geplaatst kunnen worden.” Enkele resultaten van dit 

onderzoek staan in het bronnenboekje: de diagrammen 1 tot en met 8.  

2p 22  Plaats twee kanttekeningen bij de uitspraak die is weergegeven in diagram 6.  
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Zie de diagrammen 1 tot en met 8.

2p 23  Uit welk diagram blijkt dat er volgens een meerderheid van de Nederlandse bevolking 

sprake is van klassenjustitie? 

Licht je antwoord toe. 

Zie regels 73–93 uit tekst 5.

1p 24  Op welke taak van de politie moet volgens Sorgdrager meer de nadruk worden gelegd?  

De nadruk die de politie legt op het voorkomen van criminaliteit (preventie) heeft bij 

bepaalde vormen van criminaliteit waarschijnlijk meer succes dan bij andere.  

3p 25  Bij welke vorm van criminaliteit is deze aanpak waarschijnlijk het minst succesvol?  

Licht je antwoord toe. 

Zie tekst 6. 

Sorgdrager schrijft in haar boek ook over de bevoegdheden van de minister van Justitie op 

het gebied van de opsporing.  

7p 26 A Noem de drie machten van de trias politica. 

B Beschrijf met behulp van voorbeelden uit tekst 6 wat de taken zijn van de 

vertegenwoordigers van de drie machten bij het bestrijden van de criminaliteit. 

Zie tekst 6.

De rechtsstaat kent twee beginselen die op gespannen voet met elkaar kunnen staan. 

4p 27  Leg aan de hand van deze twee beginselen van de rechtsstaat uit waarom het van belang is 

dat bij het inzetten van nieuwe opsporingsmethoden, zoals het ’doorlaten’ van drugs, een 

wettelijke procedure is vereist waarbij duidelijk is wie waartoe bevoegd is.  

Zie tekst 7. 

De rechtbank heeft in de zaak Daniël van Cotthem vijf jaar gevangenisstraf opgelegd in 

combinatie met tbs. De vrienden van Daniël vinden dat daders van dit soort misdrijven een 

hogere gevangenisstraf moeten krijgen en geen maatregel als tbs.  

2p 28  Ben je het eens of oneens met de opvatting van de vrienden van Daniël van Cotthem? 

Betrek in je antwoord een voor- of nadeel van een hogere gevangenisstraf en een voor- of 

nadeel van tbs.  

Voor een deel is het ’grote onbehagen’ over de Nederlandse strafrechtspleging te verklaren 

uit het feit dat in het strafrecht lange tijd een zeer beperkte rol was weggelegd voor het 

slachtoffer. De laatste jaren zijn er maatregelen genomen om de positie van het slachtoffer 

te verbeteren.  

1p 29  Noem een maatregel die de overheid heeft genomen om het slachtoffer een sterkere positie 

te geven in het strafrecht.  

De diagrammen 1 tot en met 8 in het bronnenboekje komen uit een onderzoek dat in 

opdracht van het dagblad Trouw is verricht. Als onderzoeksmethode is een enquête 

gebruikt. 

2p 30  Aan welke voorwaarden moet deze onderzoeksmethode voldoen om betrouwbare uitspraken 

op te leveren? Noem er twee. 

Einde 
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Opgave 1 Ontwikkelingssamenwerking

Kiezen voor effect

1. Inleiding 

Waarom krijgt het ene land wel 

ontwikkelingshulp en het andere niet? En 

hoe wordt ervoor gezorgd dat de hulp 

goed terecht komt? Dit document geeft op 5

deze vaak gestelde vragen antwoord. 

(…)

De Nederlandse ontwikkelingshulp begon in 

1949 met een schenking van 1,5 miljoen 

gulden aan een programma van de Verenigde 

Naties. In het midden van de jaren negentig 10

was het budget voor 

Ontwikkelingssamenwerking uitgegroeid tot 

een dikke zes miljard gulden. 

2. Duurzame armoedebestrijding 

Nederland wil op een duurzame manier 15

armoede bestrijden. Dat is de kern van 

ontwikkelingssamenwerking. ’Duurzaam’ 

heeft meerdere betekenissen. In de eerste 

plaats ’blijvend’: de inspanningen zijn erop 

gericht dat een land, stad, dorp of 20

bevolkingsgroep ook na beëindiging van de 

steun op eigen kracht verder kan.  

’Duurzaam’ betekent echter ook dat je geen 

aanslagen pleegt op het milieu. (…) 

Armoedebestrijding is niet alleen een 25

kwestie van steun aan afzonderlijke landen 

of regio’s. Ook in het wereldwijde 

economische verkeer zijn aanpassingen 

nodig om te voorkomen dat landen, volkeren 

en culturen in de marge verdwijnen. De 30

steeds uitbreidende internationale contacten 

hebben zeker ook zegeningen gebracht, zoals 

sterke verhoging van de productiviteit, 

kennisverbreding en culturele uitwisseling. 

Maar het risico van een tweedeling tussen 35

landen die daarvan profiteren en landen die 

’niet meer meedoen’ of afhaken is  

levensgroot. (…) Moderne 

ontwikkelingssamenwerking heeft dus ook 

de opdracht om ervoor te zorgen dat rijke en 40

arme landen op voet van gelijkheid kunnen 

meedoen aan de wereldeconomie. (…) 

3. De verdeling van het budget 

In het najaar van 1998 kondigde de minister 

voor Ontwikkelingssamenwerking aan het 45

aantal landen dat van Nederland diverse hulp 

ontvangt, drastisch te gaan beperken. Tot dan 

toe ontvingen 118 landen diverse hulp. Het 

kabinet wilde het aantal waarmee intensief 

wordt samengewerkt, terugbrengen tot 50

ongeveer 18 en met een aantal landen een 

beperkte relatie aangaan. 

Het budget van Ontwikkelingssamenwerking 

is in het regeerakkoord vastgesteld op 0,8% 

van het Bruto Nationaal Product. (…)  55

Daarvan wordt een groot deel besteed via 

internationale organisaties zoals de 

Verenigde Naties, de Europese Unie of de 

Wereldbank. (…) Daarnaast gaat er veel geld 

naar speciale programma’s zoals de uitgaven 60

voor de Nederlandse Antillen en Aruba, naar 

activiteiten voor een regio of een groep 

landen en naar organisaties zoals Novib, 

Bilance, Icco, Hivos, SNV en PSO. Het 

resterende deel gaat rechtstreeks van de 65

Nederlandse regering naar een met naam 

genoemd land.  

(...) 

4. De selectie 

Bij de selectie van de 18 landen waarmee 

Nederland intensief en langdurig 70

samenwerkt, is in eerste instantie gelet op 

drie zaken. (…) 

bron: Brochure ’kiezen voor effect, Ontwikkelingssamenwerking in 2000’, Ministerie van 

Buitenlandse Zaken, juli 1999 

tekst 1 
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Opgave 2 Discussie over de monarchie 

De republiek van Oranje

De monarchie staat volop in de 

belangstelling. Veel Nederlanders zijn 

tevreden met onze koningin. Toch moet de 

macht van het staatshoofd worden ingeperkt, 

zegt het kamerlid De Graaf tegen het 5

kabinet-Kok. En terwijl koningin Beatrix op 

Prinsjesdag het volk toespreekt, mijmert 

kroonprins Willem-Alexander over zijn 

toekomst, inclusief het huwelijk.

bron: W. Breedveld, F. Dijkstra e.a.; De republiek van Oranje, Amsterdam, 2000, Trouw 

Dossier NL; nr. 1 

D66 wil macht staatshoofd inperken 

D66-fractieleider De Graaf wil de macht 

van de opvolger van koningin Beatrix 

inperken. (...) Dat zei hij in een uitzending 

van het RTL-4-journaal.

De Graaf wil een meer ceremoniële rol voor 5

het toekomstig staatshoofd. (...) 

Ook wil De Graaf dat de koning geen 

voorzitter meer is van de Raad van State. 

(…)

De Graaf doorbreekt met zijn pleidooi voor 

een ceremoniële monarchie een taboe. 10

(…)

De politieke leider van D66 vraagt aan  

premier Kok om zijn ideeën te bespreken 

met onder anderen koningin Beatrix en haar 

waarschijnlijke opvolger, prins Willem-

Alexander. Volgens De Graaf is ’de tijd rijp’ 15

om te werken aan de modernisering van de 

monarchie. 

Om de invloed van het Koninklijk Huis te 

beperken is een grondwetswijziging 

noodzakelijk. D66 wil dat tussen nu en acht 20

jaar regelen. Premier Kok reageerde 

afwijzend. Hij zegt niet van zins te zijn om 

de staatsrechtelijke positie van het 

staatshoofd te wijzigen. 

bron: Trouw van 8 april 2000

Storm over positie koningin 

D66-fractievoorzitter De Graaf is 

verbijsterd over de storm die is 

losgebarsten omdat hij de politieke macht 

van het staatshoofd wil inperken. Er 

kwamen emotionele reacties van fel 5

afwijzend (CDA, VVD) tot razend 

enthousiast (SP, GroenLinks). Volgens De 

Graaf wilde hij de discussie uit de 

taboesfeer halen, maar hij  

constateert nu dat over de  10

monarchie blijkbaar weinig zakelijk kan 

worden gesproken.

(…)

Volgens De Graaf is het voor veel mensen 

moeilijk de modernisering van de monarchie 

los te koppelen van de vraag of de koningin 15

hard werkt. Het gaat hem niet om de persoon 

van de koningin, maar om het staatsbestel. 

bron: W. Breedveld, F. Dijkstra e.a.; De republiek van Oranje, Amsterdam, 2000, Trouw 

Dossier NL; nr. 1 

tekst 2 

tekst 3 
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Opgave 3 Criminaliteit in Nederland 

In Nederland worden per jaar zo’n vijf en 

een half miljoen misdrijven gepleegd.  

Ruim anderhalf miljoen daarvan komt ter 

kennis van de politie. Uiteindelijk komen 

250.000 zaken bij het OM binnen, 5

waarvan er 100.000 voor de rechter  

komen. Meer dan 95% eindigt in een 

schuldverklaring. In ongeveer 10.000 

gevallen wordt een taakstraf opgelegd, in 

een kwart van de zaken een vrijheidsstraf, 10

voorwaardelijk of onvoorwaardelijk.  

Cijfers, cijfers. Wat zeggen deze?  

(...) 

De criminaliteitscijfers zijn de laatste jaren 

niet heel veel veranderd. Daarvoor heeft 

echter een sterke groei van de criminaliteit 15

plaatsgevonden. In de jaren zestig en 

zeventig was het criminaliteitsniveau 

bepaald laag en Nederland was in die tijd 

internationaal gezien een relatief veilig land. 

Terwijl het percentage opgehelderde delicten 20

een stuk hoger was dan nu, was het aantal 

cellen nog niet de helft van het huidige en 

werden zelfs gevangenissen gesloten. En dat 

terwijl de taakstraf, als alternatief voor 

gevangenisstraf, nog niet bestond.  25

(…)

Een klein deel van de stijging die in de jaren 

tachtig heeft plaatsgevonden, kan worden 

verklaard uit de groei van de bevolking en 

uit het feit dat er nu meer te stelen is dan 

vroeger. Bovendien heeft de toen 30

opkomende drugsproblematiek ook veel 

gevolgen gehad. Maar dat verklaart niet 

waarom het criminaliteitsniveau in 

Nederland zoveel sterker is gestegen dan 

elders in Europa. 35

Bij het publiek is in de loop der jaren het 

gevoel van onveiligheid sterker geworden. 

Elk jaar wordt er onder de bevolking 

onderzoek gedaan naar de problemen die 

men het meest verontrustend vindt. In de 40

voorgaande jaren waren het onder andere het 

milieu, de werkloosheid en een kernoorlog 

die op de eerste plaats stonden. Nu zijn dat 

al geruime tijd criminaliteit en onveiligheid.  

In het dagblad Trouw wordt op 6 januari 45

1999 de uitslag van een onderzoek over het 

vertrouwen in politie en justitie bij de 

Nederlandse bevolking beschreven: 

’vertrouwen in justitie keldert’, aldus de kop. 

En dan ’het vertrouwen in de rechtsstaat is de 50

afgelopen jaren sterk afgenomen. Een grote 

meerderheid van de Nederlandse bevolking 

vindt dat rechters en officieren van justitie te 

veel fouten maken waardoor verdachten 

vrijuit gaan, de politie weinig bevoegdheden 55

heeft en criminelen te mild worden bestraft. 

Ook moet de immigratie geremd worden om 

de misdaad tegen te gaan.’ Toe maar.  

(…)

Hoewel er bij de methode en de vraagstelling 

van dit onderzoek wel de nodige kritische 60

opmerkingen geplaatst kunnen worden, denk 

ik dat het goed is dit soort gevoelens serieus 

te nemen en te proberen niet op de 

stereotiepe manier te reageren.  

Waarom is het vertrouwen in de rechtsstaat 65

gedaald? Waarom denken mensen dat 

officieren en rechters voortdurend fouten 

maken? Waarom nemen gevoelens van 

onveiligheid toe terwijl de omvang van de 

criminaliteit niet wezenlijk stijgt? Waarom 70

wordt er steeds om hardere straffen 

gevraagd?  

Eén aspect wordt bij de discussie over 

onveiligheid en omvang van criminaliteit wel 

eens vergeten. Het percentage delicten dat de 75

politie nadat er aangifte is gedaan ook 

werkelijk opheldert. Worden ’de boeven’ wel 

’gevangen’ om deze vreselijke uitdrukking 

maar eens te gebruiken. Het blijkt dat dit 

ophelderingspercentage de laatste jaren een 80

dalende tendens te zien geeft. (…) 

Het antwoord van de politie op deze cijfers is 

dat men veel capaciteit inzet ter voorkoming 

van criminaliteit, omdat dat het belangrijkste 

is. Ik vraag me af of dat argument voor de 85

politie afdoende is, gezien de taak die de 

politie in onze samenleving heeft. Natuurlijk 

is het belangrijk dat voorkomen wordt dat 

misdrijven worden begaan. Waarschijnlijk is 

dat in het algemeen gesproken ook het 90

belangrijkste, maar eenmaal gepleegde 

misdrijven moeten ook worden opgehelderd, 

ook dat is een element van preventie. 

bron: W. Sorgdrager, Een verantwoordelijke minister. Opstellen over justitie en politiek, 

Breda, 1999, pp. 126–129 
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bron: Trouw van 5 januari 1999 
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Wat opvalt is de tendens om de minister  

zelf vaker te betrekken in allerlei 

beslissingen op het gebied van de  

opsporing. Omdat ik dat geen goede 

ontwikkeling vind, heb ik dat zoveel 5

mogelijk proberen tegen te houden. Het is 

gevaarlijk als de minister wordt 

ingeschakeld in het strafproces. (…) 

Het ’doorlaten’ van drugs of het inzetten van 

een crimineel als infiltrant zijn 10

opsporingsstrategieën die in het verleden uit 

de hand zijn gelopen, zoals uit de 

parlementaire enquête door de Commissie- 

Van Traa is gebleken. Daarom is het bij de 

inzet van deze methoden uiteindelijk de 15

minister die de beslissing goedkeurt. In zo’n 

geval moet alles wat relevant is voor de zaak 

op schrift staan, zodat de rechter kan toetsen 

hoe en waarom de beslissingen zijn 

genomen. Dit moet echter een tijdelijke  20

regeling zijn. Als de situatie onder de nieuwe 

wetgeving eenmaal is uitgekristalliseerd 

moet de minister uit de procedure 

verdwijnen. Tot nu toe is de rechter 

buitengewoon terughoudend in het oproepen 25

van bewindslieden op een zitting. Het is te 

hopen dat dat zo blijft. (…)  

De ministeriële verantwoordelijkheid van de 

minister van Justitie in concrete strafzaken is 

ingewikkelder dan in het andere handelen en 30

nalaten van zijn ambtenaren. In het 

hoofdstuk over het Openbaar Ministerie is 

melding gemaakt van de mogelijkheden die 

de minister van Justitie heeft om zich te 

bemoeien met concrete strafzaken: hij kan 35

een aanwijzing (een opdracht) geven om een 

zaak te vervolgen en hij kan ook ingrijpen in 

een opsporingsonderzoek. De minister heeft 

dus bevoegdheden om zich te bemoeien met 

het werk van het OM. Het OM is 40

hiërarchisch ondergeschikt aan de minister 

van Justitie, en deze laatste is ten volle 

verantwoordelijk voor het handelen en  

nalaten van het OM, maar hij beschikt niet 

zelf over de bevoegdheden die het OM 45

heeft.

(…)

bron: W. Sorgdrager, Een verantwoordelijke minister. Opstellen over justitie en politiek, 

Breda, 1999, pp. 258–259 

Onstilbare honger naar straf 

F. Kuitenbrouwer 

Vijf jaar cel? Onvoorstelbaar! Zo  

verwoordt een krantenkop de reactie van 

vrienden van de 17-jarige Daniël die  

begin dit jaar op het station in  

Vlaardingen werd doodgeslagen. Pas 5

verderop in het bericht blijkt dat er ook nog 

tbs werd opgelegd. Dat is formeel  

geen straf maar een ’maatregel’, maar tbs 

wordt door delinquenten vaak meer  

gevreesd dan celstraf, omdat het duidt op de 10

aanwezigheid van een ernstige  

geestelijke stoornis bij de dader.  

Een dergelijk bericht is typerend voor het 

’grote onbehagen’ over de Nederlandse 

strafrechtspleging dat het onderwerp vormt 15

van een gelijknamig boek van de Leidse 

hoogleraar strafrecht Th. A. de Roos. 

Jarenlang was het geijkte antwoord op dit 

onbehagen: lees een ander ochtendblad. 

Strafrecht is te ingewikkeld voor sjablonen 20

zoals de kop over de uitspraak in de zaak 

Daniël van Cotthem. Maar dat gaat niet meer 

op. Er lijkt wel een nieuwe behoefte aan 

strenge straffen vaardig te zijn geworden  

over de hele samenleving, bepaald niet alleen 25

onder de lezersschare van een groot 

ochtendblad.  

(…)

bron: NRC Handelsblad van 12 mei 2000

tekst 6 

tekst 7 

Einde 
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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.

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te
behalen; het examen bestaat uit 32 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Bij dit examen hoort een bronnenboekje.

Vragenboekje
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���� Opgave 1 Overvalcriminaliteit

Gebruik voor het beantwoorden van de vragen van deze opgave de teksten 1 tot en met 3 en
tabel 1 uit het bronnenboekje.

Het decembernummer 1999 van SEC, Tijdschrift over samenleving en
criminaliteitspreventie, is geheel gewijd aan overvalcriminaliteit. De voor deze opgave
benodigde informatie – teksten 1 tot en met 3 en tabel 1 – komt uit dit nummer van SEC.

Het begrip ’overval’ komt niet voor in het Wetboek van Strafrecht. Wel het begrip
’afpersing’. In tekst 1 staat een beschrijving van het delict afpersing uit het Wetboek van
Strafrecht.

1p 1 �� Op grond van welk beginsel van de rechtsstaat is een delict als afpersing zo zorgvuldig in
het Wetboek van Strafrecht geformuleerd?

3p 2 �� Aan welke voorwaarden van strafbaarheid van gedrag moet voldaan zijn, wanneer een
rechter een persoon veroordeelt?
Noem drie voorwaarden.

4p 3 �� Leg uit dat overvalcriminaliteit zowel een sociaal als een politiek probleem is. Geef ter
ondersteuning van je uitleg een verwijzing naar tekst 2 en/of tabel 1.

Het Projectteam Overvalcriminaliteit (PtO) bestaat onder andere uit vertegenwoordigers
van politie en justitie (regel 33–36 in tekst 2).

4p 4 �� A Op grond van welke van haar taken is de politie vertegenwoordigd in het PtO? Noem
er twee.
B Op grond van welke taak neemt justitie deel aan het PtO? 

Banken en detailhandel hebben groot belang bij het terugdringen van de
overvalcriminaliteit. Naast negatieve gevolgen van overvalcriminaliteit voor het
bedrijfsleven op het materiële vlak, heeft een overval ook negatieve gevolgen op het
immateriële vlak.

4p 5 �� A Noem twee immateriële gevolgen van overvalcriminaliteit voor ondernemers en
personeelsleden van banken en detailhandel.
B Leg uit welke preventieve maatregel banken en detailhandel zelf kunnen nemen tegen
deze gevolgen.

Tabel 1 is afkomstig uit politiestatistieken.
2p 6 �� Waarom geven de gegevens in tabel 1 een betrouwbaar beeld van de omvang van de

overvalcriminaliteit?
Geef twee redenen.

Zie tekst 3.
Verwacht wordt dat jongeren een steeds groter deel van de totale dadergroep zullen
uitmaken. Inhakend op deze ontwikkeling verrichtte de politie drie jaar geleden
onderzoek naar de motieven van jeugdige overvallers (SEC, december 1999, blz. 47).
In tekst 3 staan drie korte fragmenten van interviews met jonge overvallers. Er zijn
verschillende theorieën die het criminele gedrag kunnen verklaren.

6p 7 �� Op basis van welke theorie kun je het criminele gedrag van elk van de geïnterviewden
verklaren? 
Licht elke theorie toe.

Het Projectteam Overvalcriminaliteit merkt op dat met betrekking tot de vierde
subdoelstelling, het verbeteren van de opvang en hulp aan slachtoffers van overvallen,
vooruitgang is geboekt. De laatste jaren is binnen het strafrecht en in de praktijk van het
strafproces meer rekening gehouden met de belangen van het slachtoffer.

2p 8 �� Geef twee voorbeelden waaruit blijkt dat de positie van het slachtoffer binnen het
strafrecht en strafproces tegenwoordig beter is geregeld dan vroeger.
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Het Projectteam Overvalcriminaliteit heeft in het kader van preventie veel aandacht
besteed aan het onderwerp camerabewaking. In toenemende mate hebben ondernemers
camera’s in hun bedrijven of winkels geplaatst.
Het cameratoezicht bleef niet beperkt tot bedrijven. Sinds 1998 plaatsen steeds meer
gemeenten camera’s op straat. Het cameratoezicht in de openbare ruimten roept
regelmatig discussie op en leidt af en toe tot rechterlijke uitspraken. Zo heeft op 
29 augustus 2000 een rechtbank een uitspraak gedaan in een zaak tegen een
drugshandelaar, die werd opgepakt in het Saftlevenkwartier in Rotterdam. Deze
woonwijk beschikt sinds juni van dat jaar over negen videocamera’s die de openbare weg
24 uur per dag, zeven dagen in de week, bewaken. Vanwege het grote aantal straatroven
en overvallen is de buurt uitgekozen voor een tweejarige proef met cameratoezicht.
Bezoekers worden via bordjes attent gemaakt op de camera’s.
De advocaat van de drugshandelaar betoogde dat de drugshandelaar niet kan worden
veroordeeld, omdat het bewijs voor de drugshandel via de camera is verkregen.

4p 9 �� Leg uit met welk dilemma van de rechtsstaat de rechter is geconfronteerd in deze zaak.

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

Gebruik voor deze opgave de teksten 4 tot en met 8 en figuur 1 uit het bronnenboekje.

De Staatscommissie Dualisme en lokale democratie – de commissie-Elzinga – heeft in
januari 2000 advies uitgebracht over de toekomst van het lokaal bestuur. In de
honderdvijftig jaar na Thorbecke is in de opzet van het gemeentelijk bestel niet echt iets
veranderd. Maar de maatschappij is wel volstrekt anders dan honderdvijftig jaar geleden.
De commissie-Elzinga heeft een analyse gemaakt van het functioneren van het
gemeentelijk bestuur en een aantal aanbevelingen gedaan. Het rapport van de commissie
vormt de belangrijkste bron voor deze opgave.

Zie tekst 4.
2p 10 �� Welke omgevingsfactor heeft de besluitvorming over het gemeentelijk bestel in de

negentiende eeuw beïnvloed? 

Zie de teksten 4 tot en met 7.
Over de verdeling van politieke macht in de samenleving bestaan verschillende visies of
theorieën.

5p 11 �� A Noem drie theorieën of visies over de verdeling van politieke macht in de samenleving
en licht elke theorie toe.
B Welke theorie of visie op de verdeling van macht vind je van toepassing op de
beschrijving van de lokale democratie in de periode 1850–1900?
Verwijs per theorie naar een passend citaat uit één van de teksten.
C Welke theorie of visie op de verdeling van macht vind je van toepassing op de
beschrijving van de lokale democratie in de periode 1970–2000?
Verwijs per theorie naar een passend citaat uit één van de teksten.

Zie tekst 6.
De commissie-Elzinga beschrijft een verandering van de Nederlandse politieke cultuur.

2p 12 �� Noem uit tekst 6 twee voorbeelden van ontwikkelingen die de politieke cultuur in
Nederland hebben beïnvloed.

Zie figuur 1 en tekst 7.
De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1998 was relatief laag. Sommigen
vinden dat een probleem voor het functioneren van de democratie en pleiten voor een
opkomstplicht. Anderen vinden de daling van de opkomst bij de
gemeenteraadsverkiezingen geen knelpunt voor onze democratie.

2p 13 �� Vind jij de verminderde opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen wel of geen probleem
voor de democratie?
Geef twee argumenten die je mening ondersteunen.
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Zie tekst 7.
Politieke partijen vervullen een aantal functies. Volgens de staatscommissie is een aantal
functies van landelijke politieke partijen op lokaal niveau problematisch geworden.

4p 14 �� Leg aan de hand van tekst 7 uit welke functies van landelijke politieke partijen
problematisch zijn geworden. Behandel twee functies.

Burgers die actief zijn in politieke partijen en in de gemeentepolitiek zijn vooral personen
van middelbare leeftijd.

2p 15 �� Welke andere persoonlijke kenmerken dan leeftijd zijn in het algemeen van toepassing op
actieve burgers? Noem er twee.

Zie tekst 7 en 8.
De commissie verwacht dat door haar voorstellen voor een andere politieke structuur de
burger eerder naar de stembus zal gaan.

2p 16 �� Geef een mogelijke reden voor deze verwachting van de commissie.

Over politiek bestaan verschillende definities.
3p 17 �� Leg uit welke definitie van politiek je van toepassing vindt op de gemeentepolitiek in de

visie van de commissie-Elzinga.

4p 18 �� A Wat is monisme?
B Geef een kenmerk van het huidige monistische gemeentestelsel.
De commissie bepleit de invoering van een dualistisch bestuursmodel (regel 75–76 in
tekst 7).
C Leg aan de hand van voorstellen van de commissie uit (zie tekst 8) wat met een
dualistisch bestuursmodel wordt bedoeld.

De commissie verwijst in haar rapport vaak naar het dualisme van ons landelijk
bestuurlijk bestel. Toch is in de praktijk dit bestel minder dualistisch.

2p 19 �� Noem twee redenen waarom het functioneren van het Nederlands bestuurlijk bestel in de
praktijk niet zo dualistisch is.

Het kabinet heeft onder andere de commissie-Elzinga ingesteld, omdat de paarse
regeringspartijen het tijdens de formatie niet eens konden worden over de gekozen
burgemeester.

2p 20 �� Noem een argument vóór en noem een argument tegen het kiezen van een burgemeester
door de burgers.

���� Opgave 3 Discussie over de multiculturele samenleving

Gebruik voor deze opgave de teksten 9 tot en met 13 uit het bronnenboekje.

Op 29 januari 2000 verscheen er een artikel van publicist Paul Scheffer op de opiniepagina
van NRC Handelsblad met als titel Het multiculturele drama. Dit artikel vormde het
startschot van een discussie in de landelijke dagbladen. In deze opgave is gebruik gemaakt
van zowel delen uit het artikel van Paul Scheffer als van enige reacties daarop.

Zie tekst 9.
2p 21 �� Welke vorm van sociale mobiliteit staat volgens Paul Scheffer onder druk?

Licht je antwoord toe aan de hand van tekst 9.

Scheffer en anderen spreken over het ontstaan van een ’etnische onderklasse’ of het
ontstaan van een nieuwe tweedeling. Dit kenmerk van maatschappelijke ongelijkheid kan
verklaard worden met behulp van economische, culturele en politieke factoren.

3p 22 �� Geef voor het ontstaan van die ’etnische onderklasse’ een verklaring met behulp van 
A een economische factor,
B een culturele factor,
C een politieke factor.
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Scheffer zet vraagtekens bij het belang van onderwijs in eigen taal en cultuur. Dit onderwijs
paste in het minderhedenbeleid dat vanaf het begin van de jaren tachtig is ontstaan.

2p 23 �� Noem twee kenmerken van dat beleid.

Volgens tekst 10 heeft Nederland anderhalf miljoen allochtonen die worden gerekend tot
de doelgroepen van het minderhedenbeleid.

2p 24 �� A Leg uit waarom er een onderscheid wordt gemaakt tussen allochtonen en ’allochtonen
die tot de doelgroepen van het minderhedenbeleid’ behoren.
B Noem een voorbeeld van een allochtone groep die niet tot de doelgroepen van het
minderhedenbeleid behoort.

Zie tekst 10.
Veertig procent van de allochtonen die vallen onder de doelgroepen van het
minderhedenbeleid zal in 2015 asielmigrant zijn (regel 11–13). De overige zestig procent
van de minderheidsgroepen heeft andere redenen voor hun oorspronkelijke komst naar
Nederland.

4p 25 �� Welke andere redenen dan de asielaanvraag verklaren de migratie van
minderheidsgroepen naar Nederland in de afgelopen decennia?
Noem er twee en licht elke reden toe.

Zie tekst 10.
Scheffer heeft kritiek op de ’pleitbezorgers van een ruimhartig asielbeleid’ (regel 31–34
in tekst 10).

3p 26 �� Welke argumenten hanteren ’de pleitbezorgers van een ruimhartig beleid’? 
Noem er drie.

De lage maatschappelijke positie van allochtone groepen wordt bepaald door
positieverwerving en positietoewijzing.

2p 27 �� Geef een voorbeeld van positietoewijzing en een voorbeeld van positieverwerving uit de
teksten 9 tot en met 11.

2p 28 �� Leg uit in welke betekenis publicist Scheffer het begrip ’de multiculturele samenleving’
gebruikt in regel 19–20 van tekst 11? 

2p 29 �� Met welk begrip kun je het proces benoemen dat staat beschreven in de eerste zin van
tekst 12?

Zie tekst 12.
Over de wijze waarop verschillende etnische bevolkingsgroepen met elkaar dienen samen
te leven, bestaan verschillende samenlevingsmodellen.

2p 30 �� Over de realisatie van welke twee samenlevingsmodellen is Schnabel, directeur van het
Sociaal en Cultureel Planbureau, sceptisch?
Licht je antwoord toe.

Zie tekst 12.
Volgens Schnabel hechten autochtone woordvoerders van een multiculturele samenleving
minder waarde aan de materiële dimensie van de eigen cultuur en meer aan twee andere
dimensies.

4p 31 �� Met betrekking tot welke twee dimensies van cultuur accepteren de autochtone
woordvoerders veel minder veranderingen? 
Geef van elke dimensie een voorbeeld.
(Het voorbeeld hoeft niet uit de tekst gehaald te worden).

Zie tekst 13.
Scheffer windt zich op over het ontstaan van witte en zwarte scholen. Hans Wansink geeft
in de Volkskrant (tekst 13) zijn visie weer op deze problematiek.

2p 32 �� Leg uit dat het achterwege laten van apart onderwijs aan allochtone kinderen ook gezien
kan worden als een vorm van discriminatie.
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���� Opgave 1 Overvalcriminaliteit

tekst 1 Met een overval wordt bedoeld: het met geweld wegnemen of afpersen van geld of
goederen, gepleegd tegen personen in een besloten pand of op particuliere/professionele
waardetransporten, dan wel een poging daartoe (SEC. Tijdschrift over samenleving en
criminaliteitspreventie, december 1999).

Art. 317 Wetboek van Strafrecht: „Hij die, met het oogmerk om zich of een ander
wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt
(…) tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde
toebehoort (…) wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste negen jaren of een geldboete van de vijfde categorie.”

tekst 2

bron: SEC. Tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie, december 1999
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Vanaf het eind van de jaren zeventig stijgt
het aantal overvallen echter snel. Behalve
de geldinstellingen wordt ook het midden-
en kleinbedrijf in toenemende mate het
slachtoffer. Sedert het midden van de
jaren tachtig neemt het aantal overvallen
jaarlijks met gemiddeld 14% toe.
Tegelijkertijd daalt het
ophelderingspercentage tot beneden de
30%.
Als er in 1992 ruim 2000 overvallen
plaatsvinden, komt er een ommezwaai in
het denken. Het is duidelijk dat er
verdergaande maatregelen nodig zijn.
Want als de trend zich voortzet, zullen er
in het jaar 2000 zo’n 5000 overvallen
gepleegd worden. Met alle schadelijke
gevolgen van dien. Dat er aan de groei
geen einde lijkt te komen, blijkt ook uit
de ontwikkelingen binnen de
daderpopulatie: de ’professionele’
bankrover heeft gezelschap gekregen van
een groot aantal beginners en gevorderden
die in toenemende mate overvallen plegen
op bedrijven in de detailhandel en de
horeca.
Geschrokken van deze ontwikkeling
besloot het Nationaal Platform

Criminaliteitsbeheersing – waarin
overheid en bedrijfsleven samenwerken
aan het beteugelen van de criminaliteit –
in 1993 tot de oprichting van het
Projectteam Overvalcriminaliteit (PtO),
samengesteld uit vertegenwoordigers van
politie, justitie, openbaar bestuur, banken
en detailhandel. Het team is tot 1999
actief geweest. Hoofddoel is het aantal
overvallen op bedrijven en instellingen
terug te dringen. De subdoelen zijn:

· Het verhogen van het ophelderings-
percentage.

· Het vergroten van het risicobewustzijn
binnen het bedrijfsleven.

· Het beperken van de instroom van
nieuwe beginnende daders.

· Het verbeteren van de opvang en hulp
aan slachtoffers van overvallen.
Dankzij het PtO werd een goede balans
gevonden tussen preventieve en
repressieve maatregelen. Preventie werd
op grote schaal en bij vele branches
ingevoerd. Het plegen van een overval
werd onaantrekkelijk gemaakt. De
stijgende trend werd omgebogen in een
dalende (zie tabel 1).
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tabel 1

bron: SEC. Tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie, december 1999

tekst 3 Motieven van jeugdige overvallers

1 „Het gaat ook onwijs gemakkelijk. Iedereen weet dat als je een pistool richt, de ander
wel zijn centjes zal afgeven. Het is snel geld. Als je in het criminele circuit zit, wil je snel
geld maken, dan kan je natuurlijk wel „balletje, balletje” gaan spelen. Maar dan moet je
eerst klanten gaan zoeken. Hetzelfde geldt voor inbraak. Je moet eerst weer mensen gaan
opzoeken die jouw spullen willen kopen. Maar bij een overval is dat allemaal anders. En
als je het goed doet, word je bijna nooit gepakt.”

2 „Het hield me al maanden bezig. Ik zag allemaal jongens om me heen die nieuwe
spullen kochten. Een nieuwe jas, nieuwe schoenen. Ze konden overal naar toe gaan. Die
jongens deden trouwens geen overvallen, maar meer inbraken. Op een bepaald moment
zou er een feest gehouden worden in een discotheek. Iedereen zou er goed uitzien. Ik
wilde ook een nieuwe outfit hebben. Toen heb ik met die jongens besloten een overval te
doen.”

3 „Ik heb nu een goed meisje waar ik mee kan samenwonen. Als ik hier (de gevangenis)
weer uit ben, ga ik gelijk werken. Ik ga samen met haar eten en gezellig op de bank zitten
voor de tv. Ik heb nog nooit iemand gehad die van me houdt. Die me beetpakt zeg maar.
Als iemand dat tegen me zegt, dan krijg ik een brok in mijn keel.”

bron: SEC. Tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie, december 1999
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���� Opgave 2 Politieke besluitvorming: dualisme en lokale 
democratie

De teksten 4 tot en met 7 en figuur 1 komen uit het boek: Dualisme en lokale democratie,
De gemeente vernieuwt. Verkorte uitgave rapport Staatscommissie Dualisme en lokale
democratie, Samsom, januari 2000. Tekst 8 is gebaseerd op het boek en De Gelderlander
van 18 januari 2000.

tekst 4

tekst 5

tekst 6
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Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt 
de verzorgingsstaat zich in rap tempo.
Voor de naoorlogse wederopbouw is een
centrale aanpak nodig: de markteconomie
wordt aan banden gelegd. Met de
toenemende welvaart in de jaren zestig
wordt de burgerij mondiger en
zelfstandiger. Nederland ontzuilt,
seculariseert en individualiseert. Dat heeft
een wat dubbelzinnig gevolg voor de
relatie burger-overheid. Enerzijds is de
burger niet meer van plan om publiek
gezag zonder meer te aanvaarden.
Anderzijds verwacht de burger van
diezelfde overheid dat zij zekerheden
biedt die met het verdwijnen van de
zuilen zijn weggevallen. In de jaren
zeventig heeft de verzorgingsstaat zijn
grenzen bereikt. De overheid trekt zich
terug op een aantal eigen beleidsvelden en
gaat meer overlaten aan private partijen 
of organisaties uit het maatschappelijk

middenveld. De burger op zijn beurt, is
geen onderdaan meer, maar staat naast het
gemeentebestuur. De gemeente gaat veel
meer uit van de behoeften van haar
„klanten”, de burgers, en laat zich
beïnvloeden door de werkwijze van het
bedrijfsleven. In feite is de gemeente een
speler geworden binnen een netwerk van
maatschappelijke organisaties en
bedrijven. De positie van het college van
B&W is de laatste jaren steeds meer gaan
lijken op die van een kabinet. Dat komt
vooral omdat de rijksoverheid meer taken
heeft gedecentraliseerd. Het college
neemt bijna altijd de uitvoering daarvan
voor zijn rekening.
Ondertussen is er wettelijk sinds
Thorbecke nauwelijks iets veranderd: de
gemeenteraad vormt wettelijk het
algemeen bestuur, terwijl dat feitelijk in
handen is van het college.
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Rond 1850 is Nederland een conservatief
land. (…). Kiesrecht is gebonden aan
census (er moet belasting betaald worden
om te mogen stemmen). Sociaal en
economisch zijn er grote contrasten, soms
leidend tot hongeroproeren. Het vervoer
gaat per postkoets en trekschuit. De
staatsschuld is torenhoog, mede als gevolg
van de Belgische opstand. De
revolutiedreiging elders in Europa, wordt
door Thorbecke gebruikt om een voor die
tijd progressief staatsbestel te creëren.
Anno 1850 is de leefwereld van de
Nederlandse burger niet veel groter dan
de stad of het dorp waar hij woont. De
burgers kunnen echter niet veel van hun

gemeentebestuur verwachten. Tot bijna
aan het eind van de negentiende eeuw is
de lokale overheid vooral “nachtwaker’’
(handhaving orde en gezag). Het lokale
politieke leven in die dagen stelt niet
zoveel voor. De groep notabelen zit in de
gemeenteraad en maakt lokaal de dienst
uit. Politieke partijen zijn in de eerste
plaats kiesverenigingen, die slechts in
actie komen net voor de verkiezingen, als
er kandidaten moeten worden gesteld.
Het gewone volk, zelfs de middenklasse, is
niet vertegenwoordigd in het
gemeentebestuur. Hun emancipatie begint
pas tegen het einde van de negentiende
eeuw.
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In de Grondwet van 1848 wordt de
democratisch gekozen gemeenteraad
bestempeld als het hoofd van de
gemeente. In de daaropvolgende
Gemeentewet krijgt de (gemeente)raad
alle bevoegdheden: dus de regelgevende,
maar ook de uitvoerende (wij zeggen
tegenwoordig bestuurlijke)

bevoegdheden. Uitzonderingen vormen
alleen die bevoegdheden die in een wet
aan het college van B&W of aan de
burgemeester zijn opgedragen, of door de
gemeenteraad zijn gedelegeerd. De
raadsvergaderingen zijn openbaar. De
wethouder wordt gekozen door en uit de
gemeenteraad. Hij blijft raadslid.
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figuur 1 Opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen vanaf 1970

tekst 7 Problemen en uitgangspunt
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De Staatscommissie Dualisme en lokale
democratie kan naar haar oordeel met de
invoering van het dualistische
bestuursmodel een belangrijke bijdrage
leveren aan het oplossen van problemen
waarmee het lokaal bestuur wordt
geconfronteerd:

1. De positie van de politieke partijen in
de lokale vertegenwoordigende
democratie staat onder druk. Opkomst bij
lokale verkiezingen (zie figuur 1) is
dalende en de animo om in plaatselijk
partijpolitiek verband actief te zijn,
beweegt zich eveneens in neergaande lijn.
Terwijl aan de andere kant in algemene
zin de belangstelling van burgers en
organisaties om invloed uit te oefenen op
de gemeentelijke besluitvorming juist
toeneemt. Zij kiezen daarvoor steeds
vaker andere, meer directe wegen zoals
deelname aan dorpsbeheer, inspraak en
referenda, toekomstdebatten, teledebatten
en interactieve beleidsvorming (beleid tot
stand gekomen voornamelijk tussen
ambtelijke diensten en bijvoorbeeld
wijkverenigingen). Het wordt voor 
partijen steeds moeilijker om geschikte
kandidaat-raadsleden te vinden. Lokale
partijen weten door hun focus op een
beperkt aantal onderwerpen, door een
persoonsgerichte benadering en door
nieuwe instrumenten, vaak meer succes te
boeken dan landelijke politieke partijen.

2. De wettelijke monistische
grondstructuur van de gemeente ten spijt,
blijkt dat de bestuurspraktijk een meer
dualistisch karakter draagt. De raad,
volgens de monistische theorie het

beleidsbepalende orgaan van de
gemeente, is in de praktijk vooral
aangewezen op zijn rol als controleur van
het beleid van het college van B&W. De
instrumenten die de raad voor het
vervullen van zijn controlerende taak
heeft, zijn echter onvoldoende. Deze
tegenstelling tussen theorie en praktijk
maakt de bestuurlijke verhoudingen
binnen het gemeentelijke bestel
ondoorzichtig en verwarrend.

3. De herkenbaarheid van het lokaal
bestuur als forum van politieke
besluitvorming is gering, mede omdat er
geen duidelijke scheiding bestaat tussen 
de machten van bestuur en controle.
Politieke besluitvorming is daardoor een
naar binnen gekeerd proces tussen
bestuursorganen met in elkaar lopende
verantwoordelijkheden. De wethouders
vervullen een aantal dubbelrollen: ze zijn
lid van het college, de gemeenteraad,
voorzitter van gemeenteraadscommissies,
en lid van hun fractievergaderingen. De
rol van de gemeenteraad als tegenspeler
van het college heeft daardoor naar buiten
toe onvoldoende gewicht.

4. Het beginsel van collegiaal bestuur
staat onder druk: de wethouder als
portefeuillehouder heeft aan betekenis
gewonnen.

De Staatscommissie bepleit de invoering
van een dualistisch bestuursmodel: de
bestaande dualistische praktijk wordt
daarmee als realiteit aanvaard, maar krijgt
een wettelijke grondslag en wordt met
deze formalisering verder versterkt.
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tekst 8 Een selectie uit de aanbevelingen van de Staatscommissie 
Dualisme en lokale democratie

·Bestuurlijke taken worden grotendeels neergelegd bij het college. Het bestuurlijke
primaat van de raad wordt beëindigd.

·De raad controleert het college en krijgt daartoe nieuwe middelen zoals het recht van
enquête, wettelijk vastleggen van het recht van interpellatie en van een mondeling en
schriftelijk vragenrecht. Het college krijgt een actieve informatieplicht jegens de raad.

·Invoeren van de vertrouwensregel ten opzichte van de burgemeester en wethouders;
met andere woorden: de raad krijgt de bevoegdheid de burgemeester/het college te
ontslaan.

·Het budgetrecht van de raad wordt verbeterd. Gemeenten kunnen besluiten tot de
instelling van een lokale rekenkamer met als taak het onderzoeken van doelmatigheid en
rechtmatigheid van de bestedingen.

·De regelgevende (verordenende) bevoegdheid van de raad wordt versterkt: het recht
van initiatief en het recht van amendement van de raad worden expliciet in de
Gemeentewet vastgelegd. De raad kan daarbij beschikken over adequate ambtelijke
ondersteuning. De eindverantwoordelijkheid van de raad blijft daarmee gehandhaafd.

·Democratisering van de aanstellingswijze van de burgemeester met een mogelijkheid
van rechtstreekse verkiezing van de burgemeester in grote(re) steden.

·De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad en zijn geen lid meer van de
gemeenteraad; ze kunnen geen voorzitter meer zijn van raadscommissies.

·Wethouders kunnen ook gerekruteerd worden van buiten de raad.
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���� Opgave 3 Discussie over de multiculturele samenleving 

tekst 9 Het multiculturele drama

Zo energiek als Nederland ’de sociale kwestie’ van weleer te lijf ging, zo gelaten wordt nu
gereageerd op het achterblijven van hele generaties allochtonen en op de vorming van
een etnische onderklasse. Waarom denken we ons te kunnen veroorloven generaties
immigranten te zien mislukken en een verondersteld reservoir aan talent onbenut te
laten? En waaraan ontlenen we het vertrouwen dat alles wel op zijn pootjes terecht zal
komen? De maatschappelijke vrede wordt ernstig bedreigd, meent Paul Scheffer.

*  Sjamaar is oud-rector van een scholengemeenschap in Utrecht

bron: NRC Webpagina’s dossier Multiculturele samenleving, 29 januari 2000
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(…) Is dat niet te zwartgallig? Nee, lees
onder meer de recente ’Rapportage
minderheden 1999’ van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP), een studie
gewijd aan de positie van allochtonen in
het onderwijs en op de arbeidsmarkt.
Hoewel de verschillen tussen en binnen 
de etnische groepen aanmerkelijk zijn,
lijkt de algehele situatie zorgwekkend.
Gemiddeld hebben de allochtone kinderen
een aanmerkelijke achterstand in
cognitieve ontwikkeling en
taalvaardigheid, waardoor de toegang tot
betere banen is afgesloten.
(…)
De conclusie is duidelijk: integratie is nu
eerder uitzondering dan regel, alleen al
omdat het onderwijs uiteenvalt in witte en
zwarte scholen en kinderen dus van jongs
af aan in verschillende werelden groot
worden. Dat zou een primaire zorg in
Nederland moeten zijn.
(…)
De richting van het huidige onderwijs- en
cultuurbeleid staat haaks op wat nodig is.
We moeten een groot vraagteken plaatsen

bij het ’onderwijs in eigen taal en 
cultuur’. Is het niet veel zinvoller de
achterstand in beheersing van het
Nederlands met alle mogelijke middelen
op te heffen? En misschien nog
belangrijker: de grondwettelijke vrijheid
van onderwijs maakt segregatie mogelijk
en gemakkelijk.
(…)
…… in de grote steden zal het aantal
deelnemers aan VWO/HAVO-afdelingen
van veertig naar vijfentwintig procent van
de leerlingen dalen. De maatschappelijke
gevolgen zijn straks ingrijpend: „De 
steden zijn woonplaats voor de
overwegend donker gekleurde 
onderlagen, die niet of nauwelijks
meedoen aan de kennissamenleving en
voor de nu nog gebruikelijke medische en
sociale voorzieningen zal in de steden het
geld ontbreken. Zo’n samenleving kan
beter kastenmaatschappij dan
kennismaatschappij heten”, aldus
Sjamaar* (in NRC Handelsblad van 
30 april 1999).
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tekst 10

bron: NRC Webpagina’s dossier Multiculturele samenleving, 29 januari 2000

tekst 11

bron: NRC Webpagina’s dossier Multiculturele samenleving, 29 januari 2000

Paul Schnabel, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, reageerde als volgt:

tekst 12

bron: de Volkskrant van 17 februari 2000
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Volgens de meest terughoudende telling
herbergt Nederland nu een kleine
anderhalf miljoen allochtonen die worden
gerekend tot de zogeheten doelgroepen
van het minderhedenbeleid.
(…)
De voorspelling van het SCP-rapport luidt
dat in 2015 twaalf procent van de
bevolking, dat wil zeggen rond de twee
miljoen burgers, uit deze ’doelgroepen’
afkomstig is. Zo’n veertig procent van 
hen zijn asielmigranten uit de Derde
Wereld.
(…)
Niemand kan dat een geruststellende
gedachte vinden. Want het is duidelijk dat
de razendsnelle demografische
verandering enorme

aanpassingsproblemen schept. In alle
sectoren van de samenleving zijn de
problemen legio: in de gezondheidszorg,
het onderwijs, de rechtspraak, de
volkshuisvesting en de arbeidsmarkt. Een
voorbeeld uit vele: over vijftien jaar zal
Nederland rond de één miljoen
asielzoekers herbergen. Zeer velen van
hen kampen met trauma’s wegens de
oorlogen of rampen waaraan ze zijn
ontkomen en de geestelijke
gezondheidszorg wordt geacht daarop een
antwoord te geven. De enorme problemen
die dat oplevert, zijn bekend, maar dat
lijkt de pleitbezorgers van een ruimhartig
asielbeleid niet erg veel zorgen te baren.
(…)
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Ook de rol van de islam is niet te
vergelijken met die van christelijke
godsdiensten in Nederland.
(…)
De islamitische wet verbindt aan
afvalligheid rechtsgevolgen die in ons land
onaanvaardbaar zijn: zoals 
ontbinding van het huwelijk, ontzegging
uit de ouderlijke macht en verval van
erfrechtaanspraken. Of die wetten nu

worden nageleefd of niet, vooral in de
gezinscultuur kan een aanmerkelijke
afstand worden vastgesteld tussen de
gangbare omgangsvormen in Nederland
en het normbesef in de islamitische
gemeenschappen.
(…)
En zo stort het kaartenhuis van de
multiculturele samenleving ineen.
(…)
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Het is duidelijk dat er geen sprake is van
een overname in Nederland en door de
Nederlanders van elementen uit de
culturen van de nieuwkomers. Omgekeerd
is het ook niet duidelijk dat de
nieuwkomers van hun kant  zo
gecharmeerd zijn van het eigene van de
Nederlandse cultuur. Het multiculturele
verlangen wordt opmerkelijk genoeg het
duidelijkst verwoord door autochtonen en
moet niet als een waarde op zich gezien
worden, maar als een uitdrukking van
centrale waarden van onze cultuur.
Gelijkheid, vrijheid, rechtvaardigheid,

gemeenschappelijkheid zijn de woorden
die daar bij horen. Bij dat alles moet men
zich echter wel realiseren dat echte
multiculturaliteit niet noodzakelijk het
karakter hoeft aan te nemen die partijen
wensen. Wat de autochtone 
woordvoerders van een multiculturele
samenleving graag zien, is het beste van
twee werelden. Het is misschien wat al te
simplistisch om te zeggen dat dit meestal
neerkomt op onze normen en waarden en
hun eten en muziek, maar het is zeker niet
onjuist om te stellen dat het omgekeerde
zeker nooit wordt bedoeld.
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tekst 13

bron: de Volkskrant van 12 februari 2000
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De concentratie van etnische minderheden
in de oude binnensteden leidt
onvermijdelijk tot witte en zwarte 
scholen. Die tweedeling is een realiteit.
(……)
Maar het idee dat allochtone kinderen met
taal- en leerachterstanden geholpen zijn
louter door de aanwezigheid van slimme
bourgeoiskinderen in dezelfde klas is
allang door allerlei onderzoek 
achterhaald. In werkelijkheid zijn de
achterstanden van ‘zwarte’ op ‘witte’

kleuters al zo groot dat ze zo snel 
mogelijk instructie op niveau moeten
hebben. Onderwijs aan allochtonen is een
vak apart. Het werkelijke taboe in het
onderwijs is dat allochtonen geen
onderwijs op maat wordt gegund. Om dat
taboe te handhaven worden
migrantenkinderen zelfs systematisch
overgewaardeerd: ze krijgen veel te 
’hoge’ schooladviezen, waardoor ze een
grotere kans lopen het onderwijs zonder
een diploma te verlaten.
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Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs
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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.

Voor dit examen zijn maximaal 90 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.

Vragenboekje
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■■■■ Opgave 1 Multiculturele samenleving: ’witte’ en ’zwarte’ scholen

Gebruik tekst 1 uit het bronnenboekje voor het beantwoorden van de vragen 1 tot en met 5.

De komst van etnische groepen in onze samenleving heeft tot verschillende sociale en
politieke vraagstukken geleid. Eén van deze vraagstukken speelt een rol in de discussie
over het ontstaan van ’witte’ en ’zwarte’ scholen.

4p 1 ■ A Welk vraagstuk met betrekking tot de multi-etnische samenleving speelt een rol in
deze discussie?
B Hoe heet het overheidsbeleid om dit vraagstuk aan te pakken?
Naast onderwijs is dit beleid vooral gericht op het terrein van arbeid.
C Geef twee voorbeelden van dit beleid op het terrein van arbeid.

Het gemeentebestuur van Arnhem wil dat de school een afspiegeling is van de wijk. Het
gemeentebestuur kan niet zelf opleggen dat leerlingen over de scholen worden verspreid.

2p 2 ■ Leg uit waarom een dergelijk verplicht spreidingsbeleid in Nederland niet mogelijk is.

Uit onderzoek blijkt dat allochtone leerlingen op gemengde scholen beter presteren dan
op ’zwarte’ scholen (regel 16–19). Het gemeentebestuur van Arnhem wil dan ook graag
gemengde scholen.

4p 3 ■ Bij welk samenlevingsmodel past een gemengde school?
Noem twee modellen en leg uit waarom bij deze twee modellen een gemengde school past.

De inspectie vraagt zich af „hoe het beeld doorbroken kan worden dat slimme kinderen
dommer worden op een zwarte school” (regel 26–29).

4p 4 ■ Leg uit hoe deze negatieve beeldvorming kan ontstaan met behulp van de begrippen
A sociale categorisatie en
B socialisatie.

3p 5 ■ Leg uit met behulp van het begrip ’self-fulfilling prophecy’ dat het negatieve beeld van
’zwarte’ scholen in regel 26–29 moeilijk is te doorbreken.

■■■■ Opgave 2 Maatschappelijke positie van minderheden

Gebruik bij deze opgave tekst 2 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje.

In tekst 2 wordt verwezen naar een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
De onderzoekers constateren dat de driedeling in de maatschappij blijft bestaan. In de
figuren 1 tot en met 3 komen de volgende groepen voor: Turken, Marokkanen,
Surinamers, Antillianen en autochtonen.

3p 6 ■ A Als je kijkt naar de figuren 1 tot en met 3, welke groep(en) bevindt/bevinden zich dan
vooral in de hoogste laag, welke in de middelste laag en welke in de onderste laag van de
maatschappij?
B Licht je antwoord van A toe met behulp van twee gegevens uit de figuren 1 tot en met 3.

Uit de figuren 1 tot en met 3 kan worden afgelezen dat er verschillen zijn in mogelijkheden
op de arbeidsmarkt tussen Marokkanen enerzijds en Surinamers anderzijds.

4p 7 ■ Leg uit welke factoren van migratie dit verschil op de arbeidsmarkt kunnen verklaren.
Ga uit van een factor die te maken heeft met de migratie van Marokkanen en van een
factor die betrekking heeft op de migratie van Surinamers.

100019 47 2 Lees verder
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De genoemde driedeling verwijst naar sociale ongelijkheid in de samenleving.
Er zijn verschillende verklaringen voor deze sociale ongelijkheid waarbij meer of minder
gewicht aan verschillende factoren wordt toegekend. Enerzijds zijn er verklaringen die
zich baseren op de theorie van Marx, anderzijds zijn er verklaringen die uitgaan van de
theorie van Weber.

2p 8 ■ Leg uit hoe vanuit de theorie van Weber de geconstateerde driedeling in onze
samenleving kan worden verklaard.

Over de toekomstige positie van diverse allochtone groepen wordt in wetenschappelijke
kring verschillend gedacht. Sommige wetenschappers verwachten dat de nieuwe generatie
allochtonen flink zal stijgen op de maatschappelijke ladder, terwijl anderen benadrukken
dat de nieuwe generatie allochtonen onder aan de maatschappelijke ladder zal blijven.

2p 9 ■ Geef voor beide verwachtingen een argument.

In figuur 3 is af te lezen dat het percentage allochtonen dat de school zonder diploma
verlaat relatief groot is. Verklaringen daarvoor hebben te maken met positieverwerving
en positietoewijzing van allochtonen.

2p 10 ■ Geef een voorbeeld van positieverwerving en een voorbeeld van positietoewijzing die
kunnen verklaren waarom een relatief groot aantal allochtonen de school verlaat zonder
diploma.

De laatste jaren zien we een toename van het aantal islamitische instellingen en
organisaties. Het aantal basisscholen op islamitische grondslag is de laatste decennia
duidelijk gegroeid. Onlangs is ministeriële toestemming verleend voor de stichting van
een islamitische school voor voortgezet onderwijs. Ook leeft de wens in islamitische
kringen om een eigen omroepvereniging op te richten.

2p 11 ■ Leg uit op grond van welke overweging islamitische kringen de behoefte hebben om
eigen instellingen en organisaties op te richten.
Maak gebruik van het begrip ’culturele positie’.

■■■■ Opgave 3 Politieke besluitvorming over de gezondheidszorg

Gebruik voor de vragen van deze opgave de teksten 3 tot en met 7 uit het bronnenboekje.

De wachtlijsten in de gezondheidszorg vormen een groot probleem voor de politiek.
Vanuit maatschappelijke organisaties, burgers, deskundigen en de media komen allerlei
plannen om de wachtlijsten terug te brengen, maar het blijft voor zowel de regering als
voor de fracties in de Tweede Kamer een complex probleem. In 1999 ontstond een
levendige discussie naar aanleiding van een voorstel van J. Hamel, voorzitter van de Raad
van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis Groningen.

Zie tekst 3 en 4.
De nieuwjaarstoespraak van de heer Hamel leidde tot een discussie over wat de kerntaken
van de overheid zijn.

2p 12 ■ Leg uit welke kerntaak van de overheid in de toespraak van Hamel ter discussie wordt
gesteld.

J. Hamel kreeg met zijn voorstel veel kritiek van partijgenoten van de PvdA, onder andere
van het Kamerlid Oudkerk, zie tekst 3, regel 34–40.

2p 13 ■ Met welke sociaal-democratische uitgangspunten staat het standpunt van Hamel over
commerciële gezondheidszorg op gespannen voet? 
Noem er twee.
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Volgens sommige critici valt de oplossing van de heer Hamel te rekenen tot het
pragmatisme.

2p 14 ■ Leg uit dat men de oplossing van de heer Hamel kan rekenen tot het pragmatisme.
Ga uit van twee kenmerken van het pragmatisme.

De politieke besluitvorming over de gezondheidszorg kun je beschrijven volgens de
benadering van het systeemmodel. In dit model zijn verschillende fasen te onderscheiden.

2p 15 ■ In welke fase kun je de nieuwjaarstoespraak van de heer Hamel plaatsen? 
Licht je antwoord toe.

De omgeving van het politieke systeem is van invloed op de politieke besluitvorming.
2p 16 ■ Noem twee omgevingsfactoren die van invloed zijn op de huidige politieke discussies over

de gezondheidszorg.

Zie tekst 3.
2p 17 ■ Beredeneer of het voorstel van de heer Hamel wel of niet op de politieke agenda is

gekomen.
Maak gebruik van het begrip poortwachters.

Zie tekst 4.
De Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) kun je beschouwen als een
pressiegroep.

2p 18 ■ A Over welke machtsbronnen kunnen pressiegroepen beschikken?
Noem er twee.
B Geef twee voorbeelden hoe pressiegroepen de politiek beïnvloeden.

Zie de teksten 5 tot en met 7 over voorrangszorg voor werknemers.
Op 9 september 1999 gaven de fracties van PvdA en D66 hun verzet op tegen het
kabinetsplan om werknemers speciale gezondheidszorg te bieden. De VVD had al eerder
met het plan ingestemd. Er ontstond in september 1999 een Kamermeerderheid voor een
vorm van voorrangszorg voor werknemers. Daarentegen dacht een substantieel deel van
de burgers volgens een enquête – zie tekst 7 – anders over voorrangszorg.

4p 19 ■ Leg naar aanleiding van deze situatie uit wat het verschil is tussen representatie en
representativiteit.

2p 20 ■ Is in de discussie over voorrangszorg voor werknemers de verhouding tussen kabinet en
parlement volgens jou meer dualistisch of meer monistisch?
Licht je antwoord toe.

■■■■ Opgave 4 Criminaliteit en rechtsstaat

De teksten 8 en 9 en de grafieken 1 en 2 uit het bronnenboekje gaan over deze opgave.

In de Volkskrant van 3 november 1999 is melding gemaakt van de laatste stappen in de
zaak-Meindert Tjoelker. Meindert Tjoelker kwam in 1997 om bij een uit de hand gelopen
ruzie in het centrum van Leeuwarden. Hij behoorde tot de categorie slachtoffers van wat
we zinloos geweld zijn gaan noemen.
In een eerste zitting eiste het Openbaar Ministerie 3 jaar, terwijl uiteindelijk de rechtbank
de verdachten veroordeelde tot een straf van tweeënhalfjaar. Zoals uit tekst 8 blijkt,
leidde dit vonnis tot grote verontwaardiging bij het publiek.

Het publiek had er geen begrip voor dat er maar drie jaar gevangenisstraf werd geëist.
„Men wilde hoge straffen. Tien, twaalf jaar” (tekst 8, regel 26–29).

3p 21 ■ A Leg met gegevens van tekst 9 uit waarom het Openbaar Ministerie geen hogere straf
kon eisen.
B Welk beginsel van de rechtsstaat kun je hierin herkennen?
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Het publiek reageerde verontwaardigd over het aantal jaren gevangenisstraf dat werd
geëist.

3p 22 ■ Ben je het eens of oneens met de publieke verontwaardiging over de hoogte van de
geëiste straffen?
Geef drie argumenten die je standpunt ondersteunen. Ga in je antwoord uit van de
functies van straffen.

De toenmalige minister van Justitie, Sorgdrager, plaatste vraagtekens bij de hoogte van de
straf die door de rechtbank werd opgelegd (regel 33–34 in tekst 8).

1p 23 ■ Kan de minister van Justitie de hoogte van de opgelegde straf veranderen?
Licht je antwoord toe.

4p 24 ■ Welke taken of rollen van het Openbaar Ministerie herken je in de teksten?
Noem er twee en vermeld per taak of rol een citaat.

In een rechtszaak heeft de verdachte verschillende rechten.
2p 25 ■ A Welk recht van de verdachten herken je in deze zaak?

B Welk recht heeft een verdachte nog meer in een rechtszaak?

De taken en rechten van de verschillende actoren in een rechtszaak zijn wettelijk vastgelegd.
2p 26 ■ Noem een reden waarom dat van belang is.

De Volkskrant besteedde een artikel aan het arrest van de Hoge Raad (zie tekst 9).
2p 27 ■ Leg uit waarom een arrest van de Hoge Raad een belangrijke rol speelt in de

Nederlandse rechtspraak.

In de jaren 1997 tot en met 1999 stonden de kranten vol met berichten over zinloos
geweld. Er leek sprake te zijn van een toenemende agressiviteit onder het uitgaanspubliek
in de Nederlandse steden. In het Tijdschrift voor Criminologie (nummer 3, jaargang 41,
1999) hebben de onderzoeksters Karin Wittebrood en Marianne Junger de cijfers over de
geweldscriminaliteit nog eens op een rij gezet. Zij trekken in het artikel conclusies over
de omvang van geweldscriminaliteit op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Deze cijfers staan weergegeven in grafieken 1 en 2.

Vergelijk de gegevens van grafieken 1 en 2.
2p 28 ■ Welke verschillen in de omvang van de geweldscriminaliteit in de periode vanaf 1980

constateer je tussen grafieken 1 en 2? 
Noem er twee.

4p 29 ■ Welke kanttekeningen kun je plaatsen bij de gegevens over de omvang en ontwikkeling
van de geweldscriminaliteit in grafieken 1 en 2? 
Geef er twee.

In een artikel van de Volkskrant van 29 september 1998 worden de resultaten van een
sociologisch onderzoek van P. Scheepers en M. de Konink weergegeven. Deze
wetenschappers onderzochten de ontwikkeling van de criminaliteit van 1970 tot 1992,
alsmede de opvattingen over straffen in dezelfde periode. Zij stellen een verharding vast
in het denken over straf. Met het stijgen van de criminaliteit groeit onder de Nederlandse
bevolking de weerstand tegen straffen waarin resocialisatie centraal staat.

Er bestaan verschillende opvattingen over doel en zin van straffen, bijvoorbeeld de
opvattingen van de abolitionistische stroming en de opvattingen van zowel de
zogenoemde klassieke stroming als van de zogenoemde moderne stroming.

4p 30 ■ Welke van de genoemde stromingen vinden in de periode 1970–1992 minder weerklank
onder de Nederlandse bevolking, wanneer wordt uitgegaan van de resultaten van het
onderzoek van Scheepers en De Konink?
Verklaar je keuze.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

100019 47 5 Lees verder

Pagina: 773Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Verder komen Scheepers en De Konink tot de conclusie dat de aandacht van publiek en
autoriteiten voor de persoon van de dader is afgenomen en dat politie en justitie zich
meer mogen permitteren in de strijd tegen de misdaad.

2p 31 ■ Wat betekent deze conclusie voor de verhouding tussen de twee kerntaken van de
rechtsstaat?

■■■■ Opgave 5 Politieke besluitvorming: onderwijspolitiek

Gebruik voor deze opgave de teksten 10 tot en met 13 uit het bronnenboekje.

Volgens tekst 10 is het de eerste keer dat zoveel scholieren op de been waren om te
demonstreren tegen het regeringsbeleid.

2p 32 ■ Welke veranderingen in de politieke cultuur van Nederland sinds de jaren zestig, hebben
er toe geleid dat burgers zich eerder laten horen via een demonstratie?
Noem twee veranderingen.

2p 33 ■ Als je kijkt hoe staatssecretaris Adelmund uiteindelijk het probleem van de zwaarte van
de Tweede Fase heeft aangepakt, welke visie over de verdeling van politieke macht in de
samenleving vind je dan van toepassing? 
Licht je antwoord toe.

Zie tekst 13.
3p 34 ■ Leg uit waarom in de sociaal-democratische ideologie altijd veel aandacht is geweest voor

het onderwijs.
Doe dit aan de hand van de drie terreinen waarover een ideologie uitspraken doet.

Zie tekst 13.
De vrijheid van scholen om aan uniformiteit te ontsnappen, moet volgens oud-
fractievoorzitter van de VVD Bolkestein worden verruimd.

2p 35 ■ Geef een reden waarom het CDA deze opvatting ook steunt.
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■■■■ Opgave 1 Multiculturele samenleving: ’witte’ en ’zwarte’ scholen

tekst 1 Vlucht naar ’witte school’ afremmen

Arnhem begint brede discussie

Door onze verslaggeefster
ARNHEM – Er moet voorkomen worden dat ouders hun kinderen naar een basisschool
buiten de wijk sturen, omdat ze vinden dat op de school in de buurt te veel migranten
zitten. Dat vindt de gemeente Arnhem, die hierover een brede discussie begint.

bron: De Gelderlander van 23 september 1999

■■■■ Opgave 2 Maatschappelijke positie van minderheden

tekst 2 Grootschalig onderzoek toont dat de driedeling 
in de maatschappij blijft bestaan

Etnische minderheden zijn er de afgelopen jaren nauwelijks
in geslaagd hun sociaal-economische positie te verbeteren.
De driedeling in de maatschappij blijft, zo blijkt uit een
grootschalig onderzoek.

bron: NRC Handelsblad van 29 maart 1999
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Ze vindt dat de school een afspiegeling
van de wijk hoort te zijn en dat is zeker
niet overal zo. Op de St. Anna school in
St. Marten bijvoorbeeld is 78 procent
allochtoon en op de Jan Ligthart-school
63 procent, terwijl in deze wijk het aantal
migranten rond de 30 procent schommelt.
Tweederde van de ouders in St. Marten
stuurt de kinderen naar een school buiten
de wijk. Tien jaar geleden was dat de helft
van de ouders. De gemeente betreurt deze
stijging. Uit onderzoek blijkt dat
allochtone leerlingen beter presteren op

gemengde scholen dan allochtone
leerlingen op ’zwarte’ scholen. Dat wil
niet zeggen dat ’zwarte’ scholen per
definitie slecht zijn, aldus de gemeente.
Arnhem noemt het liever multi-etnische
scholen.
Uit onderzoek van de rijksinspectie is
gebleken dat er goede, maar ook slechte
multi-etnische scholen zijn. Ze vraagt zich
af hoe het beeld doorbroken kan worden
dat slimme kinderen dommer worden op
een zwarte school.
(…).
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figuur 1 figuur 2

figuur 3

bron: NRC Handelsblad van 29 maart 1999
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■■■■ Opgave 3 Politieke besluitvorming over de gezondheidszorg

tekst 3 Groningse bestuursvoorzitter wil voorrang voor vermogenden

bron: website van het Academisch Ziekenhuis Leiden van 8 september 1999 

tekst 4 Persbericht

Uit een persbericht van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) van
11 januari 1999:
„Deze keer gaat het over voorrangszorg voor rijke patiënten, vorig jaar rond deze tijd
waren het de werkenden die bevoordeeld moesten worden. De Nederlandse Patiënten/
Consumenten Federatie (NP/CF) is van mening dat voorrangszorg – voor welke groep
van mensen in onze samenleving dan ook – pure discriminatie is en daarom in strijd met
onze wetgeving en met de tot nu toe in de gezondheidszorg geldende fatsoensnormen.”

Als reactie op de problemen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van werkenden
komt het kabinet in augustus 1999 met een voorstel van voorrangszorg. Zie tekst 5.

tekst 5

bron: de Volkskrant van 30 augustus 1999
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Met zijn nieuwjaarstoespraak gooide
drs. J. Hamel, voorzitter van de Raad van
Bestuur van het Academisch Ziekenhuis
Groningen, een knuppel in het
hoenderhok van de gezondheidszorg.
Door ervoor te pleiten de strikte scheiding
tussen collectieve en commerciële
gezondheidszorg los te laten wist hij zich
verzekerd van landelijke aandacht. Hamel
verklaarde in zijn toespraak dat het aantal
ouderen met een goed pensioen de
komende tien tot vijftien jaar sterk zal
toenemen. „Ze zullen hun rechten opeisen
en bijvoorbeeld niet accepteren dat ze
bepaalde vormen van behandeling of
verzorging niet thuis kunnen krijgen en
opgenomen worden als dat niet echt nodig
is. Of drie maanden moeten wachten op
een heupoperatie, terwijl dat in principe
morgen kan. Ze zullen aangeven er best
voor te willen betalen, als het dan maar
wel morgen gebeurt.”
(…)
De Groningse bestuursvoorzitter
realiseert zich dat zoiets niet zonder
discussies kan, maar zei die niet

theoretisch te willen gaan voeren. „Het is
noodzakelijk dat wij zelf concepten
ontwikkelen aan de hand waarvan de
buitenwereld kan toetsen of dit al dan niet
acceptabel is. En de politiek kan daar een
oordeel over vellen,” sprak hij in zijn
nieuwjaarsrede (van 1999). De politiek
heeft daar echter niet op gewacht. Een
felle reactie kwam van de partij waar ook
Hamel lid van is: de PvdA.
„Onmaatschappelijk, onoorbaar,
onacceptabel en immoreel”, noemde
Tweede-Kamerlid Oudkerk de plannen
van zijn partijgenoot. Ook minister Borst,
de Nederlandse Patiënten/Consumenten-
federatie, Zorgverzekeraars Nederland en
het Koninklijk Nederlands Medisch
Genootschap hebben zich tegen de
Groningse plannen uitgesproken. Een
partij die wel iets in de plannen ziet is de
VVD, die bij monde van Tweede-
Kamerlid Van Blerck verklaarde dat een
dergelijke ontwikkeling niet tegen te
houden is.
(.....)
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Het kabinet gaat ziekenhuizen aansporen
om werkenden met klachten vlotter te
behandelen. Zij mogen voortaan speciale
voorzieningen treffen om patiënten die op
het werk ziek zijn geworden sneller beter
te maken. De opbrengsten van snelle hulp
mogen ze in eigen zak steken. Maar deze
voorrangsregeling mag niet ten koste gaan

van reguliere gezondheidszorg. Dit heeft
de ministerraad afgelopen vrijdag
besloten op voorstel van D66-minister
Borst van Volksgezondheid en VVD-
staatssecretaris Hoogervorst van Sociale
Zaken. Met dit compromis hopen de
bewindslieden ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid terug te dringen.
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De meeste Tweede-Kamerfracties zijn echter niet allemaal even gelukkig met het
kabinetsvoorstel. Zie tekst 6.

tekst 6

bron: de Volkskrant van 4 september 1999

tekst 7 Bijna 59% van de Nederlandse bevolking is faliekant tegen het voortrekken van
patiënten met een baan, terwijl 27% het wel zou kunnen billijken. Dat blijkt uit een
enquête die het dagblad De Telegraaf heeft laten uitvoeren door het
marktonderzoeksbureau R&M in Maastricht.

bron: De Telegraaf van 9 september 1999

■■■■ Opgave 4 Criminaliteit en rechtsstaat

tekst 8 ’Soms kan het Openbaar Ministerie beter de publiciteit zoeken’

bron: de Volkskrant van 14 mei 1999
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De officiële woordvoerders
volksgezondheid van de PvdA en D66
maakten maandag korte metten met het
plan van minister Borst van
Volksgezondheid en staatssecretaris
Hoogervorst van Sociale Zaken. Ook de
oppositie had er geen goed woord voor

over. Het leidt tot voorrangszorg voor
werknemers, tot tweedeling in de
maatschappij en maakt een eind aan de
solidariteit in de zorg, luidde de klacht.
Alleen de VVD kon zich in het plan
vinden.

5
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Meindert Tjoelker vond in september
1997 de dood bij een vechtpartij in
Leeuwarden. De mishandeling ontketende
een nationaal protest tegen zinloos
geweld. Hoofdofficier van justitie
Brouwer: ’De beeldvorming van het
publiek rond de zaak strookt niet met de
werkelijkheid, met de gegevens die het
Openbaar Ministerie op basis van
onderzoek heeft verkregen. Ik heb me
afgevraagd: heb ik iets verkeerd gedaan,
dat er zó weinig begrip is geweest voor de
koers van het Openbaar Ministerie?’
Brouwer moest als hoofdofficier naar zijn
zeggen waken over de integriteit van het
justitieel onderzoek.
Toen kwam de eerste grote zitting.

Brouwer: ’Twee weken van tevoren
voelde ik het onbegrip al aankomen. Ik
heb getwijfeld of we niet toch 
journalisten moesten benaderen. Maar hoe
dichter je bij de zitting zit, hoe
nadrukkelijker je kiest voor de rechtszaal
als platform. Meteen nadat de officier van
justitie zijn eis uitsprak tegen de eerste
verdachten, knalde het. Het publiek
snapte niet dat er maar drie jaar
gevangenisstraf werd geëist, men wilde
hoge straffen. Tien, twaalf jaar. De
rechtbank legde een straf op van
tweeënhalf jaar, lager dan geëist. De
verwarring was totaal. Zelfs (oud)
minister van Justitie Sorgdrager plaatste
vraagtekens.’
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tekst 9 Hoge Raad: straf in zaak Tjoelker blijft gehandhaafd

bron: de Volkskrant van 3 november 1999

grafiek 1 Omvang van de geweldscriminaliteit (× 1000) op basis van politiestatistieken, 1950–1995

grafiek 2 Omvang van de geweldscriminaliteit (× 1000) op basis van slachtofferenquêtes, 1980–1995

bron: Wittebrood K. en M. Junger, Trends in geweldscriminaliteit: Een vergelijking tussen
politiestatistieken en slachtofferenquêtes, in: Tijdschrift voor Criminologie, nr. 3,
jaargang 41, 1999

100019 47A 6 Lees verder

De Hoge Raad heeft het verzoek van een
van de hoofdverdachten in de Meindert
Tjoelker-zaak verworpen.
Dit betekent dat de veroordeling door het
gerechtshof in Leeuwarden van de 
26-jarige M. ten C. tot een 
gevangenisstraf van tweeënhalfjaar
wegens zware mishandeling gehandhaafd
blijft. Leeuwarder Ten C. was tegen dit
vonnis in beroep gegaan, omdat het
Openbaar Ministerie de aanklacht tegen
hem en een andere hoofdverdachte, de 
28-jarige P. de W. uit Stiens, in hoger
beroep verzwaarde. Het OM legde beiden
voor het hof het medeplegen van doodslag
en zware mishandeling, de dood van

Tjoelker tot gevolg hebbend, ten laste.
Voor de rechtbank was de aanklacht nog
openlijke geweldpleging, omdat niet kon
worden bewezen wie van de vier
verdachten de fatale schop had
toegebracht. Daarvoor werden Ten C. en
De W. veroordeeld tot twee jaar celstraf,
waarvan acht maanden voorwaardelijk.
De advocaat van Ten C. vond dat het hof
de verzwaring van de aanklacht niet had
mogen toelaten. De Hoge Raad is het niet
met hem eens.
Gerechtshoven mogen toestaan dat justitie
de tenlastelegging tegen een verdachte in
hoger beroep verzwaart, zo luidt de
uitspraak van de Hoge Raad.
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■■■■ Opgave 5 Politieke besluitvorming: onderwijspolitiek

In 1999 barstte in Nederland de discussie los over de invoering van de Tweede Fase havo/vwo.
Een belangrijke rol daarin speelde de scholierendemonstratie van 6 december 1999.

tekst 10 Scholieren veranderen binnenstad in chaos

bron: Trouw van 7 december 1999

tekst 11 Kamer steunt Adelmund bij ingreep lesprogramma’s

bron: naar de Volkskrant van 23 december 1999

tekst 12 Ondanks deze houding van de Tweede Kamer besloot staatssecretaris Adelmund om toch
naar de kritiek van de onderwijsvakbonden en scholen te luisteren. Ze nodigde de
onderwijsvakbonden uit voor overleg en stelde zich open voor andere oplossingen.
Op 15 januari 2000 draaide de staatssecretaris haar eerdere maatregelen na overleg met
vakbonden en scholen terug. De Tweede Kamer steunde die beslissing.

ontleend aan: Trouw van 28 december 1999 en 16 januari 2000

100019 47A 7 Lees verder

Nooit eerder kwamen zoveel scholieren
tegelijk op de been. Ruim 20 000 15-, 16-
en 17-jarigen protesteerden gisteren in
Den Haag tegen het studiehuis. Ze vinden
het nieuwe vakkenpakket voor de
bovenbouw van havo en vwo te zwaar.
,,Ik hoop dat het allemaal niet te lang gaat
duren, ik moet nog huiswerk maken’’, zegt

een scholier die in een grote colonne
jongeren door de stationshal richting
Malieveld struint. Gewapend met
spandoeken (’Karin is dit ook niet om te
janken?’ en ’Rot op! Met je Tweede
Fase’), strijkers, rotjes, heel veel eieren en
een enkele baksteen.
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Twee weken later besloten 
staatssecretaris Adelmund en de Tweede
Kamer de eisen van de scholieren in te
willigen. Scholen zouden zelf mogen
beslissen of ze ANW (Algemene
Natuurwetenschappen) nog aan zouden
bieden op de havo, en ze mochten ook de
derde vreemde taal op het vwo en de
tweede vreemde taal op de havo
schrappen. De scholen en
onderwijsvakbonden protesteerden fel

tegen deze ingreep, wat bij de leden van
de Tweede Kamer op onbegrip stuitte.
(....)
De onderwijsvakbonden AOb en CNV
hebben aangekondigd dat zij binnen twee
weken met een alternatief komen om de
werkdruk in de hoogste klassen van havo
en vwo te verlichten. Volgens de bonden
heeft Adelmund voor ’chaos’ gezorgd op
de scholen.
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De Tweede Fase is natuurlijk niet de eerste onderwijsvernieuwing in de Nederlandse
geschiedenis, wat ook blijkt uit een bespreking van een boek over onderwijspolitiek in de
Volkskrant van 12 februari 1999.

tekst 13 Splijtzwam onderwijs

bron: de Volkskrant van 12 februari 1999

100019 47A 8

Het voortgezet onderwijs is deze eeuw een
aaneenschakeling geweest van hervormingen
en vernieuwingen, met als voorlopig
sluitstuk de niet onomstreden invoering van
het studiehuis. Wat blijft er, nu de
individualisering in de samenleving
voortschrijdt, over van het klassieke sociaal-
democratische erfgoed?
Aan het maatschappelijk debat over het
onderwijs hebben socialisten, in het
parlement en in het onderwijsveld al die
jaren volop meegedaan. En daarom is het
een goede gedachte geweest van de 
Wiardi Beckman Stichting, het
wetenschappelijk bureau van de Partij van
de Arbeid, het negentiende jaarboek voor
het democratisch socialisme geheel te 
wijten aan een kritische analyse van 
dertig jaar sociaal-democratische
onderwijspolitiek.
Het jaarboek gaat niet gebukt onder
snorkende lofzangen op wat socialistische
bewindslieden allemaal hebben bereikt, maar

kijkt koel en zakelijk hoe het ervoor staat
met het socialistische erfgoed op
onderwijsgebied. Per slot van rekening heeft
onderwijs in de Nederlandse sociaal-
democratie sinds de oprichting van de SDAP
altijd een centrale plaats toebedeeld
gekregen. Jarenlang is het sociaal-
democratische onderwijsbeleid beheerst
geweest door het structuurdenken. Dat
denken wordt vaarwel gezegd. Wat zich in
een school zelf afspeelt staat nu in het debat
centraal.
VVD-leider Frits Bolkestein schreef
zaterdag in zijn column in de Volkskrant 
dat in het onderwijs ’ideologische ballast 
moet worden geruimd.’ We moeten ervan 
af onze hoop te vestigen op een
constructieve onderwijspolitiek waarbij 
de overheid een centrale rol speelt, vindt 
hij. ’De vrijheid van scholen om aan de
uniformering te ontkomen moet worden
verruimd.’
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■■■■

000007 24 Begin

Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 00
Tijdvak 1

Dinsdag 16 mei
13.30 –16.00 uur
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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 32 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Opgave 1 Multiculturele samenleving

In maart 1998 verscheen een onderzoeksrapport met als onderwerp opvoedingsdoelen en
opvoedingspraktijken bij Marokkanen en Surinaamse Creolen in Nederland. Het
onderzoek werd verricht door Trees Pels en Marjolein Distelbrink van het Instituut voor
Sociologisch-Economisch Onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

tekst 1

naar: Trouw van 20 maart 1998

In tekst 1 komen een Marokkaanse en een Surinaamse vrouw voor. Marokkanen en
Surinamers zijn in de afgelopen dertig jaar naar Nederland gekomen.

4p 1 ■■ Noem voor elke groep het migratiemotief en de toelatingsgrond om zich in Nederland te
vestigen.

In regel 1–10 is het verschijnsel sociale mobiliteit te herkennen.
2p 2 ■■ Welke soort sociale mobiliteit is hier het duidelijkst te herkennen?

Licht je antwoord toe.

De positie van etnische minderheden wordt beïnvloed door zowel de samenleving als de
etnische minderheden zelf.

2p 3 ■■ Geef uit tekst 1 een voorbeeld van positietoewijzing en een voorbeeld van
positieverwerving.

000007 24 2 Lees verder

Marokkaanse moeder geeft dochter steeds meer ruimte
Door Arlette Dwarkasing

DEN HAAG   De opvoeding in Marokkaanse gezinnen wordt minder autoritair. Vaders wil
is niet langer meer wet. Zijn rol als kostwinnaar blijft centraal staan, maar de moeders gaan
steeds meer domineren in taken die traditioneel tot het domein van de vader behoorden.

Dit blijkt uit een onderzoek naar de opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland. Onderzoekster
Trees Pels spreekt van een ’heimelijk matriarchaat’. Dat levert vooral de dochters meer bewegingsruimte
op. Ze hoeven minder in huis te doen: huiswerk gaat voor. De moeders, ook de eerste generatie
Marokkanen, hechten veel belang aan een goede schoolopleiding en staan niet negatief tegenover het
buitenshuis werken van vrouwen. „Niet dat ze het verschrikkelijk staat te pushen”, zegt Pels, „maar er is
vrijwel geen moeder die zegt: dat kan niet samengaan, blijf maar thuis. Dat is een duidelijke breuk met
de traditie.” In het onderzoek zegt een van de oudere generatie moeders: „Ik heb veel geleerd van de
oudste (van zeven kinderen, red.). Ik was toen onwetend. Ik heb haar uitgehuwelijkt, daar heb ik
ontzettend veel spijt van gehad. Hoe kon ik haar dat aandoen. Zij heeft haar school niet afgemaakt. Ze
is nu gelukkig met haar man en kinderen, toch zit het me dwars. Ik dacht: dit doe ik nooit meer.”
Volgens Pels is het beeld dat Marokkaanse meisjes „bij het bereiken van de puberteit thuis worden
gehouden en niet meer naar school gaan” gebaseerd op een situatie van jaren geleden. „Misschien wel
gevoed door het feit dat je nu meer dan voorheen meisjes met hoofddoekjes op straat ziet. Sommigen
associëren dat met onderdrukking. Maar dat is niet zo. Voor veel meisjes is het daardoor juist
makkelijker om de straat op te gaan, een opleiding te volgen en een baan te zoeken. Ze laten zien dat ze
geëmancipeerd zijn, maar ook een goed islamiet”. De meisjes ondervinden veel vooroordelen. Een
veertienjarige havo-scholiere zegt in het onderzoek: „Op school heb ik een keer gezegd dat ik graag
advocaat wilde worden. Toen zei de leraar dat dat voor Marokkanen moeilijk is en vooral als ik ook nog
een meisje ben. Ik was erg kwaad en zei dat hij eigenlijk geen les mag geven, want hij demotiveert
meisjes om te studeren.”
(...)
Zowel in Marokkaanse als Surinaams-Creoolse gezinnen zijn er veranderingen merkbaar in de
opvoeding. Men koestert eigen waarden als respect, eerbaarheid (bij de Marokkanen) en beleefdheid (bij
de Creolen) maar zoekt tegelijk aansluiting bij de Nederlandse samenleving.
Zowel de Marokkaanse als de Surinaams-Creoolse moeders maken zich zorgen over de discriminatie die
ze soms tegenkomen en over de negatieve beeldvorming van hun allochtone groep. Ze zijn bang dat
vooroordelen de toekomst van hun kinderen nadelig beïnvloeden. Een Surinaams-Creoolse moeder van
twee kinderen zegt: „Veel zwarte kinderen zijn teleurgesteld. Ze identificeren zich met Nederlandse
kinderen, maar later blijkt dat ze minder goed aan de bak komen. Dan gaat het van kwaad tot erger. Ze
belanden in een crisis, gaan aan de drugs en dergelijke. 
De kinderen moeten een beroep leren waarmee ze eventueel ook buiten Nederland kunnen werken.”
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In regel 17–20 staat een opmerking van een leraar tegen een Marokkaans meisje.
3p 4 ■■ Leg met behulp van de definitie van discriminatie uit dat deze opmerking niet als

discriminatie beschouwd hoeft te worden.

De oorspronkelijke culturen van de Marokkaanse en Creoolse moeders zijn in Nederland
veranderd. Het begrip cultuur kent drie verschillende dimensies.

2p 5 ■■ Geef twee voorbeelden uit tekst 1 die illustreren dat de hedendaagse Marokkaanse en
Creoolse culturen in Nederland beïnvloed worden door de dominante cultuur.
Geef per voorbeeld tevens aan op welke dimensie de aanpassing aan de dominante
cultuur betrekking heeft.

In tekst 1 wordt gesteld dat de verschillen tussen zowel de Marokkaanse cultuur als de
Surinaams-Creoolse cultuur ten opzichte van de Nederlandse cultuur kleiner worden. Je
kunt je afvragen of de in tekst 1 beschreven Marokkaanse cultuur en de Surinaams-
Creoolse cultuur nog wel als aparte culturen opgevat kunnen worden.

3p 6 ■■ Beredeneer met behulp van het begrip cultuur of de in tekst 1 beschreven Marokkaanse
en Surinaams-Creoolse culturen door henzelf nog wel als een aparte cultuur beschouwd
worden.
Geef ter ondersteuning van je redenering een voorbeeld uit tekst 1.

Er zijn verschillende verklaringen te geven voor sociale stratificatie in de samenleving.
In tekst 1 staan verschillende uitspraken die passen bij één van de drie theorieën ter
verklaring van sociale stratificatie.

3p 7 ■■ Welke van deze stratificatietheorieën is het duidelijkst te herkennen in tekst 1?
Licht de theorie kort toe en geef een fragment uit de tekst die je keuze verduidelijkt.

Er bestaat in Nederland discussie over de vraag of er ruimte in de Nederlandse wetgeving
moet zijn voor opvattingen van (sub)culturen die in strijd zijn met de opvattingen van de
dominante cultuur.

3p 8 ■■ Moet hiervoor in de Nederlandse wetgeving wel of geen ruimte zijn?
Beargumenteer je standpunt en geef daarbij aan op welke visie op cultuurverschillen je je
baseert.
Illustreer je antwoord met een voorbeeld uit tekst 1.

Politieke participatie kan een middel zijn om bijvoorbeeld de positie van de Marokkaanse
minderheidsgroep te verbeteren.

2p 9 ■■ Bedenk zelf een voorbeeld hoe de Marokkaanse minderheidsgroep door politieke
participatie haar positie kan verbeteren.

In de discussie over etnische minderheden worden verschillende samenlevingsmodellen
gebruikt.

3p 10 ■■ In welk samenlevingsmodel is de Surinaams-Creoolse vrouw die in regel 27–31 aan het
woord is, teleurgesteld?
Licht dit samenlevingsmodel toe en illustreer het met de opvattingen van de vrouw.

000007 24 3 Lees verder
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■■■■ Opgave 2 Politieke besluitvorming

tabel 1

bron: NRC Handelsblad van 7 mei 1998

Deze uitslag is naderhand door de Kiesraad veranderd: het CDA kwam uit op 28 zetels en
de VVD op 39 zetels.

Na verkiezingen worden deze verkiezingsuitslagen door politici en commentatoren
geïnterpreteerd en becommentarieerd. Niet altijd worden deze analyses even correct
uitgevoerd. Mogelijke conclusies zijn:
A De confessionele en christelijke partijen zijn nagenoeg gelijk gebleven.
B De progressieve partijen beschikken voor het eerst bijna over een meerderheid.
C De regeringspartijen van het paarse kabinet Kok-I hebben de verkiezing gewonnen,
maar ook de oppositiepartijen GroenLinks en SP.

2p 11 ■■ Met welke conclusie ben jij het eens?
Licht je keuze toe.

NRC Handelsblad noemde de nieuwe nederlaag van de christen-democraten (zie
figuur 1) opvallend:

Uitslag verkiezingen Tweede Kamer 1998

stemmen % zetels verlies/winst

Totaal 8.603.435 150

PvdA 2.493.702 29.0 4455 + 8
CDA 1.580.402 18.4 2299 - 5
VVD 2.123.179 24.7 3388 + 7
D66 772.833 9.0 1144 - 10
AOV/Unie 55 + 46.284 0.5 00 - 7
GroenLinks 625.122 7.3 1111 + 6
CD 52.260 0.6 00 - 3
RPF 175.368 2.0 33 0
SGP 153.142 1.8 33 + 1
GPV 108.626 1.3 22 0
SP 303.444 3.5 55 + 3
Senioren 2000 36.160 0.4
Natuurwetpartij 15.727 0.2
NCPN 5.678 .01
De Groenen 16.495 .02
VIP 7.234 .01
Jij en idealisten 2.721 .00
NMP 23.457 .03
Nederland Mobiel 45.175 .05
KPP 8.296 .01
Kiezerscollectief 1.689 .00
NSOV 6.441 .01
Overige partijen – – 
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figuur 1 tekst 2

bron: NRC Handelsblad, 7 mei 1998

2p 12 ■■ Welke verandering in de Nederlandse samenleving verklaart de teruggang van het CDA?
Licht je antwoord toe.

De samenwerking tussen VVD en PvdA is te verklaren met een verandering in politieke
cultuur in Nederland.

2p 13 ■■ Met welke verandering in politieke cultuur kun je de samenwerking tussen VVD en
PvdA verklaren?
Licht deze verandering in politieke cultuur kort toe.

figuur 2

bron: Leids Dagblad van 7 mei 1998

Het lage opkomstpercentage in 1998 kan niet uitsluitend verklaard worden als politieke
desinteresse.

2p 14 ■■ Noem een andere interpretatie.

Alom werd gewezen op de lage opkomst bij de verkiezingen van de Tweede Kamer in 1998.
NRC Handelsblad schrijft hierover op 7 mei 1998:
„Met 73,2 procent is de opkomst wederom vijf procent lager geweest dan vier jaar geleden,
wat toen al een laagterecord voor Tweede-Kamerverkiezingen was. Met name in de grote
steden hebben de kiezers het massaal laten afweten. Nagenoeg vier op de tien kiezers is
daar niet opgekomen. Daardoor nadert de politieke legitimatie in de grote steden, die
tevens de erkende probleemgebieden vormen, kritische grenzen”.

4p 15 ■■ Leg uit waarom door een lage opkomst bij verkiezingen in een parlementaire democratie
de „politieke legitimatie kritische grenzen nadert” en leg uit in welke visie op politieke
macht deze legitimatie belangrijk is.
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Met nog maar 29 zetels zijn de christen-democraten
op een nieuw dieptepunt aangeland. De afstraffing
door de kiezer in 1994, toen de partij veertig procent
van de aanhang verloor, was dus geen eenmalige
(…) De teruggang is structureel en de natuurlijke
regeringspartij van weleer dient zich dan ook voor te
bereiden op een rol in de marge (…)
PvdA en VVD hebben vier jaar lang hun (…)
meningsverschillen zakelijk opgelost, van de kiezer
moeten ze vooral zo doorgaan. Onder leiding van
een premier die niet bevlogen maar ’gewoon’ heet te
zijn, en juist daarom zo aanspreekt.

'98

'94

'89

'86

'82

'81

'77

'72

'71

'67

29

34

54

54

45

48

49

48

58

69

Aantallen zetels van het CDA (en
voorgangers) in de Tweede Kamer
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figuur 3

bron: NRC Handelsblad van 7 mei 1998

Van alle kiezers heeft 27% niet gestemd. Deze niet-kiezers zijn niet over alle groepen gelijk
verdeeld. Figuur 3 geeft een aantal achtergrondvariabelen weer van het niet-opkomen.

3p 16 ■■ Geef voor leeftijd, religie en inkomen een verklaring van het verschil in opkomst.

De politicoloog professor Lijphart pleit voor herinvoering van de opkomstplicht ter
vervanging van het huidige stemrecht. Dit zou de representativiteit verhogen. Andere
politicologen vinden de representativiteit juist bij het huidige stemrecht aanvaardbaar.
Behalve representativiteit kunnen ook andere waarden in deze discussie betrokken
worden. Zo kunnen de waarden burgerzin (bij opkomstplicht) en persoonlijke vrijheid
(bij stemrecht) tegenover elkaar geplaatst worden.

3p 17 ■■ Ben jij voor- of tegenstander van herinvoering van de opkomstplicht?
Betrek in je argumentatie het begrip representativiteit en geef ook een andere (dan de
bovengenoemde) waarde die je standpunt ondersteunt.

Stel dat het Nederlands kiesstelsel, net zoals in Duitsland, een kiesdrempel van 5 procent
zou hebben.

3p 18 ■■ Laat zien wat de consequentie is van een kiesdrempel van 5% bij de verkiezingsuitslag
van 1998 (zie tabel 1).
Geef tevens een voordeel en een nadeel van zo’n kiesdrempel (het nadeel mag niet het
tegengestelde van het voordeel zijn).

65+50-6435-4925-3418-24 Geref.N. Herv.R.K.geen hoogsthoogmiddenlaag

1719
24

35
39

11

25

18

30

1717

28

38

niet-stemmers naar leeftijd in
procenten van alle stemgerechtigden

niet-stemmers naar religie in
procenten

niet-stemmers naar inkomen in
procenten

Van alle kiezers heeft 27 procent niet gestemd. Er zijn evenveel mannen als vrouwen niet gaan stemmen.
'Geen interesse in politiek' noemt 22 procent van alle niet-kiezers als belangrijkste reden om niet te
stemmen.

Niet-stemmers
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cartoon 1

bron: NRC Handelsblad van 6 mei 1998

Hoewel PvdA en VVD de derde partij D66 niet nodig hadden voor de noodzakelijke
meerderheid, is in de eerste maand van de formatie al het mogelijke geprobeerd om D66
binnenboord te houden.

3p 19 ■■ Geef drie strategische (partijpolitieke) overwegingen of politiek-culturele redenen
waarom zowel de PvdA als de VVD regeringsdeelname van D66 wenselijk achtten.

GroenLinks-oppositieleider Paul Rosenmöller laakte tijdens de formatie van Paars II, de
zogenaamde veelgeprezen openheid waar de paarse coalitie zich vanaf het eerste paarse
kabinet op had laten voorstaan. NRC Handelsblad schreef hierover het volgende:

tekst 3

bron: NRC Handelsblad 23 juni 1998

3p 20 ■■ Leg aan de hand van tekst 3 uit waarom de verhouding tussen kabinet en parlement
tijdens deze kabinetsformatie als monistisch is te beschouwen.

De afgelopen jaren heeft Paars I lippendienst
bewezen aan een doorzichtiger politieke
cultuur. Ministers die fouten maakten zouden
hun politieke leven niet langer zeker zijn. Met
knikkende knieën zouden zij in de Kamer hun
opwachting maken, zich niet verzekerd
wetend van de steun van de coalitie.
Inmiddels weten we beter. Een geroutineerd
„het spijt me” bleek voor de coalitiepartijen
afdoende om blunderende ministers hun
gemoedsrust en discretionaire bevoegdheid
te gunnen. Belangrijke politieke beslissingen
zijn, net als in het tijdperk-Lubbers, genomen
in het Torentje. De formatiebesprekingen die
nu zo’n zeven weken duren, bewijzen
definitief dat Paars een „doodgewoon
kabinet” is, zoals Kok al in 1994 voorspelde:
gesloten, regentesk en huiverig voor een te
grote invloed van het parlement, van burgers
en van maatschappelijke organisaties (...)
In plaats hiervan wordt een gedetailleerd

regeerakkoord geschreven dat de stand-
punten van de coalitiepartijen in de Kamer
de komende jaren dicteert. Dit wordt nog
eens verergerd doordat de Kamerleden van
de verschillende coalitiepartijen actief
deelnemen aan de formatiebesprekingen. In
de vele werkgroepen en consultatieronden
zien de invloedrijke leden van de paarse
fracties kans om hun stempel op het
regeerakkoord te drukken. Of zoals een
parlementariër van D66, Gerrit Ybema het
recentelijk in een interview verwoordde: als
we het binnen de werkgroep belastingen
eens worden, bepalen we met een clubje van
zes man(!) hoe het nieuwe stelsel er voor de
komende eeuw uit komt te zien. De invloed
is nu heel groot. Wij bepalen wat de minister
en de staatssecretaris moeten uitvoeren (...)
Het „schaduwparlement” (Schutte) grijpt de
macht, om zich vervolgens vier jaar lang aan
de ketting te leggen.
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De HP/De Tijd van 19 juni 1998 signaleerde dat „de formatie van het tweede paarse
kabinet opvallend veel kritiek genereert: saai, regentesk en geheimzinnig”. Het blad
vraagt zich af of dat gebrek aan openbaarheid ook anders kan, en trekt daarbij een
parallel met de formatievorming van gemeentelijke colleges. In het artikel komen de
volgende tegengestelde opvattingen voor:

De manier waarop na de gemeenteraadsverkiezingen onder andere Haarlem, Amsterdam,
Utrecht en Den Bosch hun dagelijks bestuur formeerden, is illustratief. In die gemeenten
werd gekozen voor openbaarheid, want: „kunnen volgen hoe het college tot stand komt,
geeft legitimiteit aan het dagelijks bestuur.”

Als onderhandelingen volledig in de openbaarheid plaatsvinden, belandt het land
regelrecht in een bestuurlijke crisis. Er zou geen regering of college van B&W meer
komen, en geen regeer- of programakkoord. Geen van de onderhandelaars zou iets
toegeven, want met al die pottenkijkers erbij, word je voor je het weet als verliezer
neergezet. Inleveren doe je niet in het openbaar.

3p 21 ■■ Leg uit waarom openbaarheid idealiter onlosmakelijk verbonden is met de parlementaire
democratie.

Natuurlijk hebben de uitslagen van de verkiezingen invloed op politici, maar politici
worden ook vaak beïnvloed door pressiegroepen.

3p 22 ■■ Noem een pressiegroep die naar jouw mening heel effectief de politiek beïnvloedt.
Vermeld de bron van macht van deze pressiegroep, en leg uit hoe deze pressiegroep erin
slaagt om de politiek effectief te beïnvloeden.

■■■■ Opgave 3 Criminaliteit en rechtsstaat

Deze opgave handelt over enkele trends van jeugdcriminaliteit, zoals deze uit een aantal
bronnen (Standaard Enquête Daders 1997, SCP, 1996 e.a.) naar voren komen en
vervolgens over recente gedachtevorming over de aanpak van jeugdcriminaliteit.
Op basis van politiecijfers en self-reportonderzoek onder jongeren blijkt dat het merendeel
van jeugdcriminaliteit in groepsverband wordt gepleegd, waarbij de groepsgrootte afhangt
van het soort delict (zie figuur 4).

figuur 4

bron: Standaard Enquête Daders 1997
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De ernst van jeugdcriminaliteit varieert van ’kattenkwaad’ tot vechtpartij met dodelijke
afloop. Het merendeel van de jeugdcriminaliteit betreft lichte delicten oftewel kleine
criminaliteit. Echter niet alle categorieën van criminaliteit uit figuur 4 kunnen tot de
kleine of veelvoorkomende criminaliteit gerekend worden.

3p 23 ■■ Noem een delict uit figuur 4 dat men niet tot de kleine of veelvoorkomende criminaliteit
rekent en geef van dit delict twee mogelijke immateriële gevolgen.

Er doen veel verhalen de ronde over jeugdcriminaliteit, over de omvang en de ernst ervan.
In de criminologie worden politiestatistieken en self-reportmethodes gebruikt om de
omvang van de jeugdcriminaliteit te meten.

3p 24 ■■ Welke van de twee onderzoeksmethodes is de beste om de omvang van bekende en
ernstige delicten te meten?
Geef een verklaring voor je antwoord.

De verontrusting over de jeugdcriminaliteit wordt wel gesust met het argument dat
crimineel gedrag met het ouder worden vanzelf wel zal overgaan. In figuur 5 wordt het
verloop van de criminaliteit afgezet tegen de leeftijd. Opvallend is dat dit verschijnsel niet
opgaat voor de zogenoemde harde kern van de daders van jeugdcriminaliteit.

figuur 5

naar: SEC van april 1998

In figuur 5 zie je twee tendenties:
1 afname van de totale jeugdcriminaliteit na de leeftijd 18/19 jaar.
2 een blijvende harde kern.

4p 25 ■■ Geef voor elke tendentie een verklaring met behulp van een theorie over de oorzaak van
criminaliteit.

De vraag of er een toename aan jeugdcriminaliteit valt te verwachten, vereist een inzicht
in factoren die daarbij een rol spelen.

3p 26 ■■ Geef drie maatschappelijke ontwikkelingen die de toename van jeugdcriminaliteit mede
kunnen verklaren.

Volgens politiestatistieken is het aandeel in de jeugdcriminaliteit van meisjes nog steeds
zeer gering. Volgens politiecijfers staan tegenover elk meisje 7 jongens (deze verhouding
was in 1980 1:9). Toch kan het zijn dat het aandeel van meisjes in de jeugdcriminaliteit
hoger is dan uit de cijfers van de politiestatistieken blijkt.

2p 27 ■■ Geef twee mogelijke verklaringen voor een feitelijk groter aandeel van meisjes in de
jeugdcriminaliteit dan uit de politiestatistieken blijkt.

Hoogleraar Junger-Tas is een voorstander van gedwongen hulpverlening als het gezin
reeds in aanraking met politie en/of kinderbescherming is gekomen. Toch bevalt het haar
niet dat „de schuld voor afwijkend gedrag steeds meer individueel wordt afgewenteld.”

3p 28 ■■ Bij welke politieke stroming zal het standpunt van Junger-Tas de meeste instemming
krijgen?
Licht je antwoord toe.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

12 18/19 30

aantal
daders

probleemjeugd

totale jeugdcriminaliteit

harde kern

Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit in de tijd uitgesplitst naar de totale 
jeugdcriminaliteit en de harde kern van daders van jeugdcriminaliteit.
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Verschillende politieke partijen, waaronder PvdA en VVD hebben gepleit voor „zero
tolerance”, het direct optreden tegen kleine ontsporingen:
„In navolging van hun collega’s uit New York wil de politie van Hillegom, Lisse en
omstreken de straat heroveren op de jeugd. „Zero tolerance” heet het in New York.
In Noordwijk heet het de nullijn: rondhangen op een verboden plek levert een ’prent’ op
van tachtig gulden, een blikje bier drinken komt op veertig gulden. We onderhandelen
niet meer, we stellen grenzen. Stel je geen grenzen, dan proberen ze steeds verder te
gaan.” (naar: de Volkskrant van 10 januari 1998)

3p 29 ■■ Welke opstelling tegenover „zero tolerance” kun je van het CDA verwachten op grond
van een voor deze partij belangrijk politiek uitgangspunt?
Licht je antwoord toe aan de hand van dat uitgangspunt.

Bij de „zero-tolerance”-aanpak treedt de politie bij de geringste overtreding actief en
consequent op.

3p 30 ■■ Met welke theorie over de oorzaak van criminaliteit is „zero tolerance” te ondersteunen?
Licht je keuze toe.

Vroegtijdig ingrijpen is een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van ernstige
criminaliteit op latere leeftijd. De beïnvloedbaarheid op oudere leeftijd is lager dan bij
jonge kinderen. Zo werd er door het CDA onder meer voor gepleit om (naast meer
preventieve maatregelen en het aanspreken van ouders op het gedrag van hun kinderen)
de strafrechtelijke leeftijd voor minderjarigen te verlagen.

2p 31 ■■ Voor welke leeftijdsgroep geldt in Nederland het jeugdstrafrecht en op grond van welke
voorwaarde tot strafbaarheid van gedrag is het moeilijk de laagste leeftijdsgrens te
verlagen?

In NRC Handelsblad van 26 juli 1997 werd de volgende mening verkondigd:
„Vroegsignalering staat op gespannen voet met de klassieke huiver in het strafrecht om
op te treden of in te grijpen vóórdat een strafbare handeling daadwerkelijk in zicht is
gekomen.”

4p 32 ■■ Leg deze „klassieke huiver in ons strafrecht voor vroegtijdig optreden” uit en geef daarbij
een voorbeeld van grenzen aan bevoegdheden voor de politie en een voorbeeld voor het
Openbaar Ministerie.
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■■■■

000013 24 Begin

Examen VWO
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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.

000013 24 2 Lees verder

„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.

1

2

3

4

5

6
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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.

000013 24 5 Lees verder
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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.

000013 24 6 Lees verder
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Legenda:
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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.

000013 24 7 Lees verder

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?

000013 24 9

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.

Einde
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■■■■
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Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

19 99
Tijdvak 1

Woensdag 12 mei
13.30–16.00 uur
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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 32 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Opgave 1 Multiculturele samenleving

Van de hand van F. Bolkestein, Tweede Kamerfractievoorzitter van de VVD, verscheen in
1997 het boek „Moslim in de polder”. Dit boek is de neerslag van de zeven uitvoerige
gesprekken die hij heeft gevoerd met ’geslaagde migranten’, sleutelfiguren in de
islamitische gemeenschap in Nederland die ’het verdienen voor anderen een rolmodel te
zijn’. In de inleiding schrijft Bolkestein:

tekst 1

Een van de thema’s van het boek is de eigen verantwoordelijkheid van de immigranten.
Jan Beerenhout, gemeenteambtenaar in Amsterdam zegt daarover:

tekst 2

De geschiedenis laat zien dat immigranten uit velerlei landen naar Nederland gekomen zijn.
Hierbij is sprake van een grote verscheidenheid van oorzaken en motieven voor hun komst.

2p 1 ■ Geef een voorbeeld van een groep immigranten voor wie er zeker wel sprake is geweest
van een individuele, vrije en weloverwogen keuze en een voorbeeld van een groep
immigranten voor wie de vrije keuze twijfelachtig genoemd kan worden.
Licht je antwoord toe.

Artikel 1 van de grondwet kun je beschouwen als een poging om het principe van
integratie als „wederkerig proces waarbij er rechten én verantwoordelijkheden zijn, ook
aan de kant van allochtone burgers” te waarborgen.

3p 2 ■ Leg artikel 1 van de grondwet in deze betekenis uit.
Betrek in je uitleg een recht én een verantwoordelijkheid.

9 00006 25 2 Lees verder

„Ondanks de verschillen tussen mijn
gesprekspartners hebben zij een aantal zaken
gemeen. Zij zien integratie als een wederkerig
proces waarbij er rechten èn verant-
woordelijkheden zijn, ook aan de kant van de
allochtone burgers. Allen hebben een
complexe identiteit waarin zij elementen uit
verschillende culturen combineren. Maar zij
richten zich op een toekomst in de
Nederlandse samenleving (…) Zij hebben een
duidelijke band met de islamitische
godsdienst maar stellen zich open en
verdraagzaam op jegens andersdenkenden.”

„(…) Immigranten zijn geen achterlijke lieden
die in een vlaag van verstandsverbijstering
hun koffer in de binnenlanden van weet ik
welk land gepakt hebben om af te reizen. Het
zijn volwassen mensen die weloverwogen
hun beslissingen hebben genomen. Behandel
ze dan ook zo. Daar is nog ontzettend veel
aan te doen, ook bij de mensen zelf.
Nieuwkomers dienen voor hun vertrek in het
land van herkomst al Nederlands te leren.”
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Beerenhout constateert dat het niet juist is geweest van het allereerste begin geen eisen
aan immigranten te hebben gesteld:

tekst 3

De uitspraak „Of je verandert en dan integreer je, of je behoudt je eigen cultuur, verandert
dus niet en integreert dus ook niet” raakt een essentieel punt van de multiculturele
samenleving als nastrevenswaardig samenlevingsmodel.

4p 3 ■ Analyseer hoe deze uitspraak zich verhoudt tot het samenlevingsmodel van de
multiculturele samenleving. Doe dit als volgt:

• leg uit wat onder de multiculturele samenleving wordt verstaan,
• beschrijf het emancipatieproces volgens het samenlevingsmodel van de multiculturele

samenleving,
• concludeer hoe het emancipatieproces volgens het samenlevingsmodel van de

multiculturele samenleving zich verhoudt met de uitspraak van Beerenhout.

De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) verplicht ’nieuwkomers’ zich binnen zes weken
na hun statusverlening te melden voor een inburgeringsonderzoek. In dat onderzoek wordt
bepaald in welke mate iemand de taal spreekt en kennis heeft van de Nederlandse
samenleving en arbeidsmarkt. Op grond daarvan wordt een inburgeringsprogramma
vastgesteld. Afsluiting geschiedt met landelijke identieke eindtoetsing, waarna met een
certificaat in de hand begeleiding naar vervolgonderwijs of arbeidsbemiddeling plaatsvindt.

2p 4 ■ Noem twee verschillende categorieën ’nieuwkomers’ die aan deze cursussen mee moeten
doen.

Zeki Co kun, een Turkse docent, vertelt wat er concreet in de lessen gebeurt:

tekst 4

Inburgeringslessen hebben mede tot doel dat allochtonen kennis opdoen over de dominante
cultuur. Deze cultuur vervult verschillende functies in de samenleving.

4p 5 ■ Leg aan de hand van twee functies van cultuur uit hoe de concrete invulling van de
inburgeringslessen volgens tekst 4 de integratie kan bevorderen.

9 00006 25 3 Lees verder
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“Ik begin heel vaak met de film “De
Nederlanders”, waarin een beeld wordt
gegeven van de gemiddelde Nederlander
van de wieg tot het graf. Dat begint bij de
geboorte van een baby, waar de
Nederlandse vader meestal bij is. In
Turkije is dat zeer ongebruikelijk. Dan
worden er geboortekaartjes verstuurd. In
Turkije gaat dat allemaal mondeling,
iedereen vertelt het nieuws aan iedereen
en zo is het in een mum van tijd

verspreid. Iets wat Turkse mensen zich
niet kunnen voorstellen, is dat als
Nederlanders gestorven zijn en ze
gecremeerd worden ze in zo’n dure kist
gelegd worden die nog mee verbrand
wordt ook!” Zeki heeft nog meer
voorbeelden, zoals de gebruiken bij
verhuizen: De Nederlanders die in een
straat komen wonen, ‘moeten’ de buren
uitnodigen. In de meeste andere landen
is dat juist omgekeerd.”

„Je kon immers integreren met behoud van je
eigen cultuur.” (…) Maar respect voor cultuur
is geen eenrichtingsverkeer. Laatst sprak ik
met een Marokkaan die hier al twintig jaar
woont en de betekenis van 4 en 5 mei niet
wist uit te leggen. Integreren met behoud van
eigen cultuur is een tegenspraak in zichzelf.
Emigratie betekent altijd verandering,
integratie eveneens. Of je verandert en dan
integreer je, of je behoudt je eigen cultuur,
verandert dus niet en integreert dus ook niet.”
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Een terugkerend thema in de interviews van Bolkestein is de vraag aan zijn
gesprekspartners of een voortdurende oriëntatie op de landen van herkomst geen
frustrerende werking op het integratieproces heeft (gehad).Aan de orde komen onder
meer de dubbele nationaliteit, het onderwijs in allochtone levende talen, de invloed van niet
in Nederland opgeleide imams (islamitische geestelijken) en het recht om eigen islamitische
scholen te stichten. Frank Niamut (directeur van een openbare basisschool) is geen
tegenstander van gescheiden scholen. Maar wel plaatst hij de volgende kanttekeningen:

tekst 5

Voor een samenleving met verschillende culturen zijn enkele samenlevingsmodellen
denkbaar. Frank Niamut bespreekt in tekst 5 een ontwikkeling die begint met een
monoculturele benadering en via een multiculturele benadering eindigt bij een
interculturele benadering. Hierin kun je elementen van drie samenlevingsmodellen
herkennen.

2p 6 ■ Noem bij de monoculturele en de interculturele benadering het samenlevingsmodel dat
daar het best bij past.
Licht je antwoord toe.

2p 7 ■ Kun je Niamut een cultureel-relativist of een universalist noemen?
Licht je antwoord toe.

Bolkestein vindt dat integratie een wederkerig proces dient te zijn dat ook aanpassing van
de autochtone burgers vraagt. De heer Kabaktepe, ondernemer en coördinator van de
Turkse moskeevereniging Aya Sofya, zegt hierover:

tekst 6

Bolkestein zelf haalt echter ook instemmend de mening aan van een andere geïnterviewde,
die stelt dat er grenzen zijn aan de aanpassing van de autochtoon.Als ’een van de normen
waarover niet te marchanderen valt’, noemt hij het verbod van abortus zoals bij het verzoek
van een allochtone vrouw voor wie er sprake was van een ’noodsituatie’ omdat zij in
verwachting was van een meisje, terwijl haar cultuur de voorkeur gaf aan een jongen.
Een ander voorbeeld betreft de handhaving van de leerplicht voor meisjes met een
islamitische achtergrond waarbij normen en waarden van de dominante cultuur en de
etnische cultuur conflicteren.

3p 8 ■ In hoeverre vind jij dat allochtonen zich moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur? 
Geef hierbij aan waar jij grenzen stelt aan de vrijheid om de culturele identiteit te beleven.
Gebruik in je argumentatie twee criteria of uitgangspunten en pas deze toe op het
voorbeeld van de handhaving van de leerplicht.

9 00006 25 4 Lees verder

„Ze gaan mijns inziens uit van een
monoculturele benadering. Eman-
cipatorische ontwikkelingen zijn
leerprocessen. Het onderwijs (...) is
derhalve meer gebaat bij een
transculturele invulling. Dat houdt in
dat je vanuit die monoculturele visie
twee stappen verder zet: eerst naar
een multiculturele ontwikkeling,

waarin je rekening houdt met het
naast elkaar bestaan van ver-
schillende culturen, om vervolgens
uit te komen bij een interculturele
ontwikkeling. Dat wil zeggen een
benadering van culturen die over en
weer iets van elkaar kunnen over-
nemen, gebaseerd op gemeen-
schappelijke normen en waarden.”

„Ik heb af en toe het idee dat men denkt dat
moslimvrouwen emanciperen als ze hun
hoofddoek afleggen. Ik denk veeleer dat ze
emanciperen als ze zich met hoofddoek en al
thuisvoelen in een buurthuis. Voor dat recht
vechten wij. Een moslimmeisje moet een
computercursus (…), een managementcursus
kunnen volgen. En als haar hoofddoek
daarbij een obstakel vormt, jammer voor de
buitenwereld, dan organiseren wij die
opleiding zelf.”
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Bolkestein tekent uit de mond van ondernemer Kabaktepe verder op: „De
integratieproblemen zijn niet cultureel bepaald, maar sociaal-economisch waarbij de
culturele factor een rol speelt”.

3p 9 ■ Leg uit waarom integratieproblemen van allochtonen in hoge mate door sociaal-
economische factoren bepaald zijn.
Gebruik in je uitleg het begrip sociaal-economische positie of sociale mobiliteit.

De integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving wordt belemmerd door de
relatief slechte sociaal-economische en culturele positie van allochtonen. Er zijn
verschillende oorzaken die verklaren waarom de sociaal-economische en culturele positie
van allochtonen verschilt van die van autochtonen.

2p 10 ■ Geef een oorzaak voor dit verschil vanuit de positietoewijzing en een oorzaak voor dit
verschil vanuit de positieverwerving.

Verder stelt Bolkestein:

tekst 7

Bolkestein keert zich hier duidelijk tegen het tot zondebok maken van allochtonen voor
de problemen van het westen. In het boek en in de citaten zijn uitspraken te herkennen
die bijdragen aan een minder negatieve beeldvorming over allochtonen.

2p 11 ■ Geef aan hoe het boek van Bolkestein kan bijdragen tot vermindering van negatieve
beeldvorming over allochtonen.

De reacties op het boek „Moslim in de polder” waren verschillend. Trouw (7 juni 1997)
schreef dat Bolkestein: „vooral zijn politieke waarheid heeft willen beproeven. In dat
opzicht hebben zijn gesprekspartners de VVD-leider zeker niet teleurgesteld. Hij zal
ongetwijfeld veel van wat zij te zeggen hadden in dank hebben genoteerd.”
Je kunt in deze hele opgave over de multiculturele samenleving, net als in het boek
„Moslim in de polder”, enkele uitgangspunten van de liberale stroming herkennen.

2p 12 ■ Geef twee politieke uitgangspunten van de liberale stroming die je in de teksten van deze
opgave herkent en vermeld bij elk uitgangspunt het citaat uit de tekst.

9 00006 25 5 Lees verder

“Het is juist het westen, met zijn ideeën over
democratie, (...) en pluralisme dat een be-
dreiging vormt voor de wereld van de islam.
De enige bedreiging voor het westen komt
van binnenuit. Het arbeidsethos vervaagt. Het
leiderschap is dikwijls zwak. (...) Er heerst ook
een verderfelijk gebrek aan zelfvertrouwen.
Maar dat hebben wij allemaal aan onszelf te
wijten. Om met het figuurtje uit een Ame-
rikaans stripverhaal te spreken: “Ik heb de
vijand gezien – wij zijn het zelf”.
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■■■■ Opgave 2 Criminaliteit en Rechtsstaat

Op 23 maart 1997 vond er in Beverwijk een ’veldslag’ plaats tussen Rotterdamse en
Amsterdamse ’voetbalvandalen’, waarbij ook een dode is gevallen. Deze gebeurtenis
vormde een dieptepunt in het voetbalgeweld.

tekst 8

bron: NRC Handelsblad van 25 maart 1997

9 00006 25 6 Lees verder

Supporters moeilijk achter tralies

Doordat de vete tussen groepen voetbalsupporters buiten de stadions
wordt uitgevochten, heeft de politie veel minder greep op deze nieuwe
variant van het vertrouwde supportersgeweld.

Door onze redacteur ROB SCHOOF

Door de dood van de 35-jarige Ajax-supporter,
zondag in een weiland bij Beverwijk, is het probleem
voetbalcriminaliteit nu voor het eerst in jaren weer
met vette letters op de politieke agenda gekomen.
Minister Sorgdrager vond de ‘afgesproken oorlog’
een ‘totale gekte’. Moeten er zwaardere straffen
komen, zoals de Tweede Kamerfracties van VVD en
CDA vinden? Moeten supportersgroepen worden
geïnfiltreerd door de politie zodat zij meer te weten
komen over het hoe en waar van de afgesproken
vechtpartijen?

Wie bij een voetbalwedstrijd wordt aangehouden,
wordt meestal verdacht van openlijke geweld-
pleging. Volgens de richtlijnen ‘Bestrijding van
voetbalvandalisme’ (juni 1994) van het college van
procureurs-generaal moet de voetbalofficier van
justitie een voorwaardelijke gevangenisstraf en een
geldboete tot 750 gulden eisen voor first offenders
en een stadionverbod van zes maanden. Bij een
tweede overtreding wordt een gevangenisstraf
geëist. Vorig jaar werden 1.550 voetbalvandalen
gearresteerd. Het jaar daarvoor waren het er 1.900.
Wie van hun daadwerkelijk achter slot en grendel
verdwenen, is landelijk niet bekend, zegt L. Heijs van
het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV),
ondergebracht bij de Utrechtse politie. “Veel zaken
worden geseponeerd wegens gebrek aan bewijs”,
zegt Heijs. “Het is gemakkelijker een verdachte aan
te houden dan te bewijzen dat hij zich heeft schuldig
gemaakt aan openlijke geweldpleging.”

Ondertussen zwelt de roep om een andere aanpak
aan: Burgemeester Peper van Rotterdam hield
gisteren een pleidooi voor uitbreiding van de
wetgeving. Voetbalvandalen moeten collectief
kunnen worden aangehouden en collectief worden
gestraft, zonder aanzien des persoons. Volgens hem
weten de Nederlandse politiekorpsen voldoende
over de identiteit en de plannen van de supporters,
maar schort het aan de strafrechtelijke kant van het
verhaal. Er verdwijnen te weinig vechtende sup-
porters achter de tralies.

Op het ministerie van Justitie en bij de verschillende
arrondissementsparketten wordt inmiddels verwoed
gebladerd in het Wetboek van Strafrecht.
Het oog is gevallen op artikel 306, dat een
gevangenisstraf in het vooruitzicht stelt voor hen die
‘opzettelijk deelnemen aan een aanval of vechtpartij
waarin onderscheiden personen zijn gewikkeld.’
Daarmee kan in principe elke deelnemer tot twee of
drie jaar celstraf worden veroordeeld wegens
vechtpartijen waarbij gewonden of doden zijn
gevallen.

Ook de bijeenkomst tussen politie, justitie en onder
anderen minister Sorgdrager ging gisteravond over
deze aanpak, die geen nieuwe wetgeving vereist.
In Haarlem en Amsterdam leeft nog een andere
gedachte: het beruchte artikel 140, waarin sprake is
van het ‘lidmaatschap van een organisatie die tot
oogmerk heeft het plegen van misdrijven’.
Doorgaans wordt dit wetsartikel gebruikt voor
criminelen die veel geld verdienen met grootschalige
drugshandel. De verdenking van dit misdrijf geeft de
politie de mogelijkheid verdachten in voorlopige
hechtenis te nemen. Als de rechter de voetbal-
supporters als een ‘criminele organisatie’ aanmerkt,
kunnen zij voor vijf jaar de gevangenis ingaan.
Toch lieten de korpsbeheerders (de burgemeesters)
en het beraad van hoofdcommissarissen begin deze
maand al harde kritiek horen toen de kabinets-
plannen voor de bijzondere opsporingsmethoden
bekend werden. Zo wordt politie-infiltratie straks
alleen mogelijk bij de zware georganiseerde
misdaad en niet bij voetbalvandalisme, zo vrezen de
politiebazen. Verschillende fracties in de Tweede
Kamer, waaronder de PvdA en de VVD, lieten
gisteren weten dat zij voorstander zijn van politie-
infiltratie in de gewelddadige, georganiseerde
supportersgroepen als die van Ajax en Feyenoord.
De Amsterdamse hoofdofficier van justitie Vrakking,
die gisteren overlegde met burgemeester Patijn en
korpschef Nordholt, denkt er ook over de supporters-
verenigingen te infiltreren en telefoongesprekken van
leiders af te luisteren.
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Voetbalcriminaliteit is een sociaal probleem als je kijkt naar de gevolgen voor de
samenleving.

3p 13 ■ Noem voor drie verschillende actoren uit tekst 8 van wie belangen in het geding zijn, een
materieel en een immaterieel gevolg van voetbalvandalisme.

In tekst 8 staat dat voetbalcriminaliteit weer op de politieke agenda is gekomen. Of een
probleem wel of niet op de politieke agenda komt, hangt van allerlei zaken af.

3p 14 ■ Noem drie factoren waardoor een onderwerp als voetbalcriminaliteit weer op de politieke
agenda kwam.

In tekst 8 worden verschillende overheidsinstanties genoemd die te maken krijgen met
voetbalcriminaliteit. Elk van die instanties speelt een eigen rol binnen de machtenscheiding
van de trias politica. Binnen de uitvoerende macht spelen bijvoorbeeld de diverse
politiekorpsen, belast met de opsporing van strafbare feiten en handhaving van de
openbare orde een rol.

4p 15 ■ Noem van twee van de drie machten van de trias politica één instantie uit tekst 8 die
betrokken is bij het voorkomen en bestrijden van voetbalcriminaliteit.
Vermeld tevens de specifieke taak van die instantie.

Uit de eerste alinea van tekst 8 blijkt dat VVD en CDA prioriteit willen geven aan een
repressiever beleid bij de bestrijding van voetbalcriminaliteit.

2p 16 ■ Noem voor zowel de VVD als het CDA een politiek uitgangspunt waaruit je hun politieke
keuze voor een repressiever beleid kunt verklaren.

In tekst 8 komt in de tweede alinea ter sprake dat van de arrestanten die aangehouden
zijn, niet allen ’daadwerkelijk achter slot en grendel zijn verdwenen’. In de tekst zelf wordt
het seponeren door gebrek aan bewijs als een verklaring hiervoor genoemd.

2p 17 ■ Noem nog twee verklaringen waarom niet alle arrestanten ’daadwerkelijk achter slot en
grendel zijn verdwenen’.

Uit de in tekst 8 verstrekte gegevens zou je kunnen concluderen dat in 1996 de
voetbalcriminaliteit ten opzichte van 1995 is afgenomen. In dezelfde tekst zijn er ook
aanwijzingen dat de voetbalcriminaliteit in de toekomstige politiestatistieken eerder zal
stijgen dan dalen.

3p 18 ■ Leg uit dat de politiestatistieken na 1996 weleens een sterke stijging van de
voetbalcriminaliteit zouden kunnen tonen.

De vraag wordt opgeworpen of supportersgroepen wel of niet moeten worden
geïnfiltreerd door de politie.

3p 19 ■ Ben je voor of tegen infiltratie door de politie in supportersgroepen?
Beargumenteer je standpunt en betrek daarin de spanning die er bestaat tussen de
bestrijding van de misdaad enerzijds en de beginselen van de rechtsstaat anderzijds.

9 00006 25 7 Lees verder
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In het artikel „Op naar de middeleeuwen” interviewt Ad Fransen de massapsycholoog
Hans van de Sande naar aanleiding van de „slag bij Beverwijk”.

tekst 9

bron: HP/De Tijd van 4 april 1997

In tekst 9 wordt voorgesteld dat de politie de vechtersbazen maar hun gang moet laten gaan.
2p 20 ■ Leg uit waarom dit in een rechtsstaat niet toelaatbaar is.

tekst 10

bron: HP/De Tijd van 4 april 1997

In tekst 10 oppert Van de Sande dat we te maken hebben met veranderingen in de
maatschappij.

3p 21 ■ Welke maatschappelijke ontwikkelingen bieden een verklaring voor de toename van
geweld rond voetbalwedstrijden?
Noem er drie en licht elke ontwikkeling toe.

9 00006 25 8 Lees verder

Van de Sande vindt sommige programma-ideeën
echt te dol. “Ik had net nog een TV-redacteur aan
de lijn die me wilde strikken voor een special rond
de begrafenis van de overleden Ajax-supporter.
Dan denk ik: Jezus Christus, je gaat zo’n jongen
toch niet tot heilige verheffen. Hij heeft gevochten,
daar heeft hij voor gekozen, en vervolgens is hij
gewoon gesneuveld.”

Deze gedachte komt dicht bij de nu veel
gehoorde opwelling: laat die voetbalvandalen
elkaar maar lekker afslachten, daar kiezen ze voor.
“Een vriend van mij kwam ooit met de volgende

oplossing: ze zouden bij wijze van extra attractie
vóór de wedstrijd de oude Romeinse spelen weer
moeten invoeren. Volgens hem moest er een kooi
komen waarin je de twee rivalerende supporters-
groepen zet en ze dan van overheidswege uitrust
met kettingzagen. Als er nog één iemand levend
uit komt, dan is dat de partij die gewonnen heeft.
“Dat soort krankzinnige ideeën hoor ik wel meer,
maar het probleem is: voordat je het weet, hebben
we geen kooi meer nodig, noch een weiland, maar
vechten ze het uit in de binnenstad. Dan heb je in
feite de Middeleeuwen weer terug.”

De toename van geweld heeft misschien ook
met de totaal veranderde samenleving te
maken.
“Natuurlijk, want we leven in een steeds
mobielere maatschappij, waarin mensen
minder controleerbaar zijn geworden.
Vroeger zorgden mensen daar in principe
zelf voor. Zelfs een gemeentelijke schoon-
maakdienst was nauwelijks nodig omdat
iedereen zijn eigen stoepje schoonveegde.
Jongeren zijn hierdoor in veel mindere mate
gesocialiseerd. Als je dertig jaar geleden
iemand aan een fiets zag morrelen zei je: hé,
wat ben je daar aan het doen? Nu doet
niemand dat meer.”
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tekst 11

bron: HP/De Tijd van 4 april 1997

In tekst 11 brengt Van de Sande verschillende ideeën naar voren over de oorzaken van
voetbalcriminaliteit. In zijn ideeën kun je enkele theorieën herkennen over de oorzaken
van criminaliteit waarin geen verband wordt gelegd met maatschappelijke ongelijkheid en
enkele theorieën waarbij juist wel een verband gelegd wordt met maatschappelijke
ongelijkheid.

6p 22 ■ Noem een theorie die niet uitgaat van maatschappelijke ongelijkheid en twee theorieën
die wel uitgaan van maatschappelijke ongelijkheid.
Licht elke theorie toe vanuit het gezichtspunt van voetbalcriminaliteit.

9 00006 25 9 Lees verder

Gaat het bij de huidige voetbalvandalen altijd
om hetzelfde soort mensen?
“Eigenlijk wel. Je hebt tien procent potentiële
geweldplegers en één procent betreft mensen
die van nature gewelddadig zijn. Wanneer die
laatste groep haar kans schoon ziet, dan
komen de meelopers – die andere tien
procent – ook over de brug.

Komen deze vechtersbazen uit een bepaalde
sociale klasse?
“Het gaat vaak om jongens die zich moeilijk
kunnen aanpassen aan het heersende norm-
systeem, die hun school niet hebben af-
gemaakt. Niet omdat ze te dom waren, maar
omdat ze continu conflicten hadden met
leraren. Ik ken hier in Groningen een supporter
– een echte voorman van de Z-side – die zijn
leraar techniek een loden pijp in de nek heeft
gelegd. En dit is echt geen uniek geval.
“Deze jongens komen vaak uit de zogenaam-
de arbeidersklasse, maar vergeet niet dat in

een dergelijk milieu goed kunnen vechten een
pré is. Als je daar een klap krijgt, zeggen je
ouders thuis: ‘Heb je de ander wel een flinke
klap terugverkocht?’ Als je dat niet hebt
gedaan, dan ben je een mietje. “Trouwens,
niet alle voetbalvandalen komen uit de lagere
klasse, maar het gedrag wat ik zo juist
omschreef, is wel een beetje de maatstaf in
die wereld. En de politie is in principe hun
vijand, want conflicten regelen ze zelf wel,
daar hebben ze geen meerdere voor nodig. 
“Een andere oorzaak van dat geweld ligt meer
individueel. Mensen verschillen nu eenmaal en
er zitten ook lui bij die gewoon kortsluiting in
hun hoofd hebben; nutters, zoals ze in
Engeland door onderzoekers genoemd zijn.
Het gaat om jongens die helemaal niet zo
populair zijn bij de voormannen. Agressieve
meelopers die helemaal onder aan de
supportersladder staan en geaccepteerd
worden vanwege hun vechtkwaliteit.”
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■■■■ Opgave 3 Politieke besluitvorming

Na een marathonzitting sloten de Europese staats- en regeringsleiders – met elkaar de
Europese Raad vormend – onder het voorzitterschap van Nederland, op 18 juni 1997 het
Verdrag van Amsterdam. Hierbij werden besluiten genomen over de toekomst van de
Europese Unie (EU).

tekst 12

bron: NRC Handelsblad van 17 juni 1997

Het proces van politieke besluitvorming van de Europese Raad kun je analyseren volgens
een model.

2p 23 ■ Beschrijf volgens een model van politieke besluitvorming wat er in de Eurotop is gebeurd
en vermeld daarbij de betreffende fase(n).

3p 24 ■ Kun je de EU opvatten als een staat?
Licht je antwoord toe aan de hand van de drie kenmerken van het begrip staat.

cartoon 1

bron: HP/de Tijd van 20 juni 1997

9 00006 25 10 Lees verder

Opluchting na akkoord stabiliteitspact
De Europese staats- en regeringsleiders
hebben in Amsterdam een akkoord bereikt
over het zogeheten stabiliteitspact. Over dit
pact voor budgettaire discipline in de Euro-
pese muntunie, die in 1999 van start moet
gaan, was een conflict gerezen omdat
Frankrijk meer aandacht eist voor werk-
gelegenheid. De Europese leiders besloten
gisteren aan het stabiliteitspact een
resolutie toe te voegen over groei en werk-
gelegenheid. Daarin staat onder meer dat de
landen van de Europese Unie hun werk-
gelegenheidsbeleid beter moeten coördineren.
Minister Zalm, die de vergadering van de

ministers van Financiën leidde, zei gisteren
‘buitengewoon opgelucht en verheugd’ te zijn
dat het pact rond is. "Er zijn alleen winnaars
en geen verliezers." De Duitse eis dat de
aanpak van de werkgelegenheid geen geld
mag kosten, is ingewilligd. Frankrijk heeft de
werkgelegenheid op de politieke agenda
gekregen. De Britse premier Blair kreeg zijn
opvattingen over hoe de werkgelegenheid het
beste gestimuleerd kan worden in de resolutie:
belastingen en sociale premies moeten zo
worden aangepast dat de ondernemingen
worden aangespoord banen te scheppen.
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In Amsterdam werden aan de vooravond van de Eurotop 348 mensen opgepakt op
verdenking van ’deelname aan een criminele organisatie’. Zij hadden tijdens demonstraties
’EU-rot op’ geroepen, regeringsleiders uit hun slaap proberen te houden en vernielingen
aangericht. Ook preventief werden mensen in hechtenis genomen.

tekst 13

bron: NRC Handelsblad van 17 juni 1997

Spong geeft in tekst 13 een oordeel over het functioneren van de Nederlandse rechtsstaat.
2p 25 ■ Welke twee kenmerken van de Nederlandse rechtsstaat komen in tekst 13 ter sprake?

Licht je antwoord toe met behulp van de betreffende uitspraken.

Actiegroepen en belangenorganisaties zijn verschillende soorten pressiegroepen.
2p 26 ■ Ga voor zowel actiegroepen als belangenorganisaties na of ze met weinig succes of met

veel succes kunnen lobbyen bij Europese instellingen.
Licht je antwoord toe met behulp van kenmerken van de betreffende pressiegroep.

9 00006 25 11 Lees verder

“De Haagse strafpleiter mr. G.Spong is van
mening dat artikel 140 niet had mogen
worden gebruikt. Volgens hem is het,
afgaand op de berichtgeving in de media,
onmogelijk om aan te tonen dat er bij de
gearresteerde demonstranten sprake was
van een gestructureerd samenwerkings-
verband met het doel misdrijven te plegen.
“Dat lijkt me uiterst twijfelachtig bij een
losse groep, vredelievende demonstranten.
Misbruik van het strafrecht is nog
eufemistisch uitgedrukt. Het strafrecht wordt
verkracht in het belang van de handhaving
van de openbare orde”, concludeert Spong.
(...) Volgens Spong maken de arrestanten

een goede kans om in een kort geding aan
te tonen dat er hier sprake is van “evident
misbruik van het strafrecht.” Ook over de
noodverordening die momenteel in delen
van Amsterdam geldt, op basis waarvan de
politie tevens tot arrestaties is overgegaan, is
hij niet te spreken. Volgens Spong wordt
veel te weinig rekening gehouden met de
vrijheidsrechten en mensenrechten van de
Amsterdamse burgers, (...) “En waarvoor?
Voor een vergadering van een paar rege-
ringsleiders waar toch niets bijzonders uit-
komt. (...) Laten ze op een fregat voor kust
gaan zitten of in de Markerwaard. Amster-
dam is een verkeerde plek.”
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De EU kan zeker nog geen volwaardig uitgegroeide democratie genoemd worden. Uit het
onderstaande overzicht zijn enkele verschillen met een echte parlementaire democratie af
te lezen.
Maak gebruik van het overzicht voor de beantwoording van de volgende twee vragen.

overzicht

bron: NRC Handelsblad van 19 december 1996

9 00006 25 12 Lees verder

EUROPESE INSTELLINGEN
Europese Raad
Ook ‘Top’ genoemd, bijeenkomst van de veertien regeringsleiders en het Franse staatshoofd. Zij komen ten minste twee
maal per jaar samen. Vaak wordt hier de richting bepaald bij belangrijke, politieke kwesties.

Europese Commissie
Dagelijks bestuur. Belangrijkste bevoegdheid
is het initiatiefrecht: de Commissie kan (als
enige) voorstellen doen voor Europese
wetgeving en daarmee voor een belangrijk
deel de discussie over Europees beleid
richting geven. Daarnaast ziet de Commissie
erop toe dat verdragen en raadsbesluiten
worden uitgevoerd. Als een land in gebreke
blijft, kan de Commissie ingrijpen en zo nodig
het Europese Hof inschakelen. De Commissie
ziet ook toe op vrije concurrentie
(mededingingsregime).

Leden Commissie
2 Duitsland 1 Griekenland
2 Frankrijk 1 Ierland
2 Italië 1 Luxemburg
2 Spanje 1 Nederland
2 Verenigd Koninkrijk 1 Oostenrijk
1 België 1 Portugal
1 Denemarken 1 Zweden
1 Finland ––

20 totaal

De Luxemburgse christen-democratische
premier Jacques Santer is sinds 1995
voorzitter van de Europese Commissie.

Ministerraden
Officieel: Raden van de Europese Unie. De enige instelling waarin
de lidstaten rechtstreeks zijn vertegenwoordigd. Doorgaans komen
de ministers één keer per maand in Brussel (en soms in Luxemburg)
bijeen. De belangrijkste raad is de vergadering van de ministers van
Buitenlandse Zaken, aangeduid als de Algemene Raad. Daarnaast
hebben de vakministers hun eigen raad. De raden nemen besluiten
aan de hand van voorstellen van de Europese Commissie. Bij de
besluitvorming geldt een ‘gewogen’ stemverdeling.

Stemverdeling
10 stemmen: Duitsland, Frankrijk, Italië en Verenigd Koninkrijk

8 stemmen: Spanje
5 stemmen: België, Griekenland, Nederland, Portugal
4 stemmen: Zweden, Oostenrijk
3 stemmen: Denemarken, Finland, Ierland
2 stemmen: Luxemburg

–––––––––––
87 stemmen

Besluiten
• Gewone meerderheid: de helft van 87 stemmen = minimaal 44

stemmen
• Gekwalificeerde meerderheid: voor de meeste voorstellen zijn 62

stemmen nodig. Wanneer een minderheid van 23 tot 25 stemmen
tegen een voorstel is, kan de Raad worden opgedragen alsnog te
komen tot een meerderheid van 65 stemmen.

• Als de gevolgen van een voorstel voor een lidstaat ‘van vitaal
belang zijn’, kan besluitvorming bij unanimiteit worden afge-
sproken.

• Een minderheid kan besluitvorming blokkeren bij 26 tegenstemmen,
of wanneer 8 lidstaten van de vijftien tegen zijn.

Europees Parlement
Zetelverdeling
99 Duitsland 25 Portugal
87 Frankrijk 22 Zweden
87 Italië 21 Oostenrijk
87 Ver. Koninkrijk 16 Denemarken
64 Spanje 16 Finland
31 Nederland 15 Ierland
25 België 6 Luxemburg
25 Griekenland –––  

626 totaal

Wordt sinds juni 1979 iedere vijf jaar recht-
streeks gekozen. Het telt op dit moment 626
leden. Het secretariaat van het parlement is in
Luxemburg gevestigd. De maandelijkse
plenaire zittingen worden in Straatsburg
gehouden. In Brussel hebben commissie-,
fractie- en plenaire ’mini-zittingen’ plaats.

Europees Parlement
Bevoegdheden
• Wetgeving: het parlement spreekt zich uit over door de Com-

missie ingediende wetsvoorstellen. Een veto is mogelijk voor een
deel van de wetgeving, waaronder die voor de interne markt. Op
andere terreinen, zoals vervoer, kan het parlement bestaande
wetgeving wijzigen indien de Commissie en ten minste één lid
van de Raad van Ministers de voorstellen steunen. Dit heet de
samenwerkingsprocedure. Op andere terreinen heeft het par-
lement slechts adviesrecht. Het parlement heeft instemmingsrecht
bij het sluiten van belangrijke handelsakkoorden en de uitbreiding
van de Unie.

• Budget: het parlement moet akkoord gaan met de EU-begroting.
Is dit niet het geval, dan wordt zij in haar geheel verworpen. De
procedure moet dan opnieuw beginnen. Dit is twee keer gebeurd
(1980 en 1985).

• Politiek: het parlement kan vragen bestaand beleid aan te
scherpen of nieuw beleid te ontwikkelen.

• Controle: met een tweederde meerderheid kan het parlement met
een motie van afkeuring de Commissie naar huis sturen.
Dit is nog nooit gebeurd. Ook kunnen kandidaat-commissarissen
worden gehoord om een oordeel te krijgen over de samenstelling
van een nieuwe Commissie. De zittingsperiode van de Commissie
loopt gelijk aan die van het parlement.
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Stel dat je de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Ministerraden wat
betreft hun taken zou mogen vergelijken met de grondwettelijke taken van Nederlandse
staatsorganen. Het Europees Parlement is dan wat betreft zijn controletaak en zijn mede-
wetgevende taak gedeeltelijk te vergelijken met het Nederlandse Parlement en
gedeeltelijk met een officieel adviesorgaan als de Raad van State.

4p 27 ■ Met welke Nederlandse staatsorganen kun je de Europese Commissie en de
Ministerraden wat betreft hun taakstelling vergelijken? 
Licht je antwoord toe.

2p 28 ■ Welk formeel middel dat behoort bij de wetgevende taak van het Nederlandse Parlement,
ontbreekt bij de bevoegdheden genoemd in het overzicht van het Europees Parlement?

Lidstaten moeten aan de instellingen van de EU macht afstaan. Dit afstaan van macht past
niet zo goed in de klassieke democratietheorie.

3p 29 ■ Geef een reden waarom dit afstaan van macht niet zo goed past in de klassieke
democratietheorie.

Het Verdrag van Amsterdam voorziet in een iets grotere stem voor het Europees
Parlement en bevat de aanzet om van de EU behalve een economische ook een sociale
gemeenschap te maken. Hoewel de grote politieke partijen in Nederland voorstander zijn
van een verdere versterking van de EU, stellen zij zich hierbij niet kritiekloos op. Zo zal
bijvoorbeeld D66 vanuit hun maatstaf van democratisering ervoor pleiten dat het
’democratisch gat’ gedicht wordt. Ook de VVD, het CDA en de PvdA zullen bij de verdere
verdieping van de EU hun eigen maatstaven hanteren.

3p 30 ■ Geef voor VVD, CDA en PvdA een relevant politiek uitgangspunt dat zij zullen toetsen
bij een verdieping van de EU.

tabel 1 Opkomstpercentages verkiezingen voor de Tweede Kamer en voor het Europees Parlement

bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Volgens tabel 1 is de opkomst van Nederlandse kiezers bij de Europese
parlementsverkiezingen vergeleken met de opkomst bij de Tweede-Kamerverkiezingen tot
nu toe laag geweest.

3p 31 ■ Geef hier drie redenen voor.

Het overdragen van macht aan de EU zou wellicht enkele knelpunten van ons nationale
politieke systeem kunnen oplossen.

4p 32 ■ Hoe sta jij tegenover een verdere overdracht van macht door Nederland aan Europese
instellingen?
Betrek in je antwoord twee knelpunten van het huidige Nederlandse politieke systeem.

9 00006 25 13

Einde

Tweede Kamer Europees Parlement

1977 86%
1979 68%
1981 87%
1982 81%
1984 51%
1986 86%
1989 80% 47%
1994 79% 46%
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■■■■

9 00011 25 Begin

Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

19 99
Tijdvak 2

Dinsdag 22 juni
13.30–16.00 uur
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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 31 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Opgave 1 Criminaliteit en rechtsstaat

tekst 1

bron: de Volkskrant van 20 september 1997

De herdenking was een uitdrukking van massale publieke morele verontwaardiging over
het gebeurde.

2p 1 ■ Welke andere immateriële gevolgen heeft straatgeweld voor de burgers en samenleving?
Noem er twee.

De dood van Meindert Tjoelker vestigde landelijk de aandacht op zinloos geweld. Maar
vragen als: hoeveel geweld er in Nederland zonder enige aanleiding op straat of in
openbare gelegenheden plaatsvindt en of dit in de loop der jaren is toegenomen, kan
niemand beantwoorden. Het geweld daalt volgens de slachtofferenquêtes van het CBS,
maar stijgt volgens politiecijfers. Maar er bestaat in Nederland geen gedetailleerd,
landelijk overzicht van geweld in het openbaar, concludeerde NRC Handelsblad uit een
eigen onderzoek (17 oktober 1997) naar de vraag, hoe de 25 Nederlandse politiekorpsen
met informatie over straatgeweld omgaan.
Uitspraken als „het geweld op straat neemt toe” en „het is niet anders dan vroeger”
blijken nauwelijks betrouwbaar te toetsen, mede als gevolg van de verschillende
registratiesystemen die politiekorpsen hanteren.

3p 2 ■ Geef drie andere redenen waarom deze uitspraken niet te toetsen zijn aan
politiestatistieken.

Het onderwerp zinloos geweld beheerste lange tijd de publieke agenda, waarbij alom
gezocht werd naar oorzaken en oplossingen.

tekst 2

naar: HP/De Tijd van 17 oktober 1997

4p 3 ■ Welke twee theorieën over oorzaken van crimineel gedrag geven een verklaring van de
onderzoeksresultaten van het gedrag van de jeugddelinquenten?
Licht de theorieën kort toe.

“Je loopt met een goede vriend over straat
en wordt lastiggevallen door voorbijgan-
gers. Als ze je vriend aanvallen, slaat hij
terug. Wat doe jij? Of: je hebt ruzie met je
werkgever. Of: je krijgt opdracht van je
moeder, om je kamer nú op te ruimen…
Medio jaren tachtig stelde een onderzoeks-
team van de Rijksuniversiteit Groningen
deze en soortgelijke vragen aan 1300 scho-
lieren die nooit met de politie in aanraking
waren geweest. De leerlingen moesten in-
vullen wat je in zo’n hypothetische situatie
zou kúnnen doen, wat ze zelf zouden doen

en waarom. Dezelfde vragenlijst werd ver-
volgens voorgelegd aan 250 jeugdige gede-
tineerden tussen 12 en 20 jaar. (...) Het
blijkt dat de delinquenten beduidend
minder kennis hebben van de ver-
schillende gedragsmogelijkheden zoals
bijvoorbeeld “gaan onderhandelen over de
regel, of zich even wijselijk terugtrekken,
minder in staat zijn om het commu-
nicatiekanaal langer open te houden, een
geringere capaciteit om met sociale struc-
turen om te gaan.”

9 00011 25 2 Lees verder

Overal in Nederland is vrijdag
massaal geprotesteerd tegen het
toenemende zinloze geweld op
straat. Burgers, politie, scholieren,
media, vervoerbedrijven, taxi-
chauffeurs en horeca-onderne-
mers in het hele land namen vrij-
dagavond een minuut stilte in
acht. (…) Zij herdachten daarmee
de dertigjarige Meindert Tjoelker
die vorige week in Leeuwarden

op zijn vrijgezellenavond door
vier jongens werd doodgeschopt.
Het was de vierde keer in korte
tijd dat iemand werd gedood na-
dat hij had gereageerd op geweld
of vernieling. Eerder kwamen
Joes Kloppenburg in Amsterdam,
Justus Hertig in Tilburg en Mark
White in Berkhout op een
dergelijke manier om het leven.

AFKEER VAN STRAATGEWELD
MASSAAL GEUIT
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tekst 3

bron: Algemeen Dagblad van 4 oktober 1997

Het toegenomen drank- en drugsgebruik kan in verband worden gebracht met het
hierboven geconstateerde verschijnsel dat mensen zich tegenwoordig meer dan vroeger
laten gaan. Maar dit is niet de enige verklaring.

3p 4 ■ Geef drie andere maatschappelijke ontwikkelingen, die een grotere aanvaardbaarheid van
het uiten van emoties en een toename van sociaal geweld kunnen verklaren.

tekst 4

bron: Elsevier van 4 oktober 1997

Stel dat een gemeente plannen heeft om, via een wijziging van de politieverordening, de
binnenstad tijdens uitgaansavonden veiliger te maken. Zij wil hiertoe komen na een nader
onderzoek naar aanleiding van gegevens uit tekst 4.
Stel dat uit het onderzoek de volgende hypothese en ook de daaruit volgende
beleidsaanbeveling wordt opgesteld: „Van lawaai en geschreeuw tijdens en na cafébezoek
komt vechten. Aanbevolen zou dus kunnen worden om voor een deel van de cafés het
geluidsvolume te reguleren.”
De lokale overheid kan ook denken aan andere soorten bestuurlijke preventieve
maatregelen om zinloos straatgeweld te voorkomen.

3p 5 ■ Formuleer zelf (op grond van je kennis over het vraagstuk van de criminaliteit) een
hypothese over dit sociaal probleem en een daarop gebaseerde beleidsaanbeveling.

Steeds meer wordt verbaal geweld
gezien als het voorportaal van
fysiek geweld. (…) 
“Herrie doet drinken”, zegt direc-
teur Cleij. “Horecagelegenheden
zijn ingericht om luidruchtig te
zijn, anders verdienen ze geen
geld. (…) Te veel herrie schijnt ook
weer niet goed voor de omzet te
zijn, maar bij een goed gesprek
wordt zeker niet gedronken.” (…)
Het beeld is dus duidelijk: van har-
de muziek gaat een mens
schreeuwen en veel drinken en dus
nog meer schreeuwen. 

“Zinloos geweld bestaat niet”,
zegt politicoloog Andries Hoo-
gerwerf, “voor de dader is er
altijd een doel, ook als dat voor
anderen niet zichtbaar is: hij be-
leeft er kennelijk genot aan”.
Maar wat is dat voor genot?
Socioloog Cas Wouters noemt
geweld “de ultieme vorm van
superioriteitsbeleving”. “Hoe
oud is de uitdrukking ‘uit je
dak gaan’ eigenlijk”, vraagt hij
zich hardop af. “Twintig jaar
misschien. De behoefte om in je
vrije tijd grenzen te overschrij-
den en je primaire impulsen te
volgen, is groot. Het leven is
saai, je moet altijd nadenken,

reflecteren, constant je eigen
toezichthouder zijn. Daardoor
kom je steeds verder van jezelf
af te staan. Iedereen wil zich-
zelf ergens in kunnen verliezen;
het gevoel hebben echt te
leven.” (…) 
Wouters gelooft dat de behoefte
van mensen om zich (…) te
verliezen in primaire, grens-
verleggende daden van alle
tijden is. Alleen is het pas in de
loop van deze eeuw aan-
vaardbaarder geworden. Voor-
heen konden mensen zich nau-
welijks laten gaan. Het tonen
van emoties was ‘not done.’

9 00011 25 3 Lees verder
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tekst 5

bron: hoofdcommentaar van NRC Handelsblad van 20 september 1997

Het politiewerk omvat ook activiteiten, die per definitie niet terug te vinden zijn in de
ophelderingspercentages.

3p 6 ■ Leg uit dat de kwaliteit van de criminaliteitsbestrijding van de politie slechts gedeeltelijk
terug te vinden is in de ophelderingspercentages.

De rechtbank veroordeelde in de zaak Tjoelker de twee hoofdverdachten tot twee jaar
gevangenisstraf waarvan acht maanden voorwaardelijk. Een derde verdachte kreeg 240 uur
dienstverlening en de zaak van een vierde verdachte werd geseponeerd.Alom bestond
onvrede over de opgelegde straffen in de zaak Tjoelker. Het vonnis zou niet beantwoorden
aan verschillende doelen van straffen, zoals bijvoorbeeld die van vergelding door de
maatschappij.

2p 7 ■ Noem nog twee doelen van straffen die door dit vonnis in de ogen van het publiek niet
bereikt werden.

3p 8 ■ Leg uit waarom de sterke rechtspositie van een verdachte op gespannen voet staat met de
belangen van het slachtoffer en van de nabestaanden.
Licht je antwoord toe aan de hand van een recht van de verdachte.

Ook strafrechtgeleerden reageerden op het vonnis in de zaak Tjoelker.
Prof. Mr. J.C.M. Leijten, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad, verdedigde in
NRC Handelsblad van 8 januari 1998 het vonnis:

tekst 6

3p 9 ■ Beschrijf het dilemma dat voor de rechtsstaat ontstaat als verdachten er met minder straf
vanaf komen, wanneer niet het precieze aandeel van elk van de deelnemers voldoende kan
worden bewezen.

Toch zijn de politieministers
Sorgdrager en Dijkstal (1997)
ontevreden (…) Door de jaren
heen laten de ophelderingsper-
centages een vrije val zien, van
51,3 procent in 1965 via 23,1
procent tien jaar geleden tot 14
procent vorig jaar. Waarom is
er al niet veel eerder aan de bel
getrokken? Een deel van het
antwoord is dat het op-
helderingspercentage een no-
toir onbetrouwbare graadmeter
voor de kwaliteit van het
politiewerk is.

9 00011 25 4 Lees verder

Aan de verdachten was ten laste
gelegd: openbare geweldpleging,
die de dood ten gevolge heeft.

De maximum gevangenisstraf
daarvoor is twaalf jaar. Vanaf een
beslissing uit 1894 tot en met
twee beslissingen in onze jaren
negentig heeft de Hoge Raad
steeds geoordeeld dat zo’n straf-
verzwarende omstandigheid als
de dood van het slachtoffer alleen
maar kan worden toegerekend
aan de verdachte van wie bewe-

zen is dat hij die dood heeft ver-
oorzaakt. Omdat reeds het open-
baar ministerie vrij snel tot de
conclusie was gekomen dat niet
bewezen kon worden wie van de
geweldplegers Meinderts dood
had veroorzaakt, liet het die ver-
zwarende omstandigheid vallen.
Vanaf dat moment had de recht-
bank te maken met strafbare
feiten (openlijke geweldpleging)
waarop ten hoogste 4 jaar en 6
maanden stond.

Rechters hebben juist geoordeeld
in zaak Tjoelker
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tekst 7

bron: NRC Handelsblad van 9 en 10 januari 1998

4p 10 ■ Leg uit wat wordt bedoeld met ’een ongemakkelijke tussenpositie’ van het Openbaar
Ministerie (OM) door de staatsrechtelijke verhouding tussen Minister en OM toe te lichten.

Op 10 januari 1998 berichtten de kranten dat Minister Sorgdrager (Justitie) van het
kabinet opdracht gekregen had, te onderzoeken of de strafwet moet worden gewijzigd om
groepen verantwoordelijk te kunnen stellen voor hun gedrag.
Er zijn met betrekking tot het denken over de rechtvaardiging van straffen in de loop der
geschiedenis een aantal theorieën (scholen) te onderscheiden.

3p 11 ■ Past een dergelijke voorgestelde wetswijziging bij de klassieke stroming over
rechtvaardiging van straffen? 
Licht je antwoord toe.

tekst 8

bron: Elsevier van 3 januari 1998

In tekst 8 wordt de mening verkondigd dat de Officier van Justitie er beter aan gedaan had
de zaak tegen de vierde verdachte in de zaak Tjoelker ’bewust niet te seponeren’. De
beslissing om te seponeren door de Officier van Justitie heeft, net als vrijspraak door de
rechter, gevolgen voor de verdachte en het slachtoffer.

2p 12 ■ Geef een verschil aan tussen het seponeren en het vrijspreken.

Terecht of niet, door de rechtszitting (…) is
de indruk gewekt dat de Officier van Justi-
tie de jongste van de vier [verdachten] (…)
wel wat erg voorbarig op vrije voeten heeft
gesteld. Tijdens de zitting verklaarden twee
getuige-deskundigen, de patholoog-
anatoom die de sectie had verricht en een
medewerker van het Gerechtelijk Labora-
torium, tot veler verbazing dat niet was uit
te sluiten dat juist deze man de fatale trap

had uitgedeeld (…) Natuurlijk is de Officier
van Justitie niet over één nacht ijs gegaan. 

De bewuste verdachte ontkent Tjoelker
te hebben geschopt en geslagen. Geen
enkele getuige heeft gezien dat hij iets
gedaan heeft en de drie andere verdachten
pleiten hem vrij. De recherche wilde hem
daarom al na drie dagen laten lopen. (…) 

Toch had de Officier van Justitie er beter
aan gedaan door bewust niet te seponeren.

Minister Sorgdrager (Justitie)
gaat het openbaar ministerie in
Leeuwarden opheldering vra-
gen over de gevolgde werk-
wijze in de zaak Tjoelker. Voor
de camera zei zij gisteren “net
als iedere burger verbaasd te
zijn over de strafmaat in de
veroordeling van de drie
hoofdverdachten.” (…) Volgens
het parket-generaal in Den
Haag is het “minder gebrui-
kelijk” dat de minister vraagt
om “opheldering” over een

zaak die nog onder de rechter
is.

In een nieuwsanalyse vraagt
Kuitenbrouwer zich af: “mag
een minister van Justitie zich
bemoeien met een lopende
strafzaak?” Dat is een vraag
die in de Nederlandse
strafrechtpleging van oudsher
met ‘fluwelen handschoenen’
wordt aangepakt. (…) Het OM
neemt (…) een ongemakke-
lijke tussenpositie in binnen de
Nederlandse overheid.
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■■■■ Opgave 2 Multiculturele samenleving

In de voorbereiding van de Tweede-Kamerverkiezingen van 1998 profileren politieke
partijen zich op belangrijke beleidszaken. In Trouw verscheen een bericht over een nota
die de VVD heeft uitgebracht.

tekst 9

bron: Trouw van 10 oktober 1997

De Nederlandse overheid geeft onder meer een verblijfsvergunning af aan mensen die
zich hier willen vestigen als er sprake is van klemmende redenen van humanitaire aard
(asielzoekers).

2p 13 ■ Noem twee andere categorieën niet-Nederlanders die in Nederland volgens het huidige
beleid toegelaten kunnen worden.

9 00011 25 6 Lees verder

DEN HAAG – De VVD-fractie in de Tweede
Kamer wil dat Nederland een scherper toela-
tingsbeleid voor vreemdelingen gaat voeren.
Samen met die beperking van de immigratie
vormen integratie van toegelaten vreemde-
lingen in de Nederlandse samenleving en be-
strijding van discriminatie de drie hoofdlijnen
van een notitie, die de liberale Kamerleden
Kamp en Rijpstra gisteren hebben gepresen-
teerd.

De VVD stelt in haar notitie dat een goede in-
tegratie van vreemdelingen in de Nederlandse
samenleving en het tegengaan van discri-
minatie het onontkoombaar maken, dat de
toestroom van vreemdelingen naar Nederland
– alles bij elkaar jaarlijks zo rond de 100 000 –
wordt beperkt. Daarvoor is nodig dat bij de
toelating van asielzoekers scherper wordt ge-
selecteerd en dat de mogelijkheden voor ge-
zinshereniging en gezinsvorming worden be-
perkt, meent de VVD.

De VVD stelt onder meer voor om het aantal
verblijfsvergunningen voor vluchtelingen en
asielzoekers – nu drie, staatssecretaris Schmitz
wil nog een vierde introduceren – terug te
brengen tot een tijdelijke toelating. Die geldt
vijf jaar. In die periode kan de vergunning
worden ingetrokken, als de situatie in het land
van herkomst naar het oordeel van de Neder-
landse overheid voldoende is verbeterd. Als
na vijf jaar de terugkeer nog niet mogelijk is,
krijgt de betrokkene toestemming om zich
permanent in Nederland te vestigen.
Het bemachtigen van zo’n tijdelijke verblijfs-
vergunning wordt een stuk moeilijker voor
asielzoekers die zonder papieren aankloppen.

Die komen, als het aan de VVD ligt, in prin-
cipe Nederland niet meer in. Alleen als de
aanvrager met een werkelijk overtuigende
verklaring komt, waarom hij zonder paspoort
op zak aan de reis naar Nederland is begon-
nen, kan hij worden toegelaten tot de asiel-
procedure. Dat betekent overigens alleen dat
zijn aanvraag in behandeling wordt genomen.
Zekerheid dat hij vervolgens in Nederland
wordt toegelaten, heeft hij dan nog allerminst.

De liberalen krijgen in de coalitie de handen
niet op elkaar voor hun notitie. PvdA-woord-
voerder Middel sprak gisteren van een ‘hard-
vochtige’ toon. De VVD-notitie ademt volgens
hem de sfeer van een Nederlandse samen-
leving, die door de komst van vreemdelingen
wordt bedreigd.
“Mijn zoontje van vijf heeft een buitenlandse
moeder. Ik ervaar dat helemaal niet als een
bedreiging”, zei Middel.
De kritiek van PvdA en D66 op de inhoud van
de VVD-voorstellen betreft vooral de beper-
king van de gezinshereniging en de gesloten
opvang voor illegalen. Volgens Middel en zijn
D66-collega Dittrich is het aan banden leggen
van gezinshereniging in strijd met internatio-
nale verdragen. Afgezien daarvan vindt Dit-
trich het “inhoudelijk onjuist om gezinnen te
splitsen”.

Ook het plan om illegalen in een gesloten op-
vang te houden kan geen genade vinden bij
Middel en Dittrich. “Dat betekent dat deze
mensen in de praktijk jaren in een gesloten
opvang moeten doorbrengen”, aldus de
D66’er. En Middel vraagt zich af: “Wil de VVD
ook vrouwen en kinderen opsluiten?”

PvdA en D66 vallen over toon
vreemdelingennotitie VVD
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De VVD wil een rem op de immigratie omdat volgens de liberalen Nederland niet goed in
staat is vreemdelingen te laten integreren.

4p 14 ■ Geef twee maatschappelijke verschijnselen die illustreren dat de integratie niet goed
verloopt en twee aanwijzingen die laten zien dat het met de integratie wel goed gaat.

In de eerste alinea van tekst 9 staan onder meer de volgende hoofdlijnen van de VVD-
notitie:

• scherper toelatingsbeleid voor vreemdelingen / beperking van de immigratie;
• bestrijding van discriminatie.

4p 15 ■ Leg voor de twee bovenstaande hoofdlijnen aan de hand van een liberaal politiek
uitgangspunt uit hoe die hoofdlijn volgens de maatschappijvisie van de VVD te
ondersteunen is.

PvdA en D66 willen een minder streng vreemdelingenbeleid voeren dan hun
coalitiepartner VVD.

3p 16 ■ Noem een politiek uitgangspunt van de sociaal-democraten waardoor deze opstelling van
de PvdA te verklaren is.

3p 17 ■ Welk samenlevingsmodel past bij de migratienota van de VVD?
Licht je antwoord toe.

De VVD pleit voor scherpere selectie bij de toelating van asielzoekers.
2p 18 ■ Noem twee omgevingsfactoren van het politiek systeem die deze voorstellen lastig

uitvoerbaar zullen maken.

Ook NRC Handelsblad berichtte over de VVD-migratienota. Eén van de beleidspunten
van de VVD geeft NRC als volgt weer:
Maatregelen van de overheid mogen niet langer minderheden bevoordelen.

6p 19 ■ Vind jij dat dit VVD-voorstel wel of niet bijdraagt tot integratie? Beargumenteer je
standpunt aan de hand van een maatregel van de overheid op sociaal-economisch en een
maatregel van de overheid op sociaal-cultureel gebied die in het verleden zijn genomen
om de achterstandspositie van allochtonen te verminderen.
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grafiek 1

bron: Wordt vervolgd, nr. 4-5 van april/mei 1997
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grafiek 2

grafiek 3

naar: Wordt vervolgd, nr. 4-5 van april/mei 1997

Hier volgen drie conclusies waarvan sommige wel en andere niet door het cijfermateriaal
uit de grafieken 1, 2 en 3 ondersteund worden.
A In Oostenrijk is het aantal burgers uit niet-EU-landen groter dan het aantal burgers uit
niet-EU-landen in Frankrijk.
B Het aantal ingediende asielaanvragen was in 1995 in Groot-Brittannië lager dan in
Duitsland.
C Het afwijzingspercentage bij de behandeling van de afgehandelde aanvragen in 1995
was in Nederland lager dan in Frankrijk.

3p 20 ■ Geef van elke conclusie aan of deze door een of meer van de grafieken wordt ondersteund.
Als conclusie en grafiek(en) overeenkomen, noteer dan welke grafiek(en) bij de
desbetreffende conclusie hoort/horen.

PvdA’er Middel vindt, blijkens tekst 9, dat in de migratienota van de VVD de suggestie zit
dat allochtonen een bedreiging vormen. Laten we aannemen dat hier bedoeld wordt een
bedreiging voor de Nederlandse cultuur.

3p 21 ■ Vind jij dat allochtonen wel of geen bedreiging vormen voor de Nederlandse cultuur? 
Beargumenteer je mening en gebruik daarbij het begrip de Nederlandse cultuur en
gegevens uit de grafieken 1, 2 of 3.

Afgehandelde aanvragen van asielzoekers in 1995
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■■■■ Opgave 3 Politieke besluitvorming

In NRC Handelsblad van 6 oktober 1997 verschenen twee bijdragen over de rol van
belangengroepen die van de overheid een subsidie krijgen. Het eerste artikel: Subsidiëring
neemt bizarre vormen aan is van de hand van Hans Hoogervorst, lid van de Tweede Kamer
voor de VVD. Het tweede: Subsidieaanval VVD is ongeloofwaardig is geschreven door
Teo Wams, directeur van de Vereniging Milieudefensie.
Bijgevoegd zijn enige delen van beide artikelen.

tekst 10

naar: NRC Handelsblad van 6 oktober 1997

tekst 11

naar: NRC Handelsblad van 6 oktober 1997

9 00011 25 10 Lees verder

Het is een goede zaak dat de
overheid tegenspel krijgt van
maatschappelijke organisaties.
Belangengroeperingen zijn be-
langrijk voor het openbaar debat
en houden de politiek wakker. De
VVD is daarom altijd voorstan-
der geweest van een sterk maat-
schappelijk middenveld. Het is
ook niet erg als de overheid
ideële belangengroeperingen op
bescheiden schaal subsidies ver-
leent voor concrete projecten die
onomstreden het algemeen be-
lang dienen. Maar het loopt fout
als de subsidies een te belangrijke
bron van inkomsten worden. De
onafhankelijkheid van die be-
langengroepen komt zo in het ge-
ding. (…) Bovendien kan overma-

tige subsidiëring ertoe leiden dat
de overheid deelbelangen gaat
bevorderen. Dat kan strijdig zijn
met het algemeen belang.

Wat is het gevolg? Met massie-
ve overheidssteun keert Milieu-
defensie zich keer op keer tegen
projecten die brede politieke
steun hebben. Zo verzet men zich
tegen de aanleg van de vijfde
Schipholbaan. Milieudefensie
heeft daartoe natuurlijk het volste
recht, maar nu een grote
meerderheid van de Tweede Ka-
mer besloten heeft dat die baan
er zo snel mogelijk moet komen,
kan niet worden volgehouden dat
men het algemeen belang dient.
(…)

Subsidiëring neemt bizarre
vormen aan

VVD-Kamerlid Hans Hoogervorst stelt
de subsidiëring van maatschappelijke organi-
saties ter discussie. Zou er geen maximum
moeten zijn voor dergelijke subsidies? En
wat, indien een organisatie zich keert tegen
parlementaire besluiten? (…)

Hoogervorst presenteert de Vereniging
Milieudefensie nu als een organisatie die zich
keert tegen het overheidsbeleid. Dat is een
uiterst onvolledige weergave van onze rol. De
milieu-arena is aanzienlijk groter dan de par-
lementaire vergaderzalen. Als onderdeel van
wat Hoogervorst zelf treffend “het niet-tradi-
tionele middenveld” noemt, neemt Milieude-
fensie actief en constructief deel aan wat zich
in die arena afspeelt.

Hoogervorst zegt dat Milieudefensie on-
voldoende respect heeft voor parlementaire
besluiten. Een lachwekkend verwijt. Op dit

moment ligt de situatie net andersom. Milieu-
defensie eist dat de regering, de luchthaven
Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen zich
aan de wet houden. Het is juist de VVD die
meent dat we Schiphol niet al te zeer met de
wet moeten lastig vallen. (…)

Milieudefensie is inderdaad uitermate
ongelukkig met het besluit de vijfde baan aan
te leggen. Maar we zetten uitsluitend wettelijk
geoorloofde middelen in om hier nog invloed
op uit te oefenen.

Milieudefensie handelt bovendien met
open vizier. Van andere betrokkenen kan dit
bepaald niet gezegd worden; zij plegen lijd-
zaam verzet door cijfers achter te houden, de
groei volledig uit de hand te laten lopen en
voldongen feiten te creëren.

Subsidieaanval VVD is ongeloofwaardig
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In beide teksten staat de pressiegroep Milieudefensie centraal. In de teksten zijn op
verschillende plaatsen twee specifieke kenmerken te herkennen waardoor pressiegroepen
zich onderscheiden van politieke partijen.

2p 22 ■ Welke twee kenmerken waardoor pressiegroepen zich van politieke partijen
onderscheiden, herken je in tekst 10?
Licht elk kenmerk toe met een citaat.

In alinea 2 van tekst 11 is sprake van ’de politieke arena’ waarop Milieudefensie zich richt.
Er bestaan verschillende visies met betrekking tot de vraag hoe politieke macht in de
samenleving verdeeld is.

3p 23 ■ Welke visie past het best bij ’de politieke arena’ waarop Milieudefensie zich richt?
Licht je antwoord toe aan de hand van een citaat uit tekst 11.

In de laatste alinea van tekst 11 staat het verwijt dat andere betrokkenen niet altijd open
kaart spelen. Te denken valt aan het achterhouden van groeicijfers van Schiphol.
Neem aan dat hier de regering en met name het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
wordt bedoeld.

2p 24 ■ Geef een kenmerk van de rechtsstaat dat in dit geval in het geding is.

Zowel de Tweede Kamer als Milieudefensie hebben macht.
2p 25 ■ Noem twee machtsbronnen van de Tweede Kamer en twee machtsbronnen van

Milieudefensie.

In tekst 10 wordt bezwaar gemaakt tegen invloed van pressiegroepen in één bepaalde fase
van het systeemmodel.

2p 26 ■ Welke fase wordt bedoeld? 
Licht je antwoord toe aan de hand van tekst 10.

Stel dat Milieudefensie zich beroept op fundamentele grondrechten die door de
meerderheidsbesluitvorming veronachtzaamd zijn. Milieudefensie zou dan kunnen
oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Burgerlijke ongehoorzaamheid zou dan
opgevat worden als een versterking van het democratisch gehalte van beslissingen.

3p 27 ■ Leg aan de hand van het verloop van het proces van politieke besluitvorming volgens het
systeemmodel uit hoe burgerlijke ongehoorzaamheid kan bijdragen aan het democratisch
gehalte van de samenleving.

Ideologieën doen uitspraken over een drietal terreinen in de samenleving. Eén daarvan is
het terrein van de waarden en normen die voor de gehele samenleving zouden moeten
gelden.

3p 28 ■ Over welk ander terrein gaat het in beide teksten?
Licht je antwoord toe.

3p 29 ■ Leg uit dat Hoogervorst (tekst 10) in zijn stellingname uitgaat van een liberaal uitgangspunt.

De in alinea 1 van tekst 10 gebruikte term ’maatschappelijk middenveld’ wordt vaker door
een andere, niet-liberale stroming gebruikt.

2p 30 ■ Welke stroming gebruikt de term ’maatschappelijk middenveld’ meestal en leg uit op welk
uitgangspunt die stroming dat baseert.

Naar aanleiding van tekst 10 zou je de volgende stelling kunnen formuleren:
Particuliere organisaties die zich met acties tegen het overheidsbeleid keren, moeten niet
worden gesubsidieerd door de overheid.

3p 31 ■ Ben je het eens of oneens met deze stelling?
Beargumenteer je standpunt en betrek in je antwoord een knelpunt ten aanzien van het
functioneren van de politieke besluitvorming.
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