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havovwo.nl

Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Criminaliteit en rechtsstaat
1

A

2

B

3

maximumscore 2
• het recht om schadevergoeding te vragen
• het recht om tijdens de rechtszitting te spreken

4

C

5

C

6

maximumscore 2
• 3
• 4

1
1

1
1

Opmerking
Geen punten toekennen als de kandidaat meer dan twee antwoorden
opschrijft.

-

7

C

8

D

9

maximumscore 2
• 1: betrouwbaarder, omdat slachtoffers van overvallen bijna altijd
aangifte zullen doen en als er doden vallen, is de politie er ook altijd
bij. Dus het aantal overvallen en het aantal gevallen van
moord/doodslag zijn vrij exact bekend bij de politie
• 2: minder betrouwbaar, omdat mensen die het slachtoffer zijn van
vernielingen en fietsendiefstal vaak geen aangifte doen
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Vraag

Antwoord

10

E

11

D

12

B

13

maximumscore 1
de nummers 1, 2, 3

Scores

Opmerking
Alleen een punt toekennen als alle nummers zijn genoemd.
14

B

15

C

16

B

17

B

18

B

19

maximumscore 2
Twee van de volgende doelen:
− afschrikking / preventie / voorkomen van herhaling
− heropvoeding
− beveiliging van de samenleving
per juist doel

-
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Vraag

Antwoord

Scores

Politiek en beleid
20

maximumscore 1
Eén van de volgende antwoorden is juist:
− Het lijkt dat de koningin de baas is en minister-president Balkenende
niet.
− In feite bepaalt minister-president Balkenende wat de koningin mag
doen in het openbaar. Hij bestuurt de auto dus hij bepaalt de koers.
− Niet de koningin heeft de macht, maar de minister-president / de
ministers is/zijn verantwoordelijk (voor wat de koningin doet).
− Het lijkt dat de koningin de macht heeft, maar op de achtergrond
bepaalt de minister-president wat de koningin mag doen. De ministerpresident bestuurt in feite de auto.

21

maximumscore 2
• een liberale partij
• een conservatieve partij

22

A

23

B

24

maximumscore 1
nummer 2 en 5

1
1

Opmerking
Alleen een punt toekennen als beide nummers zijn genoemd.
25

D

26

maximumscore 2
Juiste taken van een politieke partij zijn 2, 3 en 6.
Indien drie taken goed
Indien twee taken goed
Indien één taak goed

2
1
0

Opmerking
Geen punten toekennen als de kandidaat meer dan drie antwoorden
opschrijft.

-
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Vraag

Antwoord

Scores

27

A

28

C

29

C

30

D

31

D

32

C

33

maximumscore 2
Twee van de volgende mogelijkheden:
− lobbyen / gesprekken voeren met politici
− media inschakelen
− een rechtszaak beginnen
− gebruik maken van het spreekrecht in de vergadering van de
gemeenteraad
− voorstellen om een referendum te houden
per juiste mogelijkheid

-

1

34

maximumscore 1
Uitgangspunt VVD: deze partij wil een kleine rol van de overheid / meer
ruimte voor de markt/het bedrijfsleven (en dan zijn er minder ambtenaren
nodig)

35

C

36

D

37

A

38

D

www.vmbogltl.nl

-4-

www.examen-cd.nl

-

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2007 - I
havovwo.nl

Vraag

Antwoord

Scores

Analyse maatschappelijk vraagstuk: Sociale dienstplicht en
werkstages voor jongeren
39

-

maximumscore 4
Voorbeeld op basis van kenmerk 1 (sociaal probleem)
Eén van de volgende:
− Verschillende personen vinden dat jongeren/schoolverlaters een
gebrek aan maatschappelijk bewustzijn hebben. / Men vindt dat
jongeren onvoldoende voorbereid zijn op de maatschappij / hun
toekomst (regels 1 en 2 in tekst 26).
− Minister Donner vindt dat jongeren meer betrokken moeten worden/zijn
bij de samenleving (regels 2 en 3 in tekst 27).

1

Voorbeeld op basis van kenmerk 2 (invloedrijke personen/groepen)
Eén van de volgende:
− Belangrijke personen uit de samenleving presenteren een plan (regels
7 - 9 in tekst 26).
− Een invloedrijke persoon als de voorzitter van de SER steunt het plan
(regels 10 -11 in tekst 26).
− Minister Donner is een belangrijk / invloedrijk persoon (tekst 27).

1

Voorbeeld op basis van kenmerk 3
(krijgt aandacht van de publieke opinie of politiek)
Eén van de volgende:
− Minister Donner houdt een pleidooi voor invoering van de sociale
dienstplicht (regels 1 t/m 12 in tekst 27).
− De media besteden aandacht aan sociale dienstplicht en verplichte
stages. / In de kranten en op internet staan berichten over werkstages
en sociale diensplicht voor jongeren, zie de bronvermelding bij de
teksten 26 en 27.

1

Voorbeeld op basis van kenmerk 4 (collectieve actie, maatregel overheid)
Eén van de volgende:
− De personen in tekst 26 presenteren een plan aan politiek Den Haag
(regels 7 - 9 in tekst 26).
− De overheid financiert het plan van werkstages (regels 11 -13 in tekst
26).
− De overheid moet de regelgeving over minimumlonen aanpassen
(regels 14 -15 in tekst 26).
− Donner zegt dat gemeenten de uitvoering van de sociale dienstplicht
kunnen regelen (regels 11 -12 in tekst 27).
− Collectieve actie: Het bedrijfsleven komt met stageplaatsen (regels 22 23 in tekst 26).

1
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Vraag

40

41

Antwoord

Scores

maximumscore 2
• tekst 27
• Minister Donner heeft de wens geuit om een sociale diensplicht voor
jongeren in te voeren. Daardoor staat deze wens op de politieke
agenda. / Doordat een minister de wens voor een sociale dienstplicht
heeft geuit, is er sprake van een politiek probleem. De overheid moet
maatregelen nemen om deze wens te realiseren

-

1

maximumscore 2
• naastenliefde en verantwoordelijkheid
zin bij dit uitgangspunt (één van de volgende):
−
“Jongeren moeten zichzelf afvragen wat zij voor hun land kunnen
doen in plaats van zich af te vragen wat hun land voor hen kan doen.”
(regels 6 - 7)
−
“.. het geven van taallessen / het leggen van contacten en het bieden
van steun aan mensen in de bijstand / het bijstaan van ouderen en
gehandicapten….”(regels 9 - 10) (Door deze activiteiten te doen, tonen
jongeren een vorm van praktische naastenliefde.)

43

C

44

maximumscore 2
• Groep 1: jongeren (die betaald werk willen doen)
belang: ze verdienen niets als zij een sociale diensplicht moeten
vervullen. / minder kansen voor jongeren die willen werken
• Groep 2: bedrijfsleven
belang: goedkope arbeidskrachten / gemotiveerde jonge werknemers

45

1

maximumscore 2
Twee van de volgende:
− De beschikking over kennis/deskundigheid.
− De beschikking over vaardigheden om bijvoorbeeld hun plan goed te
presenteren / invloed uit te oefenen.
− De hoge maatschappelijke positie die elke persoon inneemt. / elke
persoon heeft een hoge positie in de samenleving.
− Deze personen hebben contacten met bekende en belangrijke
personen in de samenleving.
per juist antwoord

42

1

maximumscore 2
• belang van jongeren om werkervaring op te doen waardoor ze later
meer kans hebben op werk
• belang van de samenleving: Je krijgt een betere samenleving. / Er zal
meer onderling respect ontstaan.
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Vraag

46

Antwoord

Scores

maximumscore 1
2 de informatieve functie
3 de opiniërende functie of de meningsvormende functie
Opmerkingen
Alleen 1 punt toekennen als beide antwoorden juist zijn.
Geen punt toekennen als de kandidaat meer dan twee antwoorden
opschrijft.

47

A

48

maximumscore 3
• per juist argument
• aantal woorden tussen 60 - 95

1
1

Voor het vervullen van de sociale dienstplicht vanuit de positie van het
verzorgingshuis
Voorbeelden van juiste argumenten zijn (één van de volgende):
− De bejaarden kunnen dan extra aandacht krijgen.
− De kosten kunnen gedrukt worden.
− De werkdruk bij de professionals vermindert.
− Werk dat blijft liggen kan nu wel gedaan worden.
of
Tegen het vervullen van de sociale dienstplicht vanuit de positie van het
verzorgingshuis
Voorbeelden van juiste argumenten zijn (één van de volgende):
− het extra personeel is niet geschoold voor de ouderenzorg.
− het personeel zal veel tijd kwijt zijn aan het begeleiden van de
ongekwalificeerde helpers.
− de verplichting om de sociale dienstplicht te vervullen draagt niet bij
aan een goede motivatie.
Andere argumenten vóór het vervullen van de sociale dienstplicht
Voorbeelden van juiste argumenten zijn (één van de volgende):
− Je helpt de samenleving daarmee.
− Je doet enige werkervaring op.
− Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling.
− Het drukt de kosten van de ouderenzorg.
− De samenleving doet ook veel voor jou, je mag best wat terugdoen.
of
Andere argumenten tegen het vervullen van de sociale dienstplicht
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
− Het is geen vrije keuze.
− Werken in een verzorgingshuis sluit niet altijd aan op je studie. Liever
eigen keus waar je wilt werken.
− Iemand kan voor dit werk absoluut niet geschikt zijn.

-
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