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Opgave 1 Politieke besluitvorming: verkeersveiligheid
1

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):
− Het kabinet / de verantwoordelijke minister(s): deze heeft / hebben het
wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.
− Ambtenaren onder verantwoordelijkheid van de minister hebben het
wetsvoorstel opgesteld.
− Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor advies voorgelegd aan de
Raad van State. De Raad van State heeft advies uitgebracht over het
wetsvoorstel.
− Adviesorganen hebben commentaar geleverd op het wetsvoorstel.
− Belangenorganisaties hebben met ambtenaren of minister gesproken
tijdens de voorbereiding van het wetsvoorstel.
− Onderzoeksinstellingen hebben adviezen opgesteld.
− Tweede Kamerfracties hebben in de Vaste Commissies ook al over het
wetsvoorstel gesproken.
per juiste actor

2

1

maximumscore 1
invoer/input
Opmerking
Het antwoord ‘feedback’ is ook goed.

3

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste verschillen (twee van de volgende):
− Een wettelijke norm geldt voor iedere burger.
− Een wettelijke norm gaat boven andere normen.
− Een wettelijke norm wordt gesteld door de overheid.
− Een wettelijke norm is afdwingbaar door de overheid. / Op overtreding
van een wettelijke norm staan wettelijke sancties.
per juist verschil

1

Opmerking
Het antwoord “Een wettelijke norm staat in de wet, de andere normen niet.”
krijgt geen punt.

▬ www.havovwo.nl

-1-

www.examen-cd.nl ▬

Eindexamen maatschappijleer havo 2007-I
havovwo.nl

Vraag

4

Antwoord

Scores

maximumscore 4
Het antwoord dient de volgende onderdelen te bevatten:
• Een motie is een uitspraak van de Tweede Kamer om het beleid van
het kabinet al dan niet bij te sturen. / Een motie is een uitspraak van de
Tweede Kamer om een minister te vragen iets te doen of juist na te
laten
• Een amendement is het middel van de Tweede Kamer om een
wetsvoorstel van de regering te wijzigen
• Een amendement is effectiever omdat het kabinet een aangenomen
amendement moet uitvoeren
• Een motie – als deze is aangenomen door een meerderheid van de
Kamer – kan het kabinet naast zich neerleggen. (Uitzondering zijn de
motie van wantrouwen en afkeuring.)
Ook juiste uitleg:
• De wens van de ChristenUnie (de verlaging van het toegestane
alcoholpromillage van beginnende automobilisten in het wetsontwerp
uit te breiden tot de groep beginnende bromfietsrijders) wordt direct
geëffectueerd indien de meerderheid van de Kamer het amendement
aanneemt
• De motie van de PvdA-fractie is een wens voor de langere termijn.
Deze heeft pas betekenis wanneer de meerderheid er vóór stemt. De
minister is niet verplicht een aanvaarde motie uit te voeren

5

maximumscore 2
• Legaliteitsbeginsel
• Hierdoor wordt het uitvoeren van drugsverkeercontroles door
overheidsfunctionarissen zoals de politie gebonden aan de regels van
de wet / wordt willekeurig politieoptreden voorkomen / weten de
burgers dat het de politie is toegestaan om een drugscontrole uit te
voeren en welke sanctie er staat op overtreding van de wet
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Voorbeelden van juiste redenen met verwijzing naar de tekst zijn (één van
de volgende):
− Verkeersdoden roepen bij de directe omgeving veel emoties op. / Het
raakt veel mensen. Minister Peijs verwijst naar de groep jongeren die
op de publieke tribune heeft gezeten. Het aantal is hetzelfde als het
aantal dat jaarlijks verongelukt door alcoholgebruik in het verkeer
(regels 82-87).
− Het aantal verkeersdoden wordt maatschappelijk als zeer ongewenst
beschouwd. Minister Peijs roept het beeld op van twee bussen vol
verkeersdoden (regel 87). Dat leed moet zoveel mogelijk worden
voorkomen.
− De situatie wordt als veranderbaar beschouwd: minister Peijs is ervan
overtuigd dat zij met dit wetsvoorstel een bijdrage kan leveren aan het
terugdringen van het aantal verkeersdoden (regels 93-97).
− Het probleem valt aan te pakken. Politieke partijen (en
maatschappelijke organisaties) zijn voor het aanpakken ervan. Tweede
Kamerleden in tekst 1 pleiten voor concrete maatregelen / steunen het
wetsvoorstel.

7

maximumscore 3
ChristenUnie: christenorthodoxe stroming / confessionele stroming
D66: liberale stroming / D66 ziet zichzelf als sociaalliberaal / ook goed:
pragmatisme.
GroenLinks: socialistische / ecologische stroming
PvdA: sociaaldemocratische / socialistische stroming
SGP: christenorthodoxe stroming / confessionele stroming
SP: socialistische stroming
Indien
Indien
Indien
Indien

8

9

zes antwoorden juist
vier of vijf antwoorden juist
twee of drie antwoorden juist
een of geen antwoord juist

3
2
1
0

maximumscore 2
• de informatiefunctie
• Deze tekst geeft informatie over de uitvoering van nieuw
overheidsbeleid / informeert de burgers over de nieuwe boetes voor
verkeersovertredingen
maximumscore 2
• tekst 2: beleidsbepaling (Tweede Kamer heeft beslissing genomen)
• tekst 3: uitvoer (beleidsmaatregelen gaan in werking per 1 januari
2006)

▬ www.havovwo.nl

-3-

1

1

1
1

www.examen-cd.nl ▬

Eindexamen maatschappijleer havo 2007-I
havovwo.nl

Vraag

10

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoordelementen in de uitleg (twee van de
volgende):
− Een belangengroep heeft een professionele structuur.
In tekst 4 wordt gesproken van ledenvergaderingen die door het gehele
land worden georganiseerd. / De ANWB is een veelzijdige vereniging
met 3,9 miljoen leden (tekst 5). / De ANWB biedt leden producten en
diensten aan (tekst 5).
− Een belangengroep heeft een permanent karakter.
In tegenstelling tot een actiegroep, houdt de ANWB zich met een groot
aantal zaken op verschillende terreinen bezig (tekst 5). / De ANWB is
een veelzijdige vereniging met 3,9 miljoen leden (tekst 5).
− Een belangenorganisatie houdt zich met meerdere onderwerpen bezig
en een actiegroep richt zich op één actiepunt.
De ANWB houdt zich niet alleen bezig met de belangen van
automobilisten (tekst 5), maar ook met de belangen van andere
verkeersdeelnemers als bromfietsers (tekst 4).
− De ANWB is een organisatie met een serviceverlenende functie. “En
we bieden hun aantrekkelijke producten en diensten ….” (tekst 5)
per juist kenmerk en gebruik van de tekst

11

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste machtsbronnen zijn (twee van de volgende):
− De ANWB heeft meer leden dan de Fietsersbond (3,9 miljoen tegen
31.000).
− De ANWB heeft meer financiële middelen dan de Fietsersbond.
− De ANWB heeft betere netwerken / contacten met sleutelfiguren in de
politiek.
per juiste machtsbron

12

1

1

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten zijn (twee van de volgende):
− De belangen van jongeren worden dan beter gehoord en beter
vertegenwoordigd. / Er is een meer evenwichtige toedeling van
waarden.
− De politieke besluiten hebben meer draagvlak.
− De besluiten zijn representatiever voor de gehele maatschappij.
− Deelname geeft een minder vertekend beeld van maatschappelijke
wensen.
− De jongeren krijgen meer politiek zelfvertrouwen bij succesvolle
beïnvloeding.
− Jongeren ontplooien zich dan op het politieke terrein.
per juist argument
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• conventionele participatie
Voorbeelden van conventionele participatie (twee van de volgende):
− contact leggen met raadsleden / wethouders / Tweede Kamerleden /
politieke partijen / Iobbyen om wensen over verkeersveiligheid aan de
orde te stellen
− lid worden van pressiegroepen die de verkeersveiligheid voor jongeren
willen vergroten / inschakelen van belangengroepen
− inschakelen media om wensen over verkeersveiligheid in de
openbaarheid te brengen

1

ook juist:
− meedoen aan demonstraties om de aandacht te vestigen op onveilige
situaties
− deelname aan handtekeningenactie om steun te werven voor bepaalde
eisen
Indien twee voorbeelden juist
Indien één of geen voorbeeld juist
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