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

Opgave 1

1

Politieke besluitvorming: leeftijdsgrens alcohol
omhoog naar 18 jaar?

maximumscore 1
Eén van de volgende taken:
− wetgevende taak
− het nemen van wettelijke maatregelen om een maatschappelijk/politiek
probleem aan te pakken

−
−

Ook goed:
beleidsvoorbereidende taak
voorbereiden van een wetsvoorstel

2

maximumscore 2
het handhaven van de openbare orde en veiligheid

3

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste beïnvloedingsmogelijkheden zijn (twee van de
volgende):
− lobbyen bij / overleggen met ambtenaren / Kamerleden / bewindslieden
− beïnvloeden van de publieke opinie door middel van tegeninformatie
− gebruikmaken van inspraakmogelijkheden / inspreken op hoorzittingen
− inschakelen van (wetenschappelijke) onderzoekers voor het uitbrengen
van rapporten die de beoogde effecten van het beleid van de minister
in twijfel trekken
per juiste mogelijkheid

4

1

maximumscore 2
Twee van de volgende kenmerken:
− Ze hebben een permanent karakter. / Ze hebben een lange
levensduur.
− Ze hebben een professionele organisatie. / Ze zijn hecht georganiseerd
en geïnstitutionaliseerd.
− Ze behoren tot het establishment.
per juist kenmerk
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maximumscore 3
Drie van de volgende antwoorden:
Voorwaarde 1
− De situatie wordt als ongewenst ervaren door een groot aantal mensen
en/of maatschappelijke organisaties dan wel erkende
onderzoeksinstituten.
Toelichting: het Trimbos-instituut somt een groot aantal negatieve
gevolgen van alcoholgebruik op (tekst 2). / het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) noemt het alcoholgebruik zorgwekkend (tekst 3).
Voorwaarde 2
− Het probleem komt veel voor.
Toelichting: in de leeftijdscategorie van 10 tot 20 jaar heeft één op de
drie jongens en één op de tien meisjes een drankprobleem (tekst 3).
Voorwaarde 3
− Het probleem roept emoties en/of gevaren op.
Toelichting: Nederlandse jongeren worden “de grootste zuipschuiten
van Europa” genoemd (tekst 1) / “de ontwikkeling van alcoholgebruik
onder jongeren is zorgwekkend” (tekst 3).
Voorwaarde 4
− het probleem is langs de poortwachters gekomen.
Toelichting: de media berichten over het probleem (de teksten 1 tot 3
komen van verschillende media).
Voorwaarde 5
− Er is ruimte op de politieke agenda. / Er wordt prioriteit aan gegeven
door politici en beleidsmakers.
Toelichting: de minister komt met voorstellen (tekst 1).
Voorwaarde 6
− Het probleem wordt als veranderbaar/oplosbaar beschouwd.
Toelichting: de minister komt met plannen om te proberen
het probleem op te lossen (tekst 1). / Door voorlichting kunnen jongeren
bewust gemaakt worden van de schadelijke effecten van
alcoholgebruik (tekst 2).
Opmerking
Alleen een punt toekennen voor een juiste voorwaarde met een juiste
toelichting.

6

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende):
− Het kabinet / de minister komt met wetsvoorstellen, maar deze moeten
worden goedgekeurd door de volksvertegenwoordiging (hier de
Tweede Kamer).
− Het kabinet / de minister heeft de steun van de meerderheid van de
volksvertegenwoordiging (hier de Tweede Kamer) nodig voor zijn of
haar beleid.
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maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
− De minister is van de VVD. De VVD is een liberale partij, en
daarmee voorstander van persoonlijke vrijheid. / Een liberaal is in
het algemeen tegen het beperken van de individuele vrijheid.
− De minister is van de VVD. Een liberaal vindt de eigen
verantwoordelijkheid van de burger erg belangrijk en is zeer
terughoudend als het gaat om ingrijpen van de overheid in de
persoonlijke levenssfeer van de burger.

8

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Meestal steunen de regeringspartijen / de coalitiepartijen (die met
elkaar het kabinet hebben gevormd en in de Tweede Kamer de
meerderheid hebben) het kabinet / een minister bij wetsvoorstellen
• De steun is gebaseerd op (afspraken die hebben geleid tot) het
regeerakkoord tussen de coalitiepartijen. / Deze steun is gebaseerd op
het politiek vertrouwen van de coalitiepartijen in het kabinet

9

10

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Het EU-lidmaatschap van Nederland. / Het standpunt van de Europese
Commissie met betrekking tot de accijnzen
• Het standpunt van de Europese Commissie verhindert de minister een
voorstel tot het invoeren van een minimumprijs van accijns op drank te
doen. / Het standpunt van de Europese Commissie is een beslissende
factor in het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van
minimumprijzen voor alcoholhoudende dranken (zie de regels 20-27
van tekst 5)
maximumscore 3
• Nationaal niveau: het Rijk / de rijksoverheid: het betreft hier een brief
van de minister aan de Tweede Kamer
• Europees niveau: de Europese Unie: in de regels 20-27 gaat het om de
mening van de Europese Commissie en haar bevoegdheid om een
klachtenprocedure te beginnen
• Lokaal niveau: de gemeente: in de regels 45-48 wordt verwezen naar
een plicht van de burgemeesters en gemeentelijke vergunningen

1

1

1

1

1

1
1

Opmerking
Alleen een punt toekennen voor de juiste bestuurslaag met een juiste
verwijzing naar de tekst.
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− (de veranderings- en) vergelijkende benaderingswijze
− de sociaal-culturele benaderingswijze
− de sociaal-economische benaderingswijze
Indien drie benaderingswijzen juist zijn

1

Vergelijkende benaderingswijze:
Een voorbeeld van een juiste vraag met bijbehorend citaat:
Hoe is het alcoholgebruik van jongeren in vergelijkbare andere landen?
“Nederlandse jongeren zijn de grootste drinkers van Europa … blijkt uit
cijfers van het European School Project on Alcohol & Drugs.” (regels 1-8)
Indien de vraag met bijbehorend citaat juist is

1

Sociaal-culturele benaderingswijze:
Een voorbeeld van een juiste vraag met bijbehorend citaat:
Welke rol speelt cultuur/opvoeding bij de verklaring van het drankgebruik
onder jongeren?
“Wat Nederland van die andere landen onderscheidt, is een libertaire
cultuur met een bijbehorende opvoedingsstijl.” (regels 32-35) / “Ze
(ouders) vinden het moeilijk grenzen te stellen.” (regels 40-41).
Indien de vraag met bijbehorend citaat juist is

1

Sociaal-economische benaderingswijze:
Voorbeelden van juiste vragen met bijbehorend citaat zijn (één van de
volgende):
− Wat zijn maatschappelijk-economische oorzaken van het probleem?
“In Nederland is drank goedkoop, terwijl jongeren veel geld hebben.”
(regels 25-27)
− Wat is de rol van de drankenindustrie bij het ontstaan van het
probleem?
“De afgelopen vijf tot tien jaar heeft de drankenindustrie zich specifiek
op jongere scholieren gericht, vooral door de introductie van
mixdrankjes.” (regels 56-60)
Indien de vraag met bijbehorend citaat juist is
12

1

maximumscore 1
Eén van de volgende:
− het harmoniseren van het economisch beleid van de lidstaten
− het garanderen van eerlijke concurrentie tussen (het bedrijfsleven in)
de lidstaten
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• Een taak van de Europese Commissie is het nemen van initiatief bij de
regelgeving: in dit geval over de minimumaccijnzen
• Een andere taak is er op toezien dat de genomen besluiten worden
uitgevoerd
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