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Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 3 Politieke besluitvorming: Nederland en Europa ten
strijde tegen overgewicht
14

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende):
− deskundigheid/kennis
− formele bevoegdheid

15

maximumscore 6
Drie van de vijf onderstaande antwoorden.
−
•

Voorwaarde 1
De situatie wordt als ongewenst ervaren door deskundigen,
adviesorganen, maatschappelijke organisaties (politieke partijen,
groepen van burgers)
Voorbeeld van juiste verwijzingen uit tekst 4 (één van de volgende):
− De RVZ vindt dat het kabinet onvoldoende doet om de toenemende
vetzucht in Nederland aan te pakken. (regels 1-11)
− De directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid noemt
het probleem een epidemie en een sluipmoordenaar. (regels 16-20).
per juist voorbeeld van voorwaarde 1

1

− Voorwaarde 2
• Het probleem komt veel voor
Voorbeeld van juiste verwijzingen uit tekst 4 (één van de volgende):
− “Vetzucht neemt in Nederland epidemische vormen aan, zegt directeurgeneraal … ” (regels 12-14)
− De cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in de
regels 21-29.
per juist voorbeeld van voorwaarde 2

▬ www.havovwo.nl

-1-

1

1

1

www.examen-cd.nl ▬

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo 2009 - I
havovwo.nl

Vraag

Antwoord

Scores

− Voorwaarde 3
• Het probleem roept emoties op
Voorbeeld van juiste verwijzingen uit tekst 4 (één van de volgende):
− “Voorzitter Floris Sanders kwalificeert de overheidsaanpak vandaag in
het maandblad M als ‘teleurstellend, inconsistent en veel te
afwachtend’.” (regels 7-11)
− De directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid noemt
het probleem een epidemie en een sluipmoordenaar. (regels 16-17)
− “Vetzucht neemt in Nederland epidemische vormen aan”, zegt
directeur-generaal Hans de Goeij van het ministerie van
Volksgezondheid. (regels 12-13)
− “Als dit zo doorgaat, komt er voor het eerst in de geschiedenis een
generatie die haar eigen kinderen overleeft”, zegt directeur-generaal
Hans de Goeij van het ministerie van Volksgezondheid. (regels 17-20)
per juist voorbeeld van voorwaarde 3

1

1

−
•

Voorwaarde 4
Het probleem wordt als veranderbaar/oplosbaar beschouwd door de
overheid
Voorbeeld van juiste verwijzing uit tekst 4 (één van de volgende):
− De oproep van RVZ aan het kabinet om meer te doen aan het
probleem, veronderstelt dat het probleem oplosbaar is. (regels 1-3)
− “Voorzitter Floris Sanders kwalificeert de overheidsaanpak vandaag in
het maandblad M als ‘teleurstellend, inconsistent en veel te
afwachtend’.” (regels 7-11)
per juist voorbeeld van voorwaarde 4

1

− Voorwaarde 5
• Het probleem is langs enkele poortwachters gekomen
Voorbeeld van juiste verwijzingen uit tekst 4 (één van de volgende):
− De voorzitter van belangrijk adviesorgaan (regels 1-11) en een hoge
ambtenaar (regels 12-20) spreken zich erover uit.
− Het probleem heeft de krant gehaald zoals blijkt uit publicatie in NRC
Handelsblad (bron van tekst 4).

16

1

1

per juist voorbeeld van voorwaarde 5

1

maximumscore 2
• College van Burgemeester en Wethouders (B&W) is verantwoordelijk
voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid
• De gemeenteraad besluit over de beleidsvoorstellen

1
1
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17

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende):
− Uitgangspunt is de gespreide verantwoordelijkheid bij de inrichting van
de samenleving: in samenwerking met organisaties en instellingen uit
het maatschappelijke middenveld wil de overheid het probleem van het
overgewicht aanpakken.
− Uitgangspunt is het idee van de verantwoordelijke samenleving: vanuit
dit idee dragen ook de verschillende organisaties en instellingen uit het
maatschappelijke middenveld hun steentje bij aan de bevordering van
de volksgezondheid.

18

D

19

maximumscore 2
• Omgevingsfactoren die het Nederlandse beleid bevorderen (één van
de volgende):
− de voorstellen van de Europese Commissie (regels 1-6)
− Scholen erkennen nu hun verantwoordelijkheid (regels 64-68)
•
−
−

20

D

21

B

Omgevingsfactoren die het Nederlandse beleid bemoeilijken (één van
de volgende):
economische factor/ontwikkeling: toename van een aantrekkelijk
aanbod van goedkoop ongezond voedsel (regels 31-33)
technologische factor/ontwikkeling: als gevolg van automatisering
bewegen mensen steeds minder op het werk (regels 33-36)
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Scores

maximumscore 4
Twee van de volgende benaderingswijzen:
Politiek-juridische benaderingswijze
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
− Wat zal het beleid van de Europese Unie zijn om overgewicht aan te
pakken? De regels 45-52/56 geven informatie over deze vraag.
− Hoe verhoudt zich de regelgeving van de EU tot die van Nederland?
De regels 56-63 geven informatie over deze vraag.
Sociaal-economische benaderingswijze
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
− Wat zijn de maatschappelijke/economische gevolgen van obesitas? De
regels 10-14/19 geven informatie over deze vraag.
− Wat zijn de financiële/economische kosten van overgewicht voor EU/
Nederland/ de samenleving? De regels 20-23/25 geven informatie over
deze vraag.
− Wat zijn de maatschappelijke oorzaken van overgewicht? De regels
28-37/39 geven informatie over deze vraag.
Sociaal-culturele benaderingswijze
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
− Welke waarde wordt bedreigd door obesitas? De regels 10-14 geven
informatie over deze vraag.
− Wie behoort verantwoordelijkheid te dragen bij de bestrijding van
overgewicht? / Wat is de visie op de rol van de overheid? De regels
60-69 geven informatie over deze vraag.
− Welke socialisator speelt een belangrijke rol bij de bestrijding van
overgewicht? De regels 64-69 geven informatie over deze vraag.
Veranderings- en of vergelijkende benaderingswijze
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
− Hoe ernstig is het probleem van overgewicht in andere EU-landen?
Afbeelding 1 geeft antwoord op deze vraag.
− Is het probleem volgens bewoners van de lidstaten vanaf 2002 groter
geworden? Afbeelding 1 geeft antwoord op deze vraag.
voor een benaderingswijze met de juiste vraag
en verwijzing naar de juiste regels en/of afbeelding (indien
benaderingswijze met de juiste vragen zijn genoemd)
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