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Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt
toegekend.

Opgave 1 Vlees onder vuur
1

maximumscore 1
(veranderend) mediaframe / framing

2

maximumscore 2
• Radicale activisten: machtsbron geweld
Bijpassend citaat: “Een kleine groep activisten zorgde sinds eind jaren
negentig voor een ongekend aantal, vaak gewelddadige acties tegen
nertsenfokkers, proefdierbedrijven, veetransporteurs en bedrijven en
personen die direct of indirect bij die activiteiten zijn betrokken.”
(regels 38-44)

•
−

−

−

Varkens in Nood:
Eén van de volgende machtsbronnen met bijbehorend citaat:
kennis/deskundigheid
Bijpassend citaat: “Al was het maar door de overheid te wijzen op
schendingen van bestaande wetten voor bijvoorbeeld veetransporten.”
(regels 53-56)
goed imago/charisma van een bekende Nederlander / rolmodel /
voorbeeldwerking
Bijpassend citaat: “Varkens in Nood richtte zich meer op ‘ons soort
mensen’, door het inschakelen van bekende ‘ambassadeurs’ als Youp
van ’t Hek en Robert Long.” (regels 62-65)
toegang tot de media
Bijpassend citaat: “Varkens in Nood bracht de ‘onnodigheid’ van het
castreren van biggen en misstanden in veetransporten via de media
onder de aandacht.” (regels 66-69)

1

1

Opmerking
Alleen aan een juiste machtsbron mét een bijpassend citaat, 1 scorepunt
toekennen.
3

maximumscore 2
• De taak van de Europese Unie is het garanderen van eerlijke
concurrentie, onder andere in de landbouw.
Als er strengere diervriendelijke normen (die hogere bedrijfskosten met
zich meebrengen) door de EU worden gesteld, dienen die in alle
lidstaten te worden doorgevoerd, aangezien er anders sprake is van
ongelijke concurrentieposities van veehouders in de verschillende
lidstaten.
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of
•

Tot de taak van de Europese Unie hoort de ordening van de markten
voor landbouwproducten. De veehouderij behoort tot deze sector.

4

A

5

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende):
− De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel beoordelen op hoe het zich
verhoudt tot bestaande wetten / de grondwet / internationale
verdragen.
− De Eerste Kamer beoordeelt het wetsontwerp op doelmatigheid /
controleerbaarheid / uitvoerbaarheid.

6

maximumscore 3
• Ecologische stroming
Voorbeeld van een juiste toelichting:
• Deze stroming benadrukt de wederzijdse afhankelijkheid van mensen
en (natuurlijke) omgeving en is kritisch over de verstoring door de
mens van de harmonie in de natuur (stelt de gevolgen daarvan aan de
kaak)
• Volgens de tekst wordt het relatieve succes van de partij geholpen
door het rapport van de FAO waarin gewezen wordt op de schadelijke
gevolgen van de bio-industrie op het klimaat

7

1

1

1

maximumscore 2
Twee van de volgende antwoorden:
− De negatief beoordeelde situatie roept hevige emoties op:
Bij ieder incident klonk verzuchting (regels 16-18) / hoe schokkend ook
(regels 5-6) / het ruimen is dramatisch (regel 1).
− Problemen met dierenwelzijn worden door een groot aantal mensen als
ongewenst ervaren:
Organisaties als Varkens in Nood wijzen op de onnodigheid van het
castreren van biggen (regels 66-69) / misstanden in veetransporten
(regel 68).
− Het probleem valt aan te pakken / wordt oplosbaar geacht:
Partij voor de Dieren en belangengroepen zijn voor het verbeteren van
dierenwelzijn, hetgeen leidde tot een wetsontwerp om nertsenhouderij
te verbieden (regels 74-77) / de Europese Grondwet bevat een
bepaling over rechten van dieren (regels 71-74).
per juiste factor met bijbehorend gegeven uit de tekst
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9

10

11

12
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maximumscore 2
• terugkoppeling/feedback
• De evaluatie in het onderzoek kan opgevat worden als een reactie (van
onafhankelijke onderzoekers) op het gevoerde beleid van drie jaar
maximumscore 2
• Van verkokering van beleid is sprake als er gebrekkige coördinatie en
eenheid van beleid is / als elk ministerie zijn eigen beleid voert / als de
ministeries langs elkaar heen werken
• Eén van de volgende tekstgedeelten:
− “Het probleem zit … in de competentiestrijd tussen Volksgezondheid
en Landbouw … voor de bestrijding van ziekten bij dieren.”
(regels 14-24)
− “De commissie moet … vooral onderzoeken hoe de communicatie is
geweest tussen de beide ministeries …” (regels 29-33)
maximumscore 2
• Bevorderen werkgelegenheid / het scheppen van een voorspoedig
economisch klimaat en het bewaken van de volksgezondheid
• Voorbeeld van een juiste toelichting:
Wanneer te veel voorwaarden worden opgelegd aan de bio-industrie
vanuit volksgezondheidsoverwegingen (meer ruimte voor het vee,
toedienen van minder antibiotica in het veevoer) wordt de
concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderij moeilijker / gaat
dit ten koste van economische landbouwbelangen
maximumscore 2
Representativiteit:
• De mate waarin standpunten en het beleid van gekozen
vertegenwoordigers overeenkomen met wat de kiezers voor ogen staat
Voorbeeld van een juiste uitleg:
• De maatschappelijke onvrede in de Nederlandse samenleving over de
intensieve veehouderij krijgt volgens Milieudefensie onvoldoende
aandacht in de Nederlandse politiek, want Milieudefensie kiest ervoor
het nieuwe instrument van het burgerinitiatief hiervoor in te zetten.
Het instellen van een burgerinitiatief is te beschouwen als een poging
de standpunten en het beleid van gekozen vertegenwoordigers meer in
overeenstemming te brengen met de opvattingen in de samenleving

1
1

1
1

1

1

1

1

maximumscore 4
Twee van de volgende functies met bijbehorend citaat:
− articulatiefunctie (het op de politieke agenda plaatsen van
maatschappelijke eisen en wensen):
“We zonnen op een manier om die onvrede onder de aandacht van de
politiek te brengen.” (regels 19-21)
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communicatiefunctie (als intermediair tussen partij en burgers en
tussen kiezers en gekozenen):
“ik hoop op een open dialoog met alle politieke partijen” (regels 24-25)



participatiefunctie (burgers interesseren in / betrekken bij politieke
besluitvormingsprocessen):
“Eén van de mogelijkheden die een burgerinitiatief biedt, is de burger
politiek betrokkener te maken.” (regels 35-38)

per juiste functie met bijbehorend citaat
13

14

2

maximumscore 2
• Een uitgangspunt van deze ideologie is het rentmeesterschap (de
mens is de beheerder van de aarde / van de schepping van God)
• Een veehouderij zonder dierenleed en zonder milieuvervuiling valt
onder een op verantwoorde wijze omgaan met de Schepping / een
goede rentmeester zorgt dat de aarde leefbaar blijft voor mens en dier

1

1

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):
 de (al dan niet veranderde) opvattingen over het eten van vlees / een
al dan niet veranderde vleesbehoefte onder consumenten
 het uitbreken van dierziekten
 de beschikbare biotechnologische oplossingen
 de economische belangen van de agrarische sector / de internationale
concurrentiepositie
 de mate van succes van dierenwelzijnorganisaties
 de publieke opinie
 Europese regelgeving
 het economische klimaat / de subsidiemogelijkheden van de overheid
 de invloed van internationale organisaties (de wereldvoedselorganisatie FAO)
per juiste omgevingsfactor
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