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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 5 Imago van de Europese Unie 

23 maximumscore 2 
• factor ‘politiek wordt door burgers niet (meer) gekoppeld aan directe

behoeftebevrediging’ 
citaat: 
“Volgens werkgeversvoorman Bernard Wientjes moet aan de gewone 
man - de werknemers in de haven van Rotterdam of in het Westland - 
beter worden uitgelegd dat hun arbeidsplaats en dagelijks brood te 
danken zijn aan export en Europa.” (regels 8-14) 1 

• factor ‘onwetendheid en onbekendheid’
citaat: 
“Volgens werkgeversvoorman Bernard Wientjes moet aan de gewone 
man - de werknemers in de haven van Rotterdam of het Westland - 
beter worden uitgelegd dat hun arbeidsplaats en dagelijks brood te 
danken zijn aan export en Europa.” (regels 8-14) / “Volgens hem is die 
boodschap tot nu toe vooral overgekomen bij de elite en 
hoogopgeleiden.” (regels 14-17) / “Door de crisis … .  Dit strookt niet 
met de feiten, ...” (regels 19-23) 1 

Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen wanneer zowel de factor als het citaat 
juist is. 

24 maximumscore 2 
• Wientjes verwijst naar de EU-doelstelling ‘het brengen van welvaart’ 1 
• De EU tracht deze doelstelling te realiseren door de volgende taken uit

te voeren (één van de volgende): 1 
− de instelling van een gemeenschappelijke markt  
− het geleidelijk harmoniseren van het economische beleid van de 

lidstaten / het bevorderen van economische groei/handel/export 
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25 maximumscore 2 
supranationale besluitvorming 
reden: 
In de tekst staat dat de 28 lidstaten van de Europese Unie besluiten 
nemen bij meerderheid (regels 14-16). Het is een kenmerk van 
supranationale besluitvorming om besluiten bij meerderheid te nemen (ook 
lidstaten die tegen stemmen/de minderheid moet zich aan het besluit 
houden). (Bij intergouvernementele besluitvorming moeten de lidstaten 
overeenstemming bereiken; heeft elke lid een vetorecht.) 

Opmerking 
Alleen twee scorepunten toekennen wanneer zowel ‘supranationale 
besluitvorming’ als de reden juist is. 

26 maximumscore 2 
• de Raad van de Europese Unie (voorheen de Raad van Ministers) 1 
• de Europese Commissie 1 

27  maximumscore 4 

kenmerk 1: Er dient sprake te zijn van een 
soevereine macht. 

EU voldoet of 
voldoet niet. 

1 scorepunt 

kenmerk 2: Er is een overheid die regeert over 
een groep mensen. 

EU voldoet. 1 scorepunt 

kenmerk 3: Er is een overheid die regeert over 
een bepaald grondgebied.  

EU voldoet. 1 scorepunt 

kenmerk 4: Er is een overheid die het 
geweldsmonopolie bezit. 

EU voldoet 
niet. 

1 scorepunt 

28 maximumscore 3 
• Standpunt 1 is van de SGP.

Deze politieke partij behoort tot het confessionalisme 
ook goed: 
christendemocratie 1 

• Standpunt 2 is van de PvdA.
Deze politieke partij behoort tot de sociaaldemocratie / het socialisme 1 

• Standpunt 3 is van de VVD.
Deze politieke partij behoort tot het liberalisme 1 
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29 maximumscore 3 
de SGP 
• één van de volgende uitgangspunten met bijbehorend citaat: 1 
− Religieuze waarden / Bijbelse waarden en normen 

citaat:  
“Bovenaan ons wensenlijstje voor de EU staat een beleid dat in 
harmonie is met Gods heilzame geboden.” (regels 1-2) /  
“De (…) pleit in het belang van een ieder voor gezonde moraal en 
duurzame waarden, zoals pro-life, huwelijk en gezin, respect voor 
gezag en bescherming van de rechtsstaat.” (regels 6-8) 

− harmonie en samenwerking 
citaat:  
“Wil de EU zich ontwikkelen tot een duurzaam samenwerkingsverband, 
dan dient zij niet alleen een economische maar ook een geestelijke 
samenhang te hebben: een gedeeld waardenbesef is daarvoor nodig.” 
(regels 2-4) 

de PvdA 
• één van de volgende uitgangspunten met bijbehorend citaat: 1 
− sociale gelijkheid 

citaat:  
“Europa dat werkt voor mensen” (regel 9) / “Banken en bonussen 
aanpakken.” (regel 10) 

− kritiek op de vrijemarkteconomie 
citaat:  
“Banken en bonussen aanpakken.” (regel 10) /  
“Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor 
de eigen winst.” (regels 12-13) /  
“Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt.” (regel 14) / 
“Doorgeslagen marktdenken pakken we aan.” (regels 14-15) 

− actieve rol van de overheid (op sociaaleconomisch terrein) 
citaat:  
“Banken en bonussen aanpakken.” (regel 10) /  
“Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk.” (regels 10-11) 
/ “Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van 
voor de eigen winst.” (regels 12-13) /  
“Doorgeslagen marktdenken pakken we aan.” (regels 14-15) 
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de VVD 
• één van de volgende uitgangspunten met bijbehorend citaat: 1 
− individuele rechten/vrijheden 

citaat:  
“Het zorgt ervoor dat Nederlanders gemakkelijk over de grens hun 
werk kunnen doen en spullen verkopen.” (regels 17-18) 

− vrijemarkteconomie/ marktwerking 
citaat:  
“Het zorgt ervoor dat Nederlanders gemakkelijk over de grens hun 
werk kunnen doen en spullen verkopen.” (regels 17-18) /  
“De Europese Unie moet zich vooral richten op haar meerwaarde: het 
versterken van de economie en het creëren van banen.” (regels 18-20) 

− terughoudende overheid 
citaat:  
“Dat betekent dat er minder onzin uit Brussel moet komen: geen 
onnodige regelgeving, geen geldverspilling vanuit de Europese 
begroting en geen bemoeienis op onderwerpen die lidstaten prima zelf 
kunnen regelen.” (regels 20-23) 
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