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4 Beoordelingsmodel
A ntwoorden

Deelscores

Opgave 1 Oorlog in de media

1 

2 

Maximumscore 1
The New York Times wordt gerekend tot de kwaliteitskranten/kaderkranten; de New York
Post tot de populaire dagbladen / massabladen/sensatiebladen/tabloids.
Maximumscore 2
Voorbeelden van verschillen in inhoud zijn (twee van de volgende):
• Bij de kwaliteitskrant meer journalistieke diepgang / uitspitten van (veel) meer inhoudelijke
informatie / nadruk op zakelijke berichtgeving zonder veel sensatiezucht; een populaire
krant (als de New York Post) brengt het nieuws sensationeel.
• Een kwaliteitskrant (als The New York Times) bericht feitelijker over de gebeurtenissen (de
oorlog) / heeft veel meer feitelijke koppen / heeft een uitgebreide en gedegen opiniepagina
met commentaren en achtergrondartikelen; bij een populaire massakrant zijn mening en
feiten minder gescheiden (zoals uit de kop van de New York Post blijkt).
• Een kwaliteitskrant geeft meer beleidsinformatie (informatie over politiek, buitenland,
economie, cultuur); een populaire krant legt de nadruk op human-interest / richt zich
primair op wat in de belangstelling van het grote publiek staat.
per juist verschil

1

Maximumscore 2
3  • commentaarfunctie / opiniërende functie / meningsvorming

- voorbeelden van een juiste reden (één van de volgende):
• Bevordering van de meningsvorming is van belang in een democratische samenleving.
• Levert een bijdrage aan het publieke debat.
• Vorming van de publieke opinie.

1
1

Maximumscore 2
4  • Omschrijving 3 hoort bij NRC Handelsblad

• Omschrijving 4 hoort bij Trouw

5 

Maximumscore 3
Voorbeelden van juiste manieren zijn (drie van de volgende):
• Uit de plaats van berichten en nieuwsfeiten in de krant geeft de redactie aan welke
nieuwsfeiten zij belangrijk vindt.
• Uit de aandacht voor bepaalde rubrieken die kenmerkend zijn voor de krant, bijvoorbeeld
de rubriek Religie en filosofie in Trouw of rubriek Privé in De Telegraaf.
• Uit spotprenten blijkt de ruimte die de krant biedt aan bepaalde meningen.
• Uit de hoeveelheid ruimte (gemeten in kolommen) die de redactie aan bepaalde
onderwerpen geeft. / Uit de omvang van de berichtgeving.
• Uit de mate waarin achtergrondartikelen / opinies van deskundigen geplaatst worden.
• Uit de mate waarin de redactie het belangrijk vindt dat door columnisten diverse
opvallende/satirische/humoristische meningen over tal van onderwerpen worden
verkondigd.
• Uit de ingezonden brieven kun je iets over de lezersgroep afleiden. / De ingezonden brieven
zeggen iets over de selectie door de redactie.
• Uit de selectie van foto’s over onderwerpen die de krant belangrijk vindt.
• Uit de aard van de advertenties die geplaatst worden.
• Uit de omvang en ruimte voor strips.
• Uit de ruimte voor sport/kunst/uitgaan.
per juiste manier
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Antwoorden

6 

Maximumscore 2
twee van de volgende doelstellingen:
• handhaven van de internationale vrede en veiligheid
• stimuleren van vriendschappelijke relaties tussen landen
• bereiken van internationale samenwerking bij het oplossen van economische, sociale en
humanitaire problemen
• bevorderen van respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden
per juiste doelstelling

7 

8 

9 

1

Maximumscore 1
De Veiligheidsraad is het enige orgaan dat in situaties van een bedreiging van de vrede of
een daad van agressie, volkenrechtelijk bindende besluiten kan nemen / rechtens kan
beslissen een internationale VN-interventiemacht in te zetten.
Maximumscore 2
Frankrijk, China en Rusland zijn net zoals de Verenigde Staten en Groot-Brittannië
permanent lid van de Veiligheidsraad. Elk permanent lid heeft het vetorecht. Frankrijk,
China en Rusland waren tegen een aanval op Irak en daardoor kon er door de
Veiligheidsraad geen beslissing genomen worden over het voorstel van de Verenigde Staten
en Groot-Brittannië om Irak aan te vallen.
Maximumscore 2
Journalistieke principes die onder druk staan (twee van de volgende):
- streven naar zo objectief mogelijke berichtgeving / beschrijving van feiten en
gebeurtenissen die overeenkomen met de werkelijkheid
• citaat: “Zowel de Verenigde Staten … als het aankomt op feiten en bewijzen” (regels 9-11)
/ “Het is duidelijk dat ook de Amerikanen en Engelsen een enorme propagandaoorlog
voeren” (regels 18-20) / “Ze zijn al op veel leugens betrapt … totdat het duidelijk wordt
aangetoond.” (regels 21-25) / “Ja, de leugen regeert, zeker in tijden van oorlog” (regels 2627)
- duidelijke scheiding tussen feiten en meningen/commentaar
• citaat: “Het is duidelijk dat ook de Amerikanen en Engelsen een enorme propagandaoorlog
voeren.” (regels 18-20)
- controleerbare bronnen
• citaat: “Geloof dus niets totdat het duidelijk wordt aangetoond.” (regels 24-25)
- hoor en wederhoor
• citaat: “Laat je gerust wat vaker inlichten door je ‘tegenstander’. Zo kun je het nieuws
vanuit verschillende invalshoeken bekijken.” (regels 34-37)
per juist principe met bijbehorend juist citaat

10 



Maximumscore 2
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):
• Het referentiekader van de verslaggever / de journalist speelt altijd een rol in de
waarneming en beoordeling van de situaties waarover hij/zij wil berichten.
• De journalist / de redactie maakt uit de vele feiten en gebeurtenissen altijd een keuze wat
hij/zij wil vertellen en op welke wijze. / De journalist / de redactie moet altijd een selectie
maken uit het grote aanbod van nieuws.
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11 

Maximumscore 3
Voorbeelden op cultureel gebied zijn (één van de volgende):
• Een sterke toename van het informatieaanbod / grote diversiteit aan nieuwe
nieuwsaanbieders / vergroten van de pluriformiteit.
• Versterking van individualisering: informatie kan op maat aangeleverd worden / informatie
is afgestemd op individuele behoeftes van het publiek.
• Toename van mediagebruik in de vrije tijd.
Voorbeelden op economisch gebied zijn (één van de volgende):

1

1

• Er komen nieuwe aanbieders van nieuws.
• Er komt meer concurrentie tussen bedrijven die nieuws produceren.

Voorbeelden op politiek-juridisch gebied zijn (één van de volgende):

1

• Burgers hebben meer mogelijkheden om informatie over de politiek in te winnen.
• De politieke participatie van burgers wordt vergroot: e-mails sturen naar bestuurders en

politici, stemmen via internet.

12 

Maximumscore 2
Voorbeeld van een goed antwoord is:
Om informatie over de oorlog te krijgen, moet de journalist wel mee gaan met het
Amerikaanse leger, maar dan is het de vraag of de journalist niet alleen eenzijdige
informatie krijgt / maar dan is het de vraag of de journalist wel kan voldoen aan de eis om
zo objectief mogelijk nieuws te vergaren / maar dan is het de vraag of de journalist de
informatie op juistheid kan controleren.
Maximumscore 3

13  • Volgens de agendatheorie hebben media geen direct effect op de meningen van mensen,

maar bepalen media wel – door de hoeveelheid aandacht die ze aan bepaalde onderwerpen
schenken – wat mensen belangrijk vinden en waarover ze praten
• Eind 1989 trad er na een overweldigende berichtgeving over de Eerste Golfoorlog, een
verschuiving op in de prioriteit van problemen onder de Amerikaanse bevolking. De
Golfoorlog kwam op de publieke agenda en het drugsprobleem werd naar achteren
geschoven (zie regels 44-49)

2

1

Maximumscore 2
14  • selectieve perceptie / selectiviteit

1

• Mensen zoeken die opvattingen/meningen in de media, die aansluiten bij wat zij vinden

(hun referentiekader) / mensen (stellen zich open voor en) pikken mediaboodschappen op
die overeenkomen met hun opvattingen of referentiekader (waarden, normen, ervaringen) /
mensen zijn geneigd boodschappen met een mening die afwijkt van hun eigen mening te
vermijden

1

of
• two-stepflow theorie
• De beïnvloeding van het grote publiek komt tot stand via interpersoonlijke communicatie,

via zogenoemde ‘opinieleiders’. De opinieleiders pikken boodschappen uit de media die zij
vervolgens doorgeven aan de ‘volgers’. Daardoor is de directe invloed van de media op het
publiek beperkt
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15 

Deelscores

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste voorwaarden zijn (twee van de volgende):
• De steekproef moet aselect zijn.
• De onderzoeksgroep moet representatief zijn voor de onderzoekspopulatie.
• De uitspraken en vragen in de enquête moeten ondubbelzinnig/relevant zijn.
• De respons moet groot genoeg zijn.
per juiste voorwaarde

16 

1

Maximumscore 4
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
• De publieke omroep heeft de verplichting om programma’s te bieden die op evenwichtige
wijze een beeld geven van de samenleving en van de onder de bevolking levende interesses
en inzichten op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied
• Er bestaat het Bedrijfsfonds voor de Pers (in de Mediawet geregeld). Dit Fonds heeft tot
doel het handhaven en bevorderen van de pers voorzover die van belang is voor de
informatie en opinievorming. Het Fonds verschaft tijdelijk financiële steun aan
noodlijdende dagbladen en tijdschriften

2

2

Maximumscore 2
17  • op de vrije ondernemingsgewijze productie / vrije markt / markt van vraag en aanbod

1

• Het gaat om ondernemingen die volgens de marktprincipes concurreren met andere

dagbladondernemingen, zonder enige overheidsbemoeienis

18 

Maximumscore 4
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
- Er is principiële gelijkwaardigheid van alle burgers.
• Vraag: Vinden alle religieuze en maatschappelijke groeperingen vrouwen gelijkwaardige
burgers (met kiesrecht)? / Is er een cultuur waarin elke maatschappelijke en religieuze
groepering de gelijke rechten van andersdenkenden respecteert?
- Het bestaan van (politieke) grondrechten, zoals vrijheid van vergadering en betoging,
oprichten van politieke partijen, kiesrecht, godsdienstvrijheid.
• Vraag: Bestaat er voldoende tolerantie tussen de verschillende groeperingen en respecteert
ieder de rechten van de ander?
- Het bestuur van een land berust op seculiere wetten. / het legaliteitsbeginsel.
• Vraag: Is er een cultuur, waarbij de regels van het maatschappelijke verkeer uitsluitend
gebaseerd zijn op door de meerderheid aangenomen wetten? / Is er steun voor het principe
van het seculier legaliteitsbeginsel (of vindt een grote groep burgers de 'sharia' de ware
richtsnoer van handelen)?
- Er is openbaarheid van bestuur.
• Vraag: Bestaat er een cultuur van vrije toegankelijkheid tot gezagsdragers en
overheidsdocumenten?
- Er is een onafhankelijke rechterlijke macht.
• Vraag: Is de rechterlijke macht onafhankelijk van andere machten?
- Er is het beginsel scheiding van kerk en staat.
• Vraag: Is er voldoende consensus over dit beginsel of wordt het soevereine gezag van de
staat betwist door het gezag van bijvoorbeeld een geestelijke raad? / Is ieder vrij in het
kiezen van scholen?
- De politieke macht wordt gelegitimeerd door verkiezingen.
• Vraag: Zal de macht door een zittende regering vrijwillig worden overgedragen aan een
andere politieke regering/regeringscoalitie?
- De rechten van minderheden worden gerespecteerd.
• Vraag: Is er een politieke cultuur van het rekening houden met de rechten/belangen van
minderheden?
per juist kenmerk
per juist geformuleerde vraag
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Opgave 2 De gekozen burgemeester
Maximumscore 2
19  • electorale participatie

1

• voorbeelden: kiezen van de gemeenteraad (regels 4-5 of regel 21) en kiezen van een

burgemeester

1

Opmerking
Alleen 1 punt toekennen wanneer beide voorbeelden juist zijn.
Maximumscore 4
20  - barrière 1: (h)erkennen dat benoeming van burgemeesters een politiek probleem is / uiten

van de wens om burgemeesters direct door de burgers te kiezen

1

• voorbeeld: D66 heeft deze wens in het verkiezingsprogramma opgenomen en tijdens de

verkiezingscampagne naar voren gebracht / in de publiciteit gebracht. / Individuele burgers
hebben regelmatig via de media de mening geuit dat zij een gekozen burgemeester
wenselijk vinden
- barrière 2: vergelijken of afwegen van problemen of wensen / toekennen van prioriteit aan
het probleem
• voorbeeld: D66 werd coalitiepartner in het kabinet-Balkenende II samen met CDA en VVD.
Het is D66 gelukt de gekozen burgemeester op te nemen in het regeerakkoord

21 



1
1

Maximumscore 3
drie van de volgende:
- ontzuiling
• citaat: “Maar na het einde van de verzuiling begon de staatsinrichting van de
maatschappelijke verhoudingen af te wijken.” (regels 20-23)
- ontideologisering
• citaat: “Mensen stemmen al lang niet meer op een partij, maar op iemand die ze
vertrouwen.” (regels 4-6) / “Mensen stemmen al lang niet meer op een partij, op een heel
verkiezingsprogramma. Ze stemmen op een persoon die ze vertrouwen (…)” (regels 39-42)
- individualisering / emancipatie
• citaat: “Het (democratisch systeem) voorziet nu niet in de behoefte aan direct zeggenschap
bij het aanwijzen van mensen die macht uitoefenen, noch in de behoefte aan een
personalistischer democratie.” (regels 28-32)
- democratisering
• citaat: “Het (democratisch systeem) voorziet nu niet in de behoefte aan direct zeggenschap
bij het aanwijzen van mensen die macht uitoefenen” (regels 28-30) / “is het niet meer te
verdedigen dat de belangrijkste bestuurder in een lokale gemeenschap van boven af wordt
benoemd.” (52-55)
per juist antwoord

22 

1

1

Maximumscore 2
Voorbeeld van een goed antwoord is:
Bij dualisering van het gemeentebestuur hebben de gemeenteraad en het college van B en W
elk een taak. De raad controleert het beleid. Het college van B en W bereidt het beleid voor
en voert dat uit.
Door het rechtstreeks kiezen van de burgermeester neemt de macht van het college van
B en W toe en krijgen de eigen taken van het college nog meer nadruk. De
verantwoordelijkheden van beide organen (B en W en gemeenteraad) worden door een
gekozen burgemeester nog scherper van elkaar gescheiden.
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Maximumscore 2
23  • Het parlement / De Tweede Kamer / Tweede Kamer en Eerste Kamer controleert/

controleren het regeringsbeleid
• De regering / het kabinet heeft als taak het voorbereiden en uitvoeren van beleid

24 

25 

Maximumscore 1
wettelijk gezag / bevoegdheden die in de wet zijn vastgelegd
Maximumscore 2
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
• steun van de kiezers / de achterban
• persoonlijkheid / charisma
• netwerk van sociale contacten
• politiek inzicht
• kennis / deskundigheid
• contactuele eigenschappen
per juiste machtsbron

26 

1
1

1

Maximumscore 2
twee van de volgende:
• pragmatisch / niet gebaseerd op een ideologie
• progressief
• niet-confessioneel
• sociaal-liberaal
per juist begrip

1

Maximumscore 3
27  - eens met De Graaf om de burgemeester te laten kiezen door de burgers.

Voorbeelden van juiste argumenten zijn (twee van de volgende):
• democratische legitimatie / De burgemeester kan rekenen op draagvlak onder de bevolking.
• De burgers kunnen de burgemeester aanspreken op het te voeren en gevoerde beleid en de

uitvoering daarvan.
• De positie en de onafhankelijkheid van de burgermeester worden versterkt.
• Nederland is nu één van de zeer weinige Europese landen waar de burgemeester van

bovenaf wordt benoemd.
• Ook bij een door de bevolking gekozen burgemeester, heeft de gemeenteraad het laatste

woord. (Het argument van Van Raak dat de burgemeester met eigen wensen komt, is geen
probleem.)
- eens met het voorstel van Van Raak:
Voorbeelden van juiste argumenten zijn (twee van de volgende):
• Een door de bevolking gekozen burgemeester heeft te weinig bevoegdheden en kan
daardoor de verwachtingen niet waarmaken / De direct gekozen burgemeester krijgt te veel
bevoegdheden en raakt daardoor eerder in conflict met de gemeenteraad.
• Een door de gemeenteraad gekozen burgemeester voorkomt verlamming van het bestuur
wanneer de burgemeester in conflict raakt met de raad.
• De positie van de gemeenteraad wordt versterkt en daarmee de vertegenwoordigde
democratie.
• Er is een risico dat de burgemeester en de gemeenteraad niet goed kunnen samenwerken
waardoor de besluitvorming tot stilstand komt.
• Het voorstel van Van Raak geeft een betere waarborg voor de kwaliteit van de
burgemeester.
per juist argument
consistentie van het betoog
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Opgave 3 Mens en werk
Maximumscore 2
28  • Nederland was een vrijemarkteconomie

1

• Vraag en aanbod van goederen werden op een vrije markt (ook op de arbeidsmarkt) door het

marktmechanisme op elkaar afgestemd. Er was weinig overheidszorg en
overheidsinmenging ten aanzien van het arbeidsbestel

29 

1

Maximumscore 2
Voorbeeld van een goed antwoord is:
Door de economische crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw en de daarmee gepaard
gaande massawerkloosheid en armoede kwamen de grote politieke partijen na de oorlog tot
het inzicht dat de overheid een actieve economische politiek moest voeren gericht op
werkgelegenheid voor iedereen (en op een minder ongelijke inkomensverdeling).
Maximumscore 2

30  • citaat: “de sociale partners werden verantwoordelijk voor de werknemersverzekeringen”

(regels 16-18)

1

• Christen-democraten zijn voorstander van een grote rol van het maatschappelijke

middenveld: maatschappelijke organisaties moeten zelf verantwoordelijkheid dragen

1

Maximumscore 2
31  • De betaalbaarheid van de verzorgingsstaat kwam verder onder druk te staan

1

• Vrouwen konden in gelijke mate een beroep doen op de sociale zekerheid. De uitgaven voor

de sociale zekerheid gingen daardoor omhoog

32 

Maximumscore 4
sociaal-economische benaderingswijze
- Voorbeelden van juiste vragen zijn (één van de volgende):
• Hebben mannen een gemiddeld hogere productiviteit in technische beroepen en vrouwen in
zorgberoepen?
• Kan het feit dat vrouwen minder in hogere beroepen voorkomen, worden verklaard uit een
gemiddeld lager opleidingsniveau van vrouwen?
• Proberen zittende werknemers en hun vakbonden personen van een ander geslacht uit
bepaalde beroepen te weren om zo de concurrentie op hun arbeidsmarkt te beperken?
• Welke economische oorzaken liggen ten grondslag aan de ongelijke verdeling van vrouwen
en mannen over de lagere en hogere beroepen? (voltijd-deeltijd, opleiding, arbeidsdeling)
• Welke economische/maatschappelijke factoren spelen een rol bij het feit dat vooral
vrouwen werkzaam zijn in de lagere beroepen in de medische en verzorgende, commerciële
sector?
sociaal-culturele benaderingswijze
- Voorbeelden van juiste vragen zijn (één van de volgende):
• In welke mate speelt cultuur (opvattingen, omgangsvormen) een rol bij het feit dat vrouwen
minder vertegenwoordigd zijn in techniek, transport, landbouw en beveiliging?
• Welke rol spelen waarden en normen bij het gegeven dat vrouwen in de hogere beroepen
ondervertegenwoordigd zijn?

1

2

2

Maximumscore 2
33  • Het verdienen van een (eigen) inkomen / het verkrijgen van een betaalde baan (buitenshuis)

staat in streefcijfer 1, 2 en 3

1

• Het voorzien in eigen levensonderhoud / het bereiken van economische zelfstandigheid

staat in streefcijfer 2

1

Opmerking
Alleen een punt toekennen wanneer functie en streefcijfer(s) juist zijn.
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34 

Maximumscore 3
drie van de volgende immateriële functies van arbeid toegepast op niet-betaalde
huishoudelijke arbeid:
- opdoen van sociale contacten
• onbetaald huishoudelijk werk voldoet niet: geen collega’s op het werk
of
• onbetaald huishoudelijk werk voldoet wel: contacten met kennissen, buurvrouwen en
vriendinnen
- verkrijgen van maatschappelijke status/positie
• onbetaald huishoudelijk werk voldoet niet: status van huishoudelijk werk is laag /
maatschappelijke status is afhankelijk van het beroep van de partner
of
• onbetaald huishoudelijk werk voldoet wel: status van huishoudelijk werk is hoog in
bepaalde kringen / wordt in bepaalde kringen zeer gewaardeerd / status van huishoudelijk
werk hangt af van waarden, normen en rolverwachtingen in de samenleving.
- verkrijgen van zelfrespect
• onbetaald huishoudelijk werk voldoet niet/nauwelijks: vaak minder zelfrespect dan bij het
hebben van betaald werk
of
• onbetaald huishoudelijk werk voldoet wel: als onbetaald huishoudelijk werk hoog
gewaardeerd wordt, dan levert dit werk ook zelfrespect op.
- mogelijkheden tot zelfontplooiing
• onbetaald huishoudelijk werk voldoet niet: door routineachtige karakter van dit werk biedt
huishoudelijk werk in het algemeen weinig ontplooiingsmogelijkheden
of
• onbetaald huishoudelijk werk voldoet wel: het is minder routinematig en dus ontplooiender
dan veel traditioneel land- of fabriekswerk.
per juiste functie en uitleg

35 

36 

37 



1

Maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Arbeid is het verrichten van bezigheden die nut hebben voor degene die de arbeid verricht,
voor zijn of haar naaste omgeving en/of voor de maatschappij als geheel
• Huishoudelijk werk heeft nut: draagt bij aan instandhouding van de samenleving / zorgt dat
andere gezinsleden maatschappelijk kunnen functioneren. / De huishouding is een
productie- en consumptie-eenheid
Maximumscore 1
Europees Hof van Justitie (te Luxemburg)
Maximumscore 2
De SER heeft als hoofdtaak het geven van advies aan de regering over sociale en
economische zaken, met name over inkomens- en arbeidsmarktpolitiek. Maatregelen met
betrekking tot bijvoorbeeld kinderbijslag en studiefinanciering zijn van invloed op de
inkomensverdeling. Vandaar dat de SER er in een advies een uitspraak over kan doen.
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Maximumscore 2
38  • de intergenerationele mobiliteit

0

• Voorbeeld van een juiste toelichting is:

Jongeren zullen minder snel gaan studeren uit vrees voor het opbouwen van een hoge
schuld, omdat ze geen basisbeurs meer krijgen maar alles moeten lenen.
Deze jongeren zullen minder snel stijgen op de maatschappelijke ladder dan wanneer ze wel
hadden gestudeerd. Deze jongeren zouden dan ten opzichte van hun ouders een minder
hogere positie kunnen bereiken. Dit is intergenerationele mobiliteit

2

of
• de intragenerationele mobiliteit
• Voorbeeld van een juiste toelichting is:

0

Mensen die al een baan hebben en willen gaan studeren om hun positie te verbeteren, zullen
bij een leenstelsel eerder van dit voornemen afzien. Zij zullen dan binnen hun loopbaan
minder of niet stijgen op de maatschappelijke ladder

39 

2

Maximumscore 4
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (twee van de volgende):
• Loonmatiging leidt niet tot hogere kosten voor werkgevers. Daarmee kan de
concurrentiepositie van bedrijven ten opzichte van het buitenland worden versterkt. Dit kan
positieve gevolgen hebben voor de winstpositie/het rendement van bedrijven en als gevolg
daarvan leiden tot verbetering van de werkgelegenheid. Dit laatste is ook een belang van de
werknemers.
• Er ontstaan geen discussies over compensatie van de afschaffing van VUT- en
prepensioenregelingen bij CAO-onderhandelingen. Werknemers behouden hun rechten en
werkgevers hebben niet te maken met arbeidsonrust en zien zich niet geconfronteerd met
looneisen en stakingen.
• Er ontstaan geen extra kosten (voor werkgevers en werknemers) die wel waren ontstaan als
de afschaffing van de VUT-regeling gerepareerd had moeten worden, bijvoorbeeld door
extra premies voor extra verzekeringen.
per juist gemeenschappelijk belang

2

Maximumscore 4
40  • het politieke klimaat: Er is een centrumrechts kabinet. Een centrumrechts kabinet zal in het

algemeen minder openstaan voor de vakbeweging dan een centrumlinks kabinet. / Er zit in
het kabinet geen grote partij als ‘bondgenoot’ van de vakbeweging
• de economische situatie: Deze is slecht (regel 37). Als het slechter gaat met de economie
verzwakt dat de positie van een vakbond, omdat er minder financiële ruimte is om de eisen
van de vakbonden in te willigen
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