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Vraag

Antwoord

Opgave 3
10

Scores

Misstanden in de champignonteelt

maximumscore 3
• De uitzending vervulde een waakhond-/controle-/onderzoeksfunctie
• Voor het beschrijven van de politieke rol moet de kandidaat twee van
de drie onderstaande gecursiveerde begrippen gebruiken:
Voor de politiek vervulde het programma de rol van poortwachter.
Want door de uitzending kwam het onderwerp op de politieke agenda.
Er was dus sprake van invoer.

1
2

Opmerking
Wanneer maar één juist cursief relevant begrip is genoemd, 1 scorepunt
toekennen.
11

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Doordat de media onafhankelijk zijn kunnen journalisten, zonder angst
voor verlies van werk of inkomen, de misstanden in de champignonteelt
aan de kaak stellen. Daardoor komt onrecht boven tafel. Dat kan
vervolgens aangepakt worden en dat is belangrijk voor de rechtsstaat.

12

maximumscore 3
• In de Kamervraag is de controlerende taak van de Kamer te herkennen
• Asscher wordt aangesproken op de uitvoerende taak van de regering.
De rechten van werknemers en de administratieve plichten van
werkgevers zijn vastgelegd in wetgeving en zijn onderwerp van
regeringsbeleid. Aan Asscher wordt een vraag gesteld over de
problemen die hij op dat vlak tegenkomt en dat is onderdeel van het
uitvoeren van beleid

13

1

2

maximumscore 3
Voorbeelden van actoren en machtsbronnen zijn (drie van de volgende):
− Werkgevers beschikken over de machtsbronnen: geld/bezit/vermogen;
positie.
− De minister beschikt over: de wet / wettelijk gezag; rechten / formele
bevoegdheden; kennis/deskundigheid; persoonlijkheid / charismatisch
gezag; sleutelpositie bij overheid.
− De media beschikken over: kennis; sleutelpositie als het gaat om
publicaties.
− De werknemers in de champignonteelt beschikken over: rechten; steun
van de bevolking.
− De Kamer beschikt over: de wet; positie; bevoegdheid.
per juiste koppeling van een verschillende machtsbron aan een actor
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Vraag

14

15

Antwoord

Scores

maximumscore 2
• Het recht om vrij in andere lidstaten te mogen reizen/werken/wonen
• Het recht op toegang tot de sociale zekerheid van andere landen

1
1

maximumscore 6
Voorbeeld van een goed antwoord is:
− Fair Produce is te verenigen met de Christendemocratie.
Uitleg: Het ideaal van de voorzitter is ‘maatschappelijk verantwoord’
ondernemen en dat past bij het Christendemocratische idee van de
verantwoordelijke samenleving.
of
Uitleg: Het keurmerk is een initiatief van producenten /
handelsbedrijven in samenwerking met werknemersorganisaties. Dit
past bij het Christendemocratische idee dat samenwerking goed is /
van gespreide verantwoordelijkheid.
−

Fair Produce is te verenigen met de Sociaaldemocratie.
Uitleg: Veel arbeidsmigranten vormen door gebrekkige kennis van de
Nederlandse taal en regelgeving een kwetsbare groep. Een stichting
die zich hardmaakt voor een ‘fair’ loon voor deze groep past bij het
voor de sociaaldemocratie kenmerkende idee van solidariteit / dat
bestaanszekerheid bevorderd moet worden voor kwetsbare groepen in
de samenleving.

−

Fair Produce past minder goed bij het Liberalisme.
Uitleg: Het keurmerk leidt tot extra regelgeving / ingrijpen in de markt
en marktwerking / afgedwongen sociale regelgeving /
overheidsbemoeienis onder meer door subsidie van provincies /
besluitvorming niet door de vrije markt van individuele actoren maar
door voortdurend gezamenlijk overleg van meerdere betrokkenen en
belangenorganisaties. Dit past niet bij het kenmerkende idee van het
Liberalisme dat gestreefd moet worden naar vrije marktwerking.

•

voor het noemen van de drie politieke ideologieën met een juist
kenmerkend idee (1 scorepunt per juiste combinatie)
voor het juist uitleggen (1 scorepunt per juiste combinatie van
ideologie, kenmerkend idee en het keurmerk Fair Produce)
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