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Opgave 2 Onderzoek naar veiligheidsgevoel
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• Afhankelijke variabele: veiligheidsgevoel
• Onafhankelijke variabele (een van de volgende):
− leeftijd
− geslacht
− opleiding
− burgerlijke
− staat
− woonplaats
− politieke voorkeur
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Voorbeeld van een juist antwoord is:
Het onderzoek wil iets onderzoeken van 'de Nederlanders'. Als
bijvoorbeeld jongere mensen over het algemeen minder gevaar zien dan
oudere mensen dan kom je op basis van de steekproef tot heel andere
conclusies als er vooral jongeren in de steekproef zitten in vergelijking met
een steekproef die vooral uit ouderen bestaat. In beide gevallen zal de
uitkomst ook afwijken van wat 'de Nederlanders' vinden. De verhouding
jongeren en ouderen in de steekproef moet daarom gewogen worden om
zo de uitkomst van het onderzoek te kunnen generaliseren voor 'de
Nederlanders'.

www.examen-cd.nl

1

www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen vwo 2016-I
Vraag

9

Antwoord

Scores

maximumscore 4
Voorbeelden van beginselen of kenmerken van de rechtsstaat met
bijpassende uitleg:
− Kenmerk: In een rechtsstaat dient de overheid de rechtsorde te
handhaven met de middelen die de wet de overheid geeft met in
achtneming van de rechten van de burger / legaliteitsbeginsel
− Uitleg: De Nederlandse overheid kan de middelen waar ze over
beschikt als onvoldoende ervaren en streven naar een uitbreiding
daarvan. Het is een kenmerk van de rechtstaat dat die middelen juist
tot het minimale beperkt worden om zo de burger te beschermen tegen
de toch al grote macht van de overheid. Terrorisme vergroot de roep
om meer middelen en dat is dus in strijd met de rechtsstaat
− Kenmerk: In een rechtsstaat worden grond- en vrijheidsrechten van
burgers gewaarborgd
− Uitleg: Bescherming tegen terrorisme is beter mogelijk als de
Nederlandse overheid meer zicht heeft op het doen en laten van de
mensen. Bijvoorbeeld door telefoon- en e-mailverkeer van mensen te
volgen. Dit gaat dan ten koste van de grond- en vrijheidsrechten van
burgers en bedreigt dus de rechtsstaat
per juist kenmerk
per juiste bijbehorende uitleg
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• Het dilemma van de rechtsstaat houdt in dat er een spanning bestaat
tussen enerzijds de rechtsbescherming en anderzijds de
rechtshandhaving. Meer inzet op rechtshandhaving leidt vaak tot
minder rechtsbescherming en omgekeerd.
• De bestrijding van terrorisme (rechtshandhaving) mag van 73 procent
van de respondenten ten koste gaan van de bescherming van de
privacy (rechtsbescherming). De respondenten moesten dus deze twee
zaken, die het dilemma van de rechtsstaat vormen, tegen elkaar
afwegen
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