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Antwoord

Scores

Opgave 1 De moderne burgemeester als crimefighter
1

maximumscore 3
• Er is sprake van gezag als mensen de zeggenschap van anderen (in
dit geval de burgemeester) als legitiem ervaren
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Tegenwoordig ligt in het werk van de burgemeester meer dan vroeger
de nadruk op het handhaven van de openbare orde. Hierbij speelt de
machtsbron formele bevoegdheden/rechten (met betrekking tot
criminaliteitsbestrijding) / de wet (Algemene wet bestuursrecht) een
belangrijke rol. Uit de regels 3-5 en 42-47 blijkt dat het aanwenden van
deze machtsbron door de burgemeester tot kritiek kan leiden. In deze
gevallen wordt zijn zeggenschap dus niet meer vanzelfsprekend als
legitiem ervaren

1

2

Opmerking
De scorepunten van het tweede deelantwoord mogen gesplitst worden:
1 scorepunt voor een juiste machtsbron en 1 scorepunt voor een juiste
uitleg.
2

maximumscore 3
• het dilemma tussen rechtshandhaving en rechtsbescherming
voorbeeld van een juiste uitleg:
• (wel) Een van de gronden op basis waarvan een burgemeester een
demonstratie kan verbieden is voorkoming van wanordelijkheden. Deze
keuze kan bijdragen aan de rechtshandhaving
• (niet) Een demonstratieverbod staat echter op gespannen voet met de
rechtsbescherming van de burgers, omdat hiermee inbreuk wordt
gemaakt op klassieke grondrechten als het recht op vrijheid van
meningsuiting en betoging
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3

Antwoord

Scores

maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende):
− Op grond van het legaliteitsbeginsel is de overheid gebonden aan de
wet: het is dus van belang om dergelijke bevoegdheden in de wet te
omschrijven, omdat deze anders niet toegepast mogen worden.
− In een rechtsstaat worden grond-/vrijheidsrechten van burgers
gewaarborgd. Het waarborgen ervan gebeurt mede doordat het recht
de grenzen bepaalt van de inbreuken die er op deze rechten gemaakt
mogen worden.
− Het vastleggen van het recht in de wet dient de rechtszekerheid van
burgers in een rechtsstaat / voorkomt willekeur.
per juist antwoord

4

1

maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Rechtse politieke partijen schrijven criminaliteit toe aan individuen die
de deugdzaamheid van de samenleving ondermijnen. Linkse politieke
partijen daarentegen leggen de nadruk op de maatschappelijke
oorzaken van criminaliteit
• Een repressieve aanpak past beter bij rechtse politieke partijen, omdat
deze aanpak individuen kan weerhouden van de keuze voor
criminaliteit / omdat de individuele verantwoordelijkheid waarvan deze
partijen uitgaan, bestraffing rechtvaardigt

5

maximumscore 1
Met de veiligheidsutopie wordt de tegenstrijdigheid bedoeld bij de burger
die enerzijds een maximum aan vrijheid voor zichzelf opeist, maar
anderzijds een krachtdadig optreden van de overheid verlangt om de
negatieve gevolgen van die vrijheid in te dammen.

6

maximumscore 2
• Representativiteit betekent dat informatiebronnen (in dit geval de
uitkomsten van het onderzoek) een juist beeld/afspiegeling geven van
(de kenmerken van) een organisatie / groep mensen / situatie
voorbeeld van een juiste uitleg:
• De onderzoekers willen conclusies trekken met betrekking tot de
noodmaatregelen (noodbevel/noodverordening) uit de periode
2010-2015. Om de representativiteit van de uitkomsten te bevorderen,
hebben ze gestreefd om alle in deze periode uitgevaardigde
noodmaatregelen te achterhalen / hebben ze de twintig grootste
gemeenten nog eens telefonisch benaderd met de vraag of hun
onderzoek overeenkwam met de praktijk van de laatste vijf jaren
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Antwoord

Scores

Opgave 2 Persvrijheid onder druk
7

maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• hypothese: Landen met een dictatoriale bestuursvorm scoren lager op
de World Press Freedom Index dan landen met een democratische
bestuursvorm
• afhankelijke variabele: score op World Press Freedom Index,
onafhankelijke variabele: bestuursvorm

1
1

Opmerking
Het tweede scorepunt alleen toekennen als beide variabelen juist zijn.
8

9

maximumscore 2
• Van persconcentratie is sprake als een steeds groter aandeel van de
totale bladenmarkt in handen komt van een steeds kleinere groep
uitgevers of concerns
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Persconcentratie heeft tot gevolg dat de macht over de media in
handen komt van een steeds kleinere groep. Deze ontwikkeling kan
een afname van de (externe) pluriformiteit tot gevolg hebben en
daarmee de score van een land op de World Press Freedom Index
negatief beïnvloeden
maximumscore 6
element 1 (dat de berichtgeving over politiek degelijk is):
• juiste waarborg: (een van) de (twee) centrale uitgangspunten van de
Mediawet
• voorbeeld van een juiste uitleg: Een van de twee centrale
uitgangspunten van de Mediawet is de noodzaak van kwalitatief
hoogwaardige programma’s en informatie. Dit geldt dus ook voor
berichtgeving over politiek
element 2 (dat de media niet onder zware economische druk staan):
• juiste waarborg: het redactiestatuut
• voorbeeld van een juiste uitleg: Het redactiestatuut waarborgt de
onafhankelijkheid van de redactie ten opzichte van de directie. Dit
draagt bij aan het voorkomen van economische druk
element 3 (dat er weinig inmenging van de staat is):
• juiste waarborg: artikel 7 lid 1 van de Grondwet
• voorbeeld van een juiste uitleg: Artikel 7 bevat een verbod op censuur /
regelt dat niemand voorafgaand verlof nodig heeft (van de staat) om
door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren. Dit voorkomt
inmenging van de staat
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Antwoord

Scores

maximumscore 3
voorbeelden van juiste antwoorden:
• spreekbuisfunctie:
Wanneer journalisten vanwege fysieke bedreiging of geweld bepaalde
wijken of locaties vermijden, kunnen zij de wensen en eisen van deze
bewoners niet of in mindere mate naar voren brengen. / Angst voor
bedreiging kan ervoor zorgen dat journalisten de wensen en eisen van
een bepaalde groepering niet durven te publiceren
• onderzoeksfunctie:
Journalisten kunnen als gevolg van bedreiging bang zijn om te
publiceren over de uitkomsten van journalistiek onderzoek naar
bepaalde politieke kwesties of maatschappelijke ontwikkelingen / hun
reportage hierover voortijdig afbreken. / Wanneer journalisten na
fysieke bedreiging of geweld bepaalde wijken vermijden, maakt dit
gedegen onderzoek naar bepaalde politieke kwesties of
maatschappelijke ontwikkelingen moeilijk of zelfs onmogelijk
• controle-/waakhondfunctie:
Journalisten kunnen uit angst voor bedreiging afzien van het
publiceren van eventuele tekortkomingen in het overheidsbeleid en/of
het functioneren van gezagdragers/politici/maatschappelijke
instellingen. / Journalisten kunnen na fysieke bedreiging of geweld een
reportage over eventuele tekortkomingen in het overheidsbeleid en/of
het functioneren van gezagdragers/politici/maatschappelijke
instellingen afbreken

1

1

1

Opgave 3 Massatoerisme
11

maximumscore 2
twee van de volgende:
− De situatie wordt als ongewenst ervaren door een groot aantal /
groepen mensen. Voorbeelden van ondersteunende gegevens uit de
tekst: protestacties (regels 1-4, 7-15, 18-20), ervaren overlast
(regels 4-6), weerstand van stadsbewoners (regels 35-38).
− De negatief beoordeelde situatie roept heftige emoties op en/of komt
vaak voor. Voorbeelden van ondersteunende gegevens uit de tekst:
protestacties (regels 1-4, 7-15, 18-20), groeiende overlast (1-2),
meerdere steden (regels 4-6, 7-15).
− De situatie wordt als veranderbaar beschouwd. / Het probleem wordt
oplosbaar geacht. Ondersteunend gegeven uit de tekst: de woede is
met name een signaal aan het stadsbestuur (regels 51-53).
per juist antwoord
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13

14

15

Antwoord

Scores

maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden:
• handhaven van internationale vrede en veiligheid: In tekst 3 wordt
wereldvrede letterlijk genoemd als iets waar duurzaam toerisme een
bijdrage aan zou kunnen leveren. / Duurzaam toerisme kan tot meer
begrip voor andere culturen leiden en zodoende conflicten voorkomen
• bereiken van internationale samenwerking bij het oplossen van
economische (sociale, culturele en humanitaire) problemen: Duurzaam
toerisme zou kunnen bijdragen aan het vergroten van de
werkgelegenheid en het verminderen van armoede (regels 31-32)
maximumscore 2
• Dit past beter bij het dualisme. Dualisme is een situatie waarbij er
sprake is van een zekere scheiding tussen dagelijks bestuur en
volksvertegenwoordiging; beide organen hebben duidelijk van elkaar
onderscheiden taken en verantwoordelijkheden
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Er is in deze situatie sprake van een zekere scheiding omdat de
SP-fractie vanuit haar controlerende taak als lid van de
volksvertegenwoordiging kritische vragen stelt aan het dagelijks
bestuur, terwijl zij zelf tot de coalitiepartijen behoort
maximumscore 2
• De SP behoort tot de socialistische/sociaaldemocratische stroming
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Een kenmerkend uitgangspunt van deze stroming is economische
gelijkheid. Dat de verdeling van de opbrengsten van het toerisme
onrechtvaardig is / Dat slechts een kleine groep ‘grootkapitalisten’
profiteert terwijl de ‘gewone Amsterdammers’ de rekening
gepresenteerd krijgen, is in strijd met dit uitgangspunt
maximumscore 2
• Lagere overheden zoals de gemeente Amsterdam genieten een zekere
mate van zelfstandigheid (autonomie). Dit is te herkennen in de regels
5 tot en met 10, waarin maatregelen worden beschreven die het
stadsbestuur zelfstandig genomen heeft
• Lagere overheden staan onder toezicht van hogere overheden (en
worden geacht besluiten van hogere overheden loyaal uit te voeren).
Dit is te herkennen in de regels 14 tot en met 19, waaruit blijkt dat de
gemeente Amsterdam alleen binnen de grenzen van de landelijke
wetgeving mag handelen / bepaalde maatregelen pas mag nemen
wanneer op hoger bestuursniveau de wetgeving daartoe wordt
aangepast

www.examenstick.nl

5

1

1

1

1

1

1

1

1

www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen vwo 2019-I
Vraag

16

Antwoord

Scores

maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Pressiegroepen komen op voor deelbelangen, terwijl politieke partijen
zich bezighouden met de inrichting van de samenleving als geheel en
daarbij verschillende belangen moeten afwegen
• De voorstellen van Amsterdam in Progress zijn louter gebaseerd op de
negatieve gevolgen van massatoerisme, terwijl politieke partijen ook
rekening moeten houden met economische belangen (regels 21-26 van
tekst 3). Het is dus niet waarschijnlijk dat de politieke partijen alle
voorstellen van Amsterdam in Progress zullen overnemen

1

1

Opgave 4 Ernstige verkeersdelicten
17

maximumscore 3
drie van de volgende:
− vergelding: De meerderheid van de slachtoffers is het helemaal of
gedeeltelijk oneens met de stelling “De veroorzaker kreeg de staf die
hij verdiende” / “De straf past bij het leed dat mij is aangedaan”.
− speciale preventie: De meerderheid van de slachtoffers is het helemaal
of gedeeltelijk oneens met de stelling “De straf voorkomt dat de dader
zich in de toekomst weer schuldig maakt aan gevaarlijk rijgedrag”.
− beveiliging van de maatschappij en burgers: De meerderheid van de
slachtoffers is het helemaal of gedeeltelijk oneens met de stelling “De
straf voorkomt dat de dader zich in de toekomst weer schuldig maakt
aan gevaarlijk rijgedrag”.
− genoegdoening van het slachtoffer: De meerderheid van de
slachtoffers is het helemaal of gedeeltelijk oneens met de stelling “De
straf heeft bijgedragen aan mijn emotionele herstel” / “De straf past bij
het leed dat mij is aangedaan” / “De veroorzaker kreeg de staf die hij
verdiende”.
per juist antwoord

1

Opmerking
De kandidaat dient de vaktermen te gebruiken (voor een omschrijving van
een strafdoel mag dus geen scorepunt worden toegekend).
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19

20

Antwoord

Scores

maximumscore 3
• Het meest geschikt is een daderenquête/self report onderzoek
voorbeelden van gegevensbronnen die niet geschikt zijn:
• slachtofferenquête, omdat het vasthouden van een mobiele telefoon
tijdens het rijden niet altijd tot een ongeluk met slachtoffer(s) leidt
• politiestatistieken, omdat een groot deel van het aantal gevallen van
het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden niet bekend
is bij de politie (omdat er niet altijd een slachtoffer is dat aangifte kan
doen en omdat het lang niet altijd wordt ontdekt)
maximumscore 2
• citaat: “Appen of … Schultz ligt.” (regel 24-28)
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Appen of mailen vanuit een houder valt op het moment dat tekst 6
geschreven wordt nog niet onder criminaliteit. De minister wil dat dit in
de toekomst verandert. Hieruit blijkt dat criminaliteit relatief is: het is
tijdgebonden / dat wat onder de definitie van criminaliteit valt, verschilt
per tijd

1

1

1

1

1

maximumscore 1
de burgemeester, de officier van justitie en de korpschef
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als alle drie juist zijn.
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21

Antwoord

Scores

maximumscore 4
twee van de volgende combinaties:
− de sociale controletheorie
voorbeeld van een juiste uitleg:
− Volgens deze theorie wordt crimineel gedrag verhinderd door de
pijnlijke of vervelende gevolgen van informele of formele sociale
controle. De (geautomatiseerde) controles waar VVN voor pleit,
kunnen als vorm van formele sociale controle worden beschouwd.
− de rationele-keuze theorie
voorbeeld van een juiste uitleg:
− Volgens de rationele-keuze theorie bepaalt een kosten-batenanalyse of
iemand overgaat tot strafbaar gedrag: door de toename van de
(geautomatiseerde) controles stijgt de pakkans (kosten), waardoor de
potentiële dader minder snel voor strafbaar gedrag zal kiezen.
− de gelegenheidstheorie
voorbeeld van een juiste uitleg:
− Volgens de gelegenheidstheorie hangt de vraag of mensen misdrijven
plegen af van de situatie die bepaald wordt door drie factoren: het
aantal potentiële daders, het aantal aantrekkelijke doelwitten en de
mate van toezicht. De toename van de (geautomatiseerde) controles
kan gezien worden als een verhoging van de mate van toezicht.

22

per juiste theorie
per juiste bijbehorende uitleg

1
1

maximumscore 2
• de subfase beleidsvoorbereiding
• ambtenaren en de Raad van State

1
1

Opmerking
Het tweede scorepunt alleen toekennen als beide elementen juist zijn.

Opgave 5 Voetbaljournalistiek
23

maximumscore 2
• De controle-/waakhondfunctie houdt in dat media eventuele
tekortkomingen in het functioneren van gezagdragers openbaar maken
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Feyenoord wilde niet langer samenwerken met Krabbendam omdat
deze journalist bleef schrijven over een mislukte miljoenentransfer van
middenvelder Jonathan de Guzman, die volgens Krabbendam de
schuld was van directeur Gudde / te wijten was aan een tekortkoming
in het het functioneren van een gezagsdrager: directeur Gudde
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24

25

26

27

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De tussenliggende stappen zijn achtereenvolgens:
• teruglopende (advertentie)inkomsten
citaat: “De dagbladen … jaren afnemen / in 2014).”
(regels 50-51/53)
• minder kwaliteit
citaat: “Zo dreigt … te worden / kritische vragen.” (regels 63-64/67)
maximumscore 2
• Het begrip referentiekader verwijst naar het geheel van ervaringen,
affecties en kennis die een persoon heeft opgedaan en de normen en
waarden die hij/zij zich eigen heeft gemaakt
voorbeeld van een juiste uitleg:
• In het tot stand komen van media-aanbod is het referentiekader van de
‘zender’ (journalist) van invloed op zijn waarneming en interpretatie
van gebeurtenissen. Dat heeft dan weer gevolgen voor de wijze
waarop hij/zij, bewust of onbewust, verslag doet van deze
gebeurtenissen. (Volledige objectieve verslaggeving is zodoende een
onbereikbaar ideaal.)
maximumscore 2
• De term mediaframe verwijst naar de wijze waarop een onderwerp
wordt gepresenteerd en geïnterpreteerd in de mediaberichtgeving
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Clubs willen controle houden over de wijze waarop hun wedstrijden in
de media gepresenteerd worden / willen het mediaframe over (de
wedstrijden van) hun club beïnvloeden. Dit doen ze door afstemming
tussen trainers en spelers over hoe hun mening naar buiten wordt
gebracht (regels 94-96) / het achteraf lezen van interviews en
onderhandelen over de tekst (regels 75-77)
maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• hoor en wederhoor
• Zowel de kant van de journalisten als die van (de perschef van) de
clubs komt aan bod in de bespreking van het vraagstuk in hoeverre
clubs open/benaderbaar zijn voor journalisten
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Opgave 6 Europese belasting voor internetgiganten
28

maximumscore 4
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende combinaties):
− In het postklassieke beeld spelen natiestaten nog altijd een prominente
rol, maar wordt hun speelruimte beperkt door andere (f)actoren.
− De internetgiganten vormen een voorbeeld van dergelijke actoren.
−

−

−

−

Intergouvernementele en (soms partieel supranationale) organisaties
hebben een zekere autonomie verworven in de internationale politiek /
zijn onontbeerlijk geworden bij de oplossing van grensoverschrijdende
problematiek.
In dit geval is de Europese Unie nodig om iets te doen aan de
belastingvlucht door grote internetbedrijven.
Coöperatie is niet slechts het aangaan van een bondgenootschap
tegen een gemeenschappelijke vijand, maar komt voort uit een
collectief lotsbesef / de noodzaak om globale problemen samen te aan
te pakken omdat dat nationaal niet langer kan.
In dit geval is de Europese Unie nodig om iets te doen aan de
belastingvlucht door grote internetbedrijven.

per juist kenmerk
per juiste bijbehorende uitleg
29

30

1
1

maximumscore 2
• intergouvernementeel
• Bij de intergouvernementele procedure kunnen er alleen besluiten
genomen worden bij unanimiteit, terwijl bij de supranationale procedure
meerderheidsbesluiten mogelijk zijn die alle lidstaten binden
maximumscore 2
• de Europese Commissie
• de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement

1

1

1
1

Opmerking
Het tweede scorepunt alleen toekennen als beide elementen juist zijn.
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31

Antwoord

Scores

maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Liberalen zijn voorstander van een vrijemarkteconomie / het stimuleren
van particulier initiatief
• Dit plan is een vorm van overheidsbemoeienis met de economie die
het ondernemingsklimaat van (de landen binnen) de Europese Unie
aantast. (Het plan is dus strijdig met een belangrijk liberaal
uitgangspunt / past dus minder goed bij de liberale stroming.)

1

1

Opmerking
Het eerste scorepunt alleen toekennen wanneer zowel de stroming als het
uitgangspunt juist is.
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