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Opgave 1  Proefprojecten over straffen 

1 maximumscore 4 
Een juist antwoord bevat: 
• een omschrijving van de bindingstheorie en de constatering dat

gedetineerden in het project de maatschappelijke bindingen kunnen
behouden 1

• het noemen van economische binding met een voorbeeld hiervan uit
tekst 1 1 

• het noemen van cognitieve binding met een voorbeeld hiervan uit
tekst 1 1 

• een redenering dat het project in Middelburg als doel speciale
preventie kan hebben, omdat door de bindingen voorkomen wordt dat
de gedetineerden opnieuw een misdrijf begaan / een redenering dat
het project in Middelburg als doel resocialisatie kan hebben, omdat
door de bindingen gedetineerden zich eerder aan heersende normen
en waarden zullen binden 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens de bindingstheorie kunnen maatschappelijke bindingen

remmend werken op criminele impulsen. In het project kunnen
gedetineerden deze bindingen behouden 1 

• Uit tekst 1 blijkt dat sommige gedetineerden in het project een deel van
hun tijd buiten de gevangenis mogen werken (r. 4-7). Werk is een
voorbeeld van een economische binding 1 

• Uit tekst 1 blijkt dat sommige gedetineerden in het project een deel van
hun tijd buiten de gevangenis mogen studeren (r. 4-7). Studie is een
voorbeeld van een cognitieve binding 1 

• Het project in Middelburg kan daarom als doel speciale preventie
hebben, omdat door het behouden van de bindingen voorkomen kan
worden dat gedetineerden opnieuw een misdrijf plegen. / Het project in
Middelburg kan daarom als doel resocialisatie hebben, omdat door het
behouden van de bindingen de gedetineerden zich meer aan de
heersende normen en waarden zullen binden 1 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

2 maximumscore 4 
a 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat in het project van de wijkrechtbank behalve politie en

justitie ook andere (maatschappelijke) instanties en personen een rol 
spelen bij de criminaliteitsbestrijding 1 

• informatie uit tekst 2 waaruit integraal veiligheidsbeleid blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het project van de wijkrechtbank is een voorbeeld van integraal

veiligheidsbeleid omdat politie en justitie samenwerken met andere 
maatschappelijke instanties om criminaliteit te bestrijden 1 

• Uit tekst 2 blijkt dat in het project van de wijkrechtbank politie en
justitie samenwerken met hulpverleningsinstanties (r. 12), de 
procesregisseur van de gemeente (r. 17-18) en bijvoorbeeld mensen 
van de opvang of het wijkteam (r. 21-23) 1 

b 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat er binnen dit integraal 
veiligheidsbeleid sprake is van samenwerking, met: 
• een toepassing van het vormen van relaties / afstemmen van handelen

uit de omschrijving van het kernconcept samenwerking en informatie 
uit tekst 2 waaruit dit blijkt 1 

• een toepassing van een gemeenschappelijk doel uit de omschrijving
van het kernconcept samenwerking en informatie uit tekst 2 waaruit dit 
blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Er is binnen dit integraal veiligheidsbeleid sprake van samenwerking, want 
• door in het casusoverleg en bij de zitting informatie over de verdachte

te delen, stemmen de betrokken instanties en personen zoals 
advocaat, wijkteam en rechter (r. 14-29) hun handelen op elkaar af 1 

• Het afstemmen van het handelen heeft een gemeenschappelijk doel,
namelijk om onderliggende problemen van de verdachte op te lossen 
(r. 3-5) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

3 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat een redenering dat het project van de 
wijkrechtbank past bij: 
• de confessionele ideologie, met een toepassing van een confessionele

opvatting over de bestrijding van criminaliteit en informatie uit tekst 3
om deze opvatting te illustreren 1 

• de liberale ideologie, met een toepassing van een liberale opvatting
over de bestrijding van criminaliteit en informatie uit tekst 3 om deze
opvatting te illustreren 1 

• de socialistische/sociaaldemocratische ideologie, met een toepassing
van een socialistische/sociaaldemocratische opvatting over de
bestrijding van criminaliteit en informatie uit tekst 3 om deze opvatting
te illustreren 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het project van de wijkrechtbank past bij de confessionele ideologie

omdat in het project het maatschappelijk middenveld een rol speelt bij
het voorkomen van criminaliteit. In tekst 3 staat namelijk dat in de
wijkrechtbank wijkbewoners en buurtverenigingen zijn betrokken
(r. 27-29) 1 

• Het project van de wijkrechtbank past bij de liberale ideologie omdat er
wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de verdachte
om mee te werken. In tekst 3 staat namelijk dat als verdachten niet
bereid zijn hun problemen aan te pakken, de reguliere rechtsgang
wordt voortgezet (r. 22-26) 1 

• Het project van de wijkrechtbank past bij de
socialistische/sociaaldemocratische ideologie omdat maatschappelijke
oorzaken van criminaliteit worden aangepakt om recidive te
voorkomen. In tekst 3 staat namelijk dat er in de wijkrechtbank ruimte
is om maatschappelijke problemen van verdachten zoals
huisvestingsproblematiek aan te pakken (r. 3-11) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

4 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat de wijkrechtbank het best past bij de moderne school,

met een toepassing van een uitgangspunt van deze school 1 
• informatie uit tekst 3 waaruit dit uitgangspunt blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij de moderne school staan de dader en factoren uit zijn of haar

omgeving als verklaring voor crimineel gedrag centraal. In de 
wijkrechtbank worden deze factoren aangepakt om recidive te 
voorkomen 1

• Zo staat in tekst 3 dat verdachten bijvoorbeeld te maken hebben met
schulden en dat deze aangepakt kunnen worden om te zorgen dat 
mensen op het rechte pad blijven (r. 3-6; r. 41-46) 1 

5 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een redenering dat het hebben van een wijkrechtbank de sociale

cohesie in de wijk kan vergroten, met een toepassing van het 
kernconcept sociale cohesie 1 

• informatie uit tekst 3 om deze redenering te ondersteunen 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De wijkrechtbank kan voor betrokkenheid van wijkbewoners zorgen

waardoor zij meer het gevoel hebben lid te zijn van hun wijk als 
gemeenschap. De wijkrechtbank kan zo de sociale cohesie in de wijk 
vergroten 1

• In tekst 3 staat namelijk dat in een wijkrechtbank wijkbewoners
betrokken worden, onder andere door in een wijkadviesraad te spreken 
over het versterken van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk 
(r. 27-32) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

6 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat het onderzoeken van recidive 
onder veroordeelden door de wijkrechtbank niet voldoende is om te 
bepalen in hoeverre de wijkrechtbank effectief is, met: 
• de constatering dat op basis van alleen de recidivecijfers onder

veroordeelden door de wijkrechtbank geen vergelijking gemaakt kan 
worden 1

• een uitleg waaruit blijkt dat je informatie nodig hebt van recidive onder
veroordeelden door gewone rechtbanken om te kunnen bepalen in 
hoeverre een berechting door de wijkrechtbank meer of minder recidive 
tot gevolg heeft en daarmee in hoeverre de wijkrechtbank effectief is 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Als je alleen de recidive onder veroordeelden door de wijkrechtbank

onderzoekt, dan weet je nog niet of die meer of minder is dan de 
recidive onder mensen die niet door de wijkrechtbank zijn veroordeeld 1 

• Je hebt dus informatie nodig over de recidive onder veroordeelden
door gewone rechtbanken (waarbij de andere kenmerken zoals soort 
delict of leeftijd tussen de twee groepen hetzelfde zijn). Je kunt deze 
veroordeelden dan vergelijken met de veroordeelden door de 
wijkrechtbank en zo bepalen in hoeverre de wijkrechtbank de oorzaak 
is van meer of minder recidive en daarmee in hoeverre de 
wijkrechtbank effectief is 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 2  Dovencultuur en de erkenning van gebarentaal 

7 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat Bob gesocialiseerd wordt binnen de Dovencultuur, met

een toepassing van het kernconcept socialisatie en twee socialisatoren 
uit regel 1-30 van tekst 4 1 

• een uitleg dat deze socialisatie van invloed is op het referentiekader
van Bob, met informatie uit regel 1-30 van tekst 4 waaruit dit blijkt en 
met een toepassing van het begrip referentiekader  1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 4 blijkt dat door de omgang met groepen zoals gezinsleden

(r. 20) en de dovenschool (r. 21) de Dovencultuur op Bob als lid van de 
Dovengemeenschap wordt overgebracht en door hem wordt eigen 
gemaakt 1

• Deze socialisatieprocessen bepalen mede zijn kennis/opvattingen
(referentiekader) met betrekking tot de Dovencultuur. Uit tekst 4 blijkt 
namelijk dat hij de Dovencultuur ziet als een meerderheidscultuur 
(r. 17-19) 1 

8 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat een redenering dat er volgens de auteur van 
tekst 4 een spanning bestaat tussen de externe collectieve identiteit en de 
sociale identiteit van doven, met: 
• een toepassing van het begrip externe collectieve identiteit en een

voorbeeld van deze identiteit uit tekst 4 1 
• een toepassing van het begrip sociale identiteit en een voorbeeld van

deze identiteit uit tekst 4 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De auteur van tekst 4 stelt dat doven als gehandicapten worden gezien

in de maatschappij, dat niet kunnen horen een gebrek is (r. 31-32, 
r. 36-37). Dit is een voorbeeld van de externe collectieve identiteit,
want het is volgens haar het beeld dat anderen van doven hebben en 
dat ze als kenmerkend aan hen beschouwen 1 

• Deze externe collectieve identiteit komt volgens de auteur niet overeen
met het beeld dat doven van zichzelf hebben en dat is afgeleid van de 
kennis over doven. In de tekst staat namelijk dat doven zich niet 
gehandicapt voelen (r. 33-34; r. 44-45) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

9 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat in de officiële erkenning van de NGT een kenmerk van

democratisering te herkennen is, met een toepassing van een kenmerk 
van democratisering 1 

• een voorbeeld van dit kenmerk uit tekst 5 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Door de erkenning van de NGT worden rechten en mogelijkheden tot

participatie van doven uitgebreid. Uitbreiding van rechten / 
participatiemogelijkheden van burgers is kenmerkend voor 
democratisering 1

• Een voorbeeld hiervan is het recht om een eed af te nemen in je eigen
taal (r. 33-35) 1 

10 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat een redenering dat officiële erkenning van de 
NGT kan bijdragen aan de institutionalisering van die taal in de 
Nederlandse samenleving, met: 
• een toepassing van een complex van waarden / meer of minder

geformaliseerde regels uit de omschrijving van het kernconcept 
institutionalisering en informatie uit tekst 5 die deze redenering 
ondersteunt 1

• een toepassing van standaardgedragspatronen die het gedrag van
mensen (en hun onderlinge relaties) reguleren uit de omschrijving van 
het kernconcept institutionalisering en informatie uit tekst 5 die deze 
redenering ondersteunt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Met de officiële erkenning van de NGT worden er formele regels over

het toestaan en (verplichte) gebruik van de NGT vastgelegd in een wet 
(r. 27-31) 1 

• Deze regels zullen leiden tot standaardgedragspatronen, die het
gedrag van mensen en hun onderlinge relaties reguleren, bijvoorbeeld 
dat burgers kunnen kiezen om een eed of gelofte in de NGT af te 
leggen (r. 33-35) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

11 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat uit de erkenning van de NGT blijkt dat de cultuur met

betrekking tot doven tijdgebonden is, met een toepassing van het 
kernconcept cultuur 1 

• informatie uit tekst 4 en uit tekst 5 waaruit de tijdgebondenheid van
cultuur blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit de erkenning van de NGT blijkt dat de opvattingen/voorstellingen

die mensen in de samenleving hebben over doven, door de tijd heen 
zijn veranderd van mensen die door een medische afwijking niet 
volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving naar mensen die 
wel volwaardig deelnemen aan de samenleving 1 

• Uit tekst 4 blijkt namelijk dat in het verleden de opvatting heerste dat
dove mensen ‘gerepareerd’ moesten worden (tekst 4, r. 51-52), terwijl 
uit de erkenning van de NGT blijkt dat de overheid vindt dat doven 
gelijkwaardig aan andere burgers moeten kunnen deelnemen aan de 
samenleving, doordat bijvoorbeeld de overheid in hun taal moet 
communiceren (tekst 5, r. 35-38) 1 

12 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat er bij het leren van gebarentaal sprake kan zijn van

enculturatie, omdat de taal onderdeel is van de cultuur waarin de 
persoon is opgegroeid, met informatie uit tekst 4 of tekst 5 waaruit 
enculturatie blijkt 1 

• een uitleg dat er bij het leren van gebarentaal sprake kan zijn van
acculturatie, omdat de taal onderdeel is van cultuur waarin de persoon 
niet is opgegroeid, met informatie uit tekst 4 of tekst 5 waaruit 
acculturatie blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Voor kinderen die doof zijn geboren en in de Dovencultuur zijn

opgegroeid, is er bij het aanleren van gebarentaal sprake van 
enculturatie, omdat de taal onderdeel is van de cultuur waarin het kind 
is opgegroeid, zoals in het gezin, de school en de vriendengroep 
(tekst 4, r. 17-22) 1 

• Voor andere mensen uit de dovengemeenschap kan er bij het aanleren
van gebarentaal sprake zijn van acculturatie, omdat ze niet opgegroeid 
zijn met de taal, zoals horende ouders van dove kinderen (tekst 5, 
r. 17-20) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

13 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg van welk aspect van de politieke besluitvorming over de

NGT het barrièremodel zou benadrukken, met een toepassing van het 
aspect strijd/conflict (tussen mensen en groeperingen met 
tegengestelde belangen en opvattingen) / macht (realisatiemacht of 
hindermacht) / hindernissen/barrières/drempels 1 

• informatie uit tekst 5 waaruit dit aspect blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het barrièremodel zou de nadruk leggen op de strijd die geleverd

moet/moest worden om de NGT officieel erkend te krijgen / om een 
meerderheid in de Tweede Kamer te krijgen voor het wetsvoorstel dat 
de officiële erkenning van de NGT regelt. Strijd tussen mensen en 
groeperingen met tegengestelde belangen en opvattingen is een 
aspect waarop het barrièremodel de nadruk legt 1 

• Uit tekst 5 blijkt dat de erkenning van de NGT als officiële taal een
strijd is die al 30 jaar duurt (r. 39-41) 1 

14 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat een redenering dat Dovenschap macht heeft 
uitgeoefend, met: 
• een toepassing van het inzetten van hulpbronnen uit de omschrijving

van het kernconcept macht 1 
• de naam en omschrijving van een politieke / cognitieve machtsbron en

een voorbeeld hiervan uit de inleiding van de vraag 1 
• een toepassing van het bereiken van doelstellingen / het vergroten van

handelingsmogelijkheden uit de omschrijving van het kernconcept 
macht 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Dovenschap heeft gebruikgemaakt van zijn vermogen om macht uit te

oefenen, omdat Dovenschap het vermogen heeft gehad om een petitie 
te starten en aan te bieden aan de Tweede Kamer 1 

• Het petitierecht is een middel om volgens de wet dwang uit te oefenen
op (in dit geval) de Tweede Kamer en daarmee een politieke 
machtsbron 1

• Met de petitie wilde Dovenschap bereiken dat de Tweede Kamer/het
parlement snel over zou gaan tot erkenning van de NGT. Deze 
doelstelling is in 2020 bereikt, want toen heeft het parlement ingestemd 
met het wetsvoorstel 1 
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Vraag Antwoord Scores 

15 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• de naam van de mediahypothese die te herkennen is: de

opinieleidershypothese 1
• een uitleg dat de opinieleidershypothese te herkennen is met een

toepassing van de opinieleidershypothese 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De opinieleidershypothese is te herkennen 1 
• want uit de inleiding van de vraag blijkt dat de populariteit van de

gebarentolk Irma op de corona-persconferenties er (mede) voor
gezorgd heeft, dat zich zo veel meer studenten hebben aangemeld
voor de opleiding tot gebarentolk. Vanuit de opinieleidershypothese
kun je stellen dat Irma, en hetgeen zij uitdraagt als gebarentolk, als
opinieleider/idool invloed heeft gehad op mediagebruikers 1 

Opgave 3  Laaggeletterdheid 

16 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat een redenering dat digitalisering als 
veranderingsproces invloed kan hebben op het vraagstuk van 
laaggeletterdheid, met: 
• een toepassing van het begrip digitalisering en een toepassing van het

hoofdconcept verandering, waarbij de richting en/of het tempo van de 
verandering genoemd wordt 1 

• informatie uit de inleiding van deze opgave om de redenering te
ondersteunen 1

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Door de ontwikkeling in de richting van meer aanbod en gebruik van

digitale informatie, worden digitale vaardigheden steeds belangrijker 1 
• In de inleiding staat dat laaggeletterden vaak moeite hebben met

digitale vaardigheden. Digitalisering (zonder dat laaggeletterden hun 
digitale vaardigheden verbeteren) kan er dan voor zorgen dat het nog 
moeilijker wordt voor laaggeletterden om deel te kunnen nemen aan de 
samenleving 1
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Vraag Antwoord Scores 

17 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• informatie uit figuur 1 waaruit sociale ongelijkheid blijkt 1 
• een uitleg dat er bij het vraagstuk van laaggeletterdheid sprake is van

sociale ongelijkheid, met een toepassing van het kernconcept sociale
ongelijkheid 1

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit figuur 1 blijkt dat mensen met een hoger taalniveau een hoger

besteedbaar inkomen hebben dan mensen met een lager taalniveau 1 
• Verschillen in geletterdheid tussen groepen leiden dus tot een

ongelijke verdeling van inkomen. Inkomen is een schaarse en 
hooggewaardeerde zaak, dus is er sprake van sociale ongelijkheid bij 
het vraagstuk van laaggeletterdheid 1 

18 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een hypothese die op grond van figuur 1 bevestigd moet worden 1 
• het noemen van het niveau van taalvaardigheid als onafhankelijke

variabele en het noemen van het besteedbaar inkomen als afhankelijke
variabele 1

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Hoe hoger het niveau van de taalvaardigheid van mensen, hoe hoger

het besteedbaar inkomen 1 
• onafhankelijke variabele: het niveau van taalvaardigheid; afhankelijke

variabele: besteedbaar inkomen 1 

19 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat het verkrijgen van de nieuwe functie van de hovenier

een voorbeeld is van positieverwerving, omdat het een resultaat is van 
de eigen bijdrage 1 

• informatie uit tekst 6 waaruit de eigen bijdrage blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het verkrijgen van de nieuwe functie van de hovenier is een voorbeeld

van positieverwerving, omdat het komt door de eigen bijdrage van de 
hovenier 1

• In tekst 6 staat namelijk dat de hovenier hogerop is gekomen door
leren, het volgen van taallessen en het halen van diploma’s (r. 5-9) 1 

11
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Vraag Antwoord Scores 

20 maximumscore 4 
a 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat er bij de hovenier uit tekst 6 sprake 
is van sociale mobiliteit, met: 
• informatie uit tekst 6 waaruit het begrip sociale mobiliteit blijkt 1 
• een toepassing van het begrip sociale mobiliteit 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 6 staat dat de hovenier hogerop wilde en dat is gelukt: van

werken met je handen naar de functie van meewerkend voorman 
(r. 1-3; r. 5-10) 1 

• De hovenier is dus in staat geweest om een baan met een hogere
status / hoger inkomen te bereiken. Er is dus sprake van sociale 
mobiliteit 1

b 
Een juist antwoord bevat een verklaring voor de sociale mobiliteit van de 
hovenier in tekst 6, met: 
• het noemen van het begrip cultureel kapitaal 1 
• een toepassing van het begrip cultureel kapitaal, met een voorbeeld

van cultureel kapitaal uit tekst 6 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De sociale mobiliteit is te verklaren met cultureel kapitaal 1 
• Taalbeheersing (r. 6-9) is in tekst 6 een voorbeeld van cultureel

kapitaal, omdat het een culturele competentie is die nodig is om een
hogere maatschappelijke positie in te nemen 1 

21 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• het noemen van de sub-fase beleidsbepaling 1 
• een uitleg dat de politieke besluitvorming over de aanpak van

laaggeletterdheid in tekst 7 zich in deze sub-fase bevindt, omdat het
gaat over beslissingen over de inhoud van het beleid, met informatie
uit tekst 7 waaruit dit blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De aanpak van laaggeletterdheid in tekst 7 bevindt zich in de sub-fase

beleidsbepaling 1
• omdat het kabinet besluiten neemt over toekenning van geld aan onder

andere gemeentes en werkgevers (r. 43; r. 47-51). Daarmee besluit het 
over de inhoud van het beleid en dit valt onder de sub-fase van 
beleidsbepaling 1
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Vraag Antwoord Scores 

22 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat een redenering dat de opvattingen van het 
kabinet over de aanpak van laaggeletterdheid ideologisch zijn, met: 
• informatie uit tekst 7 om deze redenering te ondersteunen 1 
• een toepassing van ideeën over de meest wenselijke

maatschappelijke/politieke verhoudingen uit de omschrijving van het
kernconcept ideologie 1 

• een toepassing van een samenhangend geheel van beginselen en
denkbeelden uit de omschrijving van het kernconcept ideologie 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 7 staat dat het kabinet staat voor een samenleving waarin

iedereen mee kan doen: praktisch en theoretisch geschoold, jong en 
oud, met en zonder migratie-achtergrond (r. 17-22) 1 

• Deze opvattingen van het kabinet over de aanpak van
laaggeletterdheid gaan over ideeën over de wenselijke deelname van 
alle groepen burgers in de samenleving 1 

• Deze ideeën zullen voortkomen uit een samenhangend geheel van
beginselen en denkbeelden (en niet willekeurig, of zonder enige 
samenhang met andere denkbeelden). De opvattingen van het kabinet 
over de aanpak van laaggeletterdheid zijn dan ideologisch 1 

23 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat arbeidsmarktbeleid / een overheidsinstrument op het

gebied van de arbeidsmarkt in de aanpak van laaggeletterdheid 
te herkennen is, met gebruik van een voorbeeld uit tekst 7 om uit te 
leggen dat dit instrument de sociale ongelijkheid kan beïnvloeden 1 

• een uitleg dat onderwijsbeleid / een overheidsinstrument op het gebied
van onderwijs in de aanpak van laaggeletterdheid te 
herkennen is, met gebruik van een voorbeeld uit tekst 7 om uit te 
leggen dat dit instrument de sociale ongelijkheid kan beïnvloeden 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Arbeidsmarktbeleid is te herkennen, omdat de overheid probeert de

kansen van laaggeletterde werknemers te vergroten ten opzichte van 
meer geletterde werknemers. Er komt bijvoorbeeld geld beschikbaar 
voor werkgevers voor onder andere taalcursussen voor werknemers  
(r. 47-51) 1 

• Onderwijsbeleid is te herkennen, omdat de overheid probeert de
kansen van onder anderen laaggeletterde kinderen en jongeren te 
vergroten ten opzichte van meer geletterde kinderen en jongeren. Er 
komt bijvoorbeeld meer geld voor gemeenten om onder andere 
kwaliteit van lesaanbod te vergroten (r. 43-45) 1 

13



www.examenstick.nl www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen havo  2022-III 

Bronvermeldingen 

tekst 1 In Middelburg mogen gedetineerden overdag naar hun werk of de tandarts. (2020, 31 juli). 
NOS.nl. Geraadpleegd op https://nos.nl/artikel/2342413-in-middelburg-mogen-
gedetineerden-overdag-naar-hun-werk-of-de-tandarts 

tekst 2 naar: Wat heb je aan een wijkrechtbank? (En hoe werkt het?). (2019, 27 augustus). 
Overheid van Nu. Geraadpleegd op 
https://www.overheidvannu.nl/actueel/artikelen/2019/08/27/wat-heb-je-aan-een-
wijkrechtbank-en-hoe-werkt-het 

tekst 3 De eerste wijkrechtbank in Nederland geopend in Eindhoven. (2019, 2 oktober). de 
Rechtspraak. Geraadpleegd op https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-
contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/De-eerste-
wijkrechtbank-in-Nederland-geopend-in-Eindhoven.aspx 

tekst 4 Van Kampen, Annemieke. Blog: Wat is Dovencultuur precies? Kentalis. Geraadpleegd op 
https://www.kentalis.nl/ervaringsverhalen/blog-wat-dovencultuur-precies 

tekst 5 ‘Wereld wordt groter', nu er weer een stap naar erkenning Gebarentaal is gezet. 
(2020, 1 september). Nieuwsuur (NOS.nl). Geraadpleegd op 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2346358-wereld-wordt-groter-nu-er-weer-een-stap-naar-
erkenning-gebarentaal-is-gezet 

figuur 1 Christoffels, I., Baay, P., Bijlsma, I., & Levels, M. (2016). Over de relatie tussen 
laaggeletterdheid en armoede. Den Haag: Stichting Lezen & Schrijven i.s.m. ecbo 

tekst 6 Spreiding van laaggeletterdheid - Inzicht in taal- en rekenvaardigheden per beroep, sector 
en type werkzoekende. (2019). Den Haag: Stichting Lezen & Schrijven i.s.m. ROA, 
Maastricht University 

tekst 7 Nieuwe ambities voor aanpak laaggeletterdheid. (2019, 18 maart). Rijksoverheid.nl. 
Geraadpleegd op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/18/nieuwe-
ambities-voor-aanpak-laaggeletterdheid 

14



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 240
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 240
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 240
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 240
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 400
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor de Cito Pitstop-Server en daarna geschikt zijn voor reproductie door Lijnco \(B.Helmantel, 2011-10-04\).)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




