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Vraag Antwoord Scores 

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 1 

12 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 1 

• 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) 1 

13 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 1 

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 1 
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14 maximumscore 2 
• De SP behoort tot de socialistische/sociaaldemocratische stroming 1 
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 1 

15 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 1 

• 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 1 

16 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 1 

• 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 
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