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Opgave 1 Kringlooplandbouw 

1 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat in het gebruik van gespecialiseerde 
landbouwmachines een gerationaliseerde landbouw te herkennen is, met 
een toepassing van het kernconcept rationalisering waaruit blijkt dat 
middelen doelgericht zijn ingezet om zo efficiënt/effectief mogelijke 
resultaten te bereiken en informatie daarover uit de inleiding. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
In een gerationaliseerde landbouw worden middelen zoals 
gespecialiseerde landbouwmachines doelgericht ingezet om zo efficiënt en 
effectief mogelijke resultaten te bereiken. In de inleiding staat dat de 
ontwikkeling van onder meer gespecialiseerde landbouwmachines heeft 
geleid tot bijvoorbeeld kostprijsverlaging voor economisch succes. Dus is 
in het gebruik van gespecialiseerde landbouwmachines een 
gerationaliseerde landbouw te herkennen. 

Vraag Antwoord Scores 

1

2 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een toepassing van rentmeesterschap en informatie daarover uit

tekst 1 1 
• een uitleg dat in de landbouwvisie een confessionele opvatting over

globalisering te herkennen is, met een toepassing van het kernconcept 
globalisering en een voorbeeld daarvan uit tekst 1  1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Minister Schouten wil met de landbouwvisie voorkomen dat we de

aarde uitputten (r. 20-22). In het voorkomen van het uitputten van de 
aarde is zorg voor de aarde op de lange termijn te herkennen, oftewel 
het idee van rentmeesterschap  1 

• Om de aarde niet onnodig te belasten staat in de landbouwvisie van
het kabinet dat veevoer niet langer moet worden geïmporteerd uit 
Zuid-Amerika, maar zo veel mogelijk zelf of in de directe omgeving 
moet worden verbouwd (r. 28-33). Dat betekent dat, volgens het 
kabinet, afhankelijkheden over landsgrenzen heen minder intensief 
moeten worden, wat een opvatting over globalisering is. Dus is in de 
landbouwvisie van het kabinet een confessionele opvatting over 
globalisering te herkennen 1 
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Vraag Antwoord Scores 

3 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat in de landbouwvisie twee 
opvattingen van de andersglobalisten te herkennen zijn, met de opvatting 
van de andersglobalisten groeidenken indammen / overproductie 
tegengaan / overconsumptie tegengaan / verkwisting tegengaan / verdere 
belasting van het milieu tegengaan / uitputting van grondstoffen tegengaan 
en per opvatting een voorbeeld daarvan uit tekst 1 (per opvatting met 
voorbeeld 1 scorepunt). 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens de landbouwvisie van het kabinet moeten boeren niet langer

zo goedkoop mogelijk produceren (r. 3-4). Niet meer goedkoop 
produceren sluit aan bij de opvatting van andersglobalisten dat 
goedkoop produceren leidt tot overproductie en dat overproductie moet 
worden tegengegaan. Deze opvatting van andersglobalisten is dus te 
herkennen in de landbouwvisie van het kabinet 1 

• Volgens de landbouwvisie van het kabinet zullen bij kringlooplandbouw
de bodem en de natuur niet onnodig worden belast (r. 25-28). Het niet 
onnodig belasten van de bodem en de natuur bij kringlooplandbouw 
sluit aan bij de opvatting van andersglobalisten dat verdere belasting 
van het milieu moet worden tegengegaan. Dit is een andere opvatting 
van andersglobalisten die te herkennen is in de landbouwvisie van het 
kabinet 1

2

4 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• de relatie met staten als type omgevingsfactor dat van invloed is op

het politieke systeem rondom de politieke besluitvorming over de 
kringlooplandbouw 1

• een uitleg dat het gekozen type omgevingsfactor van invloed is op de
politieke besluitvorming over kringlooplandbouw en daarvan een 
voorbeeld uit tekst 1 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een type omgevingsfactor dat van invloed is op het politieke systeem

rondom de politieke besluitvorming over de kringlooplandbouw, is de 
relatie met andere staten  1 

• In tekst 1 staat namelijk dat de minister steun uit Brussel, oftewel steun
van andere EU-lidstaten, nodig heeft om meer zeggenschap te krijgen 
in de besteding van Europees geld voor de agrarische sector 
(r. 44-48). Dus is de relatie van Nederland met de EU-lidstaten van 
invloed op de politieke besluitvorming over kringlooplandbouw 1 
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Vraag Antwoord Scores 

5 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een collectief goed van de landbouwers 1 
• een uitleg dat overheidsingrijpen nodig is om de landbouwers de

overgang naar kringlooplandbouw te laten maken, met een toepassing
van het dilemma van collectieve actie en een voorbeeld daarvan uit
tekst 1 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Alle landbouwers zijn gebaat bij balans in de natuur/voedselproductie

(r.13-16)  1 
• Om dit collectief goed te realiseren is volgens Schouten bereidheid tot

ingrijpende veranderingen nodig (r. 36-41). Volgens het dilemma van 
collectieve actie zullen velen niet uit zichzelf tijd en geld steken in 
collectieve belangen. Uitgaande van de veronderstelling dat individuen 
rationeel handelen, prevaleert voor de landbouwers immers het 
individueel economisch eigenbelang. Om ervoor te zorgen dat alle 
landbouwers een bijdrage leveren zal de overheid dit moeten 
afdwingen. Dus is overheidsingrijpen nodig om de landbouwers de 
overgang naar kringlooplandbouw te laten maken 1 

3

6 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat influencer Boerdam kan bijdragen 
aan een milieuvriendelijker consumptiepatroon van haar publiek, met de 
naam en een toepassing van het kernconcept socialisatie/acculturatie. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Influencer Boerdam kan bijdragen aan een milieuvriendelijker 
consumptiepatroon van haar publiek door met haar campagne de norm 
eten zonder vlees over te dragen. Boerdam draagt bij aan een 
milieuvriendelijker consumptiepatroon als haar publiek zich deze norm 
eigen maakt. Op die manier kan Boerdam bijdragen aan de socialisatie van 
haar publiek. 

7 C 




