21+-toelatingsonderzoek

Vaktoets Maatschappijleer
Voor de opleidingen
Bestuurskunde
Culturele en Maatschappelijke Vorming
HBO-Rechten
Leraar Maatschappijleer
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Sociaal Juridische Dienstverlening
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Toegepaste Psychologie
Examentijd: 1 uur en 15 minuten

Deze toets staat bestaat uit 20 open vragen.
Voor de toets zijn 100 punten te behalen.
55 punten = voldoende

1a.

Welke vier invalshoeken gebruikt maatschappijleer om de samenleving te analyseren?

1b.

Dilemma’s en actuele thema’s worden bij maatschappijleer aan de orde gesteld vanuit vier
thema’s. Welk thema’s zijn dat?

2.

Leg aan de hand van het maatschappelijke probleem ‘drankgebruik van jongeren’ uit dat de
vier thema’s van maatschappijleer samenhangen.

3a.

Wat zijn waarden?

3b.

Wat zijn normen?

4.

Geef een voorbeeld van een machtsmiddel op de volgende terreinen:
a. school
b. werk
c. opvoeding
d. een vriendengroep
e. de klas

5a.

Wat is het verschil tussen een feit en een mening?

5b.

Is in de volgende gevallen sprake van een feit of een mening of beide?
1. “Van mij mogen ze softdrugs legaliseren zodat je ze in een gewone supermarkt kunt
kopen”.
2. THC is de werkzame stof in wiet.
3. Jaarlijks sterven er meer dan 1700 mensen door alcoholmisbruik.
4. Armoede leidt tot extremisme.
5. 35 procent van de misdrijven wordt gepleegd onder invloed van alcohol. Alcohol is de
oorzaak van criminaliteit.
6 ‘Henk Krol loog over oplagecijfers Gaykrant’ volgens een van de investeerders die de
Gaykrant overnam …

6a.

Geef de definitie van cultuur.

6b.

Maak met een voorbeeld het verschil tussen subcultuur en dominante cultuur duidelijk.

7.

Leg uit hoe de overdracht van cultuurkenmerken verloopt.
Maak in je antwoord gebruik van de termen socialisatie, socialiserende instituties, sociale
controle, internalisatie en persoonlijke identiteit.

8.

Een directeur van een vervoersbedrijf neemt liever geen vrouwen aan als
vrachtwagenchauffeur omdat ze volgens hem kwetsbaarder zijn dan mannen en daardoor
vaker overvallen zouden worden. Is er in dit geval sprake van discriminatie of niet? Licht je
antwoord toe.

9a.
9b.

Leg uit wat het verschil is tussen maatschappelijke normen en rechtsnormen.
Wat is het verband tussen die twee soorten normen.

10.

In welke drie grondbeginselen zijn de doelen van de rechtsstaat vastgelegd?

11.

Leg uit dat het principe van de machtenscheiding in Nederland niet helemaal op gaat.

12.

b.
c.

Nadat iemand is vrijgesproken door de rechter in een rechtszaak, wordt jaren daarna door
een getuige verklaard dat hij destijds een verkeerde verklaring heeft afgelegd.
Op grond van welke artikel uit het Wetboek kan deze zaak toch niet geopend worden om de
oude verdachte veroordeeld te krijgen?
Wat is een belangrijk argument voor en wat is een argument tegen deze regel?
Wat heeft dit met het legaliteitsbeginsel te maken?

13.

Geef een omschrijving van het begrip verzorgingsstaat.

14.

Geef in relatie tot de Nederlandse verzorgingsstaat een omschrijving van het begrip
solidariteit.

15.

Beschrijf per politieke stroming, liberaal, sociaal-democratisch en christen-democratisch,
twee opvattingen over de legitimatie van een verzorgingsstaat.

16.

Uit welke twee onderdelen bestaat het Nederlandse socialezekerheidsstelsel en geef per
onderdeel aan hoe deze wordt gefinancierd.

17.

Geef een omschrijving van het begrip politiek en waarom kan men nooit vragen naar dè
definitie van politiek?

18.

Noem en beschrijf drie kenmerken van de Nederlandse parlementaire democratie.

19.

Wat is een politieke stroming en wat wordt in dit verband bedoeld met links en rechts?

20.

Noem drie kenmerken van een populistische partij.

a.

