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De vakinformatie is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is 

verantwoordelijk voor de afname van de staatsexamens voortgezet onderwijs en draagt zorg voor de 

kwaliteit en het niveau van de examens.  

 

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is belast met de praktische uitvoering en organisatie van de 

staatsexamens. Met vragen over deze vakinformatie kun je contact opnemen met de afdeling 

Examendiensten van DUO: (050) 599 89 33 of staatsexamens@duo.nl. 
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1 INLEIDENDE OPMERKINGEN 

• Het staatsexamen maatschappijleer vmbo TL-GL bestaat uit een college-examen (paragraaf 3). 

Het college-examen heeft twee onderdelen: een schriftelijk college-examen en een mondeling 

college-examen. 

• In het document ‘Toegestane hulpmiddelen’ (onder ‘Vakinformatie voor het staatsexamen’ op de 

site van DUO) staat vermeld welke hulpmiddelen je zelf voor het examen moet meenemen. 

• Je kunt je voorbereiden met behulp van een lesmethode. 

• Oefenmateriaal voor het schriftelijk college-examen staat op de site van DUO onder ‘Oefenen 

voor het staatsexamen’. 

• De vijf casussen voor 2023 zijn aan deze vakinformatie toegevoegd. 

2 EXAMENPROGRAMMA 

In Bijlage 1 staat een beschrijving van de examenstof. 

In onderstaande tabel geeft een ‘ja’ aan in welk examen de vaardigheden en kennis getoetst kunnen 

worden. 

Tabel 1 verdeling van de vaardigheden en kennis over de verschillende examens 

exameneenheden maatschappijleer 

(gemeenschappelijk deel) TL-GL 

schriftelijk  

college-examen 

mondeling 

college-examen 

basisvaardigheden ja ja 

leervaardigheden in het vak maatschappijleer  ja ja 

cultuur en socialisatie  ja ja 

sociale verschillen ja ja 

macht en zeggenschap ja ja 

beeldvorming en stereotypering ja ja 

3 COLLEGE-EXAMEN 

3.1 SCHRIFTELIJK COLLEGE-EXAMEN 

Het schriftelijk college-examen gaat over de aangegeven examenstof (zie 2 Examenprogramma en 

Bijlage 1). 

Opdracht: schriftelijk beantwoorden van vragen 

Tijdsduur: 90 minuten 

Deelcijfer: a 
  

https://duo.nl/particulier/vakinformatie-voor-het-staatsexamen/
https://duo.nl/particulier/oefenen-voor-het-staatsexamen/
https://duo.nl/particulier/oefenen-voor-het-staatsexamen/
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3.2 MONDELING COLLEGE-EXAMEN 

Van de vijf gegeven casussen (zie Bijlage 2) zullen er twee tijdens het mondeling college-examen 

gebruikt worden (één mag jij kiezen, de andere wordt door de examinator gekozen. Maak je geen keuze, 

dan worden beide casussen door de examinator gekozen). 

Daarnaast worden bij het mondeling college-examen ten minste twee exameneenheden, ter keuze van de 

examinator, uit de examenstof geëxamineerd. 

Iedere casus is een artikel over een actueel onderwerp dat een relatie heeft met de examenstof. Je moet 

de casussen thuis voorbereiden; op de examendag is er geen voorbereidingstijd.  

Het is de bedoeling dat je je in de casussen verdiept, er eventueel meer informatie over opzoekt en je er 

zo mogelijk een eigen mening over vormt. Je mag tijdens het mondeling college-examen 

maatschappijleer geen gebruik maken van aantekeningen die je op de casus maakt of van briefjes met 

aantekeningen over de casus.  

Opdracht: beantwoorden van vragen naar aanleiding van de casussen en de examenstof 

Tijdsduur: 25 minuten 

Deelcijfer b: toetsing van ten minste twee exameneenheden 

Deelcijfer c: toetsing twee casussen 

4 BEREKENING EINDCIJFER 

Het eindcijfer is gelijk aan het cijfer voor het college-examen. 

 

Het cijfer voor het college-examen wordt berekend door elk van de deelcijfers te vermenigvuldigen met 

de bijbehorende wegingsfactor, de resultaten bij elkaar op te tellen en de uitkomst vervolgens af te 

ronden op een heel getal. 

Cijfer college-examen: (0,5 keer deelcijfer a + 0,25 keer deelcijfer b + 0,25 keer deelcijfer c), afgerond 

op een heel getal.  
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BIJLAGE 1 BESCHRIJVING EXAMENSTOF EN BEGRIPPENLIJST  

Basisvaardigheden  

Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 

informatie verwerven en verwerken.  

Leervaardigheden in het vak maatschappijleer  

Je kunt met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk:  

- principes en procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijleer toepassen  

- een standpunt innemen en hier argumenten voor geven. 

Cultuur en socialisatie 

1. Je kunt beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving en de invloed van het 

socialisatieproces herkennen en beschrijven. 

In dat verband kun je: 

- voorbeelden geven van zaken die personen leren om zich als lid van de samenleving te kunnen 

gedragen, 

- met voorbeelden verduidelijken dat ontwikkeling en gedrag van personen door zowel 

maatschappelijk (aangeleerde) als door aangeboren eigenschappen bepaald wordt, 

- uitleggen welke instituties een rol spelen bij de ontwikkeling en het gedrag van mensen (bij het 

socialisatieproces), 

- beschrijven hoe beïnvloedingsprocessen zoals belonen/straffen, imitatie (en identificatie) een rol 

spelen bij de ontwikkeling en het gedrag van mensen (bij het socialisatieproces), 

- beschrijven wat er onder waarden en normen (en het verschil daartussen) wordt verstaan en in 

diverse gegeven voorbeelden waarden en normen (en het verschil daartussen) herkennen die het 

gedrag van mensen bepalen. 

2. Je kunt beschrijven dat mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed heeft 

op het gedrag (op het socialisatieproces). 

In dat verband kun je: 

- typen subculturen (onderscheiden) herkennen in voorbeelden en verschillen (in oriëntaties) 

tussen deze groepen herkennen (en benoemen), 

- motieven voor het behoren tot subculturen beschrijven (en verband leggen met het 

socialisatieproces), 

- beschrijven dat het gedrag van mensen bepaald kan worden door de subcultuur (uitleggen welke 

rol de waarden en normen in een subcultuur spelen bij het gedrag van mensen). 

3. Je kunt de rol beschrijven die een socialiserende instantie, als het onderwijs, het gezin of de sociale 

media speelt in de ontwikkeling van een mens als lid van de samenleving. 

In dat verband kun je: 

- functies van onderwijs, het gezin of de sociale media in de samenleving beschrijven (en 

herkennen), zoals beroepsvoorbereiding, selectie, cultuuroverdracht, emancipatie en 

persoonlijkheidsvorming, 

- uitleggen waarom onderwijs, het gezin of de sociale media een steeds belangrijker functie in de 

ontwikkeling van de mens als lid van de samenleving (in het socialisatieproces) heeft gekregen, 

- voorbeelden noemen (en uitleggen) waaruit blijkt dat het sociaal milieu van invloed kan zijn op 

de kansen in het onderwijs, 

- uitleggen dat het onderwijs van invloed kan zijn op de ontwikkelingskansen en 

toekomstmogelijkheden van mensen. 

4. Je kunt (vanuit de sociaal-culturele invalshoek) van een bepaald maatschappelijk probleem 

beschrijven welke waarden en/of normen een rol spelen bij het vormen van een mening over dat 

probleem. 

In dat verband kun je bij een gegeven eenvoudige situatie aangeven: 

- welke waarden en/of normen je gemeenschappelijk met anderen hebt, 

- welke tegengestelde waarden en/of normen anderen kunnen hebben, 

- welke waarden en/of normen voor anderen gelden.  
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Sociale verschillen 

1. Je kunt aan de hand van voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen zijn en waardoor deze 

veroorzaakt worden. 

In dat verband kun je: 

- voorbeelden geven van verschillen in inkomen, status en macht, 

- factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van sociale ongelijkheid (zoals: ongelijkheid 

in inkomen, verschillen in vooropleiding, sociale milieu, sekse, etnische afkomst) in voorbeelden 

aanwijzen, 

- uitleggen hoe factoren als ongelijkheid in inkomen, verschillen in vooropleiding, sociale milieu, 

sekse en etnische afkomst, kunnen leiden tot het ontstaan van sociale ongelijkheid. 

2. Je kunt beschrijven (uitleggen) dat de plaats van een mens op de maatschappelijke ladder in een 

samenleving kan veranderen (sociale mobiliteit). 

In dat verband kun je: 

- uitleggen dat een maatschappelijke positie kan afhangen van de inspanningen van een persoon 

zelf maar ook van de ideeën in de maatschappij over de functie die hij/zij bekleedt,  

- onderscheid maken tussen verworven en toegeschreven maatschappelijke posities en verklaren 

waarom in de huidige samenleving individuele capaciteiten steeds meer de maatschappelijke 

positie van mensen bepalen, 

- voorbeelden geven (en herkennen) van het stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder 

(sociale mobiliteit), 

- voorbeelden noemen (en verklaren) van factoren die het stijgen en dalen op de maatschappelijke 

ladder (de sociale mobiliteit) kunnen versterken of verminderen, zoals sociaal milieu, onderwijs, 

aanleg, overheidsbeleid. 

3. Je kunt voorbeelden geven van belangen van mensen in een bepaalde maatschappelijke positie 

en van conflicten die daarmee samenhangen. 

Beschrijven en uitleggen dat mensen vanuit hun maatschappelijke posities belangen hebben en 

dat daardoor conflicten kunnen ontstaan.  

In dat verband kun je: 

- maatschappelijke posities met bijbehorende belangen noemen (en herkennen) en van concrete 

situaties beschrijven (en uitleggen) dat er tegengestelde en overeenkomstige belangen zijn, 

- individuele en collectieve belangen onderscheiden (en toelichten welke conflicten daaruit kunnen 

ontstaan), 

- aan de hand van voorbeelden beschrijven wat de voordelen zijn als belangengroepen zich 

organiseren, 

- uitleggen waarom belangengroepen zich organiseren in belangenorganisaties en voorbeelden 

daarvan noemen, 

- voorbeelden kunnen noemen van machtsmiddelen (zie ML1/K/6) om voor je belangen op te 

komen in overleg- en conflictsituaties (en toelichten welke middelen in een gegeven situatie 

gebruikt kunnen worden). 

4. Je kunt maatregelen van de overheid ten aanzien van sociale ongelijkheid kunnen noemen. 

- Overheidsbeleid ten aanzien van sociale ongelijkheid kunnen herkennen en beschrijven.  

In dat verband kun je: 

- voorbeelden geven van maatregelen die zijn bedoeld voor het verbeteren van de positie van 

zwakke groepen in de samenleving, zoals: positieve actie, subsidie, voorlichting, 

onderwijsvoorzieningen (en uitleggen dat deze maatregelen de positie van zwakke groepen in de 

samenleving kunnen verbeteren); 

- opvattingen uit gegeven voorbeelden herkennen en beoordelen over de rol die de overheid kan 

spelen bij het verminderen van sociale ongelijkheid; 

- een eigen standpunt weergeven over de rol van de overheid ten aanzien van sociale ongelijkheid 

(en een reactie geven op de opvattingen van maatschappelijke en politieke stromingen daarover 

in een gegeven situatie). 

5. Je kunt (vanuit de sociaaleconomische invalshoek) van een bepaald sociaal probleem beschrijven 

welke belangen bij betrokkenen een rol spelen in relatie tot hun maatschappelijke positie. 

In dat verband kun je bij een gegeven eenvoudige situatie aangeven: 

- wat de maatschappelijke positie is die iemand inneemt en welke belangen erbij horen, 

- welke belangen iemand gemeenschappelijk met anderen heeft, 

- welke tegengestelde belangen anderen kunnen hebben. 
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Macht en zeggenschap 

1. Je kunt vormen van macht herkennen (herkennen en beschrijven). 

In dat verband kun je: 

- voorbeelden geven van machtsmiddelen, zoals: positie, kennis, vaardigheden, aantal (en 

uitleggen hoe deze machtsmiddelen werken), 

- formele en informele macht herkennen (en uitleggen hoe en waarom er sprake van (in)formele 

macht is), 

- uitleggen wat het verschil is tussen macht en gezag. 

2. Je kunt beschrijven dat (en uitleggen hoe) regels het samenleven van mensen mogelijk maken. 

In dat verband kun je: 

- voorbeelden noemen van geschreven en ongeschreven regels (en uitleggen waarom regels nodig 

zijn), 

- in concrete situaties benoemen of regels zinvol (zouden kunnen) zijn (regels beoordelen op 

effectiviteit en wenselijkheid), 

- van een gegeven voorbeeld beschrijven welke factoren (zoals: normbesef, sociale controle, 

beloning, straf) een rol spelen bij het naleven van regels (en voorbeelden geven van situaties 

waarin deze factoren een rol spelen), 

- met behulp van voorbeelden beschrijven dat (en aangeven waarom) regels tijd- en 

plaatsgebonden zijn, 

- voorbeelden noemen van rechten en plichten (van jongeren). 

3. Je kunt beschrijven (en uitleggen) van mogelijkheden die burgers hebben om invloed uit te 

oefenen op de politiek (politieke besluitvormingsprocessen). 

In dat verband kun je: 

- met voorbeelden duidelijk maken hoe de massamedia gebruikt kunnen worden bij het doorsluizen 

van onderwerpen voor de politiek, 

- machtsmiddelen van actie/pressiegroepen noemen (herkennen en beoordelen),  

- beschrijven waarom er politieke partijen zijn (en dit met behulp van voorbeelden verduidelijken),  

- het verschil tussen politieke partijen en actie/pressiegroepen uitleggen, 

- politieke partijen in verband brengen met politieke stromingen, zoals: liberalisme, 

sociaaldemocratie, christendemocratie, extreemrechts en de ecologische stroming, 

- beschrijven (en uitleggen) dat politieke besluiten in Nederland vaak het gevolg zijn van een 

compromis (en dit in een gegeven situatie herkennen), 

- voorbeelden geven van situaties waarin het zinvol is politici te benaderen om voor bepaalde 

belangen op te komen, 

- een eigen standpunt weergeven over de mogelijkheden die individuele burgers hebben om 

invloed uit te oefenen op de politiek (op de politieke besluitvormingsprocessen). 

4. Je kunt kenmerken van een parlementaire democratie noemen (herkennen en toelichten). 

In dat verband kun je: 

- verschillen noemen (en herkennen) tussen een democratie en een dictatuur (en van een gegeven 

situatie beoordelen of er sprake is van een democratie of een dictatuur), 

- gegeven voorbeelden van grondrechten in verband brengen met onze democratie, 

- uitleggen dat besluiten met meerderheid van stemmen worden genomen. 

5. Je kunt (vanuit de politiek-juridische invalshoek) van een bepaald maatschappelijk probleem 

beschrijven welke vormen van macht een rol spelen en wie macht heeft. 

In dat verband kun je bij een gegeven eenvoudige situatie aangeven: 

- welke machtsmiddelen een groep met bepaalde belangen/waarden heeft, 

- welke machtsmiddelen anderen met tegengestelde belangen/waarden hebben, 

- welke machtsmiddelen de overheid heeft. 

Beeldvorming en stereotypering 

1. Je kunt beschrijven dat mensen bij het vormen van hun meningen beïnvloed worden door selectie in 

informatie en; 

aangeven dat selectieve waarneming een rol speelt in het proces van beeld- en meningsvorming. 

In dat verband kun je: 

- uitleggen dat (en waarom) het door de (sociale) media gepresenteerde nieuws een deel is van 

wat er werkelijk gebeurd is (het resultaat is van selectieprocessen en deze selectie de 

beeldvorming bij mensen kan beïnvloeden), 

- uitleggen dat je uit informatie ook zelf een selectie maakt vanuit jouw achtergrond, waarden, 

normen, interesses. 
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2. Je kunt uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien van de rol van mannen en vrouwen 

in de samenleving herkennen en benoemen.  

In dat verband kun je: 

- verschillen tussen feiten en meningen ten aanzien van rolpatronen (herkennen en) benoemen 

aan de hand van voorbeelden (en hun mening geven over de veranderlijkheid van rolpatronen), 

- voorbeelden noemen en herkennen van traditionele rolpatronen ten aanzien van jongens en 

meisjes die door (sociale)media en/of opvoeding kunnen worden overgedragen, 

- uitleggen welke oorzaken ten grondslag liggen aan de beeldvorming ten aanzien van jongens en 

meisjes zoals: socialisatieproces, maatschappelijke positie, rol van de (sociale)media en de 

opvoeding en deze oorzaken herkennen, 

- voorbeelden noemen van de invloed die tijd en plaats hebben op de rolverdeling tussen mannen 

en vrouwen. 

3. Je kunt voorbeelden noemen van vooroordelen en discriminatie, aangeven hoe deze kunnen ontstaan 

en wat daartegen te doen is vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect zoals beschreven in 

artikel 1 van de Grondwet. 

In dat verband kun je: 

- de begrippen vooroordelen en discriminatie (en stereotypen) omschrijven, voorbeelden noemen 

en herkennen (en uitleggen of er in een situatie sprake is van vooroordelen, stereotypen en/of 

discriminatie), 

- oorzaken van discriminatie noemen (en herkennen) en de gevolgen beschrijven die discriminatie 

heeft voor individuen en groepen in de samenleving, 

- mogelijkheden beschrijven die de overheid en organisaties hebben om vooroordelen en 

discriminatie te bestrijden (en te voorkomen). 

4. Je kunt van een bepaald maatschappelijk probleem herkennen en beschrijven op welke wijze de 

beeldvorming over dit probleem tot stand komt/gekomen is. 

In dat verband kun je bij een gegeven eenvoudige situatie aangeven: 

- welke vooroordelen of gevallen van discriminatie (stereotypen) er in de gegeven informatie te 

herkennen zijn, 

- welke rol de media bij de beeldvorming over dit probleem spelen. 

 

Het examenprogramma is te vinden op Examenblad.nl, kies: jaarring 2023, vmbo TL-GL, 

maatschappijvakken, maatschappijleer (gemeenschappelijk deel) vmbo.  

http://www.examenblad.nl/
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Begrippenlijst 

Deze begrippenlijst bestaat uit een uittreksel van de belangrijkste begrippen uit de examenstof, op 

reproductieniveau: je kunt aangeven wat er bijvoorbeeld wordt verstaan onder een ‘actiegroep’, 

‘beeldvorming’ of een ‘compromis’. 

1. aangeleerde/aangeboren eigenschappen 

2. actiegroep 

3. beeldvorming 

4. belangen 

5. belangengroep 

6. christendemocratie 

7. compromis 

8. cultuur 

9. cultuuroverdracht 

10. democratie 

11. dictatuur 

12. discriminatie 

13. emancipatie 

14. etnische afkomst 

15. extreemrechts 

16. feit 

17. formele macht 

18. geschreven, ongeschreven regels 

19. gezag 

20. grondwet 

21. identificatie 

22. imitatie 

23. individuele/collectieve belangen 

24. informele macht 

25. liberalisme 

26. maatschappelijk probleem 

27. maatschappelijke ladder 

28. maatschappelijke positie 

29. macht 

30. machtsmiddelen 

a) aantal 

b) geweld 

c) functie 

d) kennis 

e) geld 

31. massamedia 

32. mening 

33. normbesef 

34. overheidsbeleid 

35. persoonlijkheidsvorming 

36. politieke agenda 

37. politieke partij 

38. politieke stromingen 

39. positieve actie 

40. rechten en plichten 

41. rolpatroon 

42. samenleving 

43. selectie 

44. selectieve beeldvorming 

45. sociaal milieu 

46. sociale controle 

47. sociale media 

48. sociale mobiliteit 

49. sociale verschillen/ongelijkheid 
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50. socialisatieproces 

51. socialiserende instituties 

52. socialisme 

53. status 

54. stereotype 

55. subcultuur 

56. tijd- en plaatsgebonden regels 

57. vooroordelen 

58. waarden en normen 

59. wet 
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BIJLAGE 2 CASUSSEN 

Casus 1 vmbo tl-gl 
 

Chinese tieners mogen nog maar drie uur per week online gamen 

 

China legt online gamen voor kinderen en tieners verder aan banden. Volgens de nieuwe 

regels mogen minderjarigen alleen nog spelen op vrijdag, zaterdag, zondag en op 

feestdagen tussen 20.00 tot 21.00 uur. De maatregel is volgens het staatspersbureau 

onder meer bedoeld om gameverslaving tegen te gaan. 

Het komt er dus op neer dat tieners in totaal drie uur per week online mogen gamen.  

'Gezondheid ondermijnen' 

Chinese opiniemakers hebben gamen ooit als het nieuwe drugs bestempeld. Daarmee 

vertolken ze de visie van het regime dat jongeren te veel bezig zijn met gamen. "De 

Communistische Partij ziet liever dat tieners zich richten op hun studie of fysieke 

activiteiten. Peking vindt dat games en gameverslaving de gezondheid van de jeugd 

ondermijnen." 

Daarom mogen de bedrijven die de games aanbieden voortaan nog maar een uur per dag 

de servers opengooien voor minderjarigen. Aangezien alle spelers zich moeten registeren 

met hun leeftijd en volledige naam, zal het verbod waarschijnlijk makkelijk te handhaven 

zijn. 

Te machtig en te rijk 

Behalve de jeugd beschermen heeft de Chinese overheid nog andere motieven voor het 

besluit. De overheid vindt dat de gameondernemingen te veel macht hebben gekregen en 

te rijk zijn geworden. 

Toen gamen in staatsmedia werd bestempeld als drugs, kelderde de beurswaarde van de 

grootste gameonderneming van China tijdelijk met 10 procent. In vergelijking met eind 

vorig jaar heeft het bedrijf virtueel bijna 40 procent van zijn waarde verloren. 
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Casus 2 vmbo tl-gl 
 

Keerzijde van meer bouwen: woningoverschot dreigt in Lelystad, Helmond en 
Almere 
 
De woningnood in Nederland is nog groter dan gedacht. Maar de behoefte aan nieuwe 

woningen is lang niet overal in Nederland even groot. 

In nieuw onderzoek wordt zelfs gewaarschuwd voor de bouw van nieuwe woningen in 

Lelystad, Helmond en Almere. "Bouwen, bouwen, bouwen brengt ook risico's met zich 

mee", aldus de onderzoekers. "Zonder investeringen in de leefbaarheid en bereikbaarheid 

van dergelijke gemeenten wordt er mogelijk voor toekomstige leegstand gebouwd." 

Uit het jaarlijkse onderzoek blijkt dat er landelijk gezien een tekort is van 390.000 

woningen, ruim 110.000 meer dan het woningtekort waar minister De Jonge van uitgaat.  

 

Jongeren die bij hun ouders wonen 
Het onderzoeksbureau laat in tegenstelling tot de minister de woonwensen meetellen van 

woningzoekenden die naar voren komen uit enquêtes. Ook de wensen van jongeren onder 

de 25 jaar, die bijvoorbeeld nog bij hun ouders wonen, worden meegewogen. 

En dan blijken er grote verschillen te zijn in woondruk tussen gemeenten. Zo bevindt de 

helft van het gemeten woningtekort zich in de gemeente Amsterdam. De hoofdstad én 

buurgemeenten als Amstelveen (waar de woondruk het hoogst is) kennen een woondruk 

van ruim 150. Daar zoeken voor elke honderd beschikbare woningen zo'n 150 mensen 

een huis. 

 

Amsterdam: 175.000 woningen tekort 
"Mensen willen graag in Amsterdam wonen en studeren", zegt onderzoeker Jorrit 

Mandemaker. "De stad komt 175.000 huizen tekort om aan de vraag te kunnen voldoen." 

Ook Hilversum, Utrecht en Amersfoort zijn zeer gewild, met een woondruk van ongeveer 

140. 

Onderaan het lijstje bungelen Lelystad, Helmond en Almere. Lelystad heeft een woondruk 

van 64. Dat wil zeggen dat er voor elke honderd woningen 'slechts' 64 kandidaten zijn. In 

Helmond is de woondruk 75. In Almere is het ietsje meer in evenwicht met een woondruk 

van 88, aldus Omroep Flevoland. 

 

Toch plannen de drie gemeenten de bouw van een groot aantal nieuwe woningen, 

waardoor er in totaal meer dan 10 procent van de huidige woningvoorraad bij zou moeten 

komen. Het onderzoeksbureau raadt dat af: "Gemeenten kennen een bouwoverschot: het 

huidige aantal woningen plus de geplande woningbouw ligt dan hoger dan de huidige 

vraag naar woningen." 

 

  

https://atlasresearch.nl/atlas-voor-gemeenten-2022-wonen/
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/290297/onderzoek-atlas-dreigend-overschot-aan-woningen-in-almere-en-lelystad
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Helmplicht jaagt mensen de auto in 

 

De mening van columnist Thijs Zonneveld 

 

Een goed idee. Helmplicht. Een idee van Martin Damen, kabinetsadviseur. Om het aantal 

dodelijke verkeersslachtoffers onder fietsers terug te dringen, moet iedereen een helm op. 

Scheelt al gauw tachtig doden per jaar, zei hij. Het idee kan zo mee in het debat over 

verkeersveiligheid, volgende week in de Tweede Kamer. 

 

Klinkt goed, die tachtig doden minder. Jammer dat het nergens op slaat. 

Ik ben niet tegen fietsen met een helm op. Integendeel: doen. Zeker als je op de racefiets 

of zo’n elektrisch monster stapt dat met 40 plus over de fietspaden jaagt. Maar dat is iets 

anders dan een helmplicht voor álle fietsers. Als je een helm verplicht stelt om op je 

gewone fiets naar de buurtsuper, het station of je oma te fietsen, dan is het resultaat dat 

mensen minder gaan fietsen, dat blijkt uit heel veel onderzoeken en enquêtes. Dan gaan 

we maar met de auto. Het is precies wat je níet wilt als overheid. Al was het maar 

vanwege de gezondheidsschade die waarschijnlijk veel groter is dan de tachtig doden per 

jaar. 

 

Maar wat me vooral pissig maakt, is hoe makkelijk de verantwoordelijkheid keer op keer bij 

fietsers wordt neergelegd. Slachtoffers in het verkeer? Helm op. Hoeven we tenminste niet 

na te denken over hoe je ongelukken voorkomt. Het past perfect in het de manier waarop 

talloze media verslag doen van fietsongelukken: ‘Fietser (19) rijdt tegen openslaande 

autodeur’, ‘Wielrenner (52) komt om na botsing met vrachtwagen’. Alsof er geen mensen 

áchter het stuur van auto’s en vrachtwagens zitten. Alsof autodeuren vanzelf open gaan 

en vrachtwagens vanzelf vergeten voorrang te geven. 

 

Natuurlijk heeft de stijging van het aantal dodelijke fietsslachtoffers te maken met 

vergrijzing en de populariteit van de elektrische fiets. Maar het heeft óók te maken met de 

toegenomen drukte op wegen en fietspaden, met de auto-eerst-mentaliteit, met hoe talloze 

automobilisten zich door het rijden - append, bellend, scheldend en toeterend naar iedere 

fietser die niet snel genoeg uit de weg gaat. De weg naar school wordt alleen maar 

gevaarlijker omdat we Kiss & Ride-zones* maken waar ouders hun kinderen snel uit de 

auto kunnen zetten op weg naar hun werk. In Rotterdam en Amsterdam kan één op de 

vier kinderen van 11 jaar niet eens meer fietsen. Hun ouders vinden het te gevaarlijk, te 

duur, te lastig. 

 

• Kiss & Ride-zone = de plek waar mensen snel kunnen uitstappen en de auto ook 

meteen weer weg gaat. 

 

Thijs Zonneveld   

Uit: Algemeen Dagblad 15 april 2022 
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Hup juf Ank! Houd voetbalouders maar eens een spiegel voor 

 

'Hallo allemaal, wat fijn dat je dat doet.' Dat neurie ik al de hele dag op de melodie 

waarmee juf Ank in de serie De Luizenmoeder altijd haar leerlingen verwelkomde. Want 

diezelfde juf Ank, Ilse Warringa dus, gaat een serie maken over de schaamteloze wijze 

waarop ouders zich gedragen rond het voetbalveld. 

 

Warringa kan bij elke club terecht voor wat inspiratie. Ze duiken namelijk overal op, óók bij 

heel nette clubs: de over fanatieke vaders en moeders die kinderen toeschreeuwen. 

 

Afgelopen zaterdag stond ik me met een andere moeder nog te verbazen over de coach 

van de tegenstander, die zó stond te bulderen, dat ik bijna oordopjes in had gedaan.  

,,O-VER-SPE-LEN!  

DIE KANS WAS NOG NIET VERKEKEN,  

HÈ. DOORGAAN! IK ZEI TOCH DOORGAAN!  

TJONGEJONGE,  

KIJK NOU TOCH EENS WAAR JE LOOPT",  

klonk het de hele wedstrijd. En achter zo'n beetje elke zin kwam een woord van vier 

lettergrepen waar iedereen die in God gelooft, kwaad om wordt. 

 

En wat deden wij? Niks. Ja, zuchten. En roddelen dat die vent thuis ongetwijfeld onder de 

plak zat. Plezier had-ie zo te horen ook al in geen maanden gehad, en op zijn werk had hij 

vast ook geen bal te vertellen. Want anders konden wij niet verklaren waarom een 

volwassen kerel zich zó laat gaan tegen kinderen van nog geen 10 jaar oud. Ik voelde zelf 

ook heel veel medelijden met die mannekes op dat veld. 

 

Overigens zijn er ook ouders in 'ons' team die er soms wat van kunnen, hoor. Pas nog 

rende er een het veld op nadat zijn zoon onderuit was gehaald, en ik herinner me tranen 

bij een jochie na een uitbarsting van zijn vader. Mijn eigen zoon is wel eens verdrietig van 

het veld af gekomen omdat 'iedereen boos op hem deed'. ,,Maar hij deed toch zijn best?'' 

 

Ik heb hem overigens ook wel eens geprezen, toen hij tijdens de wedstrijd tegen een 

aantal ouders zei: ,,Als jullie allemaal tegelijk gaan gillen, weet ik niet wat ik moet doen." 

 

Niet dat het veel hielp; zoals borden langs het veld met teksten als 'dit is niet de 

Champions League' en campagnes van de KNVB en van Sire ook weinig zin hadden. 

 

,,Hup juf Ank, houd voetbalouders maar eens een gênante spiegel voor'', zou ik daarom 

keihard willen schreeuwen; zó hard, dat ze het langs elk voetbalveld horen. 

 

Bron: Column Linda Akkermans Algemeen Dagblad 25 maart 2022 
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Jongeren zeggen dat 0.0-bier de drempel voor ‘echt’ bier verlaagt. 

 

Jongeren denken dat alcoholvrij bier de drempel verlaagt om bier met alcohol te 

gaan drinken. Bijna vier op de vijf jongeren tussen de 12 en 18 jaar hebben wel eens 

een alcoholvrij drankje gedronken. Ouders zijn zich minder bewust van het 

drempelverlagende effect dan hun kinderen. 

 

Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en het Trimbos-instituut. De twee meest genoemde 

redenen om voor alcoholvrij te kiezen zijn: deelname aan het verkeer en de lekkere 

smaak. Door aan de smaak van bijvoorbeeld bier te wennen, denken jongeren dat de stap 

van alcoholvrij bier naar bier met alcohol kleiner wordt. ,,Een geldig punt”, zegt de 

hoogleraar gedragsverandering aan de Radboud Universiteit. ,,Kinderen wennen aan het 

concept bier en vooral aan de smaak.” Toch geeft een vragenlijst volgens de 

wetenschapper niet altijd een betrouwbaar beeld in de echte motivatie en beweegredenen. 

,,Als je mensen vraagt of iets effect op ze heeft, geven ze het antwoord waarvan ze 

denken dat het zo is. Of hopen dat het zo is. Het hoeft nog geen verband te houden met 

wat het echte effect dat is alcoholvrije drank en reclames daarvoor op iemand heeft.” 

De meeste ondervraagde ouders staan negatief tegenover het drinken van alcoholvrije 

drankjes door hun minderjarige kind. Toch geeft ongeveer een derde van de ouders aan 

dat hun kind een glas alcoholvrij mag drinken als ouders zelf thuis zijn. Bovendien mag 

van de helft van de ouders hun kind alcoholvrij drinken op een feestje. Ruim 10 procent 

maakt hierover helemaal geen afspraken met hun kind. 

 

Bier het populairst 

Volgens het rapport steeg de verkoop van alcoholvrije dranken in supermarkten en 

slijterijen tussen 2017 en 2020 met 83 procent. Van de alcoholvrije dranken die worden 

verkocht, is 0.0-bier veruit het populairst. 

 

Reclame voor alcoholvrije dranken heeft volgens het RIVM en het Trimbos-instituut een 

positief effect op de keuze voor een non-alcoholisch drankje. Fabrikanten geven volgens 

het rapport ongeveer 9 procent van hun reclamebudget uit aan alcoholvrije dranken. 

Jongeren denken dat ze door die reclames vaker voor alcoholvrije dranken kiezen en 

daardoor echte varianten laten staan. 
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Alle bronnen zijn voor het laatst geraadpleegd op 27 september 2022 

 

Casus 1: naar een artikel van nosnieuws.nl (2021, 30 augustus). 

https://www.nieuwsnos.nl/nieuws/buitenland/chinese-tieners-mogen-nog-maar-drie-uur-

per-week-online-gamen-612cd8aa47f3b 

 

Casus 2: naar een artikel van nos.nl (2022, 22 juni) 

https://nos.nl/artikel/2433598-keerzijde-van-meer-bouwen-woningoverschot-dreigt-in-

lelystad-helmond-en-almere 

 

Casus 5: naar een artikel van Elferink, T. (2021, 6 juli). 

https://www.ad.nl/koken-en-eten/jongeren-zeggen-dat-0-0-bier-de-drempel-voor-echt-bier-

verlaagt~ab2324618/ 
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