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Oefenvragen mondeling college-examen 

Examenvak en niveau maatschappijkunde vmbo tl-gl 
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Oefenvragen maatschappijkunde 

 

Uitgaande van de vakinformatie TL-GL 2020 
 

Omdat een mondeling examen zich altijd ontwikkelt naar de lijnen van het gesprek 
tussen de examinator en de kandidaat, is dit slechts een handreiking. 

 

 

Domein Multiculturele samenleving: 

Reproductievragen 

1. Wat bedoelen we met de “multiculturele samenleving”? 

2. Welke groepen kwamen? Waarom kwamen ze (toen)? 

3. Wat bedoelen we met migratie (emigratie/ immigratie enz.)? 

4. Waar is de maatschappelijke positie van inwoners van Nederland aan te 

herkennen? 

 

Toepassingsvragen 

1. Waar zou je de Nederlandse “multiculturele samenleving” aan kunnen 

herkennen in jouw stad/ dorp? 

2. Van de groepen migranten, wat moesten/ konden ze doen om te integreren? 

 

Inzichtvragen 

1. Welke problemen ontstonden er bij het ontstaan van de multiculturele 

samenleving? 

a. Welke daarvan zijn opgelost? 

b. Welke daarvan zijn nu nog aanwezig?   

 

Domein Massamedia: 

Reproductievragen 

1. Wat bedoelen we met massamedia? 

2. Welke functies heeft de massamedia? 

 

Toepassingsvragen 

1. Hoe heeft de massamedia invloed op: 

a. democratische besluitvorming 

b. cultuuroverdracht 

c. vrijetijdsbesteding 

2. Welke selectieprocessen zijn er voordat een nieuws bericht in de media komt? 

(radio / tv / krant / internet) 
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Inzicht vragen 

1. Hoe kun je het recht op de vrijheid van meningsuiting herkennen in het 

Nederlandse medialandschap (radio of tv of kranten of internet)? 

a. Zijn er verschillen tussen de nieuwe en oude(re) vormen van Media? 

2. Hoe objectief / subjectief is de Nederlandse media? 

a. En geef een verklaring voor je antwoord. 

 

Domein Mens en werk: 

Reproductievragen 

1. Welke functies heeft werk? 

2. Waaraan zou je een bedrijfscultuur kunnen herkennen?  

3. Wat bedoelen we met “de verzorgingsstaat”? 

 

Toepassingsvragen 

1. Welke vormen van onbetaald werk hebben veel maatschappelijk nut? 

2. Welke leiderschapsstijl zou het best passen bij …….? 

 

Inzichtvragen 

1. Kun je uitleggen waarom verschillende functies verschillend gewaardeerd 

worden? 

a. in beloning 

b. in status 

c. enzovoort.  

2. Kun je de oorzaken van werkeloosheid in een “gegeven”1 situatie uitleggen? 

a. Kun je nu ook de gevolgen uitleggen voor: 

i. de werknemer 

ii. de samenleving 

 
1 Eigen voorbeeld invullen. 


