
 

 

 

Voorbeeld casus mondeling college-examen 

Examenvak en niveau maatschappijwetenschappen havo 

Naam kandidaat  

Examennummer  

Examencommissie  

Datum  

Voorbereidingstijd 20 minuten 

Titel voorbereidingsopdracht Banenplannen 

 

Instructie 

Bestudeer bijgevoegde voorbereidingsopdracht. Uw mondeling examen begint straks met een 

gesprek over deze casus. 

Ter voorbereiding op uw examen kunt u: 

• de inhoud van de casus kort samenvatten; 

• nagaan bij welke onderwerpen, die u voor dit vak heeft bestudeerd, de casus aansluit; 

• de vakspecifieke begrippen die u tegenkomt omcirkelen en zorgen dat u de betekenis 

van deze begrippen kunt geven; 

• als er vragen onder de casus staan, deze voor uzelf beantwoorden. 

 

Hulpmiddelen 

Bij deze voorbereidingsopdracht mag u gebruik maken van: 

• een woordenboek 

 

Het is toegestaan op de voorbereidingsopdracht aantekeningen te maken. 

Aan het eind van de voorbereidingstijd haalt een van de examinatoren u op. 

 



Banenplannen helpen 185.000 
mensen aan werk 

30 mei 2014 (bewerkt 30 mei) 

  

 

 
Lodewijk Asscher. ANP 

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft tot dusver ruim 230 miljoen euro op tafel gelegd 
voor banenplannen. Daarmee worden 185.000 mensen aan werk of begeleiding naar 
werk geholpen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en werkgelegenheid 
heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven. 

In zijn brief maakt hij de balans op van de eerste aanvraagperiode voor banenplannen. 
De liep van 1 oktober tot 31 december vorig jaar. 

Het kabinet heeft in totaal 600 miljoen beschikbaar gesteld voor banenplannen. 
Voorwaarde is dat vakbonden en werkgevers in de bedrijfstakken minimaal eenzelfde 
bedrag uittrekken, zo werd in april vorig jaar in het sociaal akkoord afgesproken. 

Besteding  

Lodewijk Asscher , weet dat hij kwetsbaar is voor grappenmakerij. Toch trok hij de 
portemonnee. Het meeste geld gaat naar begeleiding van ontslagen werknemers naar 
ander werk, extra leer-werkplekken voor jongeren of het in dienst nemen van mensen 
met weinig kansen op werk. Ook wordt veel geïnvesteerd in scholing, schrijft Asscher. 
De plannen maken deel uit van 24 sectorplannen bedoeld om in deze barre 
economische tijdenervaren krachten te behouden voor hun vak en mensen die hun 
baan verliezen naar een andere baan te begeleiden. Gewoon afwachten tot de crisis 
overwaait, wil Ascher niet. Want, zegt hij, voor werknemers die met ontslag bedreigt 
worden kunnen de plannen een verschil maken van dag en nacht. In totaal is er 600 



miljoen euro mee gemoeid. Het bedrijfsleven dat de plannen opstelt, legt daar nog 
eens minimaal eenzelfde bedrag bij. Met die 1,2 miljard euro worden 
loopbaantrainingen betaald, arbeidsbemiddeling, bewustwordingsprogramma’s en 
scholing betaald. 

In de eerste aanvraagperiode zijn 37 plannen ingediend. Daarvan zijn er 24 
goedgekeurd, onder meer in de bouw, transport, de chemie en de kinderopvang. 
Asscher wil kritisch naar de ingediende plannen kijken. In de afgewezen plannen werd 
volgens Asscher niet aangetoond dat de maatregelen leiden tot extra werk. Een aantal 
plannen is ingetrokken, om in de tweede aanvraagperiode alsnog in te dienen. Want 
zo zegt Asscher: “de ogen zijn soms groter dan de maag”, “doe ons maar een bak 
subsidie, zonder dat er werk is voor de mensen. Volgens Asscher duurde het 
bovendien lang voordat werkgevers en werknemers elkaar hadden gevonden. 

De plannen raken 185.000 mensen blijkt uit een brief die hij vandaag naar de Tweede 
Kamer stuurt 

Die tweede aanvraagperiode loopt vanaf 1 april tot en met 31 mei. De regeling wordt 
in 2016 geëvalueerd. 

 


