
 

 

 

LEERLINGENBLAD DOSSIER MAATSCHAPPIJLEER  

AFLEVERING 18 Verzorgingsstaat: Leve de overheid 

 

KIJKVRAGEN  

1a. Geef een definitie van privatisering. 

b. Noem een mogelijk voordeel en een mogelijk nadeel van privatisering. Gebruik de 

begrippen concurrentie, prijzen, kwaliteit, winst en service. 

 

2. Koert van Buiren, hoofd Markt & Overheid SEO Economisch Onderzoek, vertelt in 

het programma dat we geen monopolie willen van het openbaar vervoer.  

a. Wat is monopolie?  

b. Waarom willen we geen monopolie van het openbaar vervoer?  

 

3. De directeur van Veolia Transport Nederland vindt dat de bedrijven op het spoor 

nog teveel lucht vervoeren? Wat bedoelt hij daar mee? 

O vervoer is te vol               O vervoer is niet kostendekkend 

O er gaat teveel mis bij het vervoer  O vervoer is niet efficiënt genoeg 

 

4. Vroeger speelde de overheid niet altijd een grote rol in allerlei collectieve 

voorzieningen. 

a. Wie bouwden er vroeger bijvoorbeeld ziekenhuizen? 

b. Noem twee voorbeelden van huidige collectieve voorzieningen. 

c. Hieronder staan logos van collectieve voorzieningen. Welke valt niet meer onder 

de volledige verantwoordelijkheid van de overheid? Zet er een kruis door. 

    
 

 

5a. Linkse en rechtse partijen denken anders over privatisering. Bedenk een tweet 

geschreven door SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir en een tweet van VVD- 

Europarlementariër Toine Manders die duidelijk maken hoe zij over privatisering 

denken. 

b. De titel van deze aflevering is ‘Leve de overheid’. Op welk type partij stemmen 

mensen die deze slogan zullen onderstrepen?  



 

 

 

 

6. Welke vier vrijheden zijn door de Europese Unie ingevoerd om de markt in Europa 

te liberaliseren? 

VERDIEPINGSVRAGEN 

 

7. Europa 

Zoek voor drie landen in Europa uit hoe daar het vervoer geregeld is. Valt het onder 

de verantwoordelijkheid van de overheid of is het een particulier bedrijf? Of een 

combinatie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Docentenblad dossier maatschappijleer 
Aflevering 18 

Doelgroep: havo/vwo klas 4 – 6 

Aansluiting bij examenonderwerpen van het vak maatschappijleer in het 

gemeenschappelijke deel.  

Aflevering 18 

Verzorgingsstaat: Leve de overheid 

Centraal thema in deze aflevering is de rol van de overheid en de 

overheidsbemoeienis. Welke activiteiten worden door wie uitgevoerd? Wat zijn 

bijvoorbeeld de taken van de overheid? Daarbij wordt er aandacht besteed aan de 

historische ontwikkeling. Het voorbeeld van de spoorwegen wordt uitgewerkt en 

getoond.  

Deze aflevering sluit aan bij het lesmateriaal van Prodemos in het kader van 200 

jaar koninkrijk. 

ANTWOORDEN  

 

Kijkvragen  

1a. Privatisering = het overhevelen van taken/productie van de overheid naar de 

marktsector (private sector).  

b. 1) Door concurrentie gaan de prijzen omlaag en de kwaliteit omhoog. 2) Door het 

teveel streven naar winst kan service en kwaliteit omlaag gaan en is er een risico 

op lagere lonen en slechtere arbeidsvoorwaarden voor het personeel. 

2a. Recht om als enige iets te doen of te verkopen. 

b. Wanneer een bedrijf of organisatie een monopoliepositie op de markt heeft, is er 

geen controle op de prijs (tarieven omhoog), de kwaliteit (toch geen concurrentie) 

en de service (in bijvoorbeeld dunbevolkte gebieden geen of minder service).  

3. Hij vindt het treinvervoer in Nederland nog niet efficiënt genoeg (lege of halfvolle 

treinen, teveel lucht). Dit komt omdat de NS, de hoofdvervoerder, niet hoeft te 

zoeken hoe het bedrijf beter kan zijn dan zijn concurrent, want die concurrentie 

bestaat (nog) niet.  

4a. Ziekenhuizen werden gebouwd door vooraanstaande burgers of door kerken.  

b. Onderwijs, uitkeringen, bibliotheek, jongerenwerk, ouderenbond, vervoer 

(gedeeltelijk), ziekenhuizen (gedeeltelijk). 



 

 

 

c. Niet onder volledige verantwoordelijkheid overheid: PTT Post, NS. 

5a. Eigen antwoord. Linkse partijen zijn in het algemeen tegen privatisering, 

rechtse partijen zijn voor. 

b. Linkse partij. 

6. Vrij verkeer (vrije mobiliteit) van 1) producten 2) diensten 3) kapitaal en 4) 

arbeid. 

 

Verdiepingsvragen 

7. Eigen antwoord 

 

 

 


