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Opgave 1  Invoering OV-chipkaart 
 

 1 maximumscore 2 
• Het kenmerk dat een collectief goed voor iedereen beschikbaar moet 

zijn  1 
• Als er minder ritten zijn in een bepaald gebied dan zal het openbaar 

vervoer niet meer beschikbaar zijn voor mensen die zich binnen dat 
gebied willen verplaatsen 1 

 
 2 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De PvdA is een sociaaldemocratische partij. Een uitgangspunt van de 
sociaaldemocratie is dat ze opkomt onder andere voor mensen die minder 
goed in staat zijn om zelf aan te sluiten bij de samenleving. Onder de 
groep ouderen zijn er velen die moeite hebben om veranderingen bij te 
benen en daarom is een goede informatievoorziening voor ouderen nodig 
om ze bij de samenleving te houden. Opkomen voor ouderen past dus bij 
de PvdA als sociaaldemocratische partij.  
 
• voor de naam van de stroming 1 
• voor een juist kenmerk 1 
• voor een juiste uitleg 2 
 

 3 maximumscore 4 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
• Een politieke partij probeert haar doelen te bereiken vooral door 

plaatsen te bezetten waar de macht wordt uitgeoefend. Ze probeert 
zelf deel uit te maken van de groep die de politieke beslissingen neemt 2 

of 
• Een politieke partij probeert haar doelen te bereiken met formele 

middelen zoals het indienen van een motie of een amendement, of met 
een informeel middel zoals lobbyen  2 

 
• Een pressiegroep probeert meestal de beslissers te beïnvloeden. De 

pressiegroep kan zich daartoe direct op de beslissers richten maar ze 
kan dat ook doen via de publieke opinie 2 
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Antwoord 
 

Scores 
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 4 maximumscore 4 
Twee van de volgende voorbeelden van juiste kenmerken met juiste 
verwijzing: 
− De kwestie wordt als ongewenst ervaren door een groot aantal 

mensen. Uit de tekst blijkt dat verschillende belangenorganisaties, 
zoals CSO en Rover, zich bezighouden met het probleem. (regel 35 
e.v.) 

− De kwestie wordt als veranderbaar beschouwd. Uit de tekst blijkt dat 
de belangenorganisaties het probleem willen oplossen door de 
strippenkaart nog te behouden. (regels 40 en 41) 

− De kwestie is langs de poortwachters gekomen. Uit de tekst blijkt dat 
de media erover berichten (de publicatie van tekst 1) en dat 
belangenorganisaties zoals CSO en Rover en politieke partijen zich 
ermee bezighouden. (onder andere regel 36 en regels 8-9) 

 

per juist kenmerk  1 
per juiste regelverwijzing 1 
 

Opmerking 
Voor een verwijzing naar de tekst alleen een scorepunt toekennen als deze 
op een juiste wijze gekoppeld is aan een kenmerk. 
 

 5 maximumscore 1 
De barrière die in tekst 1 aan de orde is, dat is de barrière dat er een 
beslissing genomen moet worden over een beleidsmatige oplossing. 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Een belangengroep kan zich in deze fase richten op individuele 

Kamerleden omdat die bij deze barrière deel kunnen nemen aan het 
debat en een stem gaan uitbrengen. 

− Een belangengroep kan zich in deze fase richten op de media omdat 
de wijze waarop de media verslag doen van het probleem en de 
discussie daarover, invloed heeft op de Kamerleden die straks gaan 
stemmen. 

 
Opmerking 
Het antwoord ‘politieke partij’ moet soms fout gerekend worden. Het is niet 
zinvol om je te richten op een politieke partij als organisatie. In deze fase 
van de besluitvorming zal geen congres meer gehouden worden waarin 
een partijstandpunt geformuleerd gaat worden. 
Noemt een kandidaat als antwoord ‘politieke partij’ en geeft hij daarbij de 
volgende invulling van de rol van de politiek partij dan moet het antwoord 
goed gerekend worden: 
Het kan wel zinvol zijn om één of enkele invloedrijke mensen binnen de 
partij te benaderen. Het moeten dan personen zijn die direct invloed 
hebben op de Kamerleden. 
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 7 maximumscore 4 
• Een factor bestaat uit de eigen machtsmiddelen van een groep zoals 

omvang en financiële middelen 1 
• Eén van de volgende voorbeelden uit de tekst: 1 
− De organisatie vertegenwoordigt drie miljoen reizigers. (regel 11) 
− De organisatie bestaat al lang (1971) en heeft dus veel ervaring. (regel 

34) 
 

• Factoren die samenhangen met de verhoudingen binnen de 
pressiegroep zelf zoals de mate van eensgezindheid en de afstand 
tussen de leiding en de leden 1 

• Eén van de volgende voorbeelden uit de tekst: 1 
− Ervaringen van reizigers worden gebruikt om overheden te adviseren. 

(regels 13-16)  
− De doelen van de organisatie zijn helder. (regels 19-33) 
− De organisatie bestaat al lang (1971) en heeft een duidelijke structuur 

(regels 34-46) 
 

 8 maximumscore 2 
• De controle- of waakhondfunctie 1 
• De betrokken journalist stelt samen met de NOS het tekortkomen in het 

functioneren van de OV-chipkaart vast en plaatst het hiermee op de 
politieke agenda 1 

 
 9 maximumscore 3 

De actie is een voorbeeld van burgerlijke ongehoorzaamheid want het 
voldoet aan de volgende drie kenmerken: 
• openlijk de wet overtreden: de SP-er reist met een gekraakte OV-

chipkaart, dat mag niet volgens de wet en hij komt daar openlijk voor 
uit 1 

• op een geweldloze manier: bij het kraken en illegaal reizen wordt geen 
geweld gebruikt 1 

• met het doel om een wet/regeling ter discussie te stellen en niet 
vanwege eigenbelang: de SP vraagt een spoeddebat over de kwestie 1 

 
 

- 3 -

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 




