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Scores

Opgave 4 Zwevende kiezers
15

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Personen die zichzelf aanmelden om deel te nemen aan een dergelijk
onderzoek hebben waarschijnlijk een meer dan gemiddelde interesse in
politiek. Het is mogelijk dat een groep mensen met een meer dan
gemiddelde politieke interesse ook afwijkt van de gemiddelde Nederlander
met betrekking tot de politieke voorkeur en dat is dus niet representatief.

16

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• De kiezer die zweeft tussen VVD en CDA blijft trouw aan zijn opvatting
dat de overheid niet al te veel bemoeienis met de economie moet
hebben
• De kiezer die zweeft tussen PvdA en GroenLinks blijft trouw aan zijn
opvatting dat de overheid actief moet ingrijpen in de economie om
gelijke kansen te bevorderen

17

maximumscore 2
Pragmatisme houdt in dat partijen zoeken en streven naar praktisch
haalbare oplossingen voor politieke vraagstukken, zonder rekening te
houden met ideologische beginselen. Per situatie wordt nagegaan wat op
dat moment de beste en meest haalbare aanpak is. Zowel rechtse als
linkse ideeën worden niet bij voorbaat uitgesloten en daarom is D66
aantrekkelijk voor zowel linkse als rechtse kiezers.

18

maximumscore 2 altijd toekennen *
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):
Beide partijen waren
− tegen meer marktwerking / hogere eigen bijdragen / meer
bezuinigingen in de zorg
− tegen verhoging van de pensioenleeftijd
− tegen het uit handen geven van meer macht aan Europa
− wantrouwend tegenover de elite
− tegen steun aan de mediterrane landen om de euro in stand te houden
− tegen aanpassing van het ontslagrecht
per juiste overeenkomst

1

1

1

* Toelichting:
Deze vraag is niet gebaseerd op de syllabus maatschappijwetenschappen.
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19

maximumscore 2
Voorbeeld van een goed antwoord is:
Een politieke partij moet het belang van regeringsdeelname afwegen tegen
het belang van het vasthouden aan de eigen standpunten. Als een partij
deelneemt aan de regering dan kan ze waarschijnlijk meer van haar ideeën
realiseren maar als ze daarvoor te veel van haar standpunten moet
loslaten dan loopt ze kans dat haar aanhang wegloopt.

20

maximumscore 5
Voorbeeld van een goed antwoord is:
Politieke socialisatie is het proces waarin waarden, normen, houdingen en
gedragswijzen die een rol spelen bij het politieke functioneren van een
individu worden overgedragen.
Bij de politieke socialisatie spelen onder andere de media een rol. De
media in de verzuilde samenleving waren voor de jaren 70 meer gericht op
de leden van één bepaalde zuil. De informatie die ze gaven bevestigden
de juistheid van de visie van die eigen zuil. Mensen kwamen daardoor
minder in aanraking met andere ideeën en hun eigen gelijk werd telkens
door de media bevestigd. Media droegen er op deze wijze aan bij dat
mensen niet snel van politiek standpunt veranderden.
Ook het onderwijs, dat voor de jaren 70 sterker verzuild was dan na die
tijd, is belangrijk voor de politieke socialisatie. Zaken die al op jonge
leeftijd worden aangeleerd, veranderen vaak niet meer. De politieke ideeën
die bij een zuil hoorden werden vóór de jaren 70 tijdens de hele periode
dat onderwijs gevolgd werd overgedragen.
•
•
•

21

voor het omschrijven van politieke socialisatie
voor het noemen van de socialiserende instituties (maximaal 2)
voor het goed uitleggen van de rol van de socialiserende instituties

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):
− Politieke partij: nagaan of haar optreden aanslaat bij burgers en
besluiten om op dezelfde voet door te gaan of haar standpunten en
formuleringen te wijzigen / houding in debatten met andere partijen
continueren of veranderen.
− Regering: nagaan of haar beleid kan rekenen op voldoende steun van
de bevolking.
− Kiezer: kan zichzelf positioneren ten opzichte van medeburgers / kan
bij verkiezingen besluiten om strategisch te gaan stemmen.
− Politiek commentator: verwerkt deze informatie bij het bedenken van
commentaren.
per juist antwoord
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• Het gegeven dat een coalitie bestaande uit VVD en PvdA geen
meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Dat kun je aflezen uit kolom 3
• Ieder wetsvoorstel dat alleen maar de steun heeft van de
coalitiepartijen zou in de Eerste Kamer tegengehouden kunnen worden
/ De regering wordt bij de behandeling van haar plannen in de Eerste
Kamer afhankelijk van de steun van niet-regeringspartijen

1

1

maximumscore 3
Drie van de volgende kenmerken:
− de situaties werden als ongewenst ervaren door een groot aantal /
groepen mensen (al of niet georganiseerd) of door gezaghebbende
instellingen en organisaties;
− de negatief beoordeelde situatie riep hevige emoties op en kwam vaker
voor;
− de situatie werd als veranderbaar beschouwd;
− de onderwerpen kregen volop aandacht in de media en kwamen langs
de zogeheten poortwachters;
− er was voldoende ruimte op de politieke agenda.
per juist kenmerk

1

maximumscore 2
• Het recht van initiatief
• De wetgevende taak

1
1

maximumscore 2
• De omzetting/conversie/beleidsbepaling
• Het voorstel is al in behandeling. De agendavorming heeft al
plaatsgevonden en het besluit moet nog genomen worden. Dit is dus
de (beleidsbepaling in de) omzettingsfase
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