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Opgave 4 Hoe betrokken zijn Nederlanders?
12

maximumscore 3
• Uit tabel 1 is bij de meeste soorten van maatschappelijke participatie
en betrokkenheid af te lezen dat hoogopgeleiden (dus met relatief
meer cultureel kapitaal) meer dan het landelijk gemiddelde
maatschappelijk participeren en betrokken zijn en laagopgeleiden (dus
met relatief minder cultureel kapitaal) minder dan het landelijk
gemiddelde maatschappelijk participeren en betrokken zijn
• Hoogopgeleiden zullen hierdoor beter hun eisen en belangen kenbaar
kunnen maken bij politici dan laagopgeleiden
• Dit kan ertoe leiden dat er bij politieke besluiten onvoldoende rekening
wordt gehouden met de eisen en belangen van laagopgeleiden / dat
laagopgeleiden zich niet herkennen in politieke besluiten. Er is dan
sprake van een geringe representativiteit van politieke besluiten
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Uit tabel 1 is af te lezen dat hoogopgeleiden (dus met relatief meer
cultureel kapitaal) meer dan het landelijk gemiddelde politiek
geïnteresseerd zijn en laagopgeleiden (dus met relatief minder
cultureel kapitaal) minder dan het landelijk gemiddelde politiek
geïnteresseerd zijn
Meer politieke interesse bij hoogopgeleiden kan tot gevolg hebben dat
er bij hoogopgeleiden meer electorale participatie (het stemmen bij
verkiezingen) is dan bij laagopgeleiden. Dit kan ervoor zorgen dat de
volksvertegenwoordiging geen goede representatie is van de bevolking
Een geringe representatie kan ertoe leiden dat er bij politieke besluiten
onvoldoende rekening wordt gehouden met de eisen en belangen van
laagopgeleiden / dat laagopgeleiden zich niet herkennen in politieke
besluiten. Er is dan sprake van een geringe representativiteit van
politieke besluiten
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Eén van de volgende:
− Volgens de ontwikkelingstheorie is brede/directe politieke participatie
wenselijk omdat besluiten zo berusten op de wil van de meerderheid
van de bevolking. Volgens de instrumentele theorie is brede/directe
politieke participatie juist onwenselijk omdat het een gevaar kan zijn
voor de stabiliteit van het politieke systeem.
− Volgens de ontwikkelingstheorie is politieke participatie naast een
middel ook een doel op zich omdat burgers er veel van leren en hun
zelfvertrouwen en bekwaamheid om te participeren toenemen
(democratisch burgerschap). Volgens de instrumentele theorie is
politieke participatie alleen een middel om tot besluiten te komen
omdat door te stemmen mensen de gekozen politici een aanwijzing
geven voor de inrichting van het beleid.
− De ontwikkelingstheorie heeft veel vertrouwen in burgers om
breed/direct politiek te participeren omdat burgers hiertoe in staat zijn.
De instrumentele theorie heeft weinig vertrouwen in burgers om
breed/direct politiek te participeren omdat burgers hiertoe onvoldoende
in staat zijn.
Opmerking
Geen scorepunten toekennen aan alleen een juist kenmerk van de
ontwikkelingstheorie of instrumentele theorie.
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• Een meer geïndividualiseerde samenleving is te herkennen omdat
volgens tekst 3 de deelnemers in de buurttuingroepen meer meedoen
op basis van een persoonlijke keuze die makkelijker ongedaan
gemaakt kan worden / op vrijwillige basis
• Sociale cohesie is te herkennen omdat volgens tekst 3 de deelnemers
het gevoel hebben dat ze een beroep op elkaar kunnen doen /
onderdeel uitmaken van een groep of gemeenschap
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