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Opgave 2 De publieke opinie over politiek en overheid
9

maximumscore 1
Door middel van een referendum kunnen kiezers over sommige belangrijke
beslissingen zelf stemmen. Vanuit de ontwikkelingsvisie/-theorie zal dit
vooral als wenselijk worden gezien omdat door burgers te laten
(mee)beslissen er besluiten kunnen worden genomen die daadwerkelijk
berusten op de wil van de meerderheid van de bevolking.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen de juiste visie en/of alleen een
kenmerk van een referendum.

10

maximumscore 1
Door middel van een referendum kunnen kiezers over sommige belangrijke
beslissingen zelf stemmen. Vanuit de instrumentele visie/theorie zal dit
vooral als onwenselijk worden gezien omdat als besluitvorming aan
gewone burgers wordt overgelaten dit de stabiliteit van het politieke
systeem in gevaar kan brengen / besluitvorming het beste aan gekozen en
deskundige bestuurders kan worden overgelaten.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen de juiste visie en/of alleen een
kenmerk van een referendum.
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maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
per verschil (maximaal 2) juist gebruik van politicologisch kernconcept
per verschil geven van juiste verklaring met behulp van tabel 2 (indien
politicologisch kernconcept juist genoemd)
voorbeeld van een juist antwoord:
• Uit tabel 2 blijkt dat lager opgeleiden het meer dan hoger opgeleiden
eens zijn met de stelling dat het goed zou zijn als het bestuur van het
land werd overgelaten aan enkele krachtige leiders. Dit verschil in
houding zou verklaard kunnen worden door verschillen in politieke
socialisatie
• Verschillen in bijvoorbeeld cultureel kapitaal van de ouders kunnen van
invloed zijn op de houding ten opzichte van het gewenste bestuur
in de samenleving. Ouders met weinig cultureel kapitaal kunnen vinden
dat het goed zou zijn als het bestuur van het land werd overgelaten
aan enkele krachtige leiders. Die houding kan worden overgedragen
aan hun kinderen
• Uit tabel 2 blijkt dat lager opgeleiden het meer dan hoger opgeleiden
eens zijn met de stelling dat de overheid onvoldoende doet voor
mensen zoals zij. Dit verschil in mening kan verklaard worden door
verschillen in macht
• Lager opgeleiden beschikken in het algemeen over minder
machtsmiddelen zoals sociaal en economisch kapitaal om invloed uit
te oefenen op hun persoonlijke situatie (bijvoorbeeld materiële
zekerheid) dan hoger opgeleiden. Dit kan ervoor zorgen dat lager
opgeleiden vinden dat de overheid onvoldoende voor hun belangen
opkomt
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Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen noemen van juiste gegevens uit
tabel 2.
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maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
• juist gebruik van sociologisch kernconcept
• gebruik van juist gegeven uit tabel 1 (indien kernconcept juist gebruikt)
• juist gebruik van politicologisch kernconcept
• gebruik van juist gegeven uit tabel 2 (indien kernconcept juist gebruikt)
voorbeeld van een juist antwoord:
verhoudingsvraagstuk
• In tabel 1 wordt een verhoudingsvraagstuk beschreven omdat een
groot deel van de respondenten vindt dat de burgemeester moet
worden gekozen door de inwoners van de gemeente
• De wens om de burgemeester te kunnen kiezen kan opgevat worden
als een wens om burgers meer macht te laten uitoefenen, omdat het
kiezen van de burgemeester het vermogen van burgers kan vergroten
om invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming
bindingsvraagstuk
• In tabel 2 wordt een bindingsvraagstuk beschreven omdat lager
opgeleiden ten opzichte van hoger opgeleiden in beperkte mate
vertrouwen hebben in de rechtspraak
• Het hebben van vertrouwen in de rechtspraak kan gezien worden als
een indicator van de mate van sociale cohesie omdat het iets zegt over
de mate van binding die burgers hebben met deze institutie
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Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juist gegeven uit tabel 1 of 2
en/of alleen het noemen van een kernconcept.
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