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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3  Het einde van Streuvel? 

8 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat een referendum een politieke institutie is, met gebruik van: 
− het kernconcept politieke institutie 
− een voorbeeld uit de inleiding van de opgave 

voorbeeld van een juist antwoord: 
− Een referendum is een politieke institutie omdat er sprake is van 

wettelijke en dus geformaliseerde regels voor burgers. Deze regels 
bepalen de verhouding tussen burgers en de gemeenteraad bij 
politieke besluitvorming.  

− Een voorbeeld van een dergelijke regel is het minimumaantal 
handtekeningen om een referendum te kunnen organiseren. 

indien gebruik van kernconcept en voorbeeld uit inleiding juist 2 
indien alleen gebruik van kernconcept juist 1 
indien alleen voorbeeld uit inleiding juist 0 

9 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een argument om de gemeentelijke herindeling wel door te voeren, met: 
• een voorbeeld uit de inleiding van de opgave 1 
• het noemen en gebruik van een kernconcept 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de inleiding van de opgave staat dat door de gemeentelijke

herindeling de nieuwe gemeente meer financiële middelen heeft om 
zorg te bieden aan kwetsbare groepen in de twee gemeenten, zoals 
aan mensen met langdurige schulden 1 

• Door de herindeling kunnen de gemeenten Streuvel en Lage Zoerden
hun beleid voor onder andere de zorg van kwetsbare groepen 
financieel beter op elkaar afstemmen. Er is dan sprake van 
samenwerking. 1 
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10 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een argument op grond van tabel 2 voor de gemeenteraad om de uitslag 
van het referendum over te nemen, met: 
− een voorbeeld uit tabel 2 
− gebruik en noemen van een kernconcept bij het hoofdconcept 

verandering 

voorbeeld van een juist antwoord: 
− Uit tabel 2 blijkt dat een meerderheid van degenen die gestemd 

hebben tegen een gemeentelijke herindeling is.  
− Door de uitslag van het referendum over te nemen en dus af te zien 

van de gemeentelijke herindeling geeft de gemeenteraad burgers een 
grotere inspraak bij politieke besluiten. Het is daarmee een indicatie 
van een verandering van de machtsverhouding van burgers ten 
opzichte van de gemeenteraad. Een verandering van 
machtsverhouding door grotere inspraak is onderdeel van 
democratisering. 

indien argument met gebruik van voorbeeld uit tabel 2 en kernconcept juist 2 
indien argument met alleen gebruik van kernconcept juist 1 
indien argument met alleen gebruik van voorbeeld uit tabel 2 juist 0 
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11 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg in welke reden uit tabel 3 een kernconcept bij het

hoofdconcept binding is te herkennen, met gebruik en noemen van een 
kernconcept bij het hoofdconcept binding 1 

• een uitleg in welke andere reden uit tabel 3 het begrip collectieve
identiteit is te herkennen, met gebruik van een omschrijving van het 
begrip collectieve identiteit 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tabel 3 staat dat een groep tegenstemmers van mening is dat door

de gemeentelijke herindeling een nieuwe gemeenteraad onvoldoende 
zal opkomen voor de belangen van Streuvelaars. Als er in een nieuwe 
gemeenteraad minder rekening zou worden gehouden met de 
belangen van de inwoners van Streuvel, kunnen politieke besluiten 
minder overeenkomen met de eisen en wensen van de kiezers uit 
Streuvel die gemeenteraadsleden vertegenwoordigen. Deze vrees 
voor minder representativiteit is dus een reden geweest om tegen te 
stemmen 1 

• In tabel 3 staat dat een groep tegenstemmers van mening is dat door
de gemeentelijke herindeling het eigen karakter van Streuvel verloren 
gaat. Het karakter is een indicatie van de collectieve identiteit van 
Streuvel. Het eigene van een plaats wordt mede bepaald door wat de 
inwoners als kenmerkend en blijvend beschouwen, zoals de Streuvelse 
zomerfeesten. De vrees voor een verlies van de identiteit van Streuvel 
is dus een reden geweest om tegen te stemmen 1 
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