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Opgave 1  De functies van politieke partijen 

 
 1 maximumscore 4 

Andere functies van politieke partijen zijn: 
 

− Aggregatie- of integratiefunctie 
Eén van de volgende citaten: 
• “(…) de afweging van verschillende meningen en belangen in een 

coherente visie op de publieke zaak.” (regels 10-13 van tekst 1) 
• “Waar vroeger politieke partijen de georganiseerde - verzuilde - 

samenleving representeerden staan zij nu voor de opgave een 
gefragmenteerde samenleving van gefragmenteerde burgers te 
representeren en dat is lastig.” (regels 47-53) 
 

− Selectiefunctie of rekruteringsfunctie 
Eén van de volgende citaten: 
• “Zo hebben veel politieke partijen vooral op lokaal niveau steeds 

meer moeite met het vinden van geschikte kandidaten voor (lokale) 
lijsten.” (regels 22-25)  

• “Hoe dan ook is het voortbestaan van de representatieve 
democratie niet denkbaar zonder politieke partijen waarin 
geregistreerde leden en donateurs reële invloed uit kunnen 
oefenen op (het programma), kandidatenlijsten en de keuze van de 
partijleider.” (regels 71-77) 

• “Die donateurs moeten dan wél reële invloed uit kunnen oefenen 
op het programma, kandidatenlijsten en de keuze van de 
partijleider.” (regels 88-91) 
 

− Participatiefunctie  
Eén van de volgende citaten: 
• “Het ledental van politieke partijen is tussen 1993 en 2003 met 

ruim 17 procent gedaald. Anno 2009 is nog slechts 2,5 procent van 
de kiesgerechtigden lid van een politieke partij en naar schatting is 
circa vijftien procent daarvan binnen de politieke partij in enigerlei 
vorm actief, …” (regels 32-39) 

• “Hoe dan ook is het voortbestaan van de representatieve 
democratie niet denkbaar zonder politieke partijen waarin 
geregistreerde leden en donateurs reële invloed uit kunnen 
oefenen op het programma, kandidatenlijsten en de keuze van de 
partijleider.” (regels 71-77) 
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− Articulatiefunctie 
(Ook goed: representatiefunctie of agenderingsfunctie, zie blz. 27 en 
29 uit rapport ‘Democratie vereist partijdigheid van de Raad voor het 
openbaar bestuur’, 2009) 
Eén van de volgende citaten: 
• “Partijen zijn hun ‘alleenrecht’ op de representatie van het volk 

kwijtgeraakt. Het gaat om het aan de orde stellen en benoemen 
van vraagstukken die in de samenleving leven: het oppakken van 
de problemen en preferenties van groepen in de bevolking, de 
politieke partij als ‘oog en oor’ van de samenleving.” (regels 54-62) 

• “Waar vroeger politieke partijen de georganiseerde - verzuilde - 
samenleving representeerden staan zij nu voor de opgave een 
gefragmenteerde samenleving van gefragmenteerde burgers te 
representeren en dat is lastig.” (regels 47-53) 

• “Hoe dan ook is het voortbestaan van de representatieve 
democratie niet denkbaar zonder politieke partijen waarin 
geregistreerde leden en donateurs reële invloed uit kunnen 
oefenen op het programma, …” (regels 71-76) 

 
per juiste functie met bijbehorend juist citaat 1 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist citaat zijn (één van de volgende) : 
− “Zo hebben veel politieke partijen vooral op lokaal niveau steeds meer 

moeite met het vinden van geschikte kandidaten voor (lokale) lijsten.” 
(regels 22-25)  

− “Het ledental van politieke partijen is tussen 1993 en 2003 met ruim 17 
procent gedaald. Anno 2009 is nog slechts 2,5 procent van de 
kiesgerechtigden lid van een politieke partij en naar schatting is circa 
vijftien procent daarvan binnen de politieke partij in enigerlei vorm 
actief” (regels 32-39) 

 
Voorbeeld van een juiste uitleg is:  
− Bij politieke cultuur gaat het om opvattingen, normen, waarden, 

houdingen en verwachtingen die in een samenleving bestaan over 
politiek. 
Uit de verminderde bereidheid van burgers om zich kandidaat te stellen 
voor verkiezingslijsten of uit daling van de belangstelling voor het 
lidmaatschap van een politieke partij kan men opmaken dat de houding 
ten opzichte van de politiek is gewijzigd. 

 

voor een juist citaat met een juiste uitleg 2 
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