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Opgave 3 Waar komt de witte woede vandaan?
De ontevredenheid van burgers in de volkswijken
13

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste indicatoren (twee van de volgende):
− Buurtbewoners kennen elkaar niet / weten niet wie naast hen woont.
− Minder buurtbewoners zijn lid van een vereniging.
− Buurtbewoners gaan minder om met hun buren of andere
wijkbewoners.
− Buurtbewoners zeggen zich minder verantwoordelijk te voelen voor
elkaar.
− Meer buurtbewoners zijn ontevreden over de bevolkingssamenstelling
in de wijk.
− Meer buurtbewoners vinden dat mensen in de buurt niet op een
prettige manier met elkaar omgaan.
− Meer buurtbewoners vinden dat ze zich niet meer thuis voelen bij de
mensen die in deze wijk wonen.
per juiste indicator

1

14

maximumscore 1
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
− Interview is een geschikt middel voor het verkennen van meningen
over vooral gevoelige onderwerpen. / om te achterhalen wat de
achtergrond is van de meningen van de respondenten.
− De onderzoekers zullen vaak door willen vragen, wat bij schriftelijke
enquêtes niet mogelijk is.
− Interview is een geschikt middel om te gebruiken als vooronderzoek,
waardoor de onderzoeker zich kan oriënteren op een bepaald
onderwerp.
− Als de onderzoekers een schriftelijke enquête hadden uitgezet, was de
respons waarschijnlijk zeer laag geweest.

15

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
• De steekproef – de selectie van 24 mensen – is zeer klein of niet
aselect gekozen
• De steekproef is daarom waarschijnlijk niet representatief voor de boze
autochtone burgers in de genoemde wijken (de populatie) (en de
resultaten kunnen daarom niet gegeneraliseerd worden naar de gehele
populatie)
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Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (drie van de volgende):
− Articulatiefunctie: de respondenten hebben niet het idee dat hun
problemen via politieke partijen op de politieke agenda terechtkomen
(hoogstens vlak voor verkiezingen).
− Participatiefunctie: de gevestigde politieke partijen zijn (zo blijkt uit de
antwoorden van de respondenten) niet in staat de wijkbewoners te
motiveren zelf in de politiek te participeren.
− Socialisatiefunctie: de gevestigde politieke partijen zijn niet in staat de
negatieve attitudes ten opzichte van de politiek te doorbreken.
− Communicatiefunctie: de boodschap dat politieke partijen opkomen
voor de belangen van de buurtbewoners is niet overgekomen bij de
respondenten. De respondenten hebben vooral het idee dat politieke
partijen opkomen voor zichzelf.
− Aggregatie- of integratiefunctie: de wensen en belangen van de
respondenten lijken in de afweging met andere verschillende meningen
en belangen in het gedrang te komen. / de wensen en belangen van de
respondenten zijn onvoldoende vertaald naar een coherente visie op
de samenleving.
per juiste functie met juiste uitleg
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