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Opgave 1 Verkiezingen in Caribisch Nederland 

1 maximumscore 1 
Voorbeeld van een hypothese is: 
Mensen die zijn gaan stemmen zeggen vaker dat de campagne nuttig was 
dan mensen die niet zijn gaan stemmen. 

2 maximumscore 1 
Het totaal aantal stemmen dat in Caribisch Nederland te behalen valt  
is zeer klein. (Alle Caribische stemmers bij elkaar leveren niet genoeg 
stemmen op voor één zetel.) 

3 maximumscore 2 
• Die percentages zijn zo verschillende omdat de te onderzoeken

populaties van Saba en Bonaire zo verschillend van omvang zijn 1 
• Bij een kleine populatie zoals op Saba, heb je een groter percentage

nodig om eenzelfde mate van betrouwbaarheid te verkrijgen / om de 
uitkomst te mogen generaliseren 1 

Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

4 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De band die een kandidaat heeft met alle kiesgerechtigden die op hem

kunnen stemmen is dat ze uit hetzelfde district komen 1 
• Dat stimuleert kandidaten om zich vooral te profileren op de

districtsbelangen omdat daarmee de meeste stemmen te vergaren zijn 1 

5 maximumscore 2 
Als kiesdistricten de grootte moeten hebben van de kiesdeler dan wordt 
Caribisch Nederland toegevoegd aan een district waarin ze een 
minderheid zullen vormen. Ze kunnen dan ook binnen dat district geen 
zware stempel op de uitslag drukken. (Bij een opkomst van 80% is de 
kiesdeler ongeveer 65.000. Dat is veel hoger dan de 12.898 
kiesgerechtigden in Caribisch Nederland.) 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

6 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste manieren zijn: 
− lid worden van een politieke partij  
− op de eilanden een afdeling van een politieke partij oprichten 
− lobbyen bij of contact zoeken met autoriteiten/politici/partijen 
− massamedia inschakelen op het moment dat onderwerpen aan de orde 

zijn waarbij Caribische belangen in het geding zijn (Dat werkt vooral 
wanneer het Caribisch belang het Nederlandse belang raakt.) 

De genoemde manieren kunnen op de volgende wijze eraan bijdragen dat 
Caribische belangen meegewogen worden in de besluitvorming in Den 
Haag: 
− Een partijlid of een afdeling van een partij kan de aandacht van de 

partij op het belang richten. De partij kan het inbrengen in de 
besluitvorming. 

− Door te lobbyen kan de aandacht van betrokkenen bij de 
besluitvorming op de Caribische belangen gevestigd worden. 

− Via de media kunnen Caribische belangen ingebracht worden in het 
publieke en politieke debat. 

Voor het noemen van een juiste manier 1 
Voor een juiste bijbehorende wijze van bijdragen 1 

7 maximumscore 2 
• De wijze waarop respondenten verkregen zijn kan van invloed zijn.

Het is immers mogelijk dat mensen die wel gestemd hebben meer 
bereidheid toonden om mee te doen met het onderzoek dan mensen 
die niet gestemd hebben en daardoor kunnen de mensen die wel 
gestemd hebben oververtegenwoordigd zijn 1 

• Dat de respondent face-to-face geïnterviewd werd kan van invloed zijn.
Tegenover een enquêteur die lijfelijk bij je staat kan het verleidelijk zijn 
om een sociaal wenselijk antwoord te geven en daarom zou vaker het 
antwoord ‘ja’ gegeven kunnen zijn  1 
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