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Opgave 3  Nexitverlangens 

10 maximumscore 2 
• de Europese Centrale Bank 1 
• De Europese Centrale Bank is een supranationale instelling. De

afzonderlijke deelnemende landen hebben hun soevereiniteit met
betrekking tot de waarde en dergelijke van hun betaaleenheid,
overgedragen aan de Europese Centrale Bank 1 

11 maximumscore 4 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Citaat: “Twee partijen (…) van de massa.” (regels 28-35)

Kenmerk: afkeer van het establishment van de gevestigde partijen / de 
culturele, de economische en de politieke elite  1 

• Uitleg: in het exploiteren van het onbehagen over de EU en het
pleidooi voor een Nexit wordt stelling genomen tegen standpunten van 
de gevestigde partijen  1 

of 
• Citaat: “Twee partijen (…) van de massa.” (regels 28-35)

Kenmerk: de wil van ‘het volk’ is belangrijk 1 
• Uitleg: partijen die het niet eens zijn met PVV en VNL kunnen heel

negatief worden neergezet als ‘vijanden van het volk’ 1 

• Citaat: “Ik zou Kelder (…) zei hij.” (regel 56-58)
Kenmerk: er wordt vaak een beroep gedaan op eenheid en
vaderlandsliefde / nationalisme 1 

• Uitleg: wie vaderlandsliefde erg belangrijk vindt, die zal zijn politieke
tegenstanders in diskrediet brengen door ze als landverraders af te
schilderen 1 

12 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Framing is het proces waarin een gebeurtenis vanuit een bepaald

perspectief wordt benaderd / is de wijze waarop een onderwerp wordt 
gepresenteerd en geïnterpreteerd in de mediaberichtgeving 1 

• De achterliggende redeneerwijze kan geanalyseerd worden met behulp
van de volgende elementen (twee van de volgende): 2 
− probleemdefinitie 
− oorzaken en gevolgen 
− moreel oordeel  
− aanbevelingen/oplossingen 

per juist element 1 
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13 maximumscore 3 
• In de Europese Raad is de Nederlandse regering vertegenwoordigd via

de minister-president die daar kan meepraten en meebeslissen. In de 
Europese Raad kan de regering daarom zelf iets inbrengen 1 

• In het Europees Parlement heeft niemand van de Nederlandse
regering zitting. Daar zitten volksvertegenwoordigers en die maken 
geen deel uit van de regering 1 

• In de Europese Commissie zit een Commissaris die weliswaar uit
Nederland komt maar die Commissaris wordt geacht om niet het 
landsbelang maar het Europees belang te behartigen. De regering 
heeft hier formeel zelf dus geen inbreng  1 
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