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Opgave 5 Opiniepeilingen
21

maximumscore 2
Als twee gebeurtenissen kort op elkaar volgen dan lijkt het soms dat de
ene gebeurtenis de andere heeft veroorzaakt en dat er dus sprake is van
causaliteit. Bijvoorbeeld als een politicus uitgebreid in het nieuws komt en
als meteen daarna zijn partij stijgt of daalt in een peiling. Het in het nieuws
komen van de politicus lijkt dan de oorzaak te zijn van de verandering in
de peiling maar die verandering in de peiling kan ook een andere oorzaak
hebben.
Zolang de oorzakelijkheid niet expliciet is aangetoond, kan het optreden
van veranderingen bij meerdere variabelen ook slechts een correlatie zijn
waarbij de ene gebeurtenis geen invloed heeft op de andere. Het te snel
koppelen van een uitkomst van een peiling aan een actuele gebeurtenis
leidt in zo’n geval tot een onjuistheid.
•
•
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juist gebruik van de begrippen correlatie en causaliteit
juiste argumentatie

1
1

maximumscore 3
• (voorbeeld van juiste norm) De Telegraaf: het moet aansluiten bij de
belangstelling van de lezer
• (voorbeeld van juiste norm) NRC: het moet wetenschappelijk
verantwoord zijn
• de socialisatiefunctie
maximumscore 2
• ontzuiling/ontideologisering/individualisering
• voorbeelden van een uitleg:
− In de verzuilde samenleving veranderden mensen minder snel van
politieke opvatting. Het hebben van eenzelfde opvatting was
onderdeel van wat de mensen binnen een zuil met elkaar verbond.
Door de ontzuiling werd deze band minder belangrijk en kregen
mensen meer mogelijkheden om van politieke opvatting te
veranderen.
− Veel mensen laten zich nu bij hun politieke keuzes leiden door
algemene denkkaders die veel minder uitgewerkt zijn dan de oude
ideologieën die in het verleden meer leidend waren. Het
veranderen van politieke opvatting betekende vroeger dat je van
ideologie moest veranderen. Het aanpassen van een deel van je
denkkader gaat makkelijker.
− Individualisering geeft mensen meer ruimte om hun eigen gang te
gaan en zich minder gelegen te laten liggen aan wat anderen ervan
vinden. Verandering van standpunt is daardoor makkelijker
geworden.
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