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Opgave 3 Burgertoppen in de Streuvelse Vallei
19

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een voorbeeld van actieve steun uit de inleiding
• een uitleg dat afname van actieve steun de legitimiteit van de
parlementaire democratie kan aantasten, met een toepassing van het
begrip actieve steun
voorbeeld van een juist antwoord:
• In de inleiding is actieve steun te herkennen. Gebruikmaken van het
stemrecht is een vorm van actieve steun
• Als bepaalde groepen minder gebruikmaken van het stemrecht, kan
dat een teken zijn van verminderde steun van die groepen voor ons
politieke systeem. Dit kan de legitimiteit van de parlementaire
democratie aantasten

20

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een vereiste voor een grootschalige democratie waaraan burgertoppen
wel voldoen: vrijheid van meningsuiting / vrijheid van vereniging of
gelijke rechten voor alle burgers, met daarvan een voorbeeld uit de
inleiding
• een vereiste voor een grootschalige democratie waaraan burgertoppen
niet voldoen: gekozen vertegenwoordiging die de regering controleert /
vrije, eerlijke en regelmatige verkiezingen waarbij
volksvertegenwoordigers worden gekozen, met daarvan een voorbeeld
uit de inleiding
voorbeeld van een juist antwoord:
• Burgertoppen voldoen wel aan de vrijheid van meningsuiting, een
vereiste voor grootschalige democratie. In de inleiding staat namelijk
dat burgers in burgertoppen in open dialoog over maatschappelijke en
politieke kwesties kunnen spreken
• Burgertoppen voldoen niet aan gekozen vertegenwoordiging die de
regering controleert, een vereiste voor grootschalige democratie. In de
inleiding staat namelijk dat deelname aan burgertoppen via loting tot
stand komt
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Antwoord

Scores

maximumscore 1
een juist antwoord bevat:
een uitleg dat burgertoppen, volgens Van Reybrouck, kunnen bijdragen
aan democratisering, met een toepassing van het kernconcept
democratisering en informatie uit de inleiding om dit te illustreren
voorbeeld van een juist antwoord:
In de inleiding staat dat burgertoppen, volgens Van Reybrouck, burgers
een gelijke kans bieden om deel te nemen aan de democratie. Wanneer
burgers met minder macht, zoals lager opgeleiden, door burgertoppen
meer mogelijkheden tot medezeggenschap krijgen, treedt er een
verandering in de machtsverhoudingen op die in het voordeel is van de
degenen met minder macht. Zo kunnen burgertoppen bijdragen aan
democratisering.

22

maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
a
• policy en politics / beleid en machtsstrijd
b
•

•

1

een uitleg dat het kenmerk policy/beleid te herkennen is in wat de
regering doet uit tabel 2 en de ontwikkeling van de tevredenheid
daarover met informatie uit tabel 2
een uitleg dat het kenmerk politics/machtsstrijd te herkennen is in de
aandacht van Kamerleden voor de belangen van machtige groepen
versus het algemeen belang uit tabel 2 en de ontwikkeling van de
tevredenheid daarover met informatie uit tabel 2

voorbeeld van een juist antwoord:
a
• De andere kenmerken van politiek zijn policy en politics
b
•

•

2

1

1

In tabel 2 is het kenmerk policy te herkennen in wat de regering doet,
de beleidskeuzes over hoe de samenleving eruit zou moeten zien en
welke middelen daarvoor nodig zijn. De mate van tevredenheid over
wat de regering doet, lijkt vanaf de meting in 2000 af te nemen en in
2016/’17 weer toe te nemen
In tabel 2 is het kenmerk politics te herkennen in de aandacht van
Kamerleden voor de belangen van machtige groepen versus het
algemeen belang, als machtsstrijd om waardevolle zaken toe te delen.
De tevredenheid daarover schommelt over de jaren. In de metingen
van 1992 en 2000 blijft de tevredenheid gelijk. De tevredenheid
hierover lijkt in 2008/’09 toe te nemen, daarna weer af te nemen en in
2016/’17 weer toe te nemen
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maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een uitleg dat de burgertoppen in de Streuvelse Vallei het
afspiegelingsmodel beter benaderen dan in de gemeenteraden, met
een kenmerk van het afspiegelingsmodel
• een vergelijking van de bevolkingsvertegenwoordiging van de
verschillende leeftijdsgroepen onder de raadsleden en de deelnemers
aan de burgertoppen, met informatie uit tabel 3 daarover
voorbeeld van een juist antwoord:
• In alle gemeenteraden van de drie Streuvelse gemeenten zijn de
jongeren ondervertegenwoordigd, terwijl de ouderen
oververtegenwoordigd zijn. De middengroep loopt minder ver uiteen.
Bij de burgertoppen in deze gemeenten zijn de jongeren ook
ondervertegenwoordigd, maar veel minder. En ouderen zijn bij de
burgertoppen ook oververtegenwoordigd, maar ook veel minder. Bij de
middengroep loopt ook bij de burgertoppen de vertegenwoordiging
minder uiteen
• Het achtergrondkenmerk leeftijd komt in burgertoppen dus beter dan in
de gemeenteraad overeen met de groep die vertegenwoordigd wordt,
namelijk de bevolking. Het afspiegelingsmodel gaat er namelijk van uit
dat de volksvertegenwoordiging een zo goed mogelijke afspiegeling
moet zijn van de bevolking. Hieruit kan geconcludeerd worden dat voor
wat betreft het achtergrondkenmerk leeftijd de burgertoppen in de
Streuvelse Vallei inderdaad het afspiegelingsmodel beter benaderen
dan de gemeenteraad
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maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
• een formulering van een meetbare en eenduidige enquêtevraag om
politieke cohesie van bewoners van de gemeente Streuvel te meten
• twee of meer helder omschreven en elkaar uitsluitende
antwoordmogelijkheden voor de respondent die aansluiten bij de
formulering van de enquêtevraag
• een uitleg dat deze enquêtevraag de politieke cohesie van bewoners
van de gemeente Streuvel meet, met toepassing van het begrip
politieke cohesie
• een uitleg dat de enquêtevraag zowel aan deelnemers, als aan
niet-deelnemers voorgelegd moet worden om het effect van deelname
aan de burgertop op de politieke cohesie van bewoners te kunnen
meten
voorbeeld van een juist antwoord:
• (enquêtevraag) In welke mate voelt u zich betrokken bij kwesties die
in uw gemeente spelen?
• (antwoordmogelijkheden)
A Ik voel mij zeer betrokken bij kwesties die in mijn gemeente spelen.
B Ik voel mij redelijk betrokken bij kwesties die in mijn gemeente
spelen.
C Ik voel mij enigszins betrokken bij kwesties die in mijn gemeente
spelen.
D Ik voel mij niet of nauwelijks betrokken bij kwesties die in mijn
gemeente spelen.
• Met het afnemen van deze enquêtevraag kan politieke cohesie van
bewoners worden onderzocht. De mate van binding met de gemeente
waarin de bewoners wonen, kan gemeten worden door te vragen naar
de mate van ervaren betrokkenheid bij kwesties die in de gemeente
spelen
• Door niet alleen de deelnemers, maar ook niet-deelnemers te vragen
de vragenlijst in te vullen kan nagegaan worden of het wel of niet
deelnemen aan de burgertop de oorzaak is van een verandering in de
mate van politieke cohesie van bewoners van de gemeente Streuvel

1

1

1

1

1
1

1

1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan een enquêtevraag met het woord
‘cohesie’.
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