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Opgave 1  Tweede Kamerverkiezingen 2017 

1 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
 twee van de volgende functies van politieke partijen: rekrutering en 

selectie, participatie, aggregatie 
 bij beide functies informatie uit tekst 1 waaruit blijkt dat de 

ChristenUnie deze vervult 

per functie met gebruik van informatie uit tekst 1 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De ChristenUnie vervult de functie rekrutering en selectie. In tekst 1

wordt gesproken van een kandidatenlijst. Op deze lijst staan 
kandidaten die worden voorgedragen voor het Tweede 
Kamerlidmaatschap 1

• De ChristenUnie vervult de functie participatie. De ChristenUnie
spreekt in het Facebookbericht mensen aan op hun mogelijkheid hun 
stem uit te brengen bij de Tweede Kamerverkiezingen en stelt dat er 
iets op het spel staat. Burgers worden geïnteresseerd om te stemmen 
(op de ChristenUnie) op 15 maart 1 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

2 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat verkiezingen opgevat kunnen 
worden als een strijd om de macht, door:  
- een toepassing van ‘hulpbronnen’ uit het kernconcept macht 1 
-  een toepassing van ‘doelstellingen’ en ‘handelingsmogelijkheden’ uit 

het kernconcept macht 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Verkiezingen kunnen opgevat worden als een strijd om het vermogen

om de hulpbronnen van een staat in te kunnen zetten (zeggenschap 
over de hulpbronnen),  1 

• waarmee de doelstellingen van de partij bereikt kunnen worden en de
handelingsmogelijkheden van andere partijen om hun (andere of 
tegenstrijdige) doelstellingen te bereiken beperkt worden 1 

3 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• informatie uit de regels 46-53 van tekst 2 1 
• een uitleg dat uit deze informatie blijkt dat politieke partijen bij het

online campagnevoeren rekening houden met het referentiekader van
mensen, met het begrip referentiekader 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 2 staat dat met micro-targeting mensen bereikt worden met

een speciale interesse, waardoor alleen de mensen van wie je 
verwacht dat ze openstaan voor je boodschap, het bericht zien 
(r. 46-53) 1 

• Die speciale interesse vormt mede het referentiekader van die
mensen. Als bij het online campagnevoeren berichten bewust 
verstuurd worden naar mensen die openstaan voor je boodschap, 
wordt er dus rekening gehouden met het referentiekader van de 
mensen aan wie je de boodschap verstuurt 1 
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4 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• twee socialisatoren die in de verzuilde samenleving bijdroegen aan het

feit dat er niet veel zwevende kiezers waren 1 
• een uitleg hoe de politieke socialisatie door socialisatoren in de

verzuilde samenleving bijdroeg aan het feit dat er niet veel zwevende
kiezers waren, met een toepassing van het kernconcept politieke
socialisatie 1

b 
• een verklaring voor het feit dat er tegenwoordig meer zwevende

kiezers zijn dan in de verzuilde samenleving, met een toepassing van
het kernconcept individualisering 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• In de verzuilde samenleving kwamen mensen vooral in contact met

mensen en socialisatoren van hun eigen zuil. De media en het
onderwijs zijn voorbeelden van socialisatoren die een rol spelen in de
politieke socialisatie van mensen 1 

• De politieke cultuur en dus de politieke opvattingen, waarden en
normen die mensen overgedragen kregen en overnamen, werden door
de media en het onderwijs behorend bij die zuil uitgedragen. Mensen
kwamen minder in aanraking met andere ideeën. Als sociaaldemocraat
kwam iemand bijvoorbeeld vooral in aanraking met de
sociaaldemocratische ideeën, via het bij de zuil behorende onderwijs,
de media en andere socialisatoren. Dit droeg eraan bij dat mensen niet
snel van politiek standpunt en politieke partij veranderden 1 

b 
• Het proces van individualisering heeft ertoe bijgedragen dat meer

burgers hun politieke zelfstandigheid hebben vergroot waardoor
burgers over het algemeen zelfstandiger een keuze maken voor een
politieke partij, minder afhankelijk van de keuze van de ouders of de
groep of zuil waartoe zij behoren of behoorden. Mensen veranderen
daardoor bij verkiezingen makkelijker dan vroeger van partij 1 
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5 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
• de omschrijving van het kernconcept rationalisering met daarin de

woorden ‘ordenen’, ‘voorspelbaar’, ‘doelgericht’, ‘efficiënt’ en 
‘resultaten’  1 

een uitleg dat er bij het online campagnevoeren van D66 sprake is van 
rationalisering, door: 
• een toepassing van de woorden ‘ordenen’ en ‘voorspelbaar’ uit de

omschrijving van het kernconcept rationalisering en informatie uit 
tekst 2 1 

• een toepassing van de woorden ‘doelgericht’, ‘efficiënt’ en ‘resultaten’
uit het kernconcept rationalisering en informatie uit tekst 2 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Rationalisering is het proces van het ordenen en systematiseren van

de werkelijkheid met de bedoeling haar voorspelbaar en beheersbaar 
te maken en van het doelgericht inzetten van middelen om zo efficiënt 
en effectief mogelijke resultaten te bereiken 1 

• Bij het online campagnevoeren van D66 is sprake van rationalisering,
want uit tekst 2 blijkt dat er sprake is van het ordenen en 
systematiseren van de werkelijkheid omdat het (kiezers)sentiment over 
D66 wordt weergegeven en uitgedrukt in allerlei grafiekjes en tabellen 
(r. 10-17). Aan de hand van deze gegevens kan D66 voorspelbaar 
maken welke acties op sociale media tijdens de verkiezingscampagne 
positief kunnen zijn voor de partij 1 

• Zo kan D66 bijvoorbeeld doelgericht micro-targeting via Facebook als
middel inzetten (r. 46-49) om zo efficiënt mogelijk resultaten te 
behalen, namelijk het winnen van D66-stemmen 1 

6 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
• een kenmerk van de confessionele stroming waarbij de

campagneboodschap uit tekst 3 past 1 
• een uitleg dat de campagneboodschap bij het gekozen kenmerk past,

met een toepassing van dit kenmerk en een voorbeeld uit tekst 3 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De campagneboodschap past bij het kenmerk gespreide

verantwoordelijkheid van de confessionele stroming, 1 
• want uit tekst 3 blijkt dat de leider van de ChristenUnie

overheidsbestuurd onderwijs niet van deze tijd vindt en vindt dat de 
scholen moeten worden teruggegeven aan de ouders, leraren en de 
samenleving. Dit past bij het kenmerk gespreide verantwoordelijkheid 
dat niet de overheid alle zorg op zich moet nemen maar dat mensen en 
organisaties zelf taken en verantwoordelijkheden op zich kunnen 
nemen. (De overheid moet hiervoor de randvoorwaarden scheppen.) 1 
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7 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat een uitleg waarom de boodschap van 
afbeelding 1 past bij het moderne gezin, met:  
• een kenmerk van het moderne gezin dat te herkennen is in

afbeelding 1 1 
• een toepassing van informatie uit afbeelding 1 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• De boodschap past bij het moderne gezin, want een kenmerk van het

moderne gezin is een opvoedingsideaal waarin de ontplooiing van het 
kind en de ontwikkeling van een eigen identiteit centraal staan 1 

• In afbeelding 1 staat dat D66 strijdt voor of heeft gezorgd voor gelijke
kansen / voorlichting over seksuele diversiteit / wettelijke bescherming 
van minderheidsgroepen. Dit sluit aan bij dit ideaal omdat het kinderen 
kan stimuleren om / (juridische) belemmeringen kan wegnemen om 
een eigen identiteit te ontwikkelen 1 

8 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
• een doel om leden van een kostwinnersgezin te overtuigen op de

nieuwe politieke partij te stemmen 1 
• een bijpassend kenmerk van een kostwinnersgezin 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• Stem op …!  … strijdt voor: vermindering van de belasting voor

éénverdieners 1
• kenmerk: een taakverdeling waarbij de man het inkomen verdient en

de vrouw het huishouden en de kinderen verzorgt 1 
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9 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
een uitleg van het dilemma met: 
• het verband tussen ‘stemmen met het hart’ en de omschrijving van het

kernconcept representativiteit 1 
• het verband tussen ‘stemmen met het hoofd’ / strategisch stemmen en

de omschrijving van het kernconcept representativiteit 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• Kiezers moeten een keus maken tussen enerzijds partijen die met hun

standpunten en achtergrondkenmerken het meest overeenkomen met 
die van henzelf, maar die waarschijnlijk geen kans maken om in de 
regering te komen (‘stemmen met het hart’) 1 

• en anderzijds partijen waar mensen wat betreft standpunten en
achtergrondkenmerken minder affiniteit mee hebben maar die een 
grotere kans maken om daadwerkelijk enkele politieke besluiten te 
nemen in een regering die overeenkomen met de wensen van de 
betreffende kiezer (‘stemmen met het hoofd’) 1 

10 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat de afweging die politieke partijen moeten maken 
als zij regeringsdeelname overwegen, met een toepassing van een 
kernconcept bij het hoofdconcept verhouding, anders dan het kernconcept 
macht. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Politieke partijen moeten afwegen in hoeverre zij hun handelen willen 
afstemmen op de andere partijen in de formatie met als doel om een 
regeerakkoord te vormen. Als zij dit willen is er sprake van samenwerking. 
Zij moeten dus afwegen of ze willen samenwerken of dat ze geen 
compromissen willen sluiten.  
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