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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 5  Schoon genoeg! 

15 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− goede arbeidsomstandigheden voor werknemers tegenover goedkope 

arbeid voor werkgevers 
− hoog loon/goede arbeidsvoorwaarden voor werknemers tegenover 

winst/rendement voor werkgevers 
− sociale zekerheid voor werknemers tegenover lage loonkosten voor 

werkgevers 

per juist antwoord 1 

16 maximumscore 2 
• FNV Bondgenoten heeft volgens tekst 4 twee verschillende

hulpbronnen (machtsbronnen) gemobiliseerd om hun doelstellingen 
zoals een gedragscode/nieuwe cao te bereiken. Daarmee wil FNV 
Bondgenoten de handelingsmogelijkheden van de 
opdrachtgevers/werkgevers beperken 1 

• Ze hebben namelijk (1) door middel van stakingen de achterban
gemobiliseerd en (2) door deskundigheid/kennis (bijvoorbeeld ander 
taalgebruik) in te zetten aandacht in de media gekregen 1 

Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als beide manieren om macht uit te 
oefenen genoemd zijn. 

17 maximumscore 2 
• Het proces van democratisering is te herkennen omdat door de

werkwijze zoals het kiezen van een ‘president’ meer mensen betrokken 
worden bij het besluitvormingsproces / er een verschuiving plaatsvindt 
van macht van weinig naar steeds meer mensen 1 

• Deze grotere betrokkenheid van de leden kan het gevoel lid te zijn van
een gemeenschap / de identiteit van de groep versterken en daarmee 
een positief effect hebben op de sociale cohesie 

1 

18 maximumscore 2 
• Door het gebruik van bepaalde woorden (bijvoorbeeld ‘opstand der

onzichtbaren’) door FNV Bondgenoten 1 
• probeerde de vakbond invloed uit te oefenen op de manier waarop (de

invalshoek) hun werkwijze/het conflict in de media werd 
uitgelegd/gepresenteerd 1 
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19 maximumscore 2 
Twee van de volgende: 
− Het publiek stelt zich niet aan alle berichtgeving over de stakingen 

bloot / Het publiek maakt keuzes uit het media-aanbod over de 
stakingen (selectieve blootstelling). 

− Het publiek neemt bij blootstelling alleen bepaalde 
gedeelten/onderdelen van de mediaberichtgeving over de stakingen 
waar (selectieve perceptie). 

− Het publiek onthoudt na de blootstelling alleen bepaalde 
gedeelten/onderdelen van de mediaberichtgeving over de stakingen 
(selectief geheugen). 

per juist antwoord 1 

20 maximumscore 2 
• FNV Bondgenoten: conflictmodel 1 
• CNV Vakmensen: consensusmodel / harmoniemodel / poldermodel 1 
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