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Opgave 5  Verkiezingen en kiezersgedrag 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− de samenwerking in de EU 
− relaties van Nederland met andere landen/staten 
− de economische crisis 
− de eurocrisis 
− de rol van supranationale organisaties 
− macht van grote multinationale bedrijven 
 
Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen als twee antwoorden juist zijn. 
 

 30 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
uitleg ‘de samenwerking in de EU’ 
• De ruimte voor eigen Nederlands beleid wordt door relaties met de EU 

beperkt omdat bevoegdheden aan EU-organen worden overgedragen. / 
Belangrijke beslissingen worden steeds minder in Den Haag genomen 
en steeds meer in Brussel. (Meer dan de helft van de Nederlandse 
wetgeving komt vanuit de Europese Unie) 1 

uitleg ‘eurocrisis’  
• Om de schuldencrisis in het eurogebied te kunnen oplossen, hebben 

de EU-landen afspraken gemaakt om noodlijdende EU-landen 
financieel te steunen en om maatregelen te nemen voor meer 
economische en financiële stabiliteit in het eurogebied. Deze afspraken 
om de eurocrisis te bezweren, beperken de eigen beleidsruimte van de 
regering 1 

 
 31 maximumscore 3 

Juiste conclusie is: 
• Mensen blijven als het ware in dezelfde ‘hoek’ van het politieke 

spectrum met hun stemkeuze. De links-rechts verhouding tussen 
partijen blijft grotendeels gelijk 1 
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Voorbeeld van een juiste uitleg is: 
• Op links zie je dat kiezers zich vooral bewegen tussen de PvdA, SP en 

GroenLinks en D66. Zie bijvoorbeeld het electoraat van de SP: 18 
procent van de kiezers die in 2006 een stem had uitgebracht op deze 
partij wilde nu op de PvdA stemmen en 10 procent overwoog 
GroenLinks. / Of 10 procent van de stemmers op GroenLinks in 2006 
overwoog nu een stem op D66 en 7 procent op de PvdA 1 

• Op rechts zie je dat kiezers zich grotendeels bewegen tussen de VVD 
en de PVV en tussen CDA en VVD. 12 procent van de kiezers die in 
2006 een stem uitbracht op de VVD wilde nu op de PVV stemmen. / En 
van de CDA-stemmers in 2006 was op 6 juni 2010 een kwart van plan 
om op de VVD te gaan stemmen 1 
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