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Opgave 3 Macht van pressiegroepen 

15 maximumscore 3 
• Pluralistische theorie over democratie:

De macht is verdeeld over verschillende groepen die eigen belangen 
nastreven en er is open toegang tot het proces van politieke 
besluitvorming. / In de pluralistische theorie hebben de burgers ook 
(naast het kiezen van representanten in bestuurlijke organen) de 
mogelijkheid om actief deel te nemen aan het proces van politieke 
besluitvorming (in politieke partijen, belangengroepen en 
maatschappelijke organisaties). Dit heeft tot gevolg dat er sprake is 
van de spreiding van macht 1 

• Voorbeeld van een juiste uitleg:
Groepen die verschillende belangen vertegenwoordigen nemen actief 
deel aan het politieke proces en proberen de besluitvorming te 
beïnvloeden. Er is sprake van een zekere spreiding van macht 1 

• Citaten waaruit blijkt dat gepraat wordt met het doel om de
besluitvorming te beïnvloeden (één van de volgende):  1 

− “Doordat de … je draagvlak” (regels 10-21 of een deel daarvan) 
− “We praten … inzet gegeven” (regels 52-54) 

16 maximumscore 3 
a 
• Politieke cultuur is het geheel van gewoontes, procedures,

opvattingen, normen, waarden, houdingen en verwachtingen die in een
samenleving bestaan over politiek 1 

b 
• In tekst 6 is het poldermodel/overlegmodel/harmoniemodel te

herkennen 1 
• In tekst 6 benadrukt Wientjes het belang van overleg tussen de sociale

partners om draagvlak te krijgen. Hij zegt dat belangrijke hervormingen
eigenlijk alleen gerealiseerd kunnen worden als dat draagvlak er is. /
Van het pensioenakkoord zegt Wientjes dat het een compromis is, een
resultaat dus van onderhandelen 1 
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18 maximumscore 2 
een van de volgende antwoorden:  
− De tunnel is ondergronds dus wat daar gebeurt onttrekt zich aan de 

openbaarheid. Democratie is gebaat bij openbaarheid. 
− Er is sprake van ongelijke toegang tot de politieke arena. Werkgevers 

hebben een eigen tunnelverbinding. Die hebben anderen niet. 

19 maximumscore 3 
• Overeenkomst: in beide gevallen wordt de wet overtreden 1 
• Verschillen zijn (twee van de volgende): 2 
− Bij criminaliteit staat meestal eigenbelang voorop terwijl het bij 

burgerlijke ongehoorzaamheid gaat om het algemeen belang of
gewetenskwesties.

− Burgerlijke ongehoorzaamheid is gebaat bij openbaarheid, criminaliteit 
niet.

− Burgerlijke ongehoorzaamheid is per definitie geweldloos, criminaliteit 
vaak niet.

17 maximumscore 4 
a 
De criteria zijn: 
• Behorend bij het establishment of niet 1 
• Hecht georganiseerd/geïnstitutionaliseerd of niet 1 

b 
• De achterban van VNO-NCW maakt deel uit van het establishment en

de deelnemers van Occupy-beweging niet 1 

• De VNO-NCW is een hechte organisatie en de Occupy-beweging niet 1 
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