
www.examenstick.nl www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen vwo  2021-I 

Opgave 1  De nieuwe politieke partij DENK 

1 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een toepassing van het begrip tertiaire socialisatie en sociale media

als voorbeeld uit tekst 1 1 
• een uitleg dat DENK kan bijdragen aan de politieke socialisatie van

jonge kiezers, met een toepassing van het kernconcept politieke 
socialisatie 1

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 1 staat dat DENK jonge kiezers mobiliseert via sociale media

(r. 3-4). Sociale media vormen een onpersoonlijke/anonieme band 
tussen jonge kiezers en DENK. Dus is er bij de socialisatie van jonge 
kiezers door DENK via sociale media sprake van tertiaire socialisatie 1 

• Op deze manier kan DENK politieke waarden en handelingspatronen
overdragen, zoals gaan stemmen, die jonge kiezers zich eigen kunnen 
maken. Dus kan DENK bijdragen aan de politieke socialisatie van 
jonge kiezers 1 

Vraag  Antwoord Scores 

1
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Vraag Antwoord Scores 

2 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat DENK mogelijkheden biedt voor de normatieve

identificatie van een bepaalde groep kiezers, met een toepassing van 
het begrip normatieve identificatie  1 

• informatie uit tekst 1 om normatieve identificatie te illustreren 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De gemiddelde DENK-stemmer combineert conservatieve en

progressieve waarden en normen die andere bestaande politieke 
partijen niet vertegenwoordigen (r. 10-13)  / De DENK-stemmer heeft 
een heel eigen ideologisch profiel dat overeenkomt met de partij DENK 
(r. 50-55) 1 

• De groep DENK-stemmers heeft, doordat DENK aan de verkiezingen
meedoet, de mogelijkheid om de eigen normen en waarden, die 
overeenkomen met die van de partij DENK, in het politieke domein in 
te brengen. Daardoor biedt DENK mogelijkheden voor de normatieve 
identificatie van deze groep kiezers 1 

3 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• een uitleg van wat DENK als poortwachter kan doen, met een

toepassing van een kenmerk van het begrip poortwachter en daarvan
een voorbeeld uit tekst 1 1 

b 
• de fase invoer/input (van het systeemmodel) 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• DENK kan er als poortwachter voor zorgen dat eisen van

DENK-stemmers op de politieke agenda komen, zoals het stoppen van
etnisch profileren door de politie (r. 36-37) 1 

b 
• Het inbrengen van een dergelijke eis door de poortwachter in het

politieke besluitvormingsproces behoort tot de fase van invoer van
eisen uit de samenleving in het politieke systeem 1 
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Vraag Antwoord Scores 

4 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• actieve steun, met informatie uit tekst 1 om actieve steun te illustreren 1 
• de afhankelijke variabele 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In figuur 1 is actieve steun te herkennen in het percentage stemmen op

DENK op de y-as. Stemmen, oftewel gebruikmaken van het stemrecht, 
is een vorm van actieve steun  1 

• Het percentage stemmen op DENK is de afhankelijke variabele 1 

5 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• een beschrijving van de correlatie in figuur 1 of figuur 2, met de

formulering: Hoe …, des te … 1 
b 
• een uitleg dat de richting van de correlatie van figuur 1 positief is en

dat de richting van de correlatie van figuur 2 negatief is, met een
toepassing van het begrip correlatie en daarover informatie uit figuur 1
en figuur 2 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• Hoe groter het percentage Turkse Nederlanders in een Rotterdamse

buurt, des te meer bewoners uit die buurt op DENK hebben gestemd
(figuur 1). / Hoe groter het percentage autochtone Nederlanders in een
Rotterdamse buurt, des te minder bewoners uit die buurt op DENK
hebben gestemd (figuur 2) 1 

b 
• De correlatie in figuur 1, oftewel de samenhang tussen het percentage

Turkse Nederlanders en het percentages DENK-stemmers in de
Rotterdamse buurten, is positief (0,95). En de correlatie in figuur 2,
oftewel de samenhang tussen het percentage autochtone
Nederlanders en het percentage DENK-stemmers in de Rotterdamse
buurten, is negatief (-0,79) 1 
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