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Opgave 1 Politieke strijdpunten in Nederland 

1 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat:  
• een uitleg welk kenmerk van de Nederlandse cultuur na de jaren zestig

te herkennen is in de gegevens uit tabel 1, met een toepassing van 
een van de volgende kenmerken: geseculariseerd / postchristelijk / 
gedeconfessionaliseerd / geïndividualiseerd 1 

• een gegeven uit tabel 1 over de stelling over euthanasie /
verantwoordelijkheid waaruit het gekozen kenmerk blijkt 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In Nederland blijkt uit tabel 1 de grootste eensgezindheid in de

opvatting over het toestaan van euthanasie (85% van de bevolking) 1 
• Deze breed gedeelde opvatting maakt onderdeel uit van de

Nederlandse cultuur en past bij het kenmerk van een sterk 
geïndividualiseerde cultuur waarbij een individu zijn leven naar eigen 
inzicht vormgeeft 1 

Vraag Antwoord Scores 

2 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een factor die bijdraagt aan binding met de nationale staat, zoals

nationale feestdagen/taal/dienstplicht/geschiedenis 1 
• een uitleg dat de gekozen factor kan bijdragen aan een sterkere

affectieve bindingen met Nederland dan met Europa, met een 
toepassing van affectieve bindingen 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Nationale feestdagen kunnen bijdragen aan bindingen met de

Nederlandse staat 1 
• Nationale feestdagen kunnen namelijk bijdragen aan positieve

gevoelens voor Nederland, oftewel affectieve bindingen met 
Nederland. Dus kunnen nationale feestdagen bijdragen aan sterkere 
affectieve bindingen met Nederland dan met Europa 1 
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Vraag Antwoord Scores 

3 maximumscore 4 
Een juist antwoord bevat: 
• twee maatschappelijke thema’s die verband houden met globalisering,

met daarbij een politieke strijdpunt over de Europese eenwording / 
over de cultuur van allochtonen uit tabel 1 (per strijdpunt één thema, 
per thema 1 scorepunt) 2 

• een uitleg welk kernconcept in opvattingen over de twee gekozen
maatschappelijke thema’s te herkennen is, met de naam en een 
toepassing van het gekozen kernconcept (per maatschappelijk thema 
één verschillend kernconcept, per kernconcept 1 scorepunt) 2 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de verschillen in opvatting over hoe ver de Europese eenwording

zou moeten gaan, is het maatschappelijk thema van het overhevelen 
van nationale bevoegdheden naar supranationale instanties te 
herkennen 1

• In de opvattingen over de mate van deze overheveling naar
supranationale instanties is de kwaliteit van politieke bindingen te 
herkennen die burgers hebben met de nationale staat of 
supranationale instanties, wat een mate van sociale cohesie aangeeft 1 

• In de verschillen in opvatting over in hoeverre allochtonen zich moeten
aanpassen aan de Nederlandse cultuur, is het maatschappelijk thema 
van de bedreiging van oorspronkelijke cultuur als gevolg van de almaar 
dominanter wordende westerse cultuur te herkennen 1 

• Opvattingen over de bedreiging van de oorspronkelijke cultuur gaan
over de gewenste mate van acculturatie van allochtonen. Als 
allochtonen die niet in Nederland zijn opgegroeid elementen uit de 
Nederlandse cultuur aanleren en verwerven, is er sprake van 
acculturatie 1 

Opmerking 
Geen scorepunten toekennen voor het gebruik van het maatschappelijk 
thema van de mondiale ecologische problematiek of de kernconcepten 
globalisering en rationalisering. 

4 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat politieke strijdpunten kunnen 
voortkomen uit ideologische verschillen, met een toepassing van het 
kernconcept ideologie. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Verschillen in opvattingen over politieke strijdpunten kunnen gebaseerd 
zijn op verschillen in beginselen en denkbeelden over de meest wenselijke 
maatschappelijke en politieke verhoudingen. Dus kunnen politieke 
strijdpunten voortkomen uit ideologische verschillen. 
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Vraag Antwoord Scores 

5 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat de socialistische/sociaaldemocratische stroming 
en een uitgangspunt van deze stroming bij het standpunt over 
inkomensverschillen. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Het standpunt dat inkomensverschillen kleiner moeten worden, past het 
best bij het uitgangspunt van het verminderen van de sociale ongelijkheid 
van de socialistische/sociaaldemocratische stroming.  

6 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een kenmerk van het sociaalconstructivisme-paradigma 1 
• een verklaring dat Nederlanders verschillende opvattingen hebben

over het belang van milieu en economie, met een toepassing van het
gekozen kenmerk van het sociaalconstructivisme-paradigma 1

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens het sociaalconstructivisme-paradigma verschillen mensen in

hun betekenisgeving aan de werkelijkheid 1 
• Omdat Nederlanders van elkaar verschillen in de betekenis die zij

geven/de waarde die zij hechten aan milieu en economie, hebben zij 
verschillende opvattingen over het belang van milieu en economie. Dus 
kan vanuit het sociaalconstructivisme-paradigma verklaard worden dat 
Nederlanders verschillende opvattingen hebben over het belang van 
milieu en economie 1 

7 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat het ontbreken van gemeenschappelijke morele 
overtuigingen/waarden. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Als verschillen in opvattingen over politieke strijdpunten voortkomen uit het 
ontbreken van gemeenschappelijke morele overtuigingen/waarden dan 
leiden verschillen in opvattingen over politieke strijdpunten volgens het 
functionalisme-paradigma tot een aantasting van de stabiliteit van de 
samenleving. 
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Vraag Antwoord Scores 

8 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een uitleg dat het werken met verschillende 
soorten vragenlijsten de representativiteit kan vergroten, met een 
toepassing van het begrip representativiteit. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Door verschillende soorten vragenlijsten te gebruiken, wordt de kans groter 
dat meer (verschillende) personen uit de onderzoekspopulatie kunnen of 
zullen deelnemen aan het onderzoek. Hoe meer (verschillende) personen 
uit de onderzoekspopulatie deelnemen aan het onderzoek, hoe groter de 
kans dat de steekproef een juiste afspiegeling (dwarsdoorsnede) is van de 
totale onderzoekspopulatie en daardoor representatief is. 

9 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een voordeel van face-to-face-interviews als onderzoeksmethode voor

een onderzoek naar politieke opvattingen 1 
• een nadeel van face-to-face-interviews als onderzoeksmethode voor

een onderzoek naar politieke opvattingen 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• (voordeel) In face-to-face-interviews kunnen onderzoekers makkelijker

doorvragen/vragen toelichten 1 
• (nadeel) In face-to-face-interviews kunnen respondenten eerder

geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven 1 

10 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een uitleg wat je als onderzoeker moet doen om 
bij het onderzoek naar opvattingen over politieke strijdpunten te voldoen 
aan de eis van validiteit, met een toepassing van het begrip validiteit. 

voorbeeld van een juist antwoord:  
De onderzoeker moet ervoor zorgen dat de vragen die aan de 
respondenten gesteld worden, zo zijn geformuleerd dat ze leiden tot 
antwoorden die opvattingen over politieke strijdpunten meten. De 
onderzoekers meten dan wat ze willen meten en dat is een kenmerk van 
validiteit. 
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