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Opgave 3 De achtergrond van politici in Groot-Brittannië 

Bij deze opgave horen figuur 1, tabel 2 en tekst 3 uit het bronnenboekje. 

Inleiding 
In 2014 werd een onderzoek gepubliceerd over de achtergrond van 4000 
leiders in de politiek en andere domeinen van het openbare bestuur in 
Groot-Brittannië. Figuur 1 en tabel 2 zijn afkomstig uit dit onderzoek. In 
tekst 3 beschrijft de Britse politicoloog Oliver Heath de relatie tussen de 
achtergrond van politici en kiezersgedrag. Deze opgave gaat over de 
invloed van de achtergrond van Britse politici op de Britse politiek. 

Gebruik figuur 1. 
2p 18 Leg uit of met figuur 1 wel of niet te bepalen is of er in Groot-Brittannië 

sprake is van een meritocratie. Gebruik in je uitleg: 
 een kenmerk van een meritocratische samenleving; 
 een verschil tussen een samenhang en een causaal verband; 
 gegevens uit figuur 1 om het gekozen verschil te illustreren. 

Gebruik tabel 2. 
Tabel 2 beschrijft het percentage van de Britse bevolking en van Britse 
parlementsleden dat een opleiding gevolgd heeft aan een universiteit en 
aan een topuniversiteit.  

2p 19 Leg uit dat in tabel 2 een verhoudingsvraagstuk te herkennen is dat 
samenhangt met politieke macht. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het hoofdconcept verhouding; 
 gegevens uit tabel 2 om verhouding te illustreren; 
 de omschrijving van het kernconcept politieke macht. 

Gebruik tekst 3.  
In tekst 3 beschrijft politicoloog Heath zijn onderzoek naar de relatie 
tussen politici van de Labour-partij en kiezers uit de arbeidersklasse. 

2p 20 Leg uit dat in de door Heath beschreven relatie tussen politici en kiezers 
een bindingsvraagstuk te herkennen is. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het hoofdconcept binding; 
 informatie uit tekst 3 om binding te illustreren; 
 de omschrijving van een kernconcept bij het hoofdconcept binding. 
 informatie uit tekst 3 om het gekozen kernconcept te illustreren. 

Gebruik tekst 3. 
2p 21 Leg uit dat de identiteit van politici en kiezers, volgens politicoloog Heath, 

van invloed is op de relatie tussen politici en kiezers. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept identiteit; 
 informatie uit tekst 3 om identiteit te illustreren. 
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1p 22 Leg uit dat politieke socialisatie invloed kan hebben op het stemgedrag 
van burgers. Gebruik in je uitleg de omschrijving van het kernconcept 
politieke socialisatie. 

Opgave 3 De achtergrond van politici in Groot-Brittannië 

figuur 1     

Percentage mensen in Groot-Brittannië dat terechtkomt in het vierde 
inkomenskwartiel naar het inkomenskwartiel van de ouders, 2007 

naar: www.gov.uk, 2014 

Toelichting 
De inkomens van alle ouders zijn van laag naar hoog gerangschikt en vervolgens 
in vier gelijke delen (inkomenskwartielen) verdeeld. Het eerste kwartiel bevat de 
25% armste ouders, het vierde kwartiel bevat de 25% rijkste ouders. 
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tabel 2 

Gevolgde universitaire opleiding van de totale bevolking en van 
parlementsleden, Groot-Brittannië, 2013 

universitaire 
opleiding gevolgd 

universitaire opleiding gevolgd aan 
‘topuniversiteit’ (Oxford of Cambridge) 

totale bevolking 38% 0,8%
parlementsleden 83% 24%

naar: www.gov.uk, 2014 
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tekst 3 

Politici uit de arbeidersklasse 

De sociaaleconomische achtergrond 
van parlementsleden in Groot-
Brittannië is in de afgelopen vijftig 
jaar veranderd. Hoewel er in verhou-
ding tot het aantal arbeiders in de 5 
gehele bevolking nooit veel parle-
mentsleden met een arbeiders-
achtergrond zijn geweest, is dat 
aantal nu drastisch gedaald. In 1964 
had 20% van de parlementsleden 10 
een arbeidersachtergrond, in 2010 
was dat nog maar 5%. 

Deze afname kan bijna helemaal toe-
geschreven worden aan verande-
ringen in de Labour-partij, die van 15 
oorsprong de arbeidersklasse moest 
vertegenwoordigen. In 1964 was 
Labour niet alleen een partij vóór de 
arbeidersklasse, maar bestond de 
partij voor 37% uit parlementsleden 20 
uit diezelfde klasse. In 2010 was dit 
gedaald tot minder dan 10%.  

In een recent verschenen artikel heb 
ik onderzocht wat de veranderingen 
in de sociaaleconomische achter-25 
grond van de volksvertegenwoor-
digers in Groot-Brittannië voor effect 
hebben op het stemgedrag. 

De resultaten laten zien dat de 
afname van het aantal Labour- 30 
parlementsleden met een arbeiders-
achtergrond onder kiezers uit de 
arbeidersklasse een grote invloed 
heeft gehad op de relatieve populari-
teit van de partij, zelfs als andere 35 
factoren worden meegenomen die 
normaal gezien in verband worden 
gebracht met stemgedrag van 
verschillende klassen. Wanneer in de 
partij een groot aantal parlements-40 
leden uit de arbeidersklasse zit, 
zullen kiezers met een arbeiders-
achtergrond significant vaker Labour 
stemmen dan kiezers uit de midden-
klasse.  45 

Er is ook bewijs dat deze processen 
doorwerken op het niveau van de 
kiesdistricten. Kiezers uit de 
arbeidersklasse lijken eerder te 
kiezen voor een Labour-kandidaat 50 
met een arbeidersachtergrond dan 
kiezers uit de middenklasse. Boven-
dien ziet de arbeidersklasse Labour 
als linkser wanneer een kandidaat uit 
de arbeidersklasse op de kieslijst 55 
staat. 

naar: Oliver Heath, 2015 
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