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Opgave 2 EU-campagne tegen euroscepsis
7

maximumscore 1
Een juist antwoord bevat een globaliseringsproces dat de autonomie en
macht van staten aantast en dat te herkennen is in het Europa volgens De
Vries, met informatie uit tekst 3 waaruit het gekozen globaliseringsproces
blijkt.
voorbeeld van een juist antwoord:
Problemen die een toenemende mate een grensoverschrijdend karakter
krijgen, zoals migratie (r. 8-13).
Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan het globaliseringsproces Europese
integratie.

8

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat:
• een redenering vanuit de liberale stroming waaraan economische
hervormingen in de EU moeten bijdragen, met een toepassing van een
liberale opvatting over globalisering
• een redenering vanuit de sociaaldemocratische/socialistische stroming
waaraan economische hervormingen in de EU moeten bijdragen, met
een toepassing van een sociaaldemocratische/socialistische opvatting
over globalisering
voorbeeld van een juist antwoord:
• Volgens de liberale stroming draagt globalisering bij aan vrije handel
tussen landen, waardoor de welvaart in de landen wordt vergroot.
Volgens deze liberale opvatting over globalisering zullen economische
hervormingen in de EU dus moeten bijdragen aan vrijhandel tussen de
Europese lidstaten
• Volgens de socialistische stroming moeten negatieve gevolgen van
globalisering worden bestreden met internationale regelgeving,
waardoor de sociaaleconomische ongelijkheid tussen landen wordt
begrensd. Volgens deze socialistische opvatting over globalisering
zullen economische hervormingen in de EU dus moeten bijdragen aan
sociale rechtvaardigheid voor alle Europese lidstaten
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Een juist antwoord bevat:
• een redenering dat eurosceptische burgers zich weinig emotioneel
identificeren met Europa, met een toepassing van emotionele
identificatie van burgers met Europa
• een redenering dat eurosceptische burgers zich weinig functioneel
identificeren met Europa, met een toepassing van functionele
identificatie van burgers met de Europa
voorbeeld van een juist antwoord:
• Eurosceptische burgers zullen zich weinig met Europa identificeren,
wanneer zij zich maar in geringe mate Europees voelen. De geringe
mate van gevoelens van verbondenheid van eurosceptische burgers
met burgers in heel Europa wil zeggen dat de emotionele identificatie
van eurosceptische burgers met Europa gering is
• Eurosceptische burgers zullen zich weinig met Europa identificeren, als
zij nauwelijks gemeenschappelijke belangen/wederzijdse
afhankelijkheid tussen burgers in Europa zien. De geringe mate van
het herkennen van gemeenschappelijke belangen/wederzijdse
afhankelijkheid tussen zichzelf/de eigen groep en burgers in Europa
als geheel wil zeggen dat de functionele identificatie van
eurosceptische burgers met Europa gering is
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Een juist antwoord bevat:
• politieke betrokkenheid of bestuurlijke schaalvergroting als
probleemgebied van politieke cohesie voor de EU met daarover
informatie uit tekst 3
• een uitleg dat het gekozen probleemgebied kan samenhangen met de
grotere politieke cohesie tussen burgers in de nationale staat dan
tussen burgers in de EU als geheel, met een toepassing van het begrip
politieke cohesie en daarover informatie uit tekst 3
voorbeeld van een juist antwoord:
• Volgens De Vries kennen burgers krediet en schuld toe aan nationale
politici en niet aan Europese politici, omdat zij nationale politici het
best kennen (r. 61-66). Uit het beter kennen van nationale dan
Europese politici blijkt een lagere betrokkenheid bij Europese politici
dan bij nationale politici, waarin het probleemgebied van de politieke
betrokkenheid te herkennen is.
of
In tekst 3 staat dat als een land deel uitmaakt van de EU dat burgers
dan gebruik kunnen maken van bepaalde publieke goederen en
diensten die nationale stelsels zelf niet zouden kunnen leveren, maar
dat burgers deze voordelen duurbetaald kunnen vinden (r. 35-47). In
het uitbreiden van publieke diensten en goederen van nationaal naar
Europees niveau, waarbij burgers afhaken, is het probleemgebied van
de bestuurlijke schaalvergroting te herkennen
• De beperkte politieke betrokkenheid van burgers op Europees
niveau/Het afhaken van burgers bij bestuurlijke schaalvergroting kan
samenhangen met het feit dat burgers over het algemeen hun eigen
nationale regering eerder verantwoordelijk houden voor de staat van
de economie dan de EU (r. 56-60), daaruit blijkt dat burgers een
grotere binding hebben met de nationale staat waartoe zij behoren dan
met de EU. Dat wil zeggen dat er tussen burgers in de nationale staat
een grotere politieke cohesie is dan tussen burgers in de EU als
geheel
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Een juist antwoord bevat:
• een toepassing van een kenmerk van de Raad van de Europese Unie
en informatie uit tekst 3 over nationale politici
• een redenering dat het initiatief voor een EU-campagne te verwachten
zou zijn van de Europese Commissie, met een toepassing van een
kenmerk van de Europese Commissie
voorbeeld van een juist antwoord:
• In tekst 3 staat dat nationale regeringen graag krediet opeisen voor
gunstige economische omstandigheden in een poging kiezers te
winnen (r. 71-74). In de Raad van de Europese Unie zitten de ministers
uit de nationale regeringen van de lidstaten. Om kiezers aan zich te
binden zullen deze ministers successen eerder aan de nationale
regering toeschrijven dan aan de EU als geheel
• Als dagelijks bestuur van de EU heeft de Europese Commissie er
belang bij dat de EU als geheel krediet krijgt. Dus zal het initiatief voor
een EU-campagne eerder te verwachten zijn van de Europese
Commissie dan van de Raad van de Europese Unie
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Een juist antwoord bevat:
• een toepassing van het kenmerk ‘gelijke omstandigheden in de
controlegroep en de experimentele groep uitgezonderd de onderzochte
variabele’ van de onderzoeksmethode experiment met daarover
informatie uit figuur 1
• het wel of niet bekijken van een EU-campagnevideo als onafhankelijke
variabele en de mate van steun voor Europese integratie als
afhankelijke variabele
• een uitleg dat de onderzoekers de causaliteit tussen de variabelen in
figuur 1 onderzocht hebben, met een toepassing van causaliteit en
daarover informatie uit figuur 1
voorbeeld van een juist antwoord:
• In een experiment worden proefpersonen willekeurig in een
experimentele groep of een controlegroep ingedeeld. In figuur 1 is de
experimentele groep de groep die wel naar de video gekeken heeft en
is de controlegroep de groep die niet naar de video gekeken heeft. In
een experiment moeten de omstandigheden van de experimentele
groep en de controlegroep zo gelijk mogelijk worden gehouden
uitgezonderd de onderzochte variabele, namelijk het wel of niet
bekijken van de EU-campagnevideo
• In figuur 1 is het wel of niet bekijken van een EU-campagnevideo de
onafhankelijke variabele en is de mate van steun voor Europese
integratie de afhankelijke variabele
• Door in figuur 1 naar het verschil tussen de twee onderzoeksgroepen
te kijken, kan het effect van het kijken naar de EU-campagnevideo op
de mate van steun voor Europese integratie worden afgelezen. Dat wil
zeggen dat de onderzoekers het gevolg van het bekijken van een
EU-campagnevideo op de steun voor de EU-integratie hebben
onderzocht. Dus hebben de onderzoekers met de onderzoeksmethode
experiment een causaal verband onderzocht
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Een juist antwoord bevat:
• een toepassing van het begrip significant met gegevens over de
onderzoeksresultaten uit figuur 1 en uit figuur 2 om significantie te
illustreren
• een redenering dat wel uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het
experiment politieke socialisatie van EU-burgers heeft plaatsgevonden,
met een toepassing van het kernconcept politieke socialisatie op de
korte termijn
of
een redenering dat niet uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het
experiment politieke socialisatie van EU-burgers heeft plaatsgevonden,
met een toepassing van het kernconcept politieke socialisatie op de
lange termijn
voorbeeld van een juist antwoord:
• Het verschil in figuur 1 tussen de score van de groep die een
EU-campagnevideo bekeken heeft en de score van de controlegroep is
significant. Het verschil in figuur 2 tussen de score van beide groepen
is echter niet significant. Dat wil zeggen dat het effect op steun voor
Europese integratie direct na het bekijken van de EU-campagnevideo
niet aan het toeval kan worden toegeschreven, terwijl het effect na een
jaar niet meer kan worden vastgesteld
• Uit de onderzoeksresultaten kan worden opgemaakt dat een positieve
politieke opvatting over Europese integratie, die deel uitmaakt van een
Europese politieke cultuur, met een EU-campagnevideo op korte
termijn wel op burgers wordt overgedragen. Dus blijkt uit de
onderzoeksresultaten dat in het experiment (op korte termijn) politieke
socialisatie van burgers heeft plaatsgevonden.
of
Uit de onderzoeksresultaten kan worden opgemaakt dat een positieve
politieke opvatting over Europese integratie, die deel uitmaakt van een
Europese politieke cultuur, met een EU-campagnevideo op lange
termijn niet door burgers wordt verworven. Dus blijkt niet uit de
onderzoeksresultaten dat in het experiment (op lange termijn) politieke
socialisatie van EU-burgers heeft plaatsgevonden
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