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Opgave 2  Identiteit in de polder 

10 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• drie kenmerken van een ‘window of opportunity’ van het stromenmodel

van Kingdon 1 
• het aangeven van een voorwaarde voor het ontstaan van beleid

volgens dit model 1 
• toepassen van dit model als verklaring van het niet doorgaan van de

fusieplannen 1 

Opmerking 
Wanneer één of twee kenmerken van een ‘window of opportunity’ wordt of 
worden genoemd dan geen scorepunt toekennen. 

Vraag Antwoord Scores 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• ‘window of opportunity’ van het stromenmodel van Kingdon: 1 

− Beleid wordt gevormd als voldoende politieke beslissers ervan 
overtuigd zijn (1) 

− dat bepaalde problemen (2) 
− met behulp van een bepaalde oplossing/reeks oplossingen (3) 

aangepakt moeten worden. 
• voorwaarde:

Als deze stappen niet samenvallen dan komt er geen beleid 1 
• verklaring:

Er komt geen beleid omdat een ‘window of opportunity’ niet heeft 
plaats gevonden, 
want de problemen die de minister noemt (2): er is te veel 
bureaucratie, het grote aantal politici en bestuurders kost te veel geld 
(r. 9-14 van tekst 4) en de oplossing die hij voorstaat (3): fuseren 
van de drie provincies 
worden niet gedeeld door andere politieke beslissers (1): provincies 
en veel politieke partijen zijn tegen de fusieplannen (r. 15-17 van 
tekst 4) / Provincie Noord-Holland en Utrecht wijzen de fusieplannen af 
(tekst 3) 1 

11 maximumscore 1 
De provincies kunnen de plannen niet tegenhouden, 
want (één van de volgende): 
− het parlement heeft de uiteindelijke macht: als de Tweede én Eerste 

Kamer voor de plannen stemmen, gaan de plannen door. 
− provincies genieten een beperkte zelfstandigheid, staan onder toezicht 

van hogere overheden en worden geacht besluiten van een hogere 
overheid loyaal uit te voeren. 
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Vraag Antwoord Scores 

12 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
toepassing van de rationele keuzebenadering - actoren wegen baten en 
kosten van een verandering in de samenleving tegen elkaar af - op het 
doorgaan van de fusieplannen. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
De fusieplannen zouden doorgaan als de belangrijkste actoren 
(provincies, politici / politieke partijen in het parlement) verwachten dat de 
opbrengsten van de verandering (beter bestuur, betere besluitvorming, 
goedkoper) opwegen tegen de kosten of de nadelen (de plannen zijn te 
grootschalig, burgers komen verder af te staan van het bestuur van de 
nieuwe provincie, verlies identiteit van de eigen provincie). 

Opmerking 
Wanneer alleen de kern van de rationele keuzebenadering wordt genoemd 
slechts 1 scorepunt toekennen. 

13 maximumscore 2 
• Een steekproef moet representatief zijn 1 
• Dat wil zeggen dat een steekproef qua samenstelling overeenkomt met

kenmerken van de onderzoekspopulatie (alle inwoners van Utrecht) 1 

14 maximumscore 2 
• eis van betrouwbaarheid 1 
• Dit bereikt de onderzoeker indien de enquêtevragen voor de

respondenten ondubbelzinnig zijn. (Dan is er de garantie dat bij
herhaling van het onderzoek dezelfde meetresultaten worden
verkregen.) 1 

of 
• eis van validiteit 1 
• Het onderzoek voldoet aan de eis van validiteit indien de enquête meet

wat de onderzoeker wil meten 1 
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Vraag Antwoord 

 
Scores 

 

15 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
juist gebruik omschrijving identiteit en voorbeeld 

voorbeeld van een juist antwoord: 
− Identiteit van Flevoland: het beeld dat mensen over Flevoland 

hebben of het beeld dat burgers van Flevoland anderen voorhouden 
of hoe mensen dat beeld beleven. 

− Bijvoorbeeld: bewoners uit Flevoland hebben het idee dat zij hun 
provincie eigenhandig hebben opgebouwd. (r. 33-35). 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen indien alleen de omschrijving of alleen een 
voorbeeld genoemd is. 

16 maximumscore 1 
De visie van Stengs komt overeen met de school van verzonnen verhalen 
en mythen want Stengs zegt dat identiteit een constructie is. Mensen gaan 
erin geloven dat ze verbonden zijn met een bepaalde plek (r. 24-26). / 
Mensen geloven dat zij het landschap van hun provincie eigenhandig 
hebben opgebouwd (r. 33-35). / Het creëren van het Pieperfestival is een 
voorbeeld van ‘invented tradition’ (r. 39-41). 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan alleen het noemen van de school van 
verzonnen verhalen en mythen 
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Vraag Antwoord Scores 

17 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
een juiste conclusie op grond van opvattingen van Stengs over sociale 
cohesie en een uitleg met verwijzing naar gegevens uit de tekst 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Mensen hebben binding met Flevoland; er is sprake van sociale cohesie 
op het niveau van de provincie. 
uitleg: 
Door het zelfgecreëerde beeld van verbondenheid met een plek (r. 24-26) / 
het organiseren van een feest, het Pieperfestival (r. 38-41) worden de 
bindingen met de provincie en de onderlinge bindingen tussen 
bewoners versterkt, inwoners hebben het gevoel deel uit te maken van 
de provincie Flevoland. 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen wanneer alleen de conclusie wordt genoemd. 

18 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
een juiste conclusie op grond van opvattingen van Vriend over sociale 
cohesie en een uitleg met verwijzing naar gegevens uit de tekst 

voorbeeld van een juist antwoord: 
De inwoners van Flevoland hebben weinig binding met de provincie 
Flevoland; er is sprake van weinig sociale cohesie. 
uitleg: 
Inwoners van Flevoland hebben geen of weinig gedeeld wij-gevoel, 
omdat een gemeenschappelijke geschiedenis ontbreekt (r. 68-70). 
Daardoor hebben inwoners van Flevoland weinig binding met de provincie. 
/ De meeste Flevolanders wonen in Almere en Lelystad (r. 66-67). Deze 
bewoners hebben waarschijnlijk meer binding met hun stad dan met 
Flevoland. 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen wanneer alleen de conclusie wordt genoemd. 
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