
 
 

 

 
 

 

Beste leerling, 
 
Wat leuk dat je bij ons komt Proefstuderen op vrijdag 25 november.  
 
De titel van het college Politicologie is: Politieke Leiders. In de Politicologie zijn er 
veel theorieën te vinden die gebeurtenissen binnen de politiek proberen uit te leggen 
door te wijzen op bepaalde structuren die van invloed zouden zijn op 
besluitvorming. De samenstelling van een regering, bijvoorbeeld en de verhouding 
van die regering tot het parlement. Of de publieke opinie, de economische situatie, 
EU afspraken, invloed van de politieke partijen, om er maar een paar te noemen. Dit 
college bespreekt waarom het ook belangrijk is dat we politieke leiders en hun 
specifieke karakteristieken (bv. persoonlijkheid, leiderschapsstijl, overtuigingen, 
leeftijd) bestuderen. Het college zal ingaan op wat we van leiders kunnen bestuderen, 
en hoe we kunnen onderzoeken hoe deze van potentiële invloed op hun beleid 
kunnen zijn.  
 
Je krijgt ter voorbereiding van het college enkele blogposts te lezen van het bekende 
politicologische blog The Monkey Cage 
(https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage). Lees deze kritisch door en 
probeer voor jezelf te bedenken wat je, op basis hiervan, al begrijpt van het belang 
leiders te bestuderen, en wat we zouden kunnen onderzoeken om te zien of we gelijk 
hebben dat leiders van belang zijn voor de uitkomsten van hun beleid. Mocht je 
vragen hebben, schrijf die dan op en neem ze mee naar het college. Mocht je tijdens 
het college deze vragen nog niet beantwoord krijgen, stel ze dan gerust.  
 
Succes en plezier met de voorbereiding, 
 
Tot ziens op 25 november! 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Femke Bakker 
Universitair docent Politicologie 
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Te bestuderen teksten: 
 
What a President Trump means for foreign policy , by E. Saunders (2016) 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/11/09/what-a-
president-trump-means-for-foreign-policy/?utm_term=.0c3470478036 
 
Politicians reject evidence that conflicts with their beliefs. And if you give them more 
evidence, they double down, by Casper Dahlmann and Niels Bjørn Petersen (2018) 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/10/05/politicians-
reject-evidence-that-conflicts-with-their-beliefs-and-if-you-give-them-more-
evidence-they-double-down/?utm_term=.0d6c4c06ae85 
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