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Opgave 2 Discussie over de monarchie
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Maximumscore 3
A
• De taken en bevoegdheden van de koning zijn geregeld in de Grondwet.
(De koning/koningin fungeert als staatshoofd.)
• De ministers zijn voor het optreden van de koning/de koningin volgens de Grondwet
verantwoordelijk
B
Goede citaten zijn (één van de volgende):
• „De koningin neemt zoveel ruimte als de politiek verantwoordelijken haar bieden.”
(regels 45–46 uit tekst 2)
• „Mogelijk groter, maar verscholen achter de ministeriële verantwoordelijkheid…”
(regels 58–61 uit tekst 2)
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Goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
– Ze benoemt de (in)formateur. Door haar keuze van de (in)formateur kan de koningin
mede bepalen welk soort kabinet er komt
• Citaat: „Het staatshoofd hakte vervolgens een knoop door ten gunste van PvdA’er Kok als
informateur …” (regels 50–53 uit tekst 2)
– Ze is lid van de regering. Via gesprekken met de minister-president kan de koningin
invloed uitoefenen op het regeringsbeleid
• Citaat: „… haar invloed als volwaardig lid van de regering.” (regels 60–61 uit tekst 2)
– Ze is voorzitter van de Raad van State
• Citaat: „De directe invloed van koningin Beatrix op adviezen van de Raad van State,
die zij voorzit, valt in de praktijk te verwaarlozen.” (regels 53–56)
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Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
• persoonlijkheid/charismatisch gezag
• kennis/deskundigheid
• ervaring als staatshoofd/Koningin Beatrix is al lang staatshoofd.
per goed antwoord
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Voorbeeld van een goed antwoord is:
• D66 wil ons staatsbestel democratischer maken en de burgers meer mogelijkheden geven
om invloed uit te oefenen/om hun bestuurders rechtstreeks te kiezen
• D66 vindt dat de constitutionele monarchie met een erfelijk koningschap ondemocratisch
is./De partij vindt dat de koningin als niet-gekozen staatshoofd te veel invloed heeft
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Argumenten voor een republiek
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
• Een gekozen staatshoofd is democratischer dan een erfelijk koningschap.
• Erfelijk koningschap/monarchie staat op gespannen voet met het beginsel van de
volkssoevereiniteit.
• Erfelijk koningschap/monarchie past niet meer in deze tijd: politieke functies worden
verworven op grond van bekwaamheid of gelegitimeerd door verkiezingen.
• De monarchie is ’onmenselijk’ voor de leden van het Koninklijk Huis./Ze leven in een
glazen huis.
• De leden van het Koninklijk Huis hebben geen vrijheid van mening (staan onder
ministeriële verantwoordelijkheid).
• De monarchie vermindert de politieke betrokkenheid en participatie van de burgers.
• De monarchie kost veel geld.
per goed argument
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Argumenten tegen een republiek
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
• De monarchie hoort bij de traditie/cultuur van Nederland.
• De meerderheid van de bevolking is tevreden met de rol van de koningin.
• De koning(in) symboliseert de eenheid van de natie/staat boven de partijen.
• De koningin heeft haar taak tot nu toe goed uitgeoefend.
• De koning(in) zorgt als lid van de regering en door zijn/haar rol tijdens de kabinetsformatie
voor stabiliteit en evenwicht in het staatsbestel.
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