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Opgave 3 Politieke besluitvorming: openstelling huwelijk voor personen van hetzelfde
geslacht

23 

Maximumscore 2
één van de volgende:
- de articulatiefunctie
• De SGP brengt bij monde van Van der Vlies publiekelijk onder woorden wat haar wensen
zijn / onder woorden van bepaalde wensen uit de samenleving
- de communicatiefunctie
• de SGP laat haar achterban weten welke mening zij heeft ten aanzien van het homohuwelijk
en welk stemgedrag zij gaat vertonen
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Maximumscore 2
24  • De SGP hoort tot de (orthodox-)christelijke richting

• Het CDA hoort tot de christen-democratie

1
1

Maximumscore 2
25  • uitspraak 1 (bijbelse waarden en normen zonder meer als richtsnoer): SGP

• uitspraak 2 (Bijbel als inspiratiebron): CDA
• uitspraak 3 (scheiding kerk en staat): CDA

Indien drie uitspraken juist
Indien twee uitspraken juist
Indien minder dan twee uitspraken juist
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Maximumscore 1
In artikel 1 van de Grondwet staat dat alle mensen die zich in Nederland bevinden in gelijke
gevallen gelijk behandeld worden. (Discriminatie wegens geloof, ras, politieke gezindheid,
geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.)
Maximumscore 4
A
• Ambtenaren zijn betrokken bij het formuleren en uitwerken van bepalingen van een
wetsvoorstel
• Ambtenaren zijn betrokken bij de wijze van uitvoeren van een wet
B
Machtsbronnen:
• Vanwege hun deskundigheid kunnen zij de bewindslieden beïnvloeden
• Ervaring / continuïteit: ambtenaren blijven op hun post, terwijl de bewindslieden vertrekken
Maximumscore 1
de vierde macht
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Maximumscore 4
taak parlement
• medewetgevende taak
citaat
regels 26-31: de Tweede Kamer debatteert over twee wijzigingen van het Burgerlijk
Wetboek. / In de regels 34-38 staat dat de Kamer vijf jaar geleden twee moties heeft
ingediend

Deelscores

2

ook goed
• controlerende taak

citaat
In de regels 34-38 staat dat de Kamer vijf jaar geleden twee moties heeft ingediend
taak van de regering
• wetgevende taak / beleidsvoorbereiding

citaat
bijvoorbeeld: regels 42-46: minister Korthals en staatssecretaris Cohen komen met
wetsvoorstellen

2

Opmerking
Alleen twee punten toekennen als taak en verwijzing zijn genoemd.
Maximumscore 3
30  • Conversiefase

1

• Er is sprake van het omzetten van een wens / van een probleem in een besluit van het

kabinet

1

• Minister en staatssecretaris komen met twee wetsvoorstellen (regels 42-46). / Het kabinet

heeft het advies van de Commissie-Kortmann omgezet in wetgeving (regels 34-40)

31 

32 

Maximumscore 1
Het bekrachtigen/ondertekenen van het wetsvoorstel (aangenomen door Tweede en Eerste
Kamer). (Als de koningin heeft ondertekend, de verantwoordelijke minister(s) of
staatssecretaris(sen)mede heeft/hebben ondertekend en de wet is gepubliceerd in het
Staatsblad, dan is het wetsontwerp daarmee wet.)
Maximumscore 2
A
Secularisering / secularisatie: vermindering van de invloed van kerk en godsdienst op de
samenleving (ten gunste van rationeel denken en wereldse motieven)
B
één van de volgende:
• ontkerkelijking / het kerkbezoek en hoeveelheid kerklidmaatschappen nemen steeds meer af
• deconfessionalisering / ontzuiling / steeds meer mensen laten hun geloofsovertuiging los (in
de politiek)
• vrijere seksuele moraal en grotere tolerantie jegens homoseksualiteit
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Maximumscore 2
Nee, deze uitspraak klopt niet / niet helemaal.
• Kiezers met een voorkeur voor ‘linkse’ partijen zijn in meerderheid vóór het homohuwelijk:
De kiezers van PvdA, D66 en GroenLinks zijn volgens tabel 2 in meerderheid vóór
• Het tweede deel van de uitspraak, namelijk dat kiezers met een voorkeur voor ‘rechtse’
partijen in meerderheid tegen zijn, klopt niet. Kiezers met een voorkeur voor een ‘rechtse’
partij als de VVD zijn ook in meerderheid vóór het homohuwelijk. / Van de kiezers met een
voorkeur voor de middenpartij, het CDA, is een gelijk deel vóór en een gelijk deel tegen
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Maximumscore 2
Ja, er is sprake van discriminatie.
voorbeeld van een goed antwoord
Omdat er sprake is van het verschillend behandelen van mensen, namelijk op basis van een
kenmerk dat in de betreffende situatie niet relevant is, in dit geval de seksuele geaardheid.
Nee, er is geen sprake van discriminatie.
voorbeeld van een goed antwoord:
Discriminatie betekent dat mensen verschillend behandeld worden op basis van zaken die in
de betreffende situatie niet relevant zijn. Bij een huwelijk vind ik de seksuele geaardheid /
de sekse juist wel relevant: op grond van mijn geloofsovertuiging (de Bijbel) / opvatting is
het huwelijk uitsluitend bestemd voor man en vrouw.
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