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Deelscores

Opgave 4 2002: een bewogen jaar in de Nederlandse politiek

30 

Maximumscore 2
Het aantal Kamerzetels van een partij is evenredig aan de op die partij uitgebrachte aantal
stemmen. Kolom 3 (aantal zetels 2003) en kolom 4 (aantal stemmers 2003) vertonen cijfers
die evenredig zijn aan elkaar. Zoveel stemmen, zoveel zetels iedere partij krijgt.
Maximumscore 3

31  • Parlementsleden worden per district gekozen. Diegene die de meeste stemmen heeft, krijgt

een zetel

1

• Toewijzing van zetels per district werkt een concentratie op grote partijen (en regionale

partijen) in de hand. Dit leidt tot een zogeheten tweepartijenstelsel in het parlement. Veelal
haalt een van die twee partijen de meerderheid in het parlement. De regering kan dan
rekenen op de steun van die meerderheid (bestaande uit die ene partij) in het parlement

2

Maximumscore 6
32  • De liberale stroming: VVD en D66

• De confessionele stroming (twee van de volgende): CDA, ChristenUnie (RPF, GPV) / SGP
• De sociaal-democratische/socialistische stroming: PvdA, SP

Opmerking
GroenLinks is ook een goed voorbeeld van de sociaal-democratische/socialistische
stroming.
per stroming
met juiste bijbehorende voorbeelden

1
1

Opmerking
Alleen twee punten toekennen als stroming met beide voorbeelden genoemd is.
33 

C

34 

Maximumscore 1
de fase van terugkoppeling of feedback
Maximumscore 2

35  • vrijheid van meningsuiting en

1
1

• het recht tot vergadering en betoging

36 

Maximumscore 2
twee van de volgende redenen:
• Door politieke participatie kunnen burgers opkomen voor hun belangen.
• Door niet te participeren, krijgen anderen die wel politiek actief zijn, onevenredige invloed.
• Politieke participatie verkleint de afstand tussen burger en politiek.
• Beleid zal meer door burgers aanvaard worden als de wensen van zoveel mogelijk mensen
die actief zijn geweest, er (deels) in terug te vinden zijn.
• Politieke participatie is de uitdrukking van het ideaal van een democratische samenleving
van actieve burgers.
per juiste reden
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37 

Deelscores

Maximumscore 4
VWN is een belangenorganisatie (met twee van onderstaande) kenmerken:
• die opkomt voor een specifieke groep namelijk vluchtelingen en asielzoekers door het
verlenen van ondersteunende diensten in de asielprocedure en bij het opbouwen van een
eigen bestaan in de Nederlandse samenleving.
• met een professionele staf - medewerkers geven scholing en adviezen aan de vrijwilligers / een professionele en complexe organisatie - plaatselijke stichtingen en een landelijke
werkorganisatie - met (veel) betaalde medewerkers en tienduizend vrijwilligers.
• met een permanent karakter: de dagelijkse activiteiten in een complexe organisatie
veronderstellen een permanent karakter.
per kenmerk en toelichting

38 

2

Maximumscore 2
twee van de volgende machtsbronnen:
• gehoor bij politici (tekst 8, regels 42-43)
• gehoor bij de media (tekst 9, regels 20-25)
• steun van achterban/aantal (tekst 9 en 10)
• kennis/deskundigheid (tekst 10)
per juiste machtsbron

1

Maximumscore 4
39  • hoofdtaak 1: Ambtenaren helpen het kabinetsbeleid voor te bereiden / spelen een grote rol

bij het opstellen van wetsvoorstellen van de regering

1

• Zij kunnen de minister helpen bij de verdediging van een wetsvoorstel in het parlement als

de minister dit ter goedkeuring heeft ingediend
• hoofdtaak 2: Ambtenaren voeren besluiten uit
• Zij assisteren de minister wanneer deze ter verantwoording wordt geroepen door de Kamer

bij het uitleggen van het gevoerde beleid (waarbij de regels op een bepaalde wijze zijn
uitgevoerd/geïnterpreteerd)

40 

41 

1

Maximumscore 1
Het gaat bij het samenstellen van kandidatenlijsten om de selectiefunctie /
rekruteringsfunctie.
Maximumscore 4
Voorbeelden van functies met goede toelichting zijn (twee van de volgende):
• De controlefunctie/waakhondfunctie: media kunnen tekortkomingen in het functioneren van
Tweede-Kamerleden onderzoeken en aan de kaak stellen.
• De agendafunctie: media spelen een belangrijke rol bij de publieke en politieke
agendavorming: voor een fractie kan het centraal stellen van een bepaald issue nadelig of
voordelig zijn voor het beeld van die partij.
• De opiniërende functie: door ruimte te geven aan onafhankelijke deskundigen of aan
belangengroepen kan de publieke opinie zich kritisch uiten over een fractiestandpunt.
per juiste functie en toelichting
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