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Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 1 Kunst in de knel?
1

maximumscore 2
Twee van de volgende antwoorden:
− Vrijemarktwerking / eigen verantwoordelijkheid
“Culturele instellingen die te weinig publiek trekken, krijgen geen
subsidie meer.” (Hiermee wordt het voortbestaan van culturele
instellingen meer aan de markt overgelaten.) (regels 1-3)
− Terughoudende overheid
“Een sterke cultuursector moet zo min mogelijk afhankelijk zijn van de
overheid” (regels 9-11)
− Particulier initiatief / terughoudende overheid
“De afgelopen decennia heeft de overheid het particulier initiatief in de
cultuursector niet zozeer aangevuld, maar overgenomen. Dat is niet
gezond.” (regels 11-15)
− Eigen verantwoordelijkheid / terughoudende overheid / vrije
marktwerking
“Instellingen moeten ook voldoende bezoekers trekken, ondernemend
zijn, voldoende toegankelijk zijn voor kinderen en jongeren en de
collectie of het aanbod moet van (inter)nationale betekenis zijn om in
aanmerking te komen voor geld van de overheid.” (regels 18-25)
per juiste koppeling van een passend tekstelement en ideologisch kenmerk

2

maximumscore 2
Tijdens de formatie wordt een regeerakkoord opgesteld met daarin het
beleid dat de regering wil uitvoeren en dat kan rekenen op steun van de
coalitie (regeringspartijen). Tijdens de formatie willen partijen soms nog
wel compromissen sluiten of concessies doen dus is dat het moment om te
proberen invloed uit te oefenen. Eenmaal vastgelegd in een regeerakkoord
is het beleid moeilijk te veranderen want de coalitiepartijen achten zich
eraan gebonden. Als het lukt om een wens in het regeerakkoord
opgenomen te krijgen, is de kans groter dat die wens ook uitgevoerd zal
worden.

3

maximumscore 2
Twee van de volgende kenmerken van collectieve goederen:
− Collectieve goederen worden van algemeen belang geacht.
− De overheid is nodig voor het ontwikkelen en in stand houden van
collectieve goederen / ze zijn moeilijk via de markt te realiseren.
− Collectieve goederen zijn in principe voor iedereen beschikbaar /
mensen kunnen niet van het gebruik uitgesloten worden.
per juist kenmerk
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Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Populisme is anti-elitair / anti-establishment. Kunst die alleen de
aandacht trekt van een kleine groep en niet van de massa is elitair en
hoeft daarom niet gesubsidieerd te worden
• Populisme is gericht op eenheid van de eigen groep. Dat het nationaal
erfgoed wel gesubsidieerd moet worden past daarbij

5

maximumscore 1
lobbyen

6

maximumscore 2
Twee van de volgende:
− Vrijheid van meningsuiting / artikel 7: het uiten van opvattingen die
strijdig zijn met het voorgenomen regeringsbeleid (hele artikel)
− Vrijheid van vereniging / artikel 8: de belangenvereniging Kunsten ’92
− Recht op betoging en vrijheid van vergadering / artikel 9: demonstratie
op het Malieveld
per juist recht met juist voorbeeld

7

1
1

1

maximumscore 2
Twee van de volgende:
− Het budgetrecht: de Kamer kan tegen een begroting stemmen waarin
de bezuinigingsplannen zijn opgenomen.
− Het vragenrecht: de Kamer kan kritische vragen aan de betreffende
minister stellen over de invulling van de bezuinigingen.
− Het recht van interpellatie: de Kamer kan in een interpellatie of
spoeddebat de betreffende minister verantwoording af laten leggen
voor het geplande beleid.
− Het motie-recht: de Kamer kan een motie indienen om haar afkeuring
jegens het beleid uit te spreken of het vertrouwen in de betreffende
minister op te zeggen.
− Het recht van amendement: als er een wet voorgesteld wordt dan kan
de Tweede Kamer gebruikmaken van het recht om die wet te
amenderen.
− Als er een wet nodig zou zijn om het beleid vast te stellen dan kan de
Kamer gebruikmaken van het recht om tegen dit wetsvoorstel te
stemmen.
per juist middel met juiste toelichting
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• De informatiefunctie
• In dit artikel geeft Trouw informatie over de weerstand onder de
bevolking tegen het voorgenomen beleid ten aanzien van kunst en
cultuur

1

1

ook goed
•
•

De agendafunctie
Met dit artikel kan Trouw eraan bijdragen dat het onderwerp hoger op
de politieke en/of publieke agenda komt of blijft

1
1

Opmerking
De toelichting bij ‘De agendafunctie’ moet fout gerekend worden als deze
inhoudt dat door het artikel het onderwerp op de politieke/publieke agenda
is gekomen. Daar stond het al.
9

10

maximumscore 1
Het recht om tegen het wetsvoorstel te stemmen.
maximumscore 4
Twee van de volgende kenmerken met toelichting:
− Kenmerk: Het aantal zetels dat een partij behaalt is evenredig met het
landelijk op die partij uitgebrachte aantal stemmen.
− Toelichting: Je kunt dat in de tabel zien als je partijen met elkaar
vergelijkt. Zo heeft bijvoorbeeld de PvdA het dubbele percentage van
de stemmen en ook het dubbele aantal zetels in vergelijking met de
SP.
−

−

−
−

Kenmerk: Kleine partijen maken een goede kans op het veroveren van
een of meer zetels in de volksvertegenwoordiging / er is geen
kiesdrempel / de kiesdeler is de kiesdrempel.
Toelichting: Uit de tabel blijkt dat ook kleine partijen zoals de PvdD en
de SGP zetels hebben in de Kamer.
Kenmerk: Het meerpartijenstelsel maakt vrijwel altijd coalitievorming
nodig.
Toelichting: Uit de tabel kun je opmaken dat geen enkele partij de
meerderheid heeft.

per juist kenmerk
per juiste toelichting
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• Uit tabel 1 blijkt dat VVD en CDA samen beschikken over 52 zetels en
dat is minder dan de helft. Het kabinet-Rutte is daarmee een
minderheidskabinet
• Een minderheidskabinet heeft een bijzondere relatie met de Tweede
Kamer omdat het niet kan rekenen op voldoende steun van de Kamer.
Een meerderheid van de Kamer heeft het regeerakkoord niet
ondertekend en dat betekent dat dit kabinet bij elk van zijn plannen een
meerderheid moet zoeken. (De PVV heeft door middel van een
gedoogakkoord haar steun bij een aantal plannen toegezegd, bij de
overige plannen is het op voorhand onzeker of een meerderheid
gevonden zal kunnen worden en tegen welke prijs)

1

2

Opmerking
Het woord gedoogsteun in het antwoord mag niet gezien worden als teken
dat de kandidaat het gevraagde begrepen heeft. Pas als ‘gedoogsteun’ op
correcte wijze vergezeld gaat van het woord ‘meerderheid’ of ‘minderheid’
kan het als uitleg goed gerekend worden.
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