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Opgave 2 Politieke vernieuwing

12 

Maximumscore 2
De antwoorden moeten voldoen aan de volgende definitie van een hypothese, namelijk een
uitspraak over de sociale werkelijkheid die getoetst kan worden of een veronderstelling
over de werkelijkheid.
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
• Kiezers die weinig weten over politieke zaken, zullen weinig belangstelling voor de politiek
tonen.
• Kiezers die het moeilijk vinden de politiek te begrijpen, zullen niet zoveel belangstelling
voor de politiek tonen.
• Kiezers die vinden dat de overheid toch niet naar hen luistert, zullen weinig belangstelling
voor de politiek tonen (minder dan kiezers die denken dat de overheid wel naar hen zal
luisteren).
• Mensen die tevreden zijn met hun leven en omstandigheden, zullen niet zoveel
belangstelling voor de politiek tonen.
per juist antwoord

1

Maximumscore 2
13  • meer directe democratie door referenda

1

• Als de burgers zich direct kunnen uitspreken over belangrijke kwesties dan komen de

politieke beslissingen meer overeen met de wens van de bevolking/de volkswil. De
representativiteit van de politieke besluitvorming wordt groter doordat de besluiten niet
worden genomen door vertegenwoordigers

1

Maximumscore 2
14  • Voorbeeld van een goede toelichting bij een ’ja’-antwoord:

want door het instellen van referenda hebben de burgers direct invloed op
beleidsbeslissingen. Het is democratischer als niet alleen de vertegenwoordigers, maar ook
de burgers kunnen beslissen over beleidskeuzen/burgers beslissen rechtstreeks
• Voorbeeld van een goede toelichting bij een ’nee’-antwoord:
want Nederland is een parlementaire democratie dat wil zeggen dat de burgers worden
vertegenwoordigd door afgevaardigden in het parlement. Deze afgevaardigden worden
democratisch gekozen/rechtstreeks gekozen door de burgers in vrije en geheime
verkiezingen. De burgers hebben in Nederland voldoende mogelijkheden om invloed uit te
oefenen op de politieke besluitvorming

15 

,

1

1

Maximumscore 2
drie van de volgende:
D66, PvdA, GroenLinks, Socialistische Partij (SP), Leefbaar Nederland
Indien twee antwoorden juist

1

Indien minder dan twee antwoorden juist
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16 

Maximumscore 2
twee van de volgende:
• verkokering van beleid tussen departementen/van beleidsgebieden: Elk departement voert
zijn eigen beleid. / Er is een tekort aan samenhang, coördinatie en eenheid van beleid
(regels 81–87/93–94 in tekst 3).
• onvoldoende besluitvaardigheid van de betrokken ministeries (regels 87–92 in tekst 3)
• te veel invloed van specialisten uit maatschappelijke organisaties/pressiegroepen, die
onderling verschillen in aanpak (regels 93–99 in tekst 3)
per juist antwoord

17 

1

Maximumscore 2
twee van de volgende:
• ontwikkeling van de informatietechnologie om referenda mogelijk te maken (regels 21–26
in tekst 3)
• de toename van het kennisniveau van de bevolking/de burgers (regels 26–31 in tekst 3)
• invloed van de EU op de besluitvorming waardoor volgens Rutten er minder ministeries
nodig zijn (regels 113–119 in tekst 3)
per juist antwoord

18 

1

Maximumscore 2
Het Nederlands kiesstelsel is een stelsel van evenredige vertegenwoordiging zonder
kiesdrempel. Dit betekent dat het aantal parlementsleden evenredig is aan de op een partij
uitgebrachte stemmen. / Elke politieke stroming of partij kan vertegenwoordigd zijn in het
parlement (mits voldoende stemmen om de kiesdeler te halen).
Maximumscore 2

19  • invoering van een meerderheidsstelsel/districtenstelsel

1

• Parlementsleden worden dan per district gekozen, waarin zij een meerderheid van de

stemmen achter zich moeten hebben. Alleen de kandidaat met de meeste stemmen in een
district krijgt een zetel in het parlement. Partijen met een gespreide aanhang over het land
krijgen weinig zetels. Zodoende komen slechts enkele partijen in het parlement

20 

Maximumscore 3
Voorbeeld van een goed antwoord is:
• de VVD
• De VVD streeft naar een beperkte/terughoudende rol van de overheid. Als taken van de
overheid worden afgestoten en er minder regels nodig worden geacht, dan zijn er minder
ambtenaren nodig
Ook goed: CDA, want deze partij kan zich op grond van het subsidiariteitsbeginsel vinden
in het afslanken van de overheid of het CDA vindt dat een aantal maatschappelijke taken
door maatschappelijke organisaties kan worden geregeld.
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