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Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie
14

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Een kabinet in Nederland berust op een regeerakkoord tussen partijen die
gezamenlijk de meerderheid in de Kamer hebben. / Het kabinet kan niet
regeren zonder het vertrouwen van de (meerderheid van de) gekozen
volksvertegenwoordiging.

15

maximumscore 2
In een presidentieel stelsel als dat in de Verenigde Staten zijn de ministers
verantwoording schuldig aan de door het volk gekozen president. De
volksvertegenwoordiging kan de president en zijn regering niet naar huis
sturen (alleen wanneer de president de constitutie schendt, kan de
volksvertegenwoordiging de president afzetten). Het staats- en
regeringshoofd / De president kan op zijn beurt het parlement niet
ontbinden.

16

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn (twee van de volgende):
− Aantal zetels dat een partij behaalt, is evenredig met het op die partij
uitgebrachte aantal stemmen. / Voor het behalen van een kamerzetel
is nodig de kiesdeler te halen: het totaal van alle geldig uitgebrachte
stemmen te delen door het totale aantal te verdelen zetels van de
Tweede Kamer, namelijk 150. (De kiesdeler: 9.838.683 gedeeld door
150 is 65.591 stemmen.) / Slechts 0,67% (100/150) van de stemmen is
voldoende voor een Kamerzetel.
− Kleine partijen behalen zetels in de volksvertegenwoordiging (indien zij
de kiesdeler halen).
− Nieuwe politieke partijen (Partij voor de Vrijheid, Partij voor de Dieren)
krijgen vrij gemakkelijk toegang tot de Tweede Kamer.
− Er zitten relatief veel partijen in de Tweede Kamer, waarbij geen
enkele partij de meerderheid heeft.
per juist kenmerk
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Voorbeelden van juiste grondrechten zijn (drie van de volgende):
− vrijheid van vereniging (art. 8)
− vrijheid van vergadering (art. 9)
− vrijheid van betoging / recht om te demonstreren (art. 9)
− vrijheid van drukpers (art. 7)
− vrijheid van meningsuiting (art. 7)
− vrijheid van godsdienst (art. 6)
− vrijheid van levensovertuiging (art. 6)
Opmerking
Voor het antwoord ‘petitierecht’ kan geen punt worden gegeven.
Indien 2 antwoorden juist
Indien 1 antwoord juist

18

1
0

maximumscore 4
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende begrippen
met bijbehorende verklaring):
• ontzuiling
• Gedurende de verzuiling hadden de grote partijen een redelijk vaste en
trouwe aanhang; de verhoudingen in het partijlandschap waren vrij
stabiel; grote verschuivingen deden zich niet voor. Met de ontzuiling
veranderde dat
•
•

•
•

1

1

ontideologisering
Daardoor verzwakte het ideologisch karakter van de grote partijen. Als
partijen minder vasthouden aan hun oorspronkelijke principes dan kost
het de kiezer minder moeite om over te stappen naar een andere partij.
/ Door het verzwakken van het ideologisch karakter van de grote
partijen gingen deze partijen steeds meer op elkaar lijken / steeds
meer naar het politieke centrum bewegen. Daardoor konden kiezers
makkelijker van partij wisselen

1

individualisering
Mensen hebben steeds meer mogelijkheden gekregen om hun leven
zelfstandig en vrij in te vullen. Dit betekent bij verkiezingen dat kiezers
zich bij hun keuze voor politieke partijen minder laten leiden door
traditie of gewoonte
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De juiste politieke partijen:
− Op positie A staat de SP.
− Op positie B staat de PvdA.
− Op positie C staat het CDA.
− Op positie D staat de Partij voor de Vrijheid.
− Op positie E staat de VVD.
− Op positie F staat D66.
Indien 6 partijen juist
Indien 3, 4 of 5 partijen juist
Indien 1 of 2 partijen juist
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• De populistische partijen, SP (A) en Partij voor de Vrijheid (D), zijn de
winnaars van de verkiezingen
• De partijen die vaak regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen
en die tot het politieke establishment gerekend kunnen worden – PvdA
(B) en CDA (C) – zijn de verliezers van de verkiezingen
maximumscore 4
Voorbeeld van een juiste uitleg is:
• De eerste spotprent tekent het moment waarop de drie
onderhandelaars elk een groot aantal eigen wensen en eisen uit het
verkiezingsprogramma inbrengen voor het op te stellen regeerakkoord.
Deze wensen kunnen nooit allemaal opgenomen worden in het
regeerakkoord. Zie de kleine kerstboom
• Na een onderhandelingsproces is het regeerakkoord ontstaan. Hierbij
zijn compromissen gesloten, is water bij de wijn gedaan, zijn
standpunten en stellingnamen afgezwakt. De ‘uitkleedpartij’ van het
eigen verkiezingsprogramma moet aan de buitenwereld stoer getoond
worden om gezichtsverlies te vermijden (spotprent 2)

▬ www.havovwo.nl

-3-

1

1

2

2

www.examen-cd.nl ▬

