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Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− Aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten doen niet dezelfde
partijen mee als aan die voor de Tweede Kamer. Daardoor is het niet
altijd duidelijk bij welke landelijke partij een stem op een provinciaal
statenlid zal uitkomen.
− Beide verkiezingen vinden op een ander tijdstip plaats waardoor op dat
moment andere onderwerpen de keus kunnen bepalen / de opkomst
kan verschillen / de kiezersgunst kan zijn verschoven.
− Kiezers kunnen voor de provincie geheel andere zaken van belang
vinden dan bij landelijke verkiezingen waardoor ze bij andere partijen
uitkomen.
− Door het (af)splitsen van een fractie tijdens de zittingsperiode kunnen
de verhoudingen veranderen.
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• Die verhouding kan gekarakteriseerd worden als meer dualistisch
• Omdat het kabinet niet kan rekenen op een meerderheid in de Eerste
Kamer vormt het kabinet met het parlement niet min of meer een
eenheid. Er is een duidelijker scheiding tussen regering en
volksvertegenwoordiging / meer machtsevenwicht tussen regering en
parlement en dat is een kenmerk van dualisme
maximumscore 2
Voorbeeld van een juiste uitleg is:
• Door zich via de media te uiten leren de burgers zijn verontwaardiging
kennen. Dat kan (bijvoorbeeld één van de volgende):
− extra druk geven op het kabinet;
− zijn onderhandelingspositie ten opzichte van de regeringscoalitie
versterken;
− de eigen achterban (partijleden) tevreden stellen;
− electorale winst opleveren bij de volgende verkiezingen.
• Zou Arie Slob gebruikmaken van een formeel middel dan bestaat de
kans dat zijn optreden alleen opgemerkt wordt door direct betrokkenen
en niet door de burgers
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Bijvoorbeeld twee van de volgende voordelen:
− Een regeringspartij kan de eigen mensen op sleutelposities (ministers
en staatssecretarissen) krijgen. Op deze posities heb je meer
mogelijkheden om partijdoelen in beleid om te zetten.
− De regering is verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid. Daarin
kan vaak nog in een gewenste richting gestuurd worden.
− Ministers en staatssecretarissen hebben de beschikking over
ambtenaren die hen ondersteunen bij het realiseren van hun plannen.
Daardoor hebben ze veel meer mogelijkheden dan Kamerleden die
veel meer zelf moeten doen, waardoor hun mogelijkheden beperkter
zijn.
per juist voordeel
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Bijvoorbeeld een van de volgende nadelen:
− Het dragen van regeringsverantwoordelijkheid betekent dat een partij
medeverantwoordelijk is voor het gedrag van de ministers van de
coalitiegenoten. Dat kan wel eens in strijd zijn met de eigen
standpunten.
− Deelnemen aan een regering betekent dat eerst een regeerakkoord
gesloten moet worden en daarin zal een deel van de eigen
standpunten ingeleverd worden.
−

Een nadeel van regeringsdeelname is in het verleden wel eens
gebleken bij de volgende verkiezingen. Het kwam voor dat kleine
partijen die deel uitmaakten van een regeringscoalitie bij de
eerstvolgende verkiezingen door de kiezers werden afgestraft.
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Voorbeeld van een juist antwoord is:
• De ideologie van de ChristenUnie is te herkennen in haar houding ten
aanzien van asielzoekers. De ChristenUnie accepteert niet dat
illegaliteit strafbaar wordt en dat het kinderpardon als het ‘zuur’ wordt
bestempeld. Hierin is de confessionele waarde naastenliefde te
herkennen
• De meer pragmatische opstelling blijkt uit het feit dat er een dreiging –
met ruimte voor overleg en onderhandeling om die dreiging weer uit de
lucht te krijgen – wordt uitgesproken en er niet wordt gezegd dat
vanwege principiële bezwaren niet meegewerkt wordt aan de andere
kabinetsplannen
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