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Opgave 1 Arib vraagt haar Kamer om bezinning
1

2

3

maximumscore 2
• de controlerende taak
• (voorbeeld van een juist gevolg) De aandacht moet nu verdeeld
worden over een veel groter aantal vragen waardoor er voor elke vraag
afzonderlijk minder aandacht is. De controle wordt daardoor
oppervlakkiger en minder diepgravend uitgevoerd
maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Ideologisch-inhoudelijk: de SP heeft een socialistische ideologie en
vindt dus dat overheidsoptreden gericht moet zijn op verbetering van
de positie van zwakke groepen in de samenleving. In
verzorgingstehuizen zitten mensen die minder goed voor zichzelf
kunnen zorgen en daarom moet de overheid voor hen opkomen als zij
tekort komen
• Politiek: de SP kan door het indienen van vragen en moties over
misstanden die onder verantwoordelijkheid van de regering
plaatsvinden, haar oppositierol waarmaken / aan potentiële kiezers
laten zien op welke punten de SP het anders zou doen dan deze
regering / de regering in een slecht daglicht stellen

1

1

1

1

maximumscore 2
voorbeelden van een juist antwoord:
− In de tekst staat dat het aantal moties al jaren stijgt (regel 4-10).
Omdat er veel moties ingediend worden, krijgt iedere motie op zich
minder aandacht. Dus als in een motie kritiek geleverd wordt op een
bewindspersoon dan zal die kritiek minder aandacht krijgen dan
vroeger omdat de aandacht nu over meer moties verspreid wordt.
− Veel moties die nu ingediend worden, dienen een ander doel dan
vroeger het geval was en daarom worden ze door ministers als minder
bedreigend ervaren. In regel 53 en verder staat dat moties vooral
dienen om media-aandacht te creëren. Vaak is dat aandacht voor de
indiener van de motie. Daar hoeft een minister niet bang voor te zijn.
voor het geven van een goede reden
voor een daarbij passende verwijzing naar de tekst
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• Kenmerk monisme: het sluiten van regeerakkoorden / het in stand
houden van de steun van een meerderheid in de Kamer(s) voor een
coalitieregering
• Kenmerk dualisme: ministers kunnen geen Kamerlid zijn / regering en
Kamers hebben verschillende taken
• Het past beter bij monisme. De regering kan in feite haar gang gaan
omdat ze kan rekenen op steun van de meerderheid van de Kamer
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