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Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 2 Terug naar een meerderheidsstelsel?
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maximumscore 3
• In een meerderheidsstelsel (wordt het land verdeeld in districten en)
krijgt de partij die in een district de (absolute of relatieve) meerderheid
haalt alle zetels / de zetel van dat district
• In geen enkel district heeft de PvdA in de meerderheid gehaald. Dat
blijkt uit figuur 1. De PvdA krijgt dus geen zetels
• In het huidige kiesstelsel / in een stelsel van evenredige
vertegenwoordiging (worden alle stemmen bij elkaar geteld en) krijgt
een partij een aantal zetels dat evenredig (procentueel) is aan het
aantal behaalde stemmen in het hele land. De PvdA kan dan dus ook
zetels halen zonder meerderheid in een district

maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Bij hantering van een meerderheidsstelsel kan een partij de absolute
meerderheid van de zetels in de Tweede Kamer krijgen, terwijl deze
partij niet de meerderheid van de kiezers vertegenwoordigt. Uit figuur 2
blijkt dat dit bij de VVD het geval zou zijn
• Dit kan ten koste gaan van de representativiteit van de besluiten van
de Tweede Kamer, wanneer de standpunten van de meerderheid van
de kiezers niet overeenkomen met die van de partij die in de Tweede
Kamer de meerderheid heeft
maximumscore 2
• ontzuiling/ontideologisering/individualisering
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Door deze ontwikkeling zijn politieke partijen hun vaste achterban
kwijtgeraakt / zijn mensen minder gebonden aan een vaste politieke
partij / is het aantal zwevende kiezers toegenomen. Hierdoor is de
stemkeuze van mensen / de verkiezingsuitslag minder voorspelbaar
geworden
maximumscore 2
voorbeeld van een juiste uitleg:
• In ons kiesstelsel is het aantal zetels dat een partij behaalt, evenredig
aan het landelijk op die partij uitgebrachte aantal stemmen
• Hierdoor is de kans op een absolute meerderheid voor een van de
partijen klein / is er vrijwel altijd coalitievorming nodig

www.examenstick.nl

1
1

1

1

1

1

1

1
1

www.havovwo.nl

