
Opgave 2 Verkiezingen van de Tweede Kamer 

Maximumscore 2  

12  twee van de volgende: 

• Er is algemeen kiesrecht: iedere burger heeft één stem./Iedere burger heeft gelijke invloed.

• De macht van de volksvertegenwoordiging/het parlement wordt gelegitimeerd door vrije en 

geheime verkiezingen. 

• Er is sprake van een representatie-democratie./Het parlement vertegenwoordigt de burgers. 

per juist antwoord 1

Maximumscore 4  

13 A

• barrière 1: (h)erkennen van problemen en wensen als politieke problemen 

• barrière 2: vergelijken of afwegen van politieke wensen en problemen/toekennen van 

prioriteit aan problemen 

• barrière 3: beslissen over problemen/wensen  

• barrière 4: uitvoeren van besluiten 

Indien antwoord volledig goed dan  2

Bij elke fout 1 punt aftrekken. 

B

barrière 1: herkennen van problemen en wensen als politieke problemen. Als het CDA de 

wensen van burgers en leden heeft opgenomen in het verkiezingsprogramma, en de leden 

hebben het programma goedgekeurd, dan is deze barrière genomen 2

Ook goed: 

barrière 2: vergelijken of afwegen van politieke wensen en problemen. Het CDA neemt niet 

alle problemen op in het verkiezingsprogramma, maar komt tot een lijst van prioriteiten  2
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Maximumscore 3 

14  drie van de volgende: 

– articulatiefunctie (Het onder woorden brengen van eisen en wensen die in de samenleving 

leven) 

toelichting: 

Het CDA werkt aan het ontwikkelen van een concept-verkiezingsprogramma waarin de 

wensen van de burgers en de leden een plaats krijgen. 

of

De directeur van het wetenschappelijk bureau en directeur communicatie hebben tien 

thema’s op internet geplaatst, die de grondslag vormen voor het ontstaan van een concept-

verkiezingsprogramma 1

– communicatiefunctie 

toelichting: 

Het CDA-programma moet ’van onderop’ groeien door discussie met de leden 1

of

De directeur van het wetenschappelijk bureau en directeur communicatie hebben tien 

thema’s op internet geplaatst. 

– integratiefunctie 

toelichting: 

Door de CDA-procedure ontstaat een programma op basis van wat er leeft onder de burgers 

en de leden in samenhang met de (ideologische) uitgangspunten, namelijk die zijn verwoord 

in de tien discussiethema’s 1

– participatiefunctie 

toelichting: 

Leden en niet-leden worden actief uitgenodigd om via internet aan de discussie over het 

nieuwe verkiezingsprogramma deel te nemen 1

Maximumscore 4 

15  voorbeeld van een goed antwoord:  

• De PvdA is voor een actieve overheid die de collectieve goederen rechtvaardig verdeelt of 

een overheid die met name de positie van zwakke groepen in de samenleving verbetert/de 

sociale ongelijkheid in de samenleving vermindert./De PvdA legt een groter accent dan de 

VVD op de gemeenschap en minder op het individu 2

• De VVD wil zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis op het terrein van de economie./De 

VVD wil de vrije markteconomie bevorderen en de overheid moet zich daar zo min 

mogelijk mee bemoeien./De VVD staat voor individuele en economische vrijheid; dat 

betekent dat zoveel mogelijk zaken overgelaten worden aan de burgers en de vrije markt 2

Maximumscore 4 

16  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):  

• Regeringspartijen leveren ministers, die wettig gezag uitoefenen/formele bevoegdheden 

hebben/die besluiten nemen over politieke problemen/de uitvoerende macht bezitten. 

• Een regeerakkoord is de uitkomst van een coalitie van regeringspartijen. In dit akkoord zijn 

hun ideeën opgenomen. Het regeerakkoord vormt de basis van het kabinetsbeleid. 

• Het aantal zetels in de Tweede Kamer. Regeringspartijen hebben doorgaans een 

meerderheid in de Tweede Kamer. 

per juist antwoord 2
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Maximumscore 2 

17  twee van de volgende: 

• De verdeling van de zetels komt overeen met de verdeling van de percentages uitgebrachte 

stemmen./evenredige vertegenwoordiging 

• Veel partijen zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. 

• Kleine partijen zoals bijvoorbeeld de christelijke partijen zijn vertegenwoordigd in het 

parlement. 

• geen kiesdrempel (behalve de kiesdeler) 

per juist antwoord 1

Maximumscore 2 

18  één van de volgende:  

• PvdA, VVD en CDA (meer dan 75 zetels) 

• PvdA, CDA en D66 (meer dan 75 zetels) 

• PvdA, CDA en GroenLinks (meer dan 75 zetels) 

• VVD, D66 en CDA (meer dan 75 zetels) 

Alleen 2 punten toekennen bij juiste combinatie van drie partijen. 

Maximumscore 2 

19  Ja, bij de linkse partijen (PvdA, D66 en GroenLinks) zijn de vrouwelijke kiezers in de 

meerderheid. De VVD (rechtse partij) kent meer mannen. Op het CDA (middenpartij) 

hebben meer vrouwen dan mannen gestemd. 

Maximumscore 2 

20  twee van de volgende: 

• PvdA, 30% van het electoraat van de PvdA heeft een laag inkomen.  

• GroenLinks, 31% van de kiezers van GroenLinks heeft een laag inkomen. 

• CDA, 21% van de kiezers van het CDA heeft een laag inkomen. 

(Mensen met een laag inkomen behoren in de regel tot groepen met een lage maatschappelijke 

positie.)  

per juist antwoord 1

Maximumscore 2  

21  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende):  

• Een lage opkomst bij Tweede-Kamerverkiezingen vermindert de legitimiteit van de 

volksvertegenwoordiging. 

• Stemmen voor de Tweede Kamer is één van de belangrijkste middelen voor de burger om 

de landelijke politiek te beïnvloeden. Het is zorgelijk als dit middel in een democratie door 

een grote groep burgers niet wordt gebruikt, uit het oogpunt van politieke betrokkenheid. 

Maximumscore 2 

22  Het ontvangen van de fractievoorzitters, voorzitter van Tweede Kamer en Eerste Kamer en 

vice-voorzitter van de Raad van State voor advies./Daarna: het benoemen van een 

(in)formateur om tot de vorming van een kabinet te komen. 
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