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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3  Het nieuwe donorplan 

12 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− Deze situatie wordt ongewenst gevonden door een groot aantal 

mensen, namelijk de medische wereld (regels 23-27). 
− Deze negatief beoordeelde situatie komt vaak voor: er zijn op dit 

moment 3.300 patiënten die wachten op een donororgaan (regels 24-
27). 

− Deze situatie wordt als veranderbaar beschouwd. / Het probleem wordt 
oplosbaar geacht, want D66 denkt het tekort aan donororganen te 
kunnen oplossen met een actief registratiesysteem (regels 13-16). 

− Dit probleem is langs de poortwachters gekomen, want D66 heeft een 
wetsvoorstel ingediend (en het probleem daarmee op de politieke 
agenda gezet) (regels 1-6 of regels 28-29). 

per juiste voorwaarde met gegeven uit tekst 5 1 

13 B 

14 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het adviesorgaan uit tekst 5 (de Raad van State) heeft politieke macht

omdat uit de tekst blijkt dat Kamerlid Dijkstra haar wetsvoorstel heeft 
aangepast na de kritiek van dit adviesorgaan (regels 28-29) 1 

• Politieke macht is het vermogen de politieke besluitvorming te bepalen.
Dit adviesorgaan heeft met haar kritiek de politeke besluitvorming 
mede bepaald/beïnvloed 1 

15 maximumscore 2 
• De conversie of omzettingsfase, 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• want adviezen over wetsvoorstellen vinden plaats in de

beleidsvoorbereiding (wat een subfase/onderdeel is van de 
omzettingsfase) / want actoren als adviesorganen spelen een rol in de 
conversie bij de beleidsvoorbereiding 1 

16 maximumscore 2 
• het recht van initiatief 1 
• de wetgevende taak van het parlement 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan ‘het recht van amendement’. 
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17 maximumscore 2 
• de articulatiefunctie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Met het voorstel van D66 voor een actief donorregistratiesysteem als

oplossing voor het tekort aan donororganen heeft D66 een 
maatschappelijke wens, onder andere die van de medische wereld 
(regels 23-27) op de politieke agenda geplaatst  1 

of 

• de aggregatiefunctie / integratiefunctie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Het voorstel van D66 voor een actief donorregistratiesysteem is het

resultaat van een afweging van verschillende wensen en belangen 
zoals de wens van de medische wereld (regels 23-27) en het meetellen 
van de mening van de nabestaanden (regels 30-32) of het rekening 
houden met de wens van de donoren zelf (regels 32-35) 1 

18 maximumscore 2 
• Besluitvorming vindt plaats bij (gewone) meerderheid van stemmen

(regels 1-6) 1 
• Er is sprake van een tweekamerstelsel (regels 11-12) 1 

19 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tabel 1 blijkt dat 51% van de VVD-kiezers van mening is dat

mensen verplicht moeten zijn een keuze te laten registreren. Uit tabel 2 
blijkt: een ruime meerderheid van de Kamerleden van de VVD (33 van 
40 Kamerleden) heeft echter tégen het wetsvoorstel gestemd waarin 
dit geregeld wordt 1 

• Hieruit blijkt dat representatie niet altijd overeenkomt met een hoge
mate van representativiteit: het stemgedrag / het standpunt van de 
gekozen vertegenwoordigers (de Kamerleden van de VVD) komt niet 
overeen met wat de (meerderheid van de) kiezers van de VVD vinden 1 
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