
Opgave 2 Discussie over de monarchie 

11 Maximumscore 4

A 2

barrière 1: (h)erkenning van een probleem als een politiek probleem

barrière 2: afweging van problemen/toekennen van prioriteit aan het probleem

barrière 3: beslissen over problemen

barrière 4: besluiten uitvoeren

Opmerking

Alleen 2 punten toekennen indien alle barrières goed zijn en in de juiste volgorde staan.

B

Het voorstel van De Graaf zal barrière 2 – afweging van problemen/wensen – niet passeren.

De wens van De Graaf is erkend als een politieke wens of probleem (barrière 1 is

gepasseerd), maar krijgt in de volgende fase geen prioriteit. De tegenstand tegen zijn

voorstel is groot (tekst 4) en ook premier Kok zegt niet van plan te zijn de staatsrechtelijke

positie van de koningin te veranderen (tekst 3) 2

Maximumscore 2

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

• De koningin zal geen deel meer uitmaken van de regering.

• De koningin speelt geen rol meer bij de formatie van een nieuw kabinet./De koningin

benoemt niet meer de informateur en de formateur.

• De koningin ondertekent geen wetten meer.

per juist antwoord 1

Deel-

scores

Maximumscore 2

13 • taak van de Raad van State in het proces van wetgeving:

adviseren over wetsvoorstellen (en bestuur) aan de regering en parlement 1

• taak van de Raad van State in de bestuursrechtspraak:

uitspraak doen over geschillen van het bestuur (het geschil betreft een beslissing van een

bestuur) 1

Maximumscore 2

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

• kennis en deskundigheid (die bijvoorbeeld worden ingebracht bij de wekelijkse gesprekken

met de minister-president)

• charisma/persoonlijkheid

• een lange ervaring

per juist antwoord 1

Maximumscore 3

15 de constitutionele monarchie 1

twee van de volgende:

• De koning(in) is gebonden aan de regels van de grondwet.

• De ministers zijn politiek verantwoordelijk voor de daden van de koning(in).

• De publieke rol van de koning(in) is hoofdzakelijk ceremonieel/symbolisch.

per juist antwoord 1
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Antwoorden 



Maximumscore 3 

16 A

Politieke cultuur is het geheel van opvattingen, waarden en normen, houdingen en 

verwachtingen die er in de samenleving bestaan over politiek 2

B

Voorbeelden van goede antwoorden zijn (één van de volgende): 1

• Het was tot nu toe de norm om over de monarchie geen politieke discussie te houden.

• De opvattingen over de politieke rol van de koning(in) veranderen.

• Waarden en normen in de politiek zijn in het geding, bijvoorbeeld de nieuwe norm dat het

staatshoofd gekozen moet worden door burgers, de volksvertegenwoordiging of de

ministers.

Maximumscore 2

17 Juist D66 pleit voor staatsrechtelijke vernieuwing en voor democratische

besluitvorming/het op een democratische wijze kiezen van personen in politieke functies.  

Het past in deze visie dat een erfelijk koningschap geen daadwerkelijke bevoegdheden

heeft.

Deel-

scores

Maximumscore 4

18 Voorbeelden van kenmerkende verschillen (twee van de volgende):

Verschil 1 

Nederlands stelsel: 

• Ministers moeten het vertrouwen/de steun van het parlement hebben en kunnen door het 

parlement ter verantwoording worden geroepen/naar huis worden gezonden 1

Presidentieel stelsel: 

• Ministers worden door de president benoemd/ontslagen (goedkeurende stem van de Senaat 

bij benoeming) en zijn alleen aan hem verantwoording schuldig (wel hoorzittingen door de 

Senaat mogelijk) 1

Verschil 2 

Nederlands stelsel: 

• Het parlement kan het kabinet naar huis sturen 1

Presidentieel stelsel: 

• Het congres kan de president niet zomaar afzetten./Het congres kan wel een impeachment-

procedure starten om de president uit zijn ambt te zetten (alleen wanneer de president de 

Constitutie heeft geschonden) 1

Verschil 3 

Nederlands stelsel: 

• Er is een onderscheid tussen de rol van het staatshoofd (de koningin) en de regeringsleider 

(minister-president) 1

Presidentieel stelsel: 

• President is hoofd van de regering en is staatshoofd 1

Verschil 4 

Nederlands stelsel: 

• De regering kan het parlement bij een conflict ontbinden en nieuwe verkiezingen 

uitschrijven (art. 64 uit de Grondwet; inmiddels zeer uitzonderlijk) 1

Presidentieel stelsel: 

• De president kan het congres niet ontbinden en geen nieuwe verkiezingen uitschrijven 1

Antwoorden 
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