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Opgave 5  PvdA en de zorgwet 

27 maximumscore 4 
Voorbeelden van waarden met bijpassende zin en toelichting: 
− De waarde bezit/geld is te vinden in "Het is een grote tegenvaller voor 

de minister omdat zij denkt dat er met deze wet veel geld te besparen 
is op de zorgkosten." (regels 9-12) Het besparen op de zorgkosten zou 
een verschuiving van deze gelden zijn. 

− De waarde (keuze)vrijheid / macht is te vinden in "PvdA-senator 
Beuving las namens haar fractie voor dat een groot bezwaar van 
sommige PvdA-senatoren is dat sommige patiënten misschien niet 
naar een specialist mogen omdat een zorgverzekeraar door het 
afgesproken budget heen is." (regels 45-51) Uit deze zin blijkt dat de 
keuzevrijheid van patiënten ingeperkt zou worden. Je kunt ook zeggen 
dat ze daardoor minder macht hebben. 

− De waarde (keuze)vrijheid/macht en ook de waarde bezit/geld is te 
vinden in "De beperking voor patiënten is zo klein en het levert zo'n 
grote besparing op dat we voor stemmen." (regels 85-88) In deze zin 
wordt de verdeling van beide waarden tegen elkaar afgewogen.  

− De waarde (keuze)vrijheid / macht en ook de waarde bezit/geld is te 
vinden in "Er zouden wel zorgverzekeringen blijven bestaan met vrije 
keus, maar met een hogere premie." (regels 100-103) De vrije keus 
wordt hier expliciet genoemd en de hogere premie geeft aan dat het 
bezit/geld anders toegedeeld zal worden. 

Voor het geven van een juiste waarde  1 
Voor het geven van een juist bijpassend citaat met toelichting 1 

28 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De PvdA is in dit kabinet de coalitiepartner van de VVD en de fracties in de 
Tweede Kamer hebben samen een regeerakkoord getekend. (Hoewel de 
fracties van de Eerste Kamer daar formeel niet aan gebonden zijn, wordt 
wel verwacht dat zij zich eraan zullen houden.) De zorgwet is volgens de 
VVD een uitwerking van dat regeerakkoord. Het tegenstemmen door PvdA-
senatoren maakt het voor het kabinet onzeker of haar plannen nog wel 
gerealiseerd kunnen worden. Als een kabinet haar plannen niet kan 
realiseren omdat ze niet meer kan rekenen op de meerderheid van de 
Kamer dan kan dat een reden zijn voor een kabinetscrisis. 
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29 maximumscore 3 
• Bij sociaaleconomische vraagstukken was het voor PvdA en VVD

moeilijker om tot overeenstemming te komen 1 
• De PvdA was ideologisch verbonden met de werknemers en de VVD

met de werkgevers. Maatregelen op sociaaleconomisch terrein werkten 
meestal in het voordeel van een van beide groepen en in het nadeel 
van de andere groep. Daarom was het moeilijk om tot overeen-
stemming te komen 1 

• De zorgwet is een sociaaleconomisch vraagstuk omdat het risico van
hoge medische kosten gespreid wordt. De zorgwet is dus een vorm 
van inkomensherverdeling tussen mensen die zorg nodig hebben en de 
hele samenleving 1 

30 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Probleem: het bepalen van de politieke richting / coalitievorming 1 
• Een kenmerk van ons kiesstelsel is dat we een systeem met

evenredige vertegenwoordiging hebben waarbij de kiesdrempel gelijk
is aan het aantal stemmen dat nodig is voor één zetel. In dit systeem
heeft in Nederland nog nooit één partij de absolute meerderheid
gehaald. Coalitievorming is daarom nodig en als verschillende politieke
partijen samenwerken dan kan dat problemen geven bij het bepalen
van de politieke richting van het kabinet 1 
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