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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

9 maximumscore 1 
een van de volgende verklaringen: 
− Kiezers van kleine partijen zullen mogelijk afhaken, omdat stemmen op 

een kleine(re) partij toch weinig zin heeft: die stemmen gaan immers - 
anders dan bij de evenredige vertegenwoordiging - allemaal ‘verloren’; 

− Burgers blijven weg in districten waar de uitslag als het ware al vast-
staat (omdat een van de partijen op een ruime meerderheid afstevent). 

10 maximumscore 2 
• Genoemd staat de grote toeloop naar politieke partijen die zich

afzetten tegen het politieke establishment 1 
• Burgers kunnen wegblijven bij de verkiezingen / bewust een ongeldige

stem uitbrengen 1 

11 maximumscore 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
Vanwege het partijbelang om als een eenheid op te treden, gebeurt het dat 
individuele Kamerleden/politici onder druk komen te staan om zich te 
schikken naar de partij-/fractiediscipline waardoor andere belangen, 
bijvoorbeeld waarover ze verwachtingen gewekt hebben bij hun achterban, 
in het gedrang kunnen komen. 

12 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist kenmerk met uitleg: 
Een kenmerk van het districtenstelsel is dat kandidaten hun stemmen uit 
één district moeten halen. Daarom zullen ze zich profileren op 
onderwerpen die binnen dat district relevant zijn en veel kiezers zullen het 
belang daarvan inzien. Dat kan een positief effect hebben op de 
legitimiteit. 

13 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist kenmerk met uitleg: 
− Een kenmerk van het Nederlandse stelsel is dat er een lage 

kiesdrempel is (gelijk aan het aantal stemmen voor één zetel). Daarom 
hebben meer partijen een kans om in het parlement te komen. Kiezers 
hebben daardoor veel keuzemogelijkheden en dat kan een positief 
effect hebben op de legitimiteit. 

Opgave 3  Legitimiteitscrisis? 

8 maximumscore 1 
Een representatief besluit is een besluit dat past binnen beleid 
overeenkomstig de ideeën en wensen van burgers/kiezers. 
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14 maximumscore 2 
• Validiteit wil zeggen dat je in je onderzoek feitelijk meet wat je zou

moeten meten 1 
• een van de volgende redenen 1 

− De vraag gaat niet over legitimiteit. Mensen kunnen bijvoorbeeld 
ontevreden zijn over de inhoud van besluiten die genomen worden 
en toch de wijze waarop die tot stand komen, een juiste manier van 
besluitvorming vinden. Met deze vraag kom je dus niet te weten of 
het politieke systeem legitiem is en dus is het onderzoek niet valide 

− De vraag wordt alleen maar voorgelegd aan mensen die gaan 
stemmen. Van de mensen die het politieke systeem niet legitiem 
achten gaan er waarschijnlijk minder stemmen. Het onderzoek 
meet dus niet wat de mening is van de hele bevolking en is daarom 
niet valide. 

15 maximumscore 5 
voorbeeld van een hypothese:  
In landen met een meerderheidsstelsel is de legitimiteit van de 
parlementaire democratie minder dan in landen met een stelsel met 
evenredige vertegenwoordiging. 
• voor het formuleren van een juiste hypothese 1 
• voor het expliciet noemen van twee kiesstelsels 1 
• voor het expliciet noemen van een politiek systeem 1 
• afhankelijke variabele: legitimiteit van de parlementaire democratie 1 
• onafhankelijke variabele: het kiesstelsel (meerderheidsstelsel of stelsel

van evenredige vertegenwoordiging) 1 

16 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Processen van individualisering/fragmentering/ontideologisering leiden

ertoe dat kiezers over meer partijen gespreid worden en dat die 
partijen minder groot zijn 1 

• Daardoor kan een meerderheid in de Kamer alleen maar gevormd
worden als veel partijen meedoen. Minister-president Mark Rutte moet 
veel kegels tegelijkertijd in de lucht houden. De kegels staan voor de 
partijen die hij achter een voorstel moet zien te krijgen 1 

− Nederland kent proportionele vertegenwoordiging / een 
consensusdemocratie. Ook dit kenmerk kan bijdragen aan de 
legitimiteit omdat veel kiezers zich kunnen herkennen in (een deel van) 
de besluiten.  

Opmerking 
Alleen een punt toekennen bij een juist kenmerk met juiste 
uitleg. 
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