
Uitwerkingen Politieke Besluitvorming  nieuwe druk 

Verplichte opgaven 

Hoofdstuk 1: Wat is politiek? 

4. a. - Er is sprake van een ongewenste situatie, namelijk milieuvervuiling. 

- Geleidelijk is een breed besef ontstaan dat de uitstoot een zeer nadelig effect is van 

vrije, onbegrensde economische activiteiten. 

- Er zijn tegengestelde belangen: fabrikanten versus omwonenden en mensen die zich 

om het milieu zorgen maken. 

- Mensen vragen van de politiek oplossingen om de uitstoot te verminderen. 

b. De milieubeweging wil een zo schoon en gezond mogelijk milieu en de transportsector kan 

niet bestaan zonder CO2 te produceren. 

c. - De VVD vindt dat de overheid economische activiteit van bedrijven (dus ook de 

transportsector) zo weinig mogelijk moet belemmeren. 

- GroenLinks en de milieubeweging vinden dat de politiek moet zorgen voor schone lucht, 

een mooie natuur en een goed klimaat voor de burgers. 

 

5. a. Voorbeelduitwerking: 

- Mannen en vrouwen: beide groepen moeten gelijk beloond worden voor gelijk werk. 

- Allochtonen en autochtonen: scholen mogen geen discriminerend toelatingsbeleid 

voeren. 

b. Gelijke kansen bieden is in wezen het verdelen van de mogelijkheden. Door bijvoorbeeld 

mensen van allochtone afkomst op de arbeidsmarkt soms een voorkeursbehandeling te 

geven, verdeel je de reële opleidingsmogelijkheden en carrièrekansen gelijkmatiger over de 

gehele bevolking. 

Het verdelingsvraagstuk hangt sterk samen met de waarde gelijkwaardigheid. Vind je dat 

iedereen gelijkwaardig is, dan verdeel je de kansen zo, dat niemand achtergesteld wordt. 

 

11. Collectieve goederen: 

- zijn van algemeen belang; 

- kunnen moeilijk via de markt worden aangeboden; 

- zijn in principe voor iedereen beschikbaar. 

Voorbeelden van collectieve goederen. 

Voorbeelduitwerking: 

- schone lucht; 

- ziekenhuizen/goede gezondheidszorg; 

- veiligheid op straat/politie. 

 

12. a. Voorbeelduitwerking: 

Nadeel: de kans is groot dat de kwaliteit en zorgvuldigheid achteruitgaan omdat winst de 

grootste drijfveer wordt in plaats van kwaliteit. 

Blijft de frequentie van ophalen hetzelfde? Kunnen ze ook (kosteloos) worden gevraagd voor 

het ophalen van grofvuil, bijvoorbeeld bij een verhuizing? Komen ze ook chemisch afval 

ophalen? Gaan ze voor winkels een apart tarief rekenen? 

Voordeel: de prijs van een commercieel bedrijf voor het ophalen van huisvuil is mogelijk 

scherper waardoor de gemeentelijke belastingen omlaag kunnen. 

b. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het milieubeleid in de gemeente. 

Stadsreiniging in eigen handen houden heeft als voordeel dat de gemeente de uitvoering 

van het beleid heel direct kan regelen en controleren. 

 



18. a. Voorbeelduitwerking: 

Palestina werd in 1988 uitgeroepen, maar de overheid (Palestijnse Autoriteit) heeft geen 

soevereine macht, want een groot deel wordt door Israël bezet. 

b. Voorbeelduitwerking: 

Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan beschouwt zich sinds 1991 als onafhankelijk land. 

Internationaal wordt het echter als deel van Azerbeidzjan gezien. 

20. a. Op de machtsbron geweld. 

Citaat uit de bron: “Er waren groepen radicale activisten met gewelddadige acties tegen 

nertsenfokkers, proefdierbedrijven en veetransporteurs.” 

b. Op de machtsbron morele steun. 

Citaat: “Uniek in de wereld was de verkiezing van de Partij voor de Dieren in het parlement.” 

 

21. De machtsbronnen van de premier zijn: 

- Bevoegdheden. 

Binnen de wettelijke kaders kunnen de premier en de ministers maatregelen nemen. 

- Aantal. 

Hij leidt de grootste partij in de Tweede Kamer. 

- Kennis. 

Politici hebben vaak een hoge opleiding en beschikken over veel politieke kennis. 

 

Hoofdstuk 2: Democratie en rechtsstaat 

1. In een land: 

- moeten eerst grondrechten zijn; 

- moet bekend zijn wat ieders rechten en plichten zijn; 

- moet de verdeling van de machten vastliggen. 

Pas dan kunnen burgers participeren in de politiek of openbaarheid van bestuur verwachten. 

 

3. De politie behoort tot de uitvoerende macht. 

Ze voert wetten uit en zorgt voor handhaving en naleving van wetten. 

 

4. Voorbeelduitwerking: 

Het sociale recht op toegankelijk en goed onderwijs verplichtte de overheid een uitgebreid stelsel 

van scholen op te zetten, te beheren en te financieren. 

Andere voorbeelden: de zorg voor goede gezondheidszorg, volledige werkgelegenheid, een 

schoon milieu, voldoende woonruimte, enzovoort zorgen voor een grotere overheid. 

 

5. Via de WOB kunnen burgers en journalisten nagaan of ministers en ambtenaren zich aan hun 

eigen  wetten, regels en procedures houden en zo nodig kunnen zij daarop aangesproken 

worden. 

 

15. In een constitutionele monarchie liggen de macht en de positie van de koning en het 

koningshuis vast in de grondwet en dus zijn koning en koningshuis gebonden aan die grondwet. 

In een gewone monarchie kan het koningshuis dus veel meer macht hebben. 

 

16. Voorbeelduitwerking: 

Ja, de koning heeft de politieke macht om invloed uit te oefenen. Door het weigeren van een 

handtekening kan de koning wetgeving blokkeren. 

In de praktijk zal de koning niet snel een wetsvoorstel weigeren te ondertekenen. Niet hij, maar 

de ministers zijn verantwoordelijk. 

 



18. In Nederland moeten politici zich houden aan de grondwet en dus zullen zij rekening houden met 

de rechten en belangen van minderheden. 

In Nederland wordt nieuwe wetgeving aan de grondwet wordt getoetst. De Raad van State kijkt 

bij zijn advies naar de grondrechten uit de grondwet. 

 

Hoofdstuk 3: Verkiezingen en kiesstelsels 

1. Voorbeelduitwerking: 

- Zo wordt voorkomen dat andere belangen dan die van de Nederlandse samenleving de 

politiek gaan beheersen. 

- Als iemand in Nederland woont, maar niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dan laat hij 

daarmee zien dat hij zich niet tot het Nederlandse volk wil laten rekenen. Dan is stemrecht 

niet op zijn plaats. 

 

2. a. ‘Vrij’ betekent dat iedereen zelf mag bepalen op welke partij hij of zij stemt; ‘geheim’ 

betekent dat niemand kan weten op wie je stemt. 

b. De fabrikanten van de stemcomputer konden niet garanderen dat hackers geen toegang 

zouden hebben tot de computer. Hierdoor kwam de geheimhouding in gevaar. 

 

3. De uitslag weerspiegelt het kenmerk van evenredige vertegenwoordiging. 

 

4. a. Voordeel evenredig kiesstelsel: Iedere stem weegt even zwaar. 

Nadeel evenredig kiesstelsel: - Er ontstaan veel kleine partijen en dat geeft een 

trage besluitvorming. 

- Grotere afstand tussen de kiezer en de gekozene. 

Voordeel districtenstelsel: Kiezer en gekozene staan dichter bij elkaar. 

Nadeel districtenstelsel: - Per district telt de winnaar en níet de meeste 

stemmen over het geheel. Zo kan de totale winnaar 

eindigen met een geringe vertegenwoordiging in het 

parlement. 

- Kleinere partijen hebben weinig kans. 

b. Gevolgen: 

- Er verdwijnen waarschijnlijk enkele kleinere partijen, in ieder geval de one-issuepartijen. 

- De overblijvende partijen worden gemiddeld groter. 

- Het vormen van een coalitie wordt eenvoudiger. 

De kans op vaak dezelfde coalitie neemt echter ook toe. 

 

13. Bij representatie vertegenwoordigen gekozen politici de burgers. 

Bij representativiteit vertegenwoordigen gekozen politici de denkbeelden van de burgers. 

 

14. Als het bestuur maatregelen neemt die haaks staan op wat een meerderheid van het volk wil, is 

de kans groot dat het volk de maatregelen negeert of in verzet komt. Het bestuur verliest zijn 

draagkracht en de kans wordt groter dat de bevolking het dan niet langer als legitiem beschouwt. 

 

16. Redenen: 

- Populaire standpunten kunnen (grond)wettelijk niet te realiseren zijn, zoals de roep om de 

doodstraf na een gruwelijk misdrijf. 

- Populaire standpunten zijn niet altijd reëel (zoals de wens van een heel lage belasting). 

- De regering moet vaak ook rekening houden met internationale afspraken. 

- De Nederlandse regering neemt juist ook beslissingen om minderheden of zwakkeren te 

beschermen. 

 



18. In de achterban van de SGP zijn mannen én vrouwen het eens met het verbod op passief 

kiesrecht voor vrouwen. 

 

25. Bij Tweede Kamerverkiezingen heeft geen enkele partij ooit 76 zetels of meer gehaald. Als een 

kabinet wil rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer, is samenwerking van 

een of meer partijen dus noodzakelijk. 

 

26. Regeringen in Nederland ontstaan door een coalitie van verschillende partijen. Om een 

regeerakkoord te maken worden er compromissen gesloten tussen de verschillende partijen, 

waardoor deze niet alle beloftes na kunnen komen. 

 

27. De informateur zoekt uit welke partijen een gezamenlijk beleid kunnen voeren dat kan rekenen 

op voldoende steun van de Tweede Kamer. De informateur stelt samen met de coalitiepartijen 

een regeerakkoord op. 

Vervolgens stelt de Tweede Kamer een formateur aan. Deze gaat daadwerkelijk ministers en 

staatssecretarissen zoeken. De formateur is vaak de beoogde minister-president. 

 

29. a. Een formatie mag niet te lang duren omdat een demissionair kabinet geen belangrijke 

besluiten neemt. Het handelt alleen lopende zaken af. 

b. Een formatie duurt vaak lang omdat er verschillende coalities mogelijk zijn en het lastig blijkt 

compromissen te sluiten. 

 

Hoofdstuk 4: Besturen in Nederland 

2. De regering bestaat uit alle ministers en de koning. 

Het kabinet bestaat uit alle ministers en staatssecretarissen, zonder de koning. 

De ministerraad bestaat uit alle ministers, zonder staatssecretarissen en zonder de koning. 

 

4. - Een staatssecretaris is niet aanwezig bij de vergaderingen van de ministerraad. In deze 

vergaderingen wordt onder andere beraadslaagd en besloten over het algemene 

regeringsbeleid. 

- Een staatssecretaris vervangt niet de minister als die afwezig of ziek is. Dat is voorbehouden 

aan een andere minister. 

 

5. Een AMvB wordt bij Koninklijk Besluit geregeld. Een Koninklijk Besluit is niet per se algemeen 

geldend en hoeft niet door het parlement goedgekeurd te worden. 

Een wet is algemeen geldend en moet goedgekeurd worden door het parlement. 

Een AMvB wordt vaak gebruikt als de minister verdere invulling wil geven aan een raamwet die 

het parlement al eerder heeft aangenomen. 

 

11. a. - Recht om vragen te stellen aan de bewindspersoon (het vragenrecht). 

Dit is voor de controlerende taak van de Tweede Kamer een belangrijke eerste stap. 

- Recht om te stemmen over wetsvoorstellen. 

Dit is voor de medewetgevende taak van de Tweede Kamer het belangrijkst. 

b. Kamerleden hebben weinig tijd voor dit specialistische werk en ook niet de steun van een 

ministerie. 

Ministers hebben een ministerie waar veel ambtenaren werken die al het praktische werk 

doen. 

c. Voorbeelduitwerking: 

- Het stemrecht over de wetsvoorstellen geeft de meeste macht omdat zonder 

parlementaire goedkeuring een wetsvoorstel nooit een wet wordt. 



- Het vragenrecht geeft de meeste macht omdat hiermee de voorbereiding van wetten 

en de uitvoering van bestaande wetten worden beïnvloed. 

- Het recht van motie geeft de meeste macht omdat hiermee een minister uiteindelijk 

gedwongen kan worden zijn ontslag in te dienen. 

 

13. Als de Eerste Kamer een wetsvoorstel wijzigt, zou de Tweede Kamer er weer over moeten 

stemmen. Dat is onhandig. 

Soms vindt er door middel van een ‘novelle’ toch een kleine wijziging plaats. Bijvoorbeeld om de 

invoeringsdatum van een nieuwe wet op te schuiven. 

 

22. Voordelen zijn: 

- Lagere overheden staan dichter bij de burger en zijn daardoor makkelijker aanspreekbaar. 

- Lagere overheden zijn beter in staat om te onderzoeken welke problemen er zijn in een 

bepaalde regio of wijk. 

- Lagere overheden kunnen veel sneller en adequater reageren op specifieke lokale en 

regionale problemen omdat zij meer inzicht hebben in de verschillende belangen die spelen. 

Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om problemen en overlast rond de jaarwisseling of 

sportwedstrijden te voorkomen, maar ook aan de verpaupering van bepaalde woonwijken of de 

verschuiving van de overlast door drugsgebruikers naar bepaalde wijken. 

 

23. Officieel zijn de Provinciale Staten het machtigst: zij stemmen over de besluiten. In de praktijk 

hebben Gedeputeerde Staten de meeste macht, omdat zij de besluiten voorstellen, uitvoeren en 

beslissingen nemen waarvoor geen toestemming van Provinciale Staten nodig is. 

 

24. Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dat houdt in dat het Rijk de grote lijnen 

van het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu bepaalt. Binnen die lijnen kunnen 

provincies hun eigen structuurvisies opstellen. 

 

25. a. Voordelen: - De kloof tussen lokale politiek en burger wordt kleiner. 

- Burgers hebben meer invloed op de gemeentepolitiek. 

Nadelen: - De kans bestaat dat een gekozen burgemeester populair, maar 

onbekwaam is. 

- De burgemeester zal zijn politieke voorkeuren meer laten gelden omdat 

hij gekozen is. 

Burgemeesters stellen zich nu vaak onpartijdig op, staan meer boven 

de partijen. 

b. - De burgemeester leidt de coalitie. 

De burgemeester leidt B en W, de premier leidt het kabinet. 

- Beiden hebben wetgevende en uitvoerende macht. 

 

Hoofdstuk 5: Politieke actoren 

1. Topambtenaren hebben zich vaak gespecialiseerd in een bepaald beleidsonderwerp 

(deskundigheid) en hebben vaak jarenlange ervaring, in tegenstelling tot een minister. 

 

2. a. De wetgevende macht is de eerste macht, de uitvoerende macht de tweede en de 

rechterlijke macht is de derde macht. 

b. Ambtenaren horen in de verdeling van machten volgens Montesquieu geen politieke macht 

te hebben. Zij staan ten dienste van politici. 

 

3. De minister is verantwoordelijk voor het werk van de ambtenaren op zijn ministerie. 

Volgens artikel 42 van de grondwet is een minister politiek verantwoordelijk voor: 



1. het koninklijke handelen en nalaten; 

2. het handelen en nalaten van de bewindslieden (zoals vroegere ministers); 

3. het handelen en nalaten van de ambtelijke dienst. 

4. Verkokering betekent dat ministeries zo met hun eigen beleidsterrein bezig zijn, dat ze de 

samenhang van verschillende beleidsterreinen uit het oog verliezen. 

Als je door een lange smalle koker of door een verrekijker kijkt, verlies je ook het totale beeld uit 

het oog. 

Voorbeeld: dreigend hoog water van de Maas. 

Het Ministerie van Infrastructuur zal focussen op de bevaarbaarheid van de Maas en problemen 

met de bereikbaarheid. 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal focussen op veiligheidsmaatregelen en de inzet van 

politie. 

Het Ministerie van Economische Zaken zal focussen op eventuele nadelen voor het midden- en 

kleinbedrijf (en eventuele claims). 

Deze verschillen kunnen leiden tot misverstanden en elkaar tegenwerkende maatregelen. 

 

17. Protestacties richten zich op het juiste moment op één specifiek onderwerp en krijgen veel 

media-aandacht. Dat is veel gerichter dan een algemene stem voor een bepaalde partij eens in 

de vier jaar. 

 

18. Verschillen tussen een politieke partij en een pressiegroep: 

- Politieke partijen verbinden verschillende opvattingen tot een samenhangend geheel van 

opvattingen; pressiegroepen niet. 

- Politieke partijen maken afwegingen tussen verschillende belangen; actiegroepen dienen 

één belang. 

- Politieke partijen hebben de articulatiefunctie om zo veel mogelijk wensen en eisen die in de 

maatschappij spelen op de politieke agenda te zetten. Pressiegroepen richten zich op een 

klein deel van die wensen en eisen. 

- Politieke partijen fungeren als leerschool voor politieke kandidaten; pressiegroepen hebben 

niet zo’n nevendoel. 

 

19. Van de articulatiefunctie: Thieme zet zo wensen en eisen uit de samenleving op de politieke 

agenda. 

 

21. Ja, want de actie van Greenpeace: 

- is een bewuste overtreding van de wet; 

- vindt plaats in de openbaarheid; 

- gaat over een existentieel belangrijk vraagstuk (milieu); 

- is niet gericht op persoonlijke belangen; 

- vind plaats omdat volgens Greenpeace andere, legale manieren tekortschieten. 

 
  



22. Succesfactoren die een rol spelen bij het succes van LAKS: 

- Macht van de organisatie: het LAKS is een grote, bekende organisatie en 

vertegenwoordigt veel scholieren. 

- Deelname aan officiële overlegorganen: de klachten van het LAKS worden zeer serieus 

genomen en kunnen tot wijzigingen in de examenbeoordelingen leiden. 

- Eendrachtig optreden: het LAKS is de enige organisatie die eindexamenklachten verzamelt 

en het LAKS stuurt eenduidige adviezen door aan de regering. 

 

32. a. De spreekbuisfunctie. 

b. Onderzoek en weergave van verschillende standpunten vallen onder de onderzoeksfunctie. 

c. De redactionele visie valt onder de commentaar- en opiniefunctie. 

 

33. Voorbeelduitwerking: 

Media zijn meer bepalend voor de agendavorming dan actiegroepen. Actiegroepen alleen 

hebben een klein bereik. Ze hebben media-aandacht nodig om hun standpunt bekend te maken. 

 

Hoofdstuk 6: Politieke besluitvorming 

1. a. Antwoord afhankelijk van de actualiteit. 

Voorbeeld situatie juni 2013: 

- Financiële/economische crisis. 

- De ingezakte woningmarkt. 

- Bezuinigingen. 

- Stijgende kosten in de zorg. 

- Laag consumentenvertrouwen in de economie. 

b. Voorbeeld van een verklaring: Laag consumentenvertrouwen in de economie. 

In de media worden regelmatig cijfers geopenbaard: “Huizen 10 procent minder waard dan 

vorig jaar”, “Winst KPN de helft minder dan vorig jaar”. Door deze manier van berichtgeving 

daalt het consumentenvertrouwen. 

De belangenvereniging van het midden- en kleinbedrijf (MKB-Nederland) klaagt via de 

media over teruglopende omzet en vraagt de regering maatregelen te nemen zoals btw-

verlaging en ruimere openingstijden.  

In beide voorbeelden daalt het consumentenvertrouwen, doordat consumenten horen dat het 

slecht gaat. 

 

2. Voorwaarde bij agendavorming Uitleg lage prioriteit t.a.v. milieuproblematiek 

 Aantal betrokkenen bij het probleem. Bijna iedereen is betrokken, maar slechts enkelen ondervinden direct 

aantoonbare last (huidkanker; astma). 

 Ernst van het probleem. Zelfs onder wetenschappers wordt soms flink gediscussieerd over de 

ernst van het probleem.  

De totale problematiek wordt vaak gebagatelliseerd.  

 Oplosbaarheid van het probleem. Het milieuprobleem (b)lijkt te groot voor een nationale overheid om 

aan te pakken. Internationale samenwerking verloopt moeizaam. 

 Erkenning van het probleem door 

poortwachters. 

Als een bekende wereldburger het probleem aankaart, is er meer 

aandacht. Denk aan oud-vicepresident van de VS Al Gore en zijn 

documentaire “An inconvenient truth”. 

 Ruimte op de politieke agenda. In de politiek krijgen relatief kleine problemen een grotere prioriteit 

omdat deze sneller op te lossen zijn, bijvoorbeeld binnen één 

regeerperiode. De milieuproblematiek vereist een aanpak van vele 

jaren. 

 
  



3. a. Het is een maatschappelijk probleem omdat: 

- het om een grote groep gaat; 

- er verschillende visies zijn om het aantal schoolverlaters terug te dringen; 

- de politiek veel tijd en geld investeert in de opvang van schoolverlaters. 

b. Opmerking: abusievelijk staat er tweemaal: De onderwijsinspectie, controlerende 

ambtenaren. 

 

 Scholen. 

 De Onderwijsinspectie, controlerende ambtenaren. 

 De Onderwijsraad, een adviesorgaan. 

 Leerlingen die de school zonder diploma verlaten. 

 

4. Ambtenaren spelen een (grote) rol in: 

- de omzettingsfase, bij de beleidsvoorbereiding; 

- de uitvoeringsfase, bij het in goede banen leiden van de realisering van besluiten. 

 

5. a. Vooral in de inputfase. De media hebben veel mogelijkheden om maatschappelijke 

problemen aan te dragen. 

b. Burgers staan vaak aan de basis van de media-aandacht. Om van een wens een politieke 

eis te maken gebruiken zij de media om aandacht te krijgen en medestanders te vinden voor 

het actievoeren, klokkenluiden, enzovoort. 

c. Antwoord afhankelijk van de actualiteit. 

Voorbeeld juni 2013: 

Enkele grote internationale bedrijven zoals U2, Johnnie Walker, Google, The Coffee 

Company hebben brievenbusfirma’s in Nederland om zo minder belasting te hoeven betalen. 

Na publicaties van onderzoeksjournalisten werd de zaak ook door andere media opgepakt. 

Vervolgens stelden Kamerleden vragen aan de minister van Financiën en vroegen om 

maatregelen. 

 

14. a. Barrière Lijkt op fase Toelichting 

 (H)erkennen van 

problemen 

Invoer: strijd om eisen en 

wensen op de politieke agenda 

te krijgen. 

Niet iedere eis of wens komt op de politieke agenda. 

Daar moet voor gestreden worden. 

 Afwegen Omzetting: politieke 

agendavorming. 

Treft het probleem veel mensen? Komt het vaak voor? 

Roept het hevige emoties op? Is het probleem 

oplosbaar? Laat de politieke agenda het probleem toe? 

 Besluitvorming Omzetting: beleidsvoorberei-

ding en beleidsbepaling. 

Oorzaken en mogelijke oplossingen van problemen 

worden verkend. Ambtenaren maken een wetsvoorstel 

en de politiek besluit erover. 

 Uitvoering  Uitvoer en feedback. Ambtenaren, instellingen en dergelijke voeren regels 

en wetten uit. Burgers houden zich eraan of overtreden 

de wet. Nieuwe problemen dienen zich aan. Is er 

wellicht reparatiewetgeving nodig? 

 

b. Bij beleidsvoorbereiding en besluitvorming in de omzettingsfase. 

c. Bij barrière 1: het (h)erkennen van problemen. 

d. In het barrièremodel beschouwt men feedback als onderdeel van barrière 4, de uitvoering. 

Als de feedback niet positief is, komt men weer uit bij barrière 1. 

 

15. a. De wens van automobilisten om op bepaalde stukken snelweg op rustige tijden harder te 

mogen te mogen rijden. 

b. Een ruime meerderheid van de ondervraagde automobilisten geeft aan de snelheidslimieten 

onduidelijk te vinden. De huidige regeling moet dus aangepast (gerepareerd) worden. 



 

20. De uitvoer van beleidsplannen kost geld. Het is verstandig eerst te kijken hoeveel budget de 

economische omstandigheden toelaten voordat je plannen maakt. 

Daarbij hebben de economische factoren grote invloed op welke eisen er op de politieke agenda 

staan en daarmee ook welke problemen prioriteit hebben. 

 

21. a. Voorbeelduitwerking: 

- Economische factoren: als het tegenzit, moeten de uitkeringen mogelijk omlaag en 

zijn er tegelijkertijd meer mensen die bijstand nodig hebben. 

- Sociale omstandigheden: de overheid moet de juiste balans treffen tussen (dure) 

zorgzaamheid van de regering en eigen verantwoordelijkheid van burgers. 

- Demografische factoren: als de beroepsbevolking krimpt, zijn er minder mensen om 

premies te betalen. 

b. Voorbeelduitwerking: 

- Internationale ontwikkelingen: 

Hoe loopt de burgeroorlog in Syrië af? Wat zijn de reële opvangmogelijkheden in de 

regio? Leidt het tot een toestroom van vluchtelingen en asielzoekers naar Nederland? 

Ontstaan er elders nieuwe brandhaarden? 

- Internationale verdragen: Nederland moet zich houden aan Europese verdragen. 

- Economische factoren: door de recessie moet Nederland bezuinigen. Ook het 

toelatings- en asielbeleid krijgen met de gevolgen te maken. 

 

 

Hoofdstuk 7: Internationale betrekkingen 
 

2. Politieke reden: een gemeenschappelijk buitenlandbeleid om samen sterker te staan. 

Bijvoorbeeld bij conflicten (Syrië, Iran) of als tegenwicht van China, Rusland en de VS. 

Juridische reden: gemeenschappelijke wetten en regels zodat uitwisseling eenvoudiger is.  

Denk aan bestrijding van internationale criminaliteit, maar ook dezelfde voedselwetten, 

diplomaregels, enzovoort. 

Economische reden: gezamenlijke afzetmarkt. 

Voorbeelduitwerking: 

Van deze drie weegt het economische belang het zwaarst. De Europese Unie is in eerste 

instantie vanuit economisch oogpunt opgericht, later kwamen de andere beleidspunten erbij. 

 

3. Bij intergouvernementele besluitvorming moeten alle landen met het besluit instemmen. Bij 

supranationale besluitvorming beslist de (gekwalificeerde) meerderheid over de besluiten. 

- Voorbeeld supranationale besluitvorming: Als de meeste EU-landen autofabrikanten willen 

verplichten nog schonere auto’s te maken maar Duitsland en Frankrijk zijn tegen, dan wordt 

het besluit doorgevoerd. 

Bij economische regelgeving geldt de supranationale besluitvorming.  

- Voorbeeld intergouvernementele samenwerking: Als de EU Iran beperkende maatregelen wil 

opleggen maar één land is tegen, dan gaat de maatregel niet door. 

Bij buitenlands beleid geldt intergouvernementele samenwerking. 

 

4. Europees Parlement: Tweede Kamer. 

Europese Commissie: de regering. 

 

  



Hoofdstuk 8: Politieke partijen en ideologie 
 

1. Eigen woningbezit: is een goede zaak. Burgers moeten zo veel mogelijk hun zaakjes zelf 

regelen. 

Europese eenwording: is goed vanwege de groeimogelijkheden voor vrijhandel. Er moet wel 

opgepast worden voor te veel regeltjes en bureaucratie. 

Premies in de gezondheidszorg: de regel dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor het 

afsluiten van een (verplichte) zorgverzekering is een goede zaak. 

 

2. Eigen woningbezit: een goede zaak, maar voor de financieel minder draagkrachtigen draagt de 

overheid zorg via sociale woningbouw. 

Europese eenwording: meer eenwording is alleen een goede zaak als het Europa socialer maakt. 

Premies in de gezondheidszorg: om zorg voor iedereen bereikbaar te houden moeten de 

premies inkomensafhankelijk worden en moet de eigen bijdrage worden afgeschaft of verlaagd. 

 

3. Een overeenkomst is dat beide zich niet vastpinnen op een politieke ideologie. 

Een verschil is dat populistische politici de stem van het volk benadrukken én 

vertegenwoordigen, terwijl pragmatische partijen hun standpunten laten afhangen van de 

sociaaleconomische omstandigheden en de politieke verhoudingen van dat moment. 

 

4. De twee linkse standpunten zijn: 

- De overheid moet armoede aanpakken. 

- Mensen moeten een gelijke startpositie krijgen. 

 

5. Het gaat hier om een ideologisch (liberaal) standpunt. 

D66 staat bekend als links-liberaal. De partij wil dat de overheid de zwakkeren beschermd, maar 

dit mag niet leiden tot betutteling en te veel bemoeienis met de economie. 

 

16. a. Beide benadrukken het belang van: 

- volkssoevereiniteit; 

- gelijkwaardigheid tussen man en vrouw; 

- de uitgangspunten van de rechtsstaat. 

b. Beide benadrukken het belang van: 

- een overheid die de zwakkeren beschermt; 

 De sociaaldemocraten gaan daarin wel verder dan de christendemocraten. 

- solidariteit tussen mensen/naastenliefde. 

c. Beide benadrukken het belang van: 

- de eigen verantwoordelijkheid van mensen; 

- een overheid die zorgt voor orde, discipline en veiligheid. 

 

17. a. Het socialisme wil een sterke overheid op sociaaleconomisch gebied.  

Het liberalisme staat een passieve overheid voor op sociaaleconomisch terrein. 

b. Het socialisme wil sociaaleconomische tegenstellingen door overheidsingrijpen terugdringen. 

De christendemocratie wil de tegenstellingen door samenwerking en harmonie verkleinen. 

c. Het liberalisme legt de nadruk op de individuele verantwoordelijkheid van mensen.  

De christendemocratie gaat uit van gespreide of gedeelde verantwoordelijkheid. 

 

18. Begrippen en uitdrukkingen Betekenis Hoort bij 

 a. Scheiding van kerk en 

staat. 

Kerkelijke en staatkundige macht mogen niet in 

dezelfde handen zijn. 

liberalisme, socialisme 

 b. Godsdienst is opium van 

het volk. 

Godsdienst wordt misbruikt om de sluimerende macht 

van de arbeidersklasse niet tot uiting te laten komen. 

socialisme 

 c. Duurzame productiewijze. Productie die het leefmilieu en de mogelijkheden voor ecologisme 



toekomstige generaties niet benadelen. 

 d. Subsidiariteitsbeginsel. Overheden moeten initiatieven aan burgers overlaten 

en daarvoor dan geld beschikbaar stellen. Een 

terughoudende overheid dus. 

confessionalisme 

 e. Proletariërs aller landen 

verenigt u. 

Oproep aan de arbeidersklasse om gezamenlijk een 

machtsblok te vormen en (op niet-democratische wijze) 

een socialistische staat te realiseren. 

socialisme 

 

Hoofdstuk 9: Knelpunten en oplossingen 
 

1. Strikt genomen geldt in een democratie: ‘de meerderheid telt’. Als je desondanks afspreekt toch 

rekening te houden met minderheden, beperk je dus de spelregels van de democratie. 

 

2. a. - Perspectief van de kiezer: de kiezer heeft meer invloed op de kabinetsformatie en 

daarmee op de samenstelling van de uitvoerende macht, omdat al vaststaat wie de 

minister-president is. 

- Perspectief van de gekozene: een gekozen minister-president weet zich in zijn beleid 

en coalitievoorkeur gesteund door de kiezers: hij heeft het mandaat van de kiezer. 

b. Mogelijke nadelen: 

- De minister-president wordt gekozen vanwege zijn charisma en niet vanwege zijn 

politieke ideeën. 

- Er ontstaat een machtsstrijd tussen de minister-president en het parlement omdat 

beiden een kiezersmandaat hebben. 

- De bestuurbaarheid wordt beperkt wanneer de minister-president een andere politieke 

kleur heeft dan de grootste of de grote partijen in het parlement. 

 

3. Het regeerakkoord bindt de regeringspartijen in de Tweede Kamer aan de regering.  

Bij bezuinigingen zullen Kamerleden van de regeringspartijen bijvoorbeeld aan de ‘eigen’ 

ministers minder kritische vragen stellen en in voorkomende gevallen zullen zij niet snel een 

motie van wantrouwen steunen. 

De macht van het regeerakkoord speelt bij de wetgevende taak van de Tweede Kamer een nog 

belangrijkere rol, omdat de regeringsfracties de wetsvoorstellen dan klakkeloos moeten steunen. 

Het regeerakkoord is een soort ‘dwingend script’ van het kabinet. 

 

4. - Omdat iemand laag is opgeleid en daarmee niet in staat is deel te nemen aan moeilijke 

debatten onder andere door veel gebruik van politiek jargon. 

- Omdat iemand uit een milieu komt dat ver afstaat van het milieu waaruit politici gerekruteerd 

worden. 

 

14. In de Tweede Kamer worden de voor burgers belangrijkste beslissingen genomen. Om die reden 

krijgen Tweede Kamerverkiezingen meer media-aandacht dan gemeenteraadsverkiezingen 

en daarom trekken ze meer kiezers. 

 

15. Redenen Verantwoordelijk 

onbekendheid met spelregels burgers en politiek 

onduidelijk hoe politiek je leven beïnvloedt burgers en politiek 

cynisme over beleid burgers (en politiek) 

(te) grote tevredenheid over beleid burgers (en politiek) 

 

25. a. Voorbeelduitwerking: 

Het rookverbod is wel geschikt voor een referendum, want: 

- iedereen is erbij betrokken, als roker of als meeroker; 

- iedereen komt wel eens in openbare gelegenheden en horeca. 



Het rookverbod is niet geschikt voor een referendum, want: 

- het probleem van wel of niet roken gaat niet over vrijheid, maar over de stijgende 

zorgkosten door het roken; 

- de meerderheid van de mensen heeft (nu nog) geen lichamelijke klachten, deze komen 

pas later. 

b. Voorbeelduitwerking: 

Wel geschikt: - Deelname van Nederland aan een internationale organisatie. 

- Ondertekening door Nederland van een internationaal verdrag. 

Niet geschikt: - Gedragingen, handelingen, gebruiken en/of aanwezigheid van 

minderheidsgroepen. 

- Kwesties waarbij persoonlijke belangen een grote rol spelen, zoals de 

vraag of uitkeringen omlaag of omhoog moeten. 

 

26. Nu staat respectievelijk in artikel 48 en artikel 131 dat de minister-president en de burgemeester 

worden benoemd. 

Bovendien moeten de spelregels van verkiezingen grondwettelijk vastliggen. 

 

31 HET REFERENDUM  blz. 136 

 

a. Een bindend referendum, omdat er meer onderwerpen voor een referendum in aanmerking 

komen dan bij een correctief referendum achteraf. 

b. Als je een advies in de wind slaat, kun je het net zo goed niet vragen. 

Voorwaarde is vaak wel dat er sprake is van voldoende opkomst. 

c. Eigen uitwerking leerling. 

d. Voorbeelduitwerking: 

- Mag Turkije in 2016, in 2018 of in 2020 lid worden van de Europese Unie? 

- Moet de Europese Unie op het gebied van softdrugs intergouvernementele of 

supranationale bevoegdheden krijgen? 

- Moet Brussel de enige Europese hoofdstad worden of is het beter als de vergaderingen 

beurtelings in Brussel en Straatsburg plaatsvinden? 

 

33 LEG DE VERBANDEN  blz. 137 

 

A In de directe democratie is de politieke betrokkenheid van de burgers groot. 

B Politieke betrokkenheid kunnen burgers ook uiten in niet-electorale participatie, zoals 

acties of demonstraties. 

C Directe democratie kun je bij gelegenheid realiseren door over belangrijke onderwerpen een 

referendum te houden. 

D Bestuurlijke vernieuwing beoogt de politieke betrokkenheid van burgers te vergroten. 

E Niet-electorale participatie draagt bij aan het verkleinen van de kloof tussen burgers en 

politiek. 

F Invoering van het referendum is een veelgehoord voorstel tot bestuurlijke vernieuwing. 

G Bestuurlijke vernieuwing beoogt de kloof tussen burgers en politiek te verkleinen. 

H Een referendum kan twijfel zaaien over de representativiteit van gekozen bestuur. 

I Een vorm van bestuurlijke vernieuwing kan zijn: de introductie van een nieuw kiesstelsel. 

J De kloof tussen burgers en politiek kan door de komst van de gekozen burgemeester 

kleiner worden. 

K De representativiteit van gekozen bestuur wordt in een nieuw kiesstelsel waarschijnlijk 

niet beter. 

L Een nieuw kiesstelsel kan ook betekenen dat er sprake is van een gekozen 

burgemeester. 
  



Uitwerkingen aanbevolen opgaven 
 

Hoofdstuk 1: 
2. De verschillen zijn: 

- De Atheense volksvergadering vond in de openlucht plaats, het Nederlandse parlement 

vergadert altijd binnen. 

- De Atheense volksvergadering bestond uitsluitend uit mannen, het Nederlandse parlement 

heeft ook vrouwelijke Kamerleden. (De vrouw op de tekening is een slavin.) 

- De volksvergadering is (op het oog) een wanordelijke bijeenkomst van individuen. In de 

huidige Nederlandse situatie zijn de politici per fractie gegroepeerd. 

 

3. a. De betekenis van politiek als staatsinrichting, want Erwin L. verzet zich tegen de 

monarchie als onderdeel van het bestuur. 

b. Voorbeelden van argumenten: 

Wel een politieke gevangene, want hij wordt ook gestraft omdat hij de koninklijke familie 

heeft beledigd. 

Dat geeft aan dat kritiek op het politieke systeem niet wordt geduld. Bovendien geeft het 

lange voorarrest aan dat justitie het ernstiger beoordeelde dan louter een eenvoudig 

geweldsdelict. 

Geen politieke gevangene, want hij wordt gestraft omdat hij een geweldsdelict heeft 

gepleegd. 

13. a. Het is economisch noodzakelijk – zeker vanwege de vergrijzing in de toekomst – dat door 

kinderopvang zo veel mogelijk mensen beschikbaar zijn voor werk. 

Bovendien hebben mensen met en zonder kinderen dan gelijke kansen op de arbeidsmarkt. 

Daarbij kunnen alleenstaande ouders door deze maatregel makkelijker blijven werken. 

b. Voorbeelduitwerking: 

Vanuit verantwoordelijkheid voor openbare orde, veiligheid en welzijn is het de taak van de 

overheid ervoor te zorgen dat kinderen op het rechte pad blijven en geen bedreiging vormen 

voor het welzijn van zichzelf en anderen. 

 

19. De politie in Nederland heeft op de eerste plaats gezag, omdat de macht geaccepteerd wordt. 

Slechts in enkele gevallen gebruikt de overheid (politie) machtsmiddelen om haar gezag af te 

dwingen. 

De generaals in Noord-Korea hebben vooral macht: zij leggen andersdenkenden hun wil op en 

dulden geen tegenspraak. Repressie blijkt dus nodig om de orde te handhaven. 

 

 
  



25 MACHTSBRONNEN 2  blz. 15 

 

Voorbeelduitwerking: 

 

    Machtsbron Voorbeeld / situatie 

 1. Aantal kiezers Een politieke partij die de verkiezingen gewonnen heeft, kan meer eisen 

stellen omdat zij gesteund wordt door veel kiezers. 

 2. Aantal demonstranten Een demonstratie van 15.000 scholieren op het Museumplein in 

Amsterdam maakt meer indruk dan wanneer er slechts 150 leerlingen 

demonstreren. 

 3. Formele bevoegdheden De brandweer die een gebouw laat ontruimen als ze een situatie 

brandgevaarlijk of explosief acht. 

De brandweer is formeel bevoegd om dit besluit te nemen. 

 4. Geld/vermogen/bezit Amerikaanse presidentskandidaten hebben er belang bij dat er zo veel 

mogelijk geld in de verkiezingskas zit. In Amerika bestaat een verband 

tussen de verkiezingskas en de potentie om te winnen. 

 5. Kennis Getuige-deskundigen die in moordzaken helpen het bewijs sluitend te 

krijgen. 

 6. Persoonlijk charisma Geert Wilders weet met slimme uitspraken zowel aandacht van de 

media als steun van kiezers te trekken. 

 7. Wettelijk gezag Een rechter die iemand tot twee jaar gevangenisstraf veroordeelt. 

* 8. Het geweldsmonopolie De politie valt met veel geweld een gebouw binnen om een wietplantage 

op te rollen. 

* 9. Belangrijke politieke functie Een minister stelt een wet voor die de politie meer bevoegdheden geeft. 

* 10. Belangrijke maatschappelijke functie De voorzitter van Wakker Dier roept supermarkten op te stoppen met de 

plofkip. 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 20 en 21 

 

HAVO 1 
Twee van de volgende kenmerken van collectieve goederen: 

- Collectieve goederen worden van algemeen belang geacht. 

- De overheid is nodig voor het ontwikkelen en in stand houden van collectieve goederen. Of: 

collectieve goederen zijn moeilijk via de markt te realiseren. 

- Collectieve goederen zijn in principe voor iedereen beschikbaar. Of: mensen kunnen niet van het 

gebruik van collectieve goederen uitgesloten worden. 

 

HAVO 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende): 

- Deskundigheid/kennis. 

- Formele bevoegdheid. 

 

HAVO 3 
Twee van de volgende hoofdtaken van de overheid kunnen worden herkend: 

- Het garanderen van de openbare orde en veiligheid. 

“… het moet cannabisgebruikers afschermen van het criminele circuit van handel in harddrugs.” 

- De zorg voor volksgezondheid. 

“Dit moet voorkomen dat cannabisgebruikers in aanraking komen met harddrugs en moet 

daarmee de lichamelijke en psychische risico’s en schade voor de gebruiker beperken.” 

 

  



HAVO 4 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (twee van de volgende): 

- De situatie van witte en zwarte scholen wordt als een ongewenst verschijnsel beschouwd. 

“De gemeente Nijmegen wil tegengaan dat de stad vol witte en zwarte scholen staat.” 

- De situatie van witte en zwarte scholen is ontstaan door maatschappelijke ontwikkelingen. 

“Die situatie is een ongewenst bijeffect van de vrijheid van ouders om zelf een school te kiezen 

voor hun kinderen.” 

- De mensen willen dat de overheid maatregelen neemt. 

“De gemeente Nijmegen wil witte en zwarte scholen mengen.” 

- Er is sprake van tegenstrijdige belangen. 

Het belang van ‘witte ouders’ botst met het belang van allochtone ouders. 

- Er is sprake van met elkaar botsende waarden. 

De waarde ‘vrijheid van schoolkeuze’ botst met de waarde ‘gelijkheid (van kansen)’. 

 

Hoofdstuk 2 
 

2. Kenmerken democratische rechtsstaat en de situatie in Noord-Korea: 

Scheiding van machten ontbreekt. De wetgevende en rechtsprekende macht zijn ondergeschikt 

aan de dictator en de Communistische Partij. 

Grondrechten zijn niet grondwettelijk vastgelegd en worden vaak geschonden. 

Legaliteitsbeginsel ontbreekt en voor zover er al rechten beschreven zijn, leeft het regime die 

niet na. Burgers kunnen er geen gebruik van maken bij de rechtbank. 

 

10 DE GRONDWET IS WEL VEROUDERD …  blz. 26 

a. Voorbeelduitwerking: 

Vrijheid van telegraafgeheim is achterhaald. In de praktijk gebruikt niemand deze vorm van 

communicatie nog. 

Voor telegrafie werd morse gebruikt. Deze taal werd in 2003 officieel afgeschaft in 

Nederland. 

b. Voorbeelduitwerking: 

‘Vrijheid van drukpers’ is te vervangen door ‘vrijheid van publicatie’ of ‘vrijheid van het 

geschreven woord’. 

‘Briefgeheim’ is te vervangen door ‘berichtgeheim’ of ‘geheime informatieoverdracht’. 

c. Voorbeelduitwerking: 

De rechter zal argumenteren dat een e-mail dezelfde functie vervult als een brief. 

De rechter zal ‘in de geest van de wet’ handelen en dus het doel van de wetgeving 

vooropstellen. 

 

11 ZIN EN ONZIN OVER DE TRIAS POLITICA  blz. 26 

a. In Nederland is de scheiding der machten precies voor een deel vormgegeven zoals 

Montesquieu het bedoeld heeft. 

b. Het democratische gehalte van de trias politica is hoog omdat gekozen ministers 

parlementariërs wetsvoorstellen indienen goed- of afkeuren. 

c. Politieke participatie is grondwettelijk vastgelegd in het legaliteitsbeginsel de grondwet. 

 

12 CARTOON  blz. 26 

Beeldelement rechtsstaat: de aanwezigheid van een grondwet. 

Beeldelement democratie: het Binnenhof, waar het parlement vergadert. 

Slapende man onder de ‘grondwet’: de grondwet beschermt de burger tegen de politieke 

machthebbers, waardoor zijn veiligheid en zekerheden zijn gewaarborgd en de burger rustig kan 

gaan slapen. 

 



17. Dit betekent dat de regering te allen tijde verantwoordelijk is voor het regeringsbeleid en niet het 

staatshoofd. 

Voorbeeld: als de koning een politieke uitspraak doet, bijvoorbeeld dat er meer geld aan de 

Derde Wereld gegeven moet worden, kan hij daarop nooit worden aangesproken. 

Alle leden van het Koninklijk Huis vallen onder de ministeriële verantwoordelijkheid. De minister-

president draagt de ministeriële verantwoordelijkheid voor het optreden van de leden van het 

Koninklijk Huis. 

 

19. a. Ja, door haar aanwezigheid krijgt het Nederlandse initiatief in Vietnam extra aandacht. 

b. Er is dan sprake van het vertegenwoordigen van ons land. 

De aanwezigheid van de koning opent dan deuren die anders gesloten blijven. 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 31 

 

HAVO 1 
Volgens het legaliteitsbeginsel kan een burger alleen bestraft worden voor gedrag dat in de wet 

verboden is. 

 

HAVO 2 
Nieuwe wetsvoorstellen ondertekenen is een formele taak van ons staatshoofd. 

 

HAVO 3 
Twee van de volgende: 

- Vrijheid van meningsuiting (artikel 7). Voorbeeld: het uiten van opvattingen die strijdig zijn met het 

voorgenomen regeringsbeleid (hele artikel). 

- Vrijheid van vereniging (artikel 8). Voorbeeld: de belangenvereniging Kunsten ’92. 

- Recht op betoging en vrijheid van vergadering (artikel 9). Voorbeeld: demonstratie op het 

Malieveld. 

 

Hoofdstuk 3: 
 

15. Voorbeelden: 

- Het besluit om het verdrag van Europa niet nogmaals voor te leggen aan de bevolking. 

- Het besluit om het asielbeleid niet verder aan te scherpen. 

- Het besluit om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. 

- Het besluit om de btw te verhogen. 

- Het besluit om de eigen bijdrage in de zorg te verhogen. 

 

17. Het merendeel van de kiezers stemt tóch voor de lijsttrekker en in beide gevallen is dat een man. 

Wie per se op een vrouwelijke kandidaat wil stemmen, kan dat evengoed doen als ze laaggeplaatst 

is. 

 

19. Argumenten voor de stelling: 

- De representatie is hoger, want burgers uit een district worden vertegenwoordigd door 

iemand uit hun district. 

- De representativiteit is lager, want de gekozen politicus moet alle standpunten uit het district 

(ook tegenstrijdige) vertegenwoordigen. Dat is vaak onmogelijk. 

Argumenten tegen de stelling: 

- De representatie is niet hoger, want bij een districtenstelsel gaan stemmen op de niet-

winnaar verloren. Deze mensen worden dus niet echt vertegenwoordigd. 



- De representativiteit is niet lager, want de gekozen politicus is door de kleine afstand tussen 

kiezer en gekozene beter op de hoogte van de wensen en problemen van de mensen uit het 

district. 

 

28. De SGP. 

De partij is een kleine partij met zeer duidelijke en eigen standpunten. Haar achterban deelt deze 

standpunten in hoge mate en zal niet snel naar een andere partij ‘overlopen’. Door hun 

standpunten zullen ook relatief weinig kiezers van andere partijen naar de SGP ‘overlopen’. 

Voor de PvdD geldt voor een deel hetzelfde als voor de SGP: een kleine partij met duidelijke 

standpunten en vaste achterban. 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 46 en 47 

 

HAVO 1 
a. Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

- Nederland heeft een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. In dit stelsel is de kans 

klein dat een partij de meerderheid haalt. Daarom zal er samenwerking met andere partijen 

gezocht moeten worden. 

- Een regeerakkoord (waarin politieke partijen zich bereid verklaren met elkaar een regering te 

vormen en de hoofdlijnen afspreken van het beleid dat die regering moet voeren) 

vergemakkelijkt een duurzame samenwerking (voor de tijd van vier jaar). 

b. Het regeerakkoord is een compromis tussen de wensen van de coalitiepartners. Een 

coalitiepartner (zoals de PvdA in deze opgave) zal in ruil voor ‘weggegeven’ standpunten de 

steun voor eigen standpunten op andere terreinen verwerven.  

 

HAVO 2 
Twee van de volgende kenmerken met toelichting: 

Kenmerk 1: Het aantal zetels dat een partij behaalt is evenredig met het landelijk op die partij 

uitgebrachte aantal stemmen. 

- Toelichting: Je kunt dat in de tabel zien als je partijen met elkaar vergelijkt. Zo heeft bijvoorbeeld 

de PvdA ruim drie keer zoveel stemmen als D66 en ook ruim drie keer zoveel zetels. 

Kenmerk 2: Kleine partijen maken een goede kans op het veroveren van een of meer zetels in de 

volksvertegenwoordiging. Of: Er is geen kiesdrempel. De kiesdeler is de kiesdrempel. 

- Toelichting: Uit de tabel blijkt dat ook kleine partijen zoals de PvdD en de SGP zetels hebben in 

de Kamer. 

Kenmerk 3: Het meerpartijenstelsel maakt vrijwel altijd coalitievorming nodig. 

- Toelichting: Uit de tabel kun je opmaken dat geen enkele partij de meerderheid heeft. 

 

HAVO 3 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

- Het opkomstpercentage bij beter opgeleiden (havo, vwo, mbo, hbo en universiteit) is hoger 

waardoor de kans groot is dat hun standpunten door de Tweede Kamer worden 

vertegenwoordigd. 

- Het opkomstpercentage bij lager opgeleiden (basisonderwijs, vmbo, mbo1-2) is lager waardoor 

de kans groot is dat hun standpunten door de Tweede Kamer niet worden vertegenwoordigd. 

 

Hoofdstuk 4: 

1. Er is sprake van gedoogbeleid omdat softdrugs bij wet verboden zijn, maar de handel en het 

gebruik in kleine hoeveelheden toch wordt toegestaan. 



 

3. Minister-president: Mark Rutte, VVD. 

Vicepremier: Lodewijk Asscher, PvdA. 

Minister van Binnenlandse Zaken: Ronald Plasterk, PvdA. 

Minister van Buitenlandse Zaken: Frans Timmermans, PvdA. 

Minister van Defensie: Jeanine Hennis-Plasschaert, VVD. 

Minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Lilianne Ploumen, PvdA. 

 

10 WELKE TAAK?  blz. 50 

 

De medewetgevende taak: het indienen van een wetsvoorstel. 

Citaat: “… dan zal de PVV het wetsvoorstel van de staatssecretaris niet steunen.” 

 

12. De Tweede Kamer kan via moties ministers dwingen tot bepaalde acties. De minister moet dan 

kiezen tussen toegeven aan de wensen van de Tweede Kamer (de volksvertegenwoordiging) of 

het doorzetten van zijn beleid (gebaseerd op het regeerakkoord). 

Als een minister kiest voor voortzetting van het beleid, kan dit (uiteindelijk) leiden tot een 

kabinetscrisis. 

Als de minister ervoor kiest gehoor te geven aan de Tweede Kamer, dan is er een kans dat de 

coalitiepartij het vertrouwen in de minister opzegt. Ook in dat geval is er een kabinetscrisis. 

 

14. Voorbeelduitwerking: 

- Als de invloed van een besluit groot is. 

Bijvoorbeeld over ernstige technische problemen met de Fyra, de hogesnelheidslijn. 

- Als er snelheid geboden is. 

Bijvoorbeeld als blijkt dat er door een Bulgaarse bende op grote schaal gefraudeerd wordt 

met zorg- en huurtoeslagen. 

In de Kamer wordt niet het begrip ‘spoeddebat’ gehanteerd, maar ‘dertigledendebat’, 

vernoemd naar de dertig handtekeningen die benodigd zijn voor de aanvraag van het debat. 

 

18 WIE, WAT, WAAR?  blz. 53 

a. In het kabinet zitten ministers en staatssecretarissen. 

b. De wetgevende macht is in handen van ministers, staatssecretarissen en Kamerleden. 

c. De uitvoerende macht is in handen van ministers en staatssecretarissen. 

d. Tijdens het vragenuurtje op dinsdagmiddag kunnen vragen gesteld worden aan ministers 

en staatssecretarissen. 

e. Vak K in het Tweede Kamergebouw is bestemd voor ministers en staatssecretarissen. 

f. In een parlementaire enquêtecommissie zitten Kamerleden. 

g. Tijdens de ministerraad vergaderen ministers. 

h. Als Willem-Alexander of Máxima uitspraken doet, ligt de verantwoordelijkheid bij de 

ministers. 

i. Wetsvoorstellen worden ingediend door ministers, staatssecretarissen en Kamerleden. 

j. Tijdens het vragenuurtje op dinsdagmiddag kunnen vragen gesteld worden door 

Kamerleden. 

k. Een minister zonder portefeuille is verantwoording verschuldigd aan de Kamerleden. 

l. De begroting wordt samengesteld door ministers en staatssecretarissen. 

m. De troonrede wordt geschreven door de minister-president (meestal samen met enkele 

andere ministers). 

 

Toelichting: de minister-president behoort tot de groep ministers. Soms heeft hij een aparte 

taak, zoals bij onderdeel m. 

 

 



EXAMENOPGAVEN  blz. 60 en 61 

 

HAVO 1 
Twee van de volgende: 

- Het budgetrecht: de Kamer kan tegen een begroting stemmen waarin de bezuinigingsplannen 

zijn opgenomen. 

- Het vragenrecht: de Kamer kan kritische vragen stellen aan de betreffende minister over de 

invulling van de bezuinigingen. 

- Het recht van interpellatie: de Kamer kan in een interpellatie of spoeddebat de betreffende 

minister verantwoording af laten leggen over het geplande beleid. 

- Het recht van motie: de Kamer kan een motie indienen om haar afkeuring jegens het beleid uit te 

spreken of het vertrouwen in de betreffende minister op te zeggen. 

- Het recht van amendement: als er een wet voorgesteld wordt, kan de Tweede Kamer 

gebruikmaken van het recht om die wet te amenderen. 

- Als er een wet nodig zou zijn om het beleid vast te stellen, dan kan de Kamer gebruikmaken van 

het recht om tegen dit wetsvoorstel te stemmen. 

 

HAVO 2 
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de volgende): 

- De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel beoordelen op hoe het zich verhoudt tot bestaande wetten, 

tot de grondwet en tot internationale verdragen. 

- De Eerste Kamer beoordeelt het wetsontwerp op doelmatigheid, controleerbaarheid en 

uitvoerbaarheid. 

 

HAVO 3 
C Recht van interpellatie. Dat is een uitnodiging tot debat aan de minister. 

 

HAVO 4 
Een motie is een schriftelijke uitspraak over het beleid van een minister. Meestal is de Kamer het dan 

oneens met de minister. 

Een amendement is de mogelijkheid voor de Tweede Kamer de tekst van een wetsvoorstel te 

wijzigen. 

Redenen waarom een amendement effectiever is dan een motie (één van de volgende): 

- De minister kan een motie naast zich neerleggen, bij een amendement kan dat niet. 

- Een amendement is een kleine beleidswijziging, bij een motie wordt vaak gevraagd om ander 

beleid. 

- Een amendement dat de Tweede Kamer heeft aangenomen moet door de minister doorgevoerd 

worden of hij moet het hele wetsvoorstel intrekken. 

 

HAVO 5 
a. Medewetgevende taak. 

Er staat in de bron: “De minister … heeft besloten per 1 november … “ en er staat: “… bij de 

behandeling van het besluit in de Tweede Kamer.” 

b. De Tweede Kamer kan gebruikmaken van (drie van de volgende): 

- het recht mondelinge en/of schriftelijke vragen te stellen; 

- het recht van interpellatie; 

- het recht een motie aan te nemen; 

- het houden van een spoeddebat. 

Gebruikmaken van het recht van enquête is niet goed omdat er hier geen uitgebreid onderzoek 

hoeft te worden ingesteld om bepaalde feiten boven tafel te krijgen. 
  



Hoofdstuk 5: 

5. a. De WRR heeft een adviserende rol gedurende de beleidsvoorbereiding. 

b. De adviezen van de WRR zijn betrouwbaar omdat ze wetenschappelijk onderbouwd zijn. 

c. Ja, dat blijkt uit de zin: “Het kabinet is voornemens de adviezen over te nemen.” 

 

12 WEIGERAMBTENAREN  blz. 65 

a. Weigerambtenaren staan op gespannen voet met de volgende twee uitgangspunten van de 

bureaucratie: 

- Het onpersoonlijke karakter: persoonlijke voorkeuren van de ambtenaren mogen geen 

rol spelen in hun werk. 

- De onpartijdige behandeling van burgers: burgers dienen gelijk te worden behandeld. 

b. Situatie juni 2013: De Tweede Kamer wil de weigerambtenaren laten ‘uitsterven’. Een 

meerderheid steunt het voorstel om niet langer ambtenaren aan te nemen die geen 

homostellen willen trouwen. Huidige 'weigerambtenaren' mogen van de Kamer blijven. D66 

en PvdA zouden ook graag zittende weigerambtenaren ontslaan, maar kunnen daarvoor 

geen Kamermeerderheid vinden. 

20. De jongerenafdelingen spelen een rol bij: 

- de aggregatiefunctie: ze discussiëren mee over de totstandkoming van het partijprogramma; 

- de recruterings- en selectiefunctie: de jongeren worden opgeleid tot politicus; 

- de participatiefunctie: ze dragen de standpunten van de partij naar buiten toe uit. 

 

28 RESPECT  blz. 70 

a. De FNV is een belangengroep, want zij zet zich gedurende een lange periode in voor de 

belangen van de leden. 

b. Machtsmiddelen waarover de FNV beschikt: 

- Lobbyen: de FNV heeft informeel maar ook in overlegorganen veel contact met politici. 

- Demonstraties: de FNV organiseert vaak massale acties om aandacht voor een 

probleem te vragen. 

- Publiciteitscampagnes om misstanden op de politieke agenda te krijgen. 

Denk aan campagnes over problemen in de zorg, internationale kinderarbeid en de 

werksituatie in de schoonmaaksector. 

- Mensen op sleutelposities brengen: veel FNV-kaderleden maken deel uit van 

adviesorganen. 

c. Nee, want de sit-in: 

- is geen echte wetsovertreding; 

- dient een persoonlijk belang en niet het algemeen belang; 

- is niet het laatste redmiddel van de schoonmakers; er is ook sprake van een staking. 

 

29 WAT HOORT BIJ WAT?  blz. 71 

 

Lobbyen b. Belangengroep bestookt de minister met brieven om 

rekeningrijden tegen te gaan. 

Petitie c. Rokers overhandigen 98.000 handtekeningen aan de 

minister met het verzoek om roken in sommige 

horecagelegenheden toe te staan. 

Demonstratie e. 20.000 studenten verzamelen zich op het Haagse 

Malieveld uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen 

op de studiebeurs. 

Bezetting a. Actie van werknemers tegen dreigend massaontslag bij 

KPN. 



Burgerlijke ongehoorzaamheid d. Burgers weigeren een deel van de belasting te betalen uit 

onvrede met de Nederlandse militaire aanwezigheid in 

Afghanistan. 

 

31 AANTAL LEDEN POLITIEKE PARTIJEN  blz. 71 

a. Nee. Als je kijkt naar de drie grote, gevestigde partijen (CDA, PvdA en VVD) is de trend een 

dalend ledenaantal. Een aantal partijen heeft echter tussen 1998 en 2012 wel een stijgend 

ledenaantal. Voorbeelden daarvan zijn de SP, SGP, D66, GroenLinks en de PvdD. 

b. De grote partijen: 

- hadden last van de effecten van ontzuiling; 

- hebben met betrekking tot hun articulatiefunctie last van concurrentie van de media; 

- hebben te maken met een steeds kritischer achterban; 

- zijn steeds meer in het midden van het politieke spectrum gaan zitten en verwoorden 

geen extremen in hun mening. De kleine partijen profileren zich veel scherper. 

De kleinere partijen: 

- kunnen zich scherper profileren op één of enkele punten; 

- hebben vaak een actieve kern van mensen die leden werven. 

c. 1. Niet juist. Het CDA heeft de meeste leden, maar slechts dertien Kamerzetels. 

(verkiezingsuitslag 2013). 

2. Niet juist. Het aantal leden zegt (nog) niets over de mate van politieke activiteit. De SP 

heeft een zeer actieve achterban, maar staat op de derde plaats als je kijkt naar 

ledenaantal. 

3. Niet juist. Het gaat wel voor het CDA op, maar niet voor GroenLinks. Die ziet tussen 

2007 en 2012 het aantal leden groeien, maar in die periode zakt de partij sterk terug 

naar vier zetels. 

4. Eigen uitwerking leerling. 

Voorbeelduitwerking: 

Juist. De PVV heeft geen leden zodat het proces van totstandkoming en goedkeuring 

van partijstandpunten ondoorzichtig is. 

Onjuist. De PVV heeft geen leden, maar gebruikt democratische middelen 

(wetsvoorstellen, moties, enzovoort) om haar plannen te verwezenlijken. 

 

34. Voorbeelduitwerking: 

Een politicus moet: 

- zijn standpunten helder en kernachtig kunnen formuleren; 

- daadwerkelijk antwoord geven op vragen; 

Dus niet vragen ontwijken en vervallen in nietszeggende antwoorden. 

- betrouwbaar overkomen. 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 76 en 77 

 

HAVO 1 
De volgende kenmerken met voorbeeld: 

- De stichting probeert het overheidsbeleid te beïnvloeden. 

Citaat: “Verder lobbyen ze bij politici …” 

- De stichting richt zich op één specifiek terrein. 

Citaat: “ … zetten zich in voor het mengen van scholen.” 

 

  



HAVO 2 
Voordeel via een politieke partij: 

- Een politieke partij probeert zelf macht te verwerven. Als dit gelukt (is) kan de politieke partij deze 

macht direct aanwenden om het beleid in de gewenste richting te veranderen. 

- Politieke partijen hebben directe toegang tot partijgenoten die macht bekleden. 

 

Voordeel via een pressiegroep: 

- Een pressiegroep hoeft zich niet, zoals een politieke partij, bezig te houden met alle 

beleidsterreinen. 

- Een pressiegroep hoeft geen compromissen te sluiten. 

- Een buurtcomité hoeft alleen de belangen van de buurtbewoners te behartigen en niet alle 

belangen tegen elkaar af te wegen. 

- Een pressiegroep kan buurtbewoners mobiliseren ongeacht hun partijpolitieke voorkeur, zonder 

daardoor in partijpolitiek vaarwater terecht te komen. 

 

HAVO 3 
De VVD moet eerst nog discussiëren over het standpunt van de partij. Ze moeten de voors en tegens 

van verschillende opvattingen nog tegen elkaar afwegen. Hiermee vervult zij de aggregatiefunctie 

(het tegen elkaar afwegen en bij elkaar brengen van wensen, eisen en belangen). 

 

HAVO 4 
Verkokering, want er staat: “Het probleem zit in de competentiestrijd tussen Volksgezondheid en 

Landbouw.” 

 

Hoofdstuk 6: 

12 MINDER ZWART-WIT  blz. 83 

De fase van de output: er zijn maatregelen uitgewerkt die voor het komende schooljaar gaan 

gelden. 

Namelijk een centraal aanmeldsysteem en een lijst met criteria. 

 

13 OVERGEWICHT  blz. 83 

a. Kennis. 

In het adviesorgaan RVZ zijn artsen, verplegend personeel, ziekenhuisdirecties en 

zorgverzekeraars vertegenwoordigd. Zij beschikken over voldoende deskundigheid om de 

regering zinvol te adviseren. 

b. Voorwaarden zijn: 

1. Het aantal betrokken burgers of instellingen.  

Citaat: “Elk jaar krijgen 40.000 Nederlanders ziekten vanwege hun overgewicht.” 

2. De ernst van het probleem.  

Citaat: “Vetzucht neemt epidemische vormen aan”. 

3. Erkenning van het probleem.  

Citaat “… zegt directeur-generaal Hans de Goeij van het Ministerie van 

Volksgezondheid.” 

 

  



EXAMENOPGAVEN  blz. 88 en 89 

 

HAVO 1 
In de invoerfase. 

Uitleg: Buurtbewoners hebben bezwaarschriften ingediend tegen de aanvraag voor verlenging van 

de vergunning bij de gemeente. Je kunt deze bezwaarschriften beschouwen als invoer van 

een eis voor een nieuwe beleidsmaatregel, namelijk de afwijzing van de aanvraag. 

Of: 

In de feedback- of terugkoppelingsfase. 

Uitleg: Het bestaan van de coffeeshop is eerder al goedgekeurd door de gemeente. Nu reageert de 

buurt op dit besluit door bezwaarschriften in te dienen. 

 

HAVO 2 
a. Omgevingsfactoren die het Nederlandse beleid bemoeilijken: 

- De economische factor/ontwikkeling: toename van een aantrekkelijk aanbod van goedkoop 

en ongezond voedsel. 

- De technologische factor/ontwikkeling: als gevolg van automatisering bewegen mensen 

steeds minder op het werk. 

b. Omgevingsfactor die het Nederlandse beleid bevordert: 

- Internationale ontwikkeling/samenwerking: de voorstellen van de Europese Commissie. 

 

HAVO 3 
Al genomen barrières: 

- De eerste barrière, het (h)erkennen van het probleem: al sinds de jaren negentig is een discussie 

gaande over het verbod op de pelsdierhouderij. 

- De tweede barrière, de toekenning van een hoge prioriteit aan het probleem als politiek 

probleem: er is een Kamerdebat gevoerd en de Tweede Kamer heeft zich uitgesproken.  

Nog te nemen barrière: 

- De derde barrière, de besluitvorming: de Eerste Kamer moet nog besluiten over een verbod 

(zonder financiële compensatie). 

 

Hoofdstuk 7: 

VRAGEN EN OPDRACHTEN  blz. 93 en 94 

1. a. Eigen uitwerking leerling. 

b. Eigen uitwerking leerling. 

Houd een discussie over het nut en de noodzaak van Europa. 

 

9 ZEEHONDENBONT  blz. 93 

a. De Raad van de Europese Unie. 

b. De EU staat een gemeenschappelijk economisch beleid voor (de hoofdtaak van de EU).  

Dus geldt het afwijzen van een bepaald product voor alle landen. 

 

11 EUROPESE WETGEVING  blz. 94 
 

D  C  B  A  E 

 

  



EXAMENOPGAVEN  blz. 106 en 107 

 

HAVO 1 
a. De Europese Commissie neemt initiatief bij regelgeving. 

b. Voorbeeld van een juist antwoord: 

De intergouvernementele procedure geeft de individuele lidstaat meer greep op de uitkomst 

omdat er nooit een besluit zal komen zonder de instemming van elk van de lidstaten. 

Het probleem van de collectieve actie maakt duidelijk dat lidstaten vaak de neiging zullen hebben 

om voor eigenbelang op korte termijn te kiezen zodat suboptimale oplossingen voor algemene 

belangen het resultaat zullen zijn. Bij supranationale besluitvorming zal het algemeen belang 

eerder doorslaggevend zijn. 

 

HAVO 2 
a. Voor de Raad van de Europese Unie vaardigen alle lidstaten hun vakministers af. 

b. Het Europees Parlement kan niet op tegen de concentratie aan vakkennis in de Raad van de EU. 

Het Europees Parlement is op sommige terreinen niet bevoegd en kan de Raad van de EU dus 

niet volledig controleren. Pas als het Europees Parlement meer controlerende en wetgevende 

macht zou krijgen, kan het de Raad van de EU op een volledige manier controleren. 

 

HAVO 3 
De twee bevoegdheden zijn: 

1. Door zijn stemrecht kan het EP zorgen voor Europese wetgeving, waarnaar de Nederlandse wet 

zich moet voegen. 

2. Door het enquêterecht kan het EP onderzoek doen naar vermeende misstanden in Nederland 

met betrekking tot euthanasie. 

 

Hoofdstuk 8: 

* 11 HET CDA OVER DE GEZONDHEIDSZORG  blz. 112 

a. Een middenpartij wordt gekenmerkt door: 

- nadruk op eigen verantwoordelijkheid van burgers; 

- een overheid die aanvult als het nodig is. 

Deze kenmerken zijn terug te vinden in de tekst: 

- “Er mag van mensen een eigen bijdrage worden verwacht.” 

- “Wel zal de zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen blijven bestaan.” 

b. Het is een conservatief standpunt, omdat het CDA wil dat de zorg betaalbaar en 

toegankelijk blijft voor iedereen. 

Er moet niet veel veranderen. Kleine aanpassingen kun je niet als een progressief standpunt 

opvatten. 

 

23 HOEKSTEEN VAN DE SAMENLEVING  blz. 118 

a. Het principe van de gespreide verantwoordelijkheid: man en vrouw zorgen voor elkaar en 

voor de (opvoeding van de) kinderen. 

Volgens sommige christenen is het gewenst dat de verantwoordelijkheid gespreid wordt over 

de verschillende gezinsleden: de man zorgt voor het inkomen en neemt de belangrijke 

beslissingen, de vrouw zorgt voor het huishouden en de zorg voor de kinderen, de kinderen 

moeten lief zijn en rekening houden met hun broertjes en zusjes. 

b. De PvdA wil de kinderopvang uitbreiden om moeders meer kansen op (economische) 

ontplooiing te bieden. 

Het CDA vindt dat het gezin de hoeksteen is van de samenleving. Moeders, vaders en 

wellicht andere familieleden hebben de allereerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding 

van de kinderen en moeten daarvoor ook de tijd nemen en krijgen. 



 

 

24 STAATSOPVATTINGEN  blz. 119 

Organische staat 2. Confessionalisme 

Corporatieve staat 4. Fascisme 

Verzorgingsstaat 3. Socialisme 

Nachtwakersstaat 1. Liberalisme 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 124 en 125 

 

HAVO 1 
a. - PvdA: sociaaldemocratische stroming. 

- GroenLinks: ecologische stroming/sociaaldemocratische stroming. 

- D66: sociaal-liberalisme. 

- Partij voor de Dieren: ecologische stroming. 

- PVV: liberalisme/populisme. 

b. Voorbeeld van een goed antwoord: 

- Het belang van het bedrijfsleven/de ondernemers/pelsdierhouders. 

Uitleg: de VVD is voor de vrijemarkteconomie. Daarin past zo min mogelijk overheidsingrijpen en 

dus is de partij tegen een totaal verbod. 

c. Rentmeesterschap. 

 

HAVO 2 
a. Ecologische stroming. 

b. Uitgangspunt: de wederzijdse afhankelijkheid van mensen en (natuurlijke) omgeving. 

Gegeven uit de tekst: in het rapport van de FAO wordt gewezen op de schadelijke gevolgen van 

de bio-industrie op het klimaat. 

 

HAVO 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 

- Populisme is anti-elitair/anti-establishment. Kunst die alleen de aandacht trekt van een kleine 

groep en niet van de massa is elitair en hoeft daarom niet gesubsidieerd te worden. 

- Populisme is gericht op eenheid van de eigen groep. Daarbij past het idee dat het nationaal 

erfgoed wel gesubsidieerd moet worden. 

 

Hoofdstuk 9: 

9 CARTOON  blz. 128 

a. Een minister. Dat kun je herkennen aan: 

- het feit dat hij antwoord geeft, zoals ministers dat doen tijdens het vragenuurtje; 

- het feit dat hij een ontwijkend antwoord geeft, zoals ministers vaak doen als ze geen 

écht antwoord hebben. 

b. ‘Mijnheer de voorzitter’ is de voorzitter van de Tweede Kamer. Zowel Kamerleden als 

ministers en staatssecretarissen debatteren in de Kamer via de voorzitter. De 

Kamervoorzitter zit op de 150e zetel in de Kamer en leidt alle vergaderingen. 

VVD’er Anouchka van Miltenburg is momenteel de voorzitter (situatie 2013). 

c. Ongelijke toegang. 

Door het moeilijke taalgebruik en jargon is de toegang tot het parlement voor 

hogeropgeleiden eenvoudiger dan voor lageropgeleiden. 

 



11 HOE WE DENKEN OVER ONZE REGERING EN DE OVERHEID  blz. 129 

a. Mensen zijn meer tevreden over de democratie dan over de regering. 

Mogelijke verklaring: mensen zijn ontevreden over de besluiten die de regering voorstelt en 

die toch aangenomen worden, bijvoorbeeld door de dictatuur van het regeerakkoord, door 

beperkte autonomie, door verkokering of door niet-transparante besluitvormingsprocedures. 

Vaak ligt een gebrek aan informatie over de politieke werkelijkheid hieraan ten grondslag. 

b. Door Europese samenwerking is er minder autonomie voor de eigen regering/het eigen 

parlement. 

c. Eigen uitwerking leerling. 

 

16. Voorbeelden van argumenten: 

Wel vertrouwen. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is iedereen er in Nederland steeds op 

vooruitgegaan. De politiek is er dus in geslaagd voor iedereen een basisniveau aan welvaart en 

welzijn te garanderen. 

Geen vertrouwen. De politiek heeft steeds minder antwoorden op vraagstukken die er echt toe 

doen. De sociale ongelijkheid neemt toe, milieuproblemen stapelen zich op, de verzorgingsstaat, 

het onderwijs en de gezondheidszorg staan onder druk. 

 

17. a. Onbekendheid met de spelregels van de politiek. 

* b. Niet-transparante besluitvorming en/of te veel bureaucratie. 

 

23 TE WEINIG MOGELIJKHEDEN VOOR PARTICIPATIE  blz. 133 

Voorbeelduitwerking: 

 

Volgorde eens / oneens   Argumenten ter ondersteuning / weerlegging 

3. “Ga stemmen en stem gewoon op de 

voor jou beste persoon. Die 

vertegenwoordigt dan jouw mening. Als 

hij of zij zich geloofwaardig opstelt, ben 

je al een heel eind.” 

helemaal mee 

eens 

Je moet realistisch zijn in wat er mogelijk is in 

een land met zestien miljoen medeburgers. 

Politiek is geven en nemen, maar je moet in elk 

geval wel meestemmen over wie het voor het 

zeggen hebben. 

2. “Volstrekt mee eens, helaas. Maar één 

keer in de vier jaar je stem laten horen, is 

veel te weinig.” 

eens Naast de verkiezingen zouden er meer 

rechtstreekse mogelijkheden moeten zijn om 

tussentijds politieke besluitvorming te 

beïnvloeden, zoals een referendum. 

4. “Iedereen die klaagt over de politiek moet 

lid worden van een politieke partij of er 

zelf één oprichten. Er wordt naar je 

geluisterd als je via de politieke kanalen 

je mening laat horen. Klagen in de kroeg 

heeft geen zin.” 

oneens Er zijn al te veel politieke partijen in Nederland 

en hun invloed loopt terug. Klagen in de kroeg 

heeft geen zin, maar klagen via politieke kanalen 

is ook niet zo gemakkelijk. 

1. “Kletskoek, als burger moet je gewoon je 

mond opendoen en je met de politiek 

bemoeien.” 

oneens Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De 

politiek werpt nogal wat barrières op om deel te 

nemen. Daar kan niet iedereen mee omgaan. 

Laat de politiek de drempels verlagen. 

5. “De gemiddelde Nederlander is 

simpelweg te dom om iets van politiek te 

begrijpen. Referenda en stemrecht zijn 

totaal niet besteed aan deze mensen. 

Stemrecht zou je alleen moeten geven 

aan mensen met een universitair of 

hogeschooldiploma.” 

volstrekt 

oneens 

Hiermee zet je het grootste deel van de 

Nederlandse bevolking buitenspel. 

 



27. Voorbeelduitwerking: 

De gekozen premier onderhandelt met verschillende partijen die mogelijk mee willen regeren. 

Zodra er een meerderheidscoalitie is, worden afspraken opgeschreven in een regeerakkoord en 

wordt de ministersploeg samengesteld. 
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De invoering van een referendum e. geeft kiezers meer invloed op het regeringsbeleid. 

Een districtenstelsel c. voorkomt lange onderhandelingen na de verkiezingen. 

Een gekozen premier b. kan staatsrechtelijke problemen geven over wie de 

macht heeft. 

De invoering van de kiesdrempel a. betekent minder splinterpartijen in het parlement. 

Uitbreiding van de parlementaire  

bevoegdheden d. geeft ministers minder bestuurlijke vrijheid. 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 138 en 139 

 

HAVO 1 
a. Voorbeeld van een juist antwoord: 

Het instellen van een burgerinitiatief is te beschouwen als een poging de standpunten en het 

beleid van gekozen vertegenwoordigers meer in overeenstemming te brengen met de 

opvattingen in de samenleving. 

b. Twee van de volgende functies met bijbehorend citaat: 

- Articulatiefunctie/het op de politieke agenda plaatsen van maatschappelijke eisen en 

wensen.  

Citaat: “Het burgerinitiatief verzoekt de politiek om de intensieve veehouderij te hervormen.” 

- Communicatiefunctie/als intermediair tussen partij en burgers en tussen kiezers en 

gekozenen. 

Citaat: “Er is onvrede in de samenleving over de intensieve veehouderij.” 

- Participatiefunctie/burgers betrekken bij politieke besluitvormingsprocessen. 

Citaat: “Ik hoop door het burgerinitiatief op een open dialoog met alle politieke partijen.” 

c. Een uitgangspunt van deze ideologie is het rentmeesterschap. 

Een veehouderij zonder dierenleed en zonder milieuvervuiling valt onder een op verantwoorde 

wijze omgaan met de Schepping ofwel: een goede rentmeester zorgt dat de aarde leefbaar blijft 

voor mens en dier. 

 

HAVO 2 
a. Voorbeeld van een juist antwoord: 

- Eisen en wensen van jongeren worden beter opgepakt. 

- Jongeren leren zelf oplossingen zoeken voor problemen in de samenleving en hebben 

daardoor minder het idee te worden bestuurd door een elite in Den Haag. 

b. Voorbeeld van een juist antwoord: 

Jongeren kunnen ook niet-electoraal politiek actief zijn. Bijvoorbeeld door Veilig Verkeer 

Nederland te helpen met de nationale straatspeeldag. Of door in woonwijken borden op te 

hangen die automobilisten stimuleren langzamer te rijden. 

 

HAVO 3 
Voorbeelden van een juist antwoord: 

Drie mogelijkheden zijn: 

- Door te gaan stemmen bij verkiezingen. 

- Door lid te worden van een politieke partij. 

- Door deel te nemen aan een campagne voor een partij of politicus. 


