
Antwoordmodel oefentoets V4 parlementaire democratie OC 19-20 

Opgave 1: 13 punten 
a) Een burgerinitiatief starten, een actiegroep oprichten of je erbij aansluiten, 

demonstreren, een stuk in de krant schrijven, via sociale media je mening 
kenbaar maken. 1 punt per juiste, maar deze moet concreet zijn. Stemmen 
op een andere -partij = 0,5; eigen partij oprichten = 0,5; Bij meer dan 2 
gegeven antwoord: 1 fout = -0,5. Veel voorkomende fout: Staken 
genoemd waar demonstreren bedoeld wordt. Ook wordt het referendum 
door een aantal leerlingen genoemd, maar dat kan niet meer. 

b) De minister legt het voorstel neer bij de Tweede Kamer omdat de Tweede 
Kamer de wetgevende macht heeft en mag stemmen over een wetsvoorstel. 
Dit mag de minister zelf niet, zij moet vervolgens de wet uitvoeren als 
uitvoerende macht. 1 punt TK Wetg., 1 punt Stemmen, 1 punt Minister 
uitvoerend. 3 punten. Als bij minister alleen wetgevende macht is 
genoemd = -0,5. Alle overige info geen punten, daar werd niet naar 
gevraagd. 

c) Het is logisch dat de VVD voor dit voorstel is, want de VVD is liberaal en staat 
voor eigen verantwoordelijkheid en zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Zij 
vinden dus ook dat de overheid niet teveel moet betalen voor leningen van 
studenten, dat is hun eigen verantwoordelijkheid/ dat kost de overheid geld en 
dat wil de VVD liever niet. ‘Regeringspartij…studieleningen’ alinea 4. 0,5 
liberaal, 0,5 eigen ver/weinig overh, 0,5 uitleg dit voorstel, 0,5 citaat, 2 
totaal. 

d) De schrijver gaat er vanuit dat het voorstel aangenomen wordt, omdat de 
coalitiepartijen de minister zullen steunen en zij hebben samen de 
meerderheid. 1 steun coalitie, 1 meerderheid, 2 totaal. 

e) Dan kan er een kabinetscrisis ontstaan omdat ze elkaar niet vertrouwen. 1 
punt. Dan wordt het voorstel mogelijk niet aangenomen = 0,5. 

f) 1. De Eerste Kamer stemt over het wetsvoorstel. 
2. De koning en de verantwoordelijke minister ondertekenen het wetsvoorstel. 
3. De wet wordt gepubliceerd op internet en is daarmee van kracht. 
1 punt per juiste, 3 totaal. Bij missende onderdelen – 0,5. 
 

Opgave 2: Bronvragen – 18 punten 
 

a) Een opiniepeiling is een antwoord op de vraag: wat zouden mensen stemmen 
als er nu verkiezingen zouden zijn? Daarbij wordt een groep mensen dit 
gevraagd en daar wordt een uitslag van gemaakt. 2 punten. 

b) 10% van de stemmen is 10% van de zetels, dit is evenredige 
vertegenwoordiging. Je moet hiervoor weten wat de opkomst is/150 zetels = 
de kiesdeler. Met het aantal stemmen van een partij en de kiesdeler kun je het 
aantal zetels per partij uitrekenen. 0,5 punt uitleg evenredig, 0,5 punt uitleg 
kiesdeler, 1 punt hele berekening. 2 totaal. 

c) De VVD mag het formatieproces beginnen. 1 punt. 



d) Ik zou een minderheidskabinet maken met VVD+CDA+D’66+FvD = 
 28+14+12+12 =66 zetels. Als hier nog meer partijen mee moeten doen 
dan wordt het erg moeilijk om een kabinet te vormen om het land te besturen. 
OF Ik zou een minderheidskabinet maken met alle linkse partijen 
GroenLinks+PvdA+Denk+SP+PvdD+Denk = 18+14+6+14+8+6 = 60 zetels. 
Als hier nog meer partijen mee moeten doen dan wordt het erg moeilijk om 
een kabinet te vormen om het land te besturen.   
1 punt combinatie, 1 punt minderheidskabinet, 2 totaal. Wanneer toch 
een meerderheid met nog meer partijen -0,5 voor werkbaarheid. 

e) Een inhoudelijk knelpunt zou kunnen zijn dat als de partijen er nog een partij 
bij willen voor een meerderheid, dat dit een partij zou zijn met andere 
standpunten. 
Voor de combi VVD zijn het vooral midden/rechtse partijen en dan zouden er 
nog twee confessionele partijen bij moeten waarbij de SGP heel conservatief 
is en D’66 heel progressief. 
Voor de combi links zouden ze voor de meerderheid een rechtse(re) partij als 
D’66 erbij moeten vragen maar dat zou de SP geen goed idee vinden. 
OF: De PVV zou mee willen doen aan de formatie, maar dan zouden andere 
partijen, zoals de VVD of D’66 niet mee willen formeren. 
1 punt probleem samenwerking, 1 punt verschil 2 partijen, 1 punt 
kenmerk vd partijen, 3 totaal. 

f) Afhankelijk van de leerling. Combi met VVD: Rechts, niet al te conservatief. 
Combi met GroenLinks: Links-progressief. Omdat alle partijen in die combi bij 
elkaar liggen.  
1 punt positie, 1 punt uitleg, 2 totaal. 

g) De formateur is de lijsttrekker van de grootste partij in de coalitie, in dit geval 
of Mark Rutte of Jesse Klaver. 1 punt uitleg, 1 punt persoon, 2 totaal. 

h) Afhankelijk van de leerling. 1 punt uitleg, 1 punt gebruik begrip, 2 totaal. 
i) 7-5-6-3-8-2-1-4 0,5 per juiste plek, 4 totaal. 

 

Opgave 3: Open vragen – 9 punten 
a) Socialisme – gelijkwaardigheid/gelijkheid/solidariteit  - actieve rol van de 

overheid 
Confessionalisme – gespreide verantwoordelijkheid/naastenliefde – 
bemiddelende rol overheid 
Liberalisme – vrijheid – passieve rol overheid 
1 punt per juiste, 3 totaal. 

b) Informatiefunctie – ze vertellen hun kiezers wat ze doen door bijvoorbeeld een 
folder/verkiezingsprogramma te schrijven. 
Participatiefunctie – ze zorgen ervoor dat burgers participeren in de politiek 
door bijvoorbeeld naar bijeenkomsten te gaan of langs de deuren. Meer 
antwoorden mogelijk, 1 per juiste met voorbeeld, 2 totaal. 

c) De Tweede Kamer gaat inhoudelijk kijken naar een wetsvoorstel en stemt of 
zij het er mee eens zijn of niet, de Eerste Kamer gaat alleen kijken of de 



kwaliteit van een wet goed is. Zij kijken er niet meer inhoudelijk naar. 1 punt 
Tweede Kamer, 1 punt Eerste Kamer, 2 punten 

d) De Tweede Kamer, zij stemmen over de wetten waar iedereen in Nederland 
zich aan moet houden. Daarnaast controleren zij de regering dus kunnen zij 
met een meerderheid ook ministers ontslaan. 1 punt per argument, 2 totaal. 
Het kabinet, zij kunnen wetsvoorstellen doen en met hun meerderheid in de 
Tweede Kamer worden deze makkelijk aangenomen. Daarnaast voeren zij de 
wetten uit en handhaven ze de wet, dit geeft ze ook veel macht. 1 punt per 
argument, 2 totaal. 

Opgave 4: Meerkeuzevragen - 15 punten 
1.A 
2.C 
3.B 
4.D 
5.B 
6.B 
7.A 
8.A 
9.C 
10.B 
11.C 
12.B 
13.A 
14.A 
15.C 
 


