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EXAMENVRAGEN 11 JUNI 2011  - REEKS EEN 
 
Belangrijk om weten : 
 
De examens worden verbeterd volgens een rigoureus systeem. Vooraf wordt het aantal 
sleutelelementen dat in het antwoord verwerkt moet zijn, bepaald. Deze leveren, naar gelang 
hun belang een half of een volledig punt op.  
 
Andere elementen die in het antwoord vermeld worden en die correct zijn, doch niet tot de 
kern van het antwoord behoren, kunnen soms kleine “bonusjes” opleveren. Deze bonussen 
vertalen zich niet in bijkomende halve punten, maar worden wel verrekend bij de afronding 
van de punten tot een integere score op 20.    
 
 

1. Wat is het verschil tussen het Most Similar System Design en het Most Different 
Systems Design, en geef telkens met een voorbeeld aan wanneer je welke methode 
zou gebruiken in vergelijkend politiek-wetenschappelijk onderzoek (4 ptn) 

 
ANTWOORD :  
 

E. Twee methodenE. Twee methoden

Meth. of Difference (Meth. of Difference (Most Similar System DesignMost Similar System Design))
Localiseer variabelen die verschillen in systemen die niet van Localiseer variabelen die verschillen in systemen die niet van 
elkaar verschillenelkaar verschillen
Houdt de context constantHoudt de context constant
Focus op de verschillenFocus op de verschillen

Meth. of Agreement (Meth. of Agreement (Most Different System DesignMost Different System Design))
Relaties tussen X en Y zijn gelijk, los van de grote verschillenRelaties tussen X en Y zijn gelijk, los van de grote verschillen in in 
systemensystemen
Focus op de gelijkenissenFocus op de gelijkenissen

Rol van de onderzoeker om de cases te bepalen ! Rol van de onderzoeker om de cases te bepalen ! 

 
 

 De correcte uitleg van MSSD en MDSD leverde telkens één punt op, net als de 
correcte voorbeelden bij elk van beide systemen. 

 een veel voorkomende fout wat de voorbeelden betreft, was dat ze te breed gekozen 
werden, waardoor het voorbeeld niet correct was, en dus ook geen, of slechts een half punt 
opleverde. Bijvoorbeeld : “een andere optie is om na te gaan hoe ondanks een schare 
overeenkomstigheden er toch sterk uiteenlopende politieke systemen ontstaan”. Dit geeft 
onvoldoende duidelijk weer hoe MDSD werkt of kan gebruikt worden in de vergelijkende 
politieke wetenschap. 
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2. Verschillende feiten uit het hedendaagse partijsysteem in het Verenigd Koninkrijk 

ondergraven de zogenaamde “wet van Maurice Duverger” die van toepassing is op dat 
politiek stelsel. Welke is deze zogenaamde “wet”, en welke feiten trekken haar nu in 
twijfel? (3 ptn) 

 
ANTWOORD :  

Het Britse FPTP systeemHet Britse FPTP systeem
5. Gevolg : 5. Gevolg : ‘‘TweepartijsysteemTweepartijsysteem’’ ??

““WetWet”” van Maurice Duverger van Maurice Duverger 

Maar toenemende concurrentie andere partijen:Maar toenemende concurrentie andere partijen:
116 partijen in 2005, waaronder116 partijen in 2005, waaronder

–– Telepathic Partnership: 1 kandidaat Telepathic Partnership: 1 kandidaat -- 34 stemmen34 stemmen
–– Freedom Party : 1 kandidaat Freedom Party : 1 kandidaat -- 0 stemmen0 stemmen

127 partijen in 2010 waaronder127 partijen in 2010 waaronder
–– Blue Environment Party : 17 stemmenBlue Environment Party : 17 stemmen

11 partijen verkozen (ENG vs SCO en WAL)11 partijen verkozen (ENG vs SCO en WAL)
–– 2010 = Green party  doorbreekt oligopolie Con2010 = Green party  doorbreekt oligopolie Con--LabLab--LibDem in ENGLibDem in ENG

Labour 2005: slechtste score ooit van winnaar:Labour 2005: slechtste score ooit van winnaar:
–– 35,2 % van de stemmen35,2 % van de stemmen
–– 21,6 % van het electoraat21,6 % van het electoraat

Conservatives 2010: 36,1 % bij 65,1% opkomst = 23,5 % van het elConservatives 2010: 36,1 % bij 65,1% opkomst = 23,5 % van het electoraat ectoraat 

Dalend aandeel van Conservatives en Labour:Dalend aandeel van Conservatives en Labour:
96,8 %96,8 % 72,4 %72,4 % 67,5 %67,5 % 65,1 %65,1 %
(1951) (1951) (2001)(2001) (2005)(2005) (2010)(2010)

 
 
De uitleg over de wet van Duverger leverede één punt op. De vermelding van toenemende 
concurrentie (12è partijen bij verkiezingen, 11 verkozen in Lagerhuis, % Lab + Cons daalt tot 
65 %, succes van de regionale partijen) leverde twee punten op . 
 
 

3. Welke punten van overeenkomst en verschil vind je in de samenstelling van de Duitse 
Bundesrat en de Belgische Senaat? (6 ptn) 

 
ANTWOORD:  
 
Verschillen :  
- BE =  

a. half rechtstreeks, half getrapt verkozen 
b. gemeenschapssenatoren : uit en door het parlement 
c. kiescolleges min of meer volgens bevolkingsaantal. 
d. Met een extra categorie gecoöpteerde senatoren 
e. Oververtegenwoordiging Duitstaligen inwoners 
f. 71 in aantal + senatoren van rechtswege 
 

- DU :  
g. Alle leden : Getrapt verkozen 
h. Uit en door de deelstaatregering 
i. Niet proportioneel : min 3, max 6 
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j. Evenwichten om te vermijden dat grote deelstaten doorwegen 
k. 69 in aantal  

 
 vaak ontbrak de vergelijking van het orgaan dat deze parlementsleden aanduidt 

(parlement in BE en regering in DU) 
 evenzo ontbrak vaak het element “proportionaliteit” van deze vertegenwoordigers: die 

is nl. beter in BE dan in DU. 
 
 
 
 

4 Welke vier factoren kunnen volgens een aantal wetenschappers als oorzaak aangewezen 
worden van de huidige tendens tot presidentialisering in de Westerse parlementaire 
democratieën? (4 ptn) 

 
ANTWOORD:  

Oorzaken? 

 
 
Een aantal studenten verwarden de oorzaken met de gevolgen van de presidentialisering (en 
gaven in hun antwoord dus de 3 gezichten van presidentialisering).  
 

 een aanzienlijk aantal studenten vermeldden “mediatisering”, maar gaven de verkeerde 
uitleg waarom die mediatisering dan van belang is. Voor een correct antwoord was er een 
expliciete verwijzing nodig naar de wijze waarop de media elkaar beconcurreren om 1 punt te 
krijgen. Het is overigens correcter om in deze context te spreken van een “gewijzigde 
structuur van de massacommunicatie”, die geleid heeft tot… 
 

 en bij ‘internationalisering’ gaat het niet om “nood aan leiders”. Wel : de inter-
nationalisering biedt een forum en een opportuniteit om in the picture te staan. 
 

 de vermelding “persoonlijkheid en politieke context” is een voorbeeld van een bonus-
plusje waarvan sprake in het begin van dit document  
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5. De situatie van ‘cohabitation’ in de Franse Vde Republiek is een vorm van Divided 
Government. Is deze stelling correct? (3 ptn) 

 
ANTWOORD :  

DividedDivided GovernmentGovernment
Zie bijhorende tekst Robert Zie bijhorende tekst Robert ElgieElgie..

Vormen van DG: Vormen van DG: 
UM UM vsvs WM : WM : 

–– Presidentieel Presidentieel systsyst. : . : US, US, EcuadorEcuador, Mexico, Mexico
–– Parlementair Parlementair SystSyst. : . : DkDk, D, IRE, D, IRE
–– SemiSemi--presidentieelpresidentieel : : SF, F, PLSF, F, PL

UM UM vsvs UM : UM : 
–– Presidentieel : Presidentieel : geen geen 
–– Parlementair: Parlementair: geengeen
–– SemiSemi--presidentieelpresidentieel: : F, SF, PLF, SF, PL

Frequentie? Frequentie? 
Frequenter over de jaren heen : Frequenter over de jaren heen : MexMex, US, F, , US, F, DkDk
Minder frequent : IRE, SFMinder frequent : IRE, SF
Stabiel : Stabiel : EcuadorEcuador, PL, D, US , PL, D, US (1836(1836--96 96 vsvs 19481948--2000)2000)

 

Oorzaken Oorzaken DividedDivided GovernmentGovernment
Gedragsbepaalde verklaringenGedragsbepaalde verklaringen
–– Fragmentatie van partijvoorkeurenFragmentatie van partijvoorkeuren

Plus : instabiliteit van de kiezerPlus : instabiliteit van de kiezer
VbVb US : zwevende kiezers bij US : zwevende kiezers bij midmid--termterm verkiezingenverkiezingen

–– Strategisch stemgedragStrategisch stemgedrag
Contrasterende preferenties? Contrasterende preferenties? 
Beleidsuitkomsten dichter bij hun eigen preferenties?Beleidsuitkomsten dichter bij hun eigen preferenties?

geen enkele bevestiging hiervan.geen enkele bevestiging hiervan.

Institutionele verklaringen Institutionele verklaringen 
US : US : incumbencyincumbency effecteffect
MidMid--termterm verkiezingen (US, PL, F)verkiezingen (US, PL, F)
Het kiesstelsel (lijsten Het kiesstelsel (lijsten fragmentering; STV fragmentering; STV kandidatenfocus; kandidatenfocus; 
twee ronden systeem, SF : verkiezing van president = coalities!)twee ronden systeem, SF : verkiezing van president = coalities!)

 
 

 Erg belangrijk in dit antwoord was er op te wijzen dat de cohabitation in Frankrijk een 
uniek stelsel van DG is, waarbij DG niet alleen optreedt tussen WM en UM, maar ook binnen 
de UM. 

 Uiteraard ook de vermelding dat het 3 maal is voorgekomen in de Franse gescheidenis, en  
 en dat het voortaan wellicht uitgesloten is, doordat de termijnen van parlements- en 

presidentsverkiezingen sinds (GW herziening 2000) 2002 op elkaar afgestemd zijn.   


