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 Welke institutionele factoren hebben een invloed op de opkomst bij verkiezingen ? (4 ptn) 
 

  Maak de vergelijking tussen de instellingen en politieke evoluties in Nederland en België 
sinds het begin van de jaren 1980? 

 
 Met welke obstakels worden vergelijkende politicologen geconfronteerd in hun 

wetenschapsbeoefening? 
 

 Welke verschillen zijn er tussen kaderpartijen en catch all partijen? 
 

 De uitslag van de verkiezingen voor de Duitse Bundestag in september 2005 was als volgt. 
Geen rekening houdende met eventuele veto's die partijen voor de verkiezingen 
uitgesproken zouden hebben, welke coalities waren dan mogelijk op basis van deze uitslag, 
volgens de indeling in coalitietheorieën die we in de cursus gezien hebben? En verklaar. 

 
 Leg uit : het Duits coöperatief federalisme (4 ptn) 

 
 Binnen een zelfde categorie, kunnen kiesstelsels nog sterk variëren. In de cursus hebben 

we drie kapitale elementen van variatie in kiesstelsels besproken. Welke zijn dat, en geef 
telkens voorbeelden uit onze buurlanden. 
 

 Welke elementen en trends liggen aan de basis van de zogenaamde trend tot 
“presidentialisering van parlementaire democratieën”? (4 ptn) 
 

 Welke vormen van Divided Government kan je onderscheiden, en wat ligt er aan de oorzaak 
 van? 

 Dit is de uitslag van de verkiezingen voor de federale Kamer van volksvertegenwoordigers 
in de provincie Namen in 2007. Er zijn 6 zetels beschikbaar om te verdelen over de partijen. 

 
 Het Europees Parlement is de plaats bij uitstek waarin het eengemaakte Europa vorm 

geeft aan zijn grote verscheidenheid. Geef aan op welke manieren die verscheidenheid, 
nu en in het verleden, tot uiting komt in de organisatie en werking van het Europees 
Parlement (4 ptn) 
 

 Wat heeft de Behavioural Revolution veranderd in de wetenschappelijke discipline van 
de vergelijkende politiek? (4 ptn) 

 
 Elk kiesstelsel vertekent op een natuurlijke wijze de verkiezingsuitslag. Soms gebeurt 

dat ook op een kunstmatige manier. Welke kunstmatige mechanismes kunt u 
onderscheiden? 

 
 Vergelijk de positie van de eerste minister in het Franse en het Britse politieke bestel (4 

ptn) 
 
 Dit is de uitslag van de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer in 2003. 

Bepaal volgens de regels van het Nederlandse kiesstelsel welke partij hoeveel zetels 
behaalt, en geef de bijzondere karakteristieken van de procedure die daarbij gevolgd 
wordt. (4 ptn) 

 


