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SOCIALE ZEKERHEID EN VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND
+

ONTWIKKELING VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN NEDERLAND
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maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
•
argumenten van voorstanders van kinderarbeid (één van de volgende):
Æ Kinderen zijn goedkope arbeidskrachten.
Æ Kinderen kunnen het geringe gezinsinkomen aanvullen / het gezin lijdt minder
armoede.
Æ Kinderen kunnen het fijne handwerk verrichten dat door volwassenen niet gedaan
kan worden.
Æ Het is gezond om op jonge leeftijd lichamelijke arbeid te verrichten.
•
argumenten van tegenstanders van kinderarbeid (één van de volgende):
Æ Het werk in fabrieken is ongezond/riskant/vermoeiend voor kinderen.
Æ Kinderarbeid zou niet nodig moeten zijn om het inkomen van volwassenen aan te
vullen.
Æ Kinderen hebben recht op onderwijs.
Æ De werktijden zijn te lang.
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Uit het antwoord moet blijken (twee van de volgende):
•
bron 2, oorzaak: de onregelmatige watervoorziening
•
bron 3, oorzaak: de ongezonde woningen/krottenwijken waarin vele armen woonden
•
bron 4, oorzaak: de vuiligheid / slechte kwaliteit van het drinkwater
per juiste oorzaak

1

Opmerking
Alleen als na een bron een juiste oorzaak volgt, mag een scorepunt worden toegekend.
{
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maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken:
•
bron 2, oorzaak (één van de volgende):
Æ De gemeente is verantwoordelijk geworden voor de verbetering van de kwaliteit van
het drinkwater van de stad.
Æ De gemeente is eigenaar geworden van de Duinwater-Maatschappij waardoor de
drinkwatervoorziening verbeterde.
•
bron 3, oorzaak:
Æ De gezondheidscommissie streeft naar goede woonomstandigheden.
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Opmerking
Alleen als na een juiste bron een juiste oorzaak volgt, mag een scorepunt worden
toegekend.
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Uit het antwoord moet blijken:
De rol van de overheid was eerst passief/afwachtend en later meer actief.
Opmerking
Alleen als er twee elementen genoemd worden waaruit blijkt dat er sprake is van een
verandering, mag een scorepunt worden toegekend.
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Uit het antwoord moet blijken:
Æ de arbeiders zijn geboeid / worden met de zweep geslagen
Æ de fabrieksdirecteur kijkt tevreden/met een grijns/handenwrijvend toe
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Uit het antwoord moet blijken:
In bron 7, omdat de arbeider de rijke man/politiek leider/liberaal bij de keel grijpt / in
actie komt om zijn eisen kracht bij te zetten / groter is afgebeeld dankzij de macht die hij
via de stembus heeft verkregen.
Opmerking
Alleen als na bron 7 een juiste verklaring volgt, mag een scorepunt worden toegekend.
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Uit het antwoord moet blijken:
Bron 9, want iedereen mag voor zijn eigen belang opkomen (zo lang het maar
rechtvaardig blijft) / de overheid heeft slechts een beperkte rol (namelijk het beschermen
van de maatschappij tegen geweld, het handhaven van het recht en het oprichten van
openbare werken).
Opmerking
Alleen als na bron 9 een juiste verklaring volgt, mag een scorepunt worden toegekend.

{

10

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken:
Bron 10, want uit de bron blijkt dat het kiesrecht gebruikt moet worden om het volk/de
arbeiders meer invloed te geven in het parlement / om door middel van wetgeving/het
parlement betere arbeidsvoorwaarden te krijgen.
Opmerking
Alleen als na bron 10 een juiste verklaring volgt, mag een scorepunt worden toegekend.
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Voorbeeld van een juist antwoord is:
De tekenaar vindt dat de regering de verkeerde maatregelen nam om de werkloosheid
aan te pakken / de werkloze de dupe werd van de politiek van Colijn.
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1 het aantal werklozen
2 gevolg
3 niet
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist
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Voorbeeld van een juist antwoord is:
•
Bron 14 is wel kenmerkend, want er is sprake van grote armoede / niet iedereen
kreeg steun
•
Bron 15 is wel kenmerkend, want mensen die steun kregen, werden gecontroleerd of
ze geen fraude pleegden

1
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Opmerking
Alleen als na een juiste keuze een juiste verklaring volgt, mag een scorepunt worden
toegekend.
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Voorbeeld van een juist antwoord is:
De conclusie is niet juist, want (één van de volgende):
Æ de bron geeft geen informatie over de periode vóór 1947.
Æ daarvóór waren er al sociale wetten (zoals de steunverlening aan werklozen/
werktijdenwetten/woningwet/ziektewet, enz.).
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Opmerking
Alleen als na ‘niet juist’ een juiste verklaring volgt, mag een scorepunt worden
toegekend.
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Voorbeeld van een juist antwoord is:
Ik vind dat de overheid zich hiermee wel moet bezig houden, want de overheid heeft de
plicht zorg te dragen voor de volksgezondheid
of
Ik vind dat de overheid zich hiermee niet moet bezig houden, want mensen zijn zelf
verantwoordelijk voor hun handelen/hun gezondheid
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Opmerking
Alleen als het argument past bij de gekozen mening, mag een scorepunt worden
toegekend.
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Voorbeeld van een juist antwoord is:
•
mogelijk nadelig gevolg voor werkenden (één van de volgende):
Æ Zij moeten meer belasting/premies gaan betalen (om de uitkeringen te financieren).
Æ Zij moeten langer werken / de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd.
•
Æ
Æ
Æ
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mogelijk nadelig gevolg voor uitkeringsgerechtigden (één van de volgende):
Zij gaan er in inkomen op achteruit.
Zij verliezen hun sociale contacten/afleiding.
Zij krijgen nog meer het gevoel te worden afgedankt/nutteloos te zijn.
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1

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
•
Ik ben er vóór dat de overheid verder gaat met deze aanpassingen, omdat (één van
de volgende):
Æ de mensen voor een deel zelf verantwoordelijk zijn voor de zorg die ze willen
hebben.
Æ de mensen altijd de mogelijkheid (moeten) hebben om zich bij te verzekeren.
Æ één ziektekostenverzekering erg/te duur is (voor de klant en de overheid).
Æ het een persoonlijke keuze is welke verzekering iemand wil.
of
•
Ik ben er vóór dat de overheid zorgt voor één volledige ziektekostenverzekering voor
iedereen, omdat (één van de volgende):
Æ het de taak van de overheid is om te grote verschillen in de zorg te voorkomen /
iedereen recht heeft op goede zorg.
Æ de overheid verantwoordelijk is voor de volksgezondheid.
Æ gezondheid niet afhankelijk mag zijn van de hoogte van het inkomen.
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Opmerking
Alleen als na een ingenomen standpunt een passend en consistent antwoord volgt, mag
een scorepunt worden toegekend.
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