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DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND
+

DE VERHOUDING MENS EN MILIEU
{
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maximumscore 2
periode vóór de Industriële Revolutie: 1 en 2
periode tijdens de Industriële Revolutie: 3 en 4
Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist
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maximumscore 1
De machines waren technisch beter geworden / namen veel werk van de arbeiders over.
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maximumscore 2
Vakbond a hoort bij bron 6.
Vakbond b hoort bij bron 5.
Vakbond c hoort bij bron 4.
Indien drie antwoorden juist
Indien één of twee antwoorden juist
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maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende):
Æ verder doorgevoerde mechanisatie/techniek
Æ verder doorgevoerde specialisatie
Æ betere scholing
Æ betere infrastructuur
Æ gebruik van kunstmest
per juiste verklaring
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maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
•
één onderdeel uit de bron (één van de volgende):
Æ de stralende zon
Æ de (grote) raderen/tandwielen
Æ een modern/groot/indrukwekkend gebouw
•
want het is een teken van vooruitgang/beweging/groei/beschaving
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maximumscore 4
Voorbeeld van een juist antwoord is:
•
Op het affiche met de jongen is afgebeeld een vraagteken,
•
want voor jongens is de maatschappelijke toekomst afhankelijk van de vakopleiding
die ze gaan volgen
•
Maar op het affiche met het meisje is afgebeeld een uitroepteken,
•
want voor meisjes is de maatschappelijke toekomst voor alle meisjes dezelfde:
huisvrouw/het gezin (en dus is de huishoudschool voldoende)
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maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
Æ De vakbonden hielden zich aan de afspraken met betrekking tot de geleide
loonpolitiek / over loonmatiging.
Æ De vakbonden vonden de wederopbouw van Nederland belangrijker.
Æ De vakbonden vonden een goede relatie met de werkgevers (harmoniemodel)
belangrijker.
Æ De vakbonden waren gezagsgetrouw.
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maximumscore 2
Bewering 1 is onjuist.
Bewering 2 is juist.
Bewering 3 is juist.
Bewering 4 is onjuist.
Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

{

12

1
1
1
1

2
1
0

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken (twee van de volgende):
Æ opleiding, dat blijkt uit de regel ‘Over de studie van je broer’
Æ beroep, dat blijkt uit de regel ‘En dat je pa zo’n succesvol zakenman was’
Æ geld/bezit, dat blijkt uit de regel ‘Omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne?’
/ ‘Omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne?’ / ‘En dat je pa zo’n succesvol
zakenman was’
Æ gedrag/conventies, dat blijkt uit de regel ‘wat ben jij een boer’
per juiste combinatie

1

Opmerking
Alleen als na een juiste factor een juist citaat volgt, mag een scorepunt worden
toegekend.
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maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Deze uitspraak is juist, want (één van de volgende):
Æ door de studiefinanciering hebben kinderen uit lagere sociale milieus meer
mogelijkheden om verder te studeren/een mbo/hbo/universitaire studie te volgen.
Æ door een betere opleiding heb je meer kans op een betere baan.
Opmerking
Alleen als na ‘juist’ een juist argument volgt, mag een scorepunt worden toegekend.
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maximumscore 3
Voorbeeld van een juist antwoord is:
economische ontwikkeling:
•
Door een sterke economische ontwikkeling wordt het milieu steeds sterker belast /
er ontstaat een consumptiemaatschappij
politieke ontwikkeling:
•
Door democratisering eisen steeds meer mensen inspraak / wordt er vaker
gedemonstreerd
wetenschappelijke ontwikkeling:
•
meer onderzoek naar / kennis over de gevolgen van de industriële ontwikkeling voor
het milieu (rapport van de club van Rome)
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Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
Toen had etniciteit ook al invloed op de sociale mobiliteit, want bepaalde groepen bleven
achtergesteld (in overheidsfuncties).
of
Toen had etniciteit nog geen invloed op de sociale mobiliteit, want het percentage
allochtone Nederlanders was toen zeer gering.
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Opmerking
Alleen als na een keuze een passende verklaring volgt, mag een scorepunt worden
toegekend.
{

17

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
Æ Nederland gebruikt nog kolencentrales om elektriciteit op te wekken.
Æ Veel (overbodige) goederen worden gekocht en daarna weer weggegooid.
Æ Auto’s zorgen voor veel luchtverontreiniging.
Æ Er is veel uitstoot bij de intensieve veeteelt.
Opmerking
Alleen als met een juist voorbeeld duidelijk gemaakt wordt dat Nederland
medeverantwoordelijk is voor de ontwikkeling die in de bron beschreven staat, mag een
scorepunt worden toegekend.
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