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Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Staatsinrichting van Nederland
+

Nederland en Europa

-

1

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
− Het was toen zeer ongebruikelijk dat het volk/politici in het openbaar
ging(en) protesteren.
− Nederland kende toen nog geen recht van vereniging en vergadering /
het was officieel niet toegestaan om in het openbaar te protesteren.
− De positie/de politieke macht van het koningshuis kwam onder druk te
staan.

2

maximumscore 1
over (Ferdinand) Domela Nieuwenhuis

3

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• reden om zich af te keren: zij streefden ernaar om op
democratische/parlementaire wijze hun doel te bereiken / zij wilden niet
door middel van een revolutie hun doel bereiken
• naam nieuwe partij: SDAP

4

B

5

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat Aletta Jacobs herkend wordt als
voorzitster/vooraanstaand lid/medeoprichtster van de VvVK / een
vooraanstaand strijdster voor vrouwenkiesrecht.

6

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat daarmee duidelijk wordt dat ook mannen
de strijd voor vrouwenkiesrecht steunden/de vrouwen daardoor sterker
stonden / de politieke steun van mannen belangrijk was voor het
verwerven van vrouwenkiesrecht / het niet alleen een strijd van vrouwen
was.

7

B
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Vraag

8

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken:
• Bron 5 is kenmerkend, want er is sprake van een aparte katholieke
radio-omroep/radioblad
• Bron 8 is kenmerkend, want er is sprake van een aparte
(socialistische) arbeiderszangvereniging

1
1

Opmerking
Alleen als na een juiste keuze een juiste verklaring volgt, mag een
scorepunt worden toegekend.
9

B

10

D

11

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de commissaris voorstellen doet die in
het belang horen te zijn van (álle lidstaten van) de Europese Unie (en niet
alleen van de eigen lidstaat) / dat de commissaris moet werken in dienst
van (álle lidstaten van) de Europese Unie (en niet alleen van de eigen
lidstaat).

12

A

13

maximumscore 2
• bewering 3
• bewering 4

14

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Positief gevolg (één van de volgende):
− Poolse werknemers zijn voor Nederlandse werkgevers goedkoper (dan
Nederlandse werknemers).
− In Polen ontstaan nieuwe (markt)mogelijkheden voor Nederlandse
bedrijven.
•
−
−

-

1
1

Negatief gevolg (één van de volgende):
Poolse werknemers kunnen een bedreiging vormen voor de
Nederlandse arbeidsmarkt.
Nederlandse bedrijven worden verplaatst naar Polen (waardoor
arbeidsplaatsen verloren gaan).

www.vmbogltl.nl

-2-

1

1

www.examen-cd.nl

-

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2007 - I
havovwo.nl

Vraag

15

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Eerst 3, dan 4, vervolgens 1 en ten slotte 2.
Opmerking
Er is maar één juiste volgorde.

16

17

18

maximumscore 3
Beschrijving a hoort bij recht 1.
Beschrijving b hoort bij recht 3.
Beschrijving c hoort bij recht 5.
Beschrijving d hoort bij recht 2.
Beschrijving e hoort bij recht 4.
Indien vijf antwoorden juist
Indien drie of vier antwoorden juist
Indien één of twee antwoorden juist

3
2
1

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken:
• De blinddoek is het symbool van een onafhankelijke rechtspraak
(zonder aanzien des persoons) / gelijkheid voor de wet / dat er niet
gediscrimineerd mag worden
• Het zwaard is het symbool van de straf die wordt opgelegd

1
1

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Ik vind dat levenslanggestraften wel dezelfde grondrechten moeten hebben
als alle andere Nederlandse burgers, omdat iedereen in Nederland voor de
wet gelijk is / het gelijkheidsbeginsel voor iedereen geldt.
of
Ik vind dat levenslanggestraften niet dezelfde grondrechten moeten
hebben als alle andere Nederlandse burgers, omdat het
gelijkheidsbeginsel alleen van toepassing zou moeten zijn op mensen die
de grondwet respecteren / niet de grondrechten van anderen schenden.
Opmerking
Alleen als na ‘wel’ of ‘niet’ een passend politiek of juridisch argument volgt,
mag een scorepunt worden toegekend.

19

-

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de taak van de nationale ombudsman
bestaat uit het (onafhankelijk en onpartijdig) behandelen van klachten van
burgers over de (instanties van de) overheid/het optreden van de overheid.
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20

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Beschrijving 1, 3 en 7.
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

21

2
1
0

C

De koloniale relatie Indonesië-Nederland
+

Het Indonesisch-Nederlands conflict 1945-1949
22

B

23

B

24

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Het Cultuurstelsel was voor Nederland economisch van groot belang,
omdat een groot deel van de Nederlandse staatsinkomsten uit Indonesië
kwam / het leverde Nederland (veel) winst op.

25

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
− uitbetaling van plantloon
− toename van de welvaart / meer koopkracht
− ontstaan van een geldeconomie
− uitbreiding/cultivatie van landbouwgronden
− grotere rijstoogst (door vruchtwisseling)

26

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende):
− vergroting van de sociale tegenstellingen in Indonesië / tegenstelling
tussen dorpsadel enerzijds en boeren en landarbeiders anderzijds
− verhoging van de werkdruk / herendiensten / uitbuiting arbeidskrachten
− beslag op de landbouwgronden / ontstaan van hongersnoden

27

-

per nadelig gevolg

1

maximumscore 2
• Verklaring 2 is juist
• Verklaring 4 is juist

1
1
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28

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
De tekenaar is het niet eens met deze uitreiking, want (één van de
volgende):
− hij vergelijkt Van Heutsz met een slager / er kleeft bloed aan de
handen van Van Heutsz.
− Van Heutsz staat temidden van (onder zijn verantwoording) gedode
Atjehers.
Opmerking
Alleen als na ‘niet’ een juist argument volgt, mag een scorepunt worden
toegekend.

29

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de ‘moderne’ Nederlandse/westerse
techniek/cultuur/beschaving door de Nederlanders superieur geacht werd
ten opzichte van/neerbuigend gedaan werd over de traditionele Javaanse
bevolking/leefwijze.

30

D

31

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Hij zal voor de toekomst de hoop hebben dat Nederland Indonesië gaat
helpen zelfstandig/onafhankelijk te worden / het bestuur niet zal proberen
de mensen te onderdrukken / begrip heeft voor het ontwakend
nationalisme.

32

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat het Nederlandse bestuur geprobeerd
heeft, in die tussenliggende tijd, het ontwaken/de drang naar
zelfstandigheid/onafhankelijkheid te onderdrukken / Nederland weinig
gedaan heeft om de goede voornemens om te zetten in (daadkrachtig)
beleid.
Opmerking
Als een historisch juist, concreet voorbeeld genoemd wordt, mag ook een
scorepunt worden toegekend.

-
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33

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Eerst bron 25, dan bron 24 en ten slotte bron 23.
Opmerking
Er is maar één juiste tijdvolgorde.

34

maximumscore 2
Bij uitspraak a hoort persoon 3.
Bij uitspraak b hoort persoon 1.
Bij uitspraak c hoort persoon 2.
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

2
1
0

35

A

36

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de meeste Nederlanders van mening
waren dat de wederopbouw/het economisch herstel van Nederland zonder
de inkomsten uit Indonesië moeilijk/onmogelijk zou zijn / de Nederlandse
investeringen Nederlands eigendom waren (en dus beschermd moesten
worden).

37

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Veel Nederlanders zouden niet spreken over de ‘soldaten van de
Republiek Indonesia’, omdat:
Nederland (de Republiek) Indonesië (toen) niet erkende/voor Nederland de
‘Republiek Indonesia’ niet bestond / de meeste Nederlanders de soldaten
als rebellen/opstandelingen/revolutionairen zagen en niet als soldaten.

38

maximumscore 2
• bewering 1
• bewering 3

39

1
1

maximumscore 1
Eerst 1, vervolgens 3, dan 4 en ten slotte 2.
Opmerking
Er is maar één juiste tijdvolgorde.

40

-
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41

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
De ‘excuuskwestie’ ligt gevoelig bij (één van de volgende):
− oud-strijders, want zij kunnen excuses aan Indonesië opvatten alsof zij
voor een verkeerde zaak hebben gevochten.
− de (Indische) Nederlanders, want die hebben slechte herinneringen
aan hun vertrek uit Indonesië / de gevaarlijke tijd voor hen na de
capitulatie van Japan.
Opmerking
Alleen als na een juiste groep een bijpassende, juiste verklaring volgt, mag
een scorepunt worden toegekend.

42

-

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken:
• Geld is kenmerkend, omdat Nederland(ers) veel geld verdiend hebben
aan Indonesië (of aan de hand van een concreet voorbeeld daarvan)
• Geweten is kenmerkend, omdat Nederland(ers) iets terug wilden doen
voor de Indonesische bevolking / het niet fatsoenlijk was om uitsluitend
te profiteren (of aan de hand van een concreet voorbeeld daarvan)
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