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Vraag

Antwoord

Scores

Staatsinrichting van Nederland
1

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de macht van de koning afneemt / de
macht van de ministers toeneemt / de koning wordt onschendbaar, de
ministers verantwoordelijk.

2

D

3

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de bron laat zien dat de katholieken hun
eigen (katholieke) universiteit oprichtten (bekostigd door de eigen
katholieke achterban).

4

maximumscore 2
groepering:
bron 3
socialisten
bron 4
liberalen
bron 5
protestanten

naam persoon:
Troelstra
Thorbecke
Kuyper

Indien vijf of zes antwoorden juist
Indien drie of vier antwoorden juist
Indien geen, één of twee antwoorden juist
5

2
1
0

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
− probleem: de armoede / groot verschil tussen arm en rijk
− tekst: “Wij eten nooit vlees” / “Wij zijn proletariërs”
− tekening: de armoedige kleding / gaten in de sokken / slecht schoeisel
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

-

2
1
0

6

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat vrouwen (moeten wennen aan de nieuwe
situatie omdat ze) voor het eerst wettelijk actief kiesrecht krijgen / ze
alleen passief kiesrecht hadden.
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maximumscore 2
(twee van de volgende)
− (het recht op) vrijheid van meningsuiting
− het recht op betoging/demonstratie
− persvrijheid
per juist grondrecht

9

1

maximumscore 2
Bewering 1 is juist.
Bewering 2 is onjuist.
Bewering 3 is juist.
Bewering 4 is onjuist.
Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

10

2
1
0

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Vóór de monarchie, want een koning(in) staat voor eenheid/stabiliteit /
is de bindende factor in de Nederlandse politiek
• Vóór een republiek, want het is democratischer als het staatshoofd/de
president gekozen wordt door het volk

1
1

Opmerking
Alleen als een passend politiek argument wordt gegeven, mag een
scorepunt worden toegekend.
11

A

12

maximumscore 1
Bij 1 hoort officier van justitie (aanklager).
Bij 2 hoort advocaat/raadsman.
Bij 3 hoort rechter.
Opmerking
Alleen als alle drie de antwoorden juist zijn, mag een scorepunt worden
toegekend.
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maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Indien gekozen wordt voor:
Ik ben vóór een opkomstplicht, omdat de opkomstplicht een middel is om
de politieke betrokkenheid van de burger te verhogen / het democratischer
is als alle kiesgerechtigde burgers hun stem uitbrengen / een
volksvertegenwoordiging een afspiegeling hoort te zijn van de hele
bevolking.
of
Indien gekozen wordt voor:
Ik ben tegen een opkomstplicht, omdat de opkomstplicht in strijd is met de
opvattingen over vrijheden en rechten van de burger in een democratie /
als bevoogdend/betuttelend kan worden ervaren / burgers verstandig en
wijs genoeg zijn om zelf te beslissen of ze een stem uitbrengen of niet /
zelf wel weten of ze van een recht gebruik maken of niet.
Opmerking
Alleen als na een keuze een passend inhoudelijk argument volgt, mag een
scorepunt worden toegekend.

14

maximumscore 3
Gebeurtenis 1 hoort
Gebeurtenis 2 hoort
Gebeurtenis 3 hoort
Gebeurtenis 4 hoort
Gebeurtenis 5 hoort
Gebeurtenis 6 hoort
Indien
Indien
Indien
Indien

-
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periode
periode
periode
periode
periode
periode

B.
A.
A.
D.
C.
B.

zes antwoorden juist
vier of vijf antwoorden juist
twee of drie antwoorden juist
geen of één antwoord juist
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1
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