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Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Staatsinrichting van Nederland
1

2

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken:
• Reactie van Willem II: onder druk van de opstanden in het buitenland
(onder andere in Milaan) geeft koning Willem II toe / laat hij een
nieuwe grondwet maken
• Gevolg voor de inhoud van de grondwet: de onschendbaarheid van de
koning / ministeriële verantwoordelijkheid

1
1

maximumscore 1
1 = Thorbecke
2 = liberale
Opmerking
Alleen als beide antwoorden juist zijn, mag een scorepunt worden
toegekend.

3

maximumscore 2
Nummer 1, 2 en 5.
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

-

2
1
0

4

A

5

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Omdat in de grondwet (van 1848) de vrijheid van godsdienst/de (volledige)
scheiding tussen kerk en staat is ingevoerd.
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Vraag

Antwoord

Scores

6

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat het kabinet ministeriële
verantwoordelijkheid droeg (en geen verantwoordelijkheid wilde nemen
voor de uitspraak van de koning).

7

A

8

D

9

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de uitspraak past bij de idealen van
Aletta Jacobs, omdat in de tekst de ongelijkheid in rechten tussen mannen
en vrouwen wordt bekritiseerd (en zij bekend staat als een vrouw die deze
ongelijkheid heeft bekritiseerd / voorstandster was van gelijke
rechten/emancipatie tussen man en vrouw).
Opmerking
Alleen als na een bevestiging een juist antwoord volgt, mag een scorepunt
worden toegekend.

10

C

11

maximumscore 1
Eerst 2, dan 4, vervolgens 3 en ten slotte 1.
Opmerking
Alleen als de volgorde in zijn geheel juist is, mag een scorepunt worden
toegekend.

12

D

13

maximumscore 2
Bij beroep a hoort taak 4 (= het bijstaan van een verdachte).
Bij beroep b hoort taak 1 (= het aanklagen van een verdachte).
Bij beroep c hoort taak 6 (= het uitspreken van een vonnis).
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

-
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Vraag

14

Antwoord

maximumscore 2
Grondrecht 1 is een
Grondrecht 2 is een
Grondrecht 3 is een
Grondrecht 4 is een
Grondrecht 5 is een

Scores

klassiek grondrecht.
klassiek grondrecht.
klassiek grondrecht.
sociaal grondrecht.
sociaal grondrecht.

Indien vijf antwoorden juist
Indien drie of vier antwoorden juist
Indien minder dan drie antwoorden juist
15

B

16

B

17

maximumscore 2
Krantenkop 1 hoort
Krantenkop 2 hoort
Krantenkop 3 hoort
Krantenkop 4 hoort

bij
bij
bij
bij

periode
periode
periode
periode

C.
A.
B.
D.

Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

-
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Antwoord

Scores

Historisch overzicht vanaf 1900
18

maximumscore 1
Bij periode A hoort bron 11 (= Afsluitdijk).
Bij periode B hoort bron 9 (= Deltawerken).
Bij periode C hoort bron 10 (= HSL).
Opmerking
Alleen als alle drie de periodes juist zijn ingevuld, mag een scorepunt
worden toegekend.

-

19

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat het gaat over de schoolstrijd/de strijd
voor gelijke financiering van het bijzonder onderwijs en het openbaar
onderwijs.

20

maximumscore 1
verzuiling
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Vraag

21

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende combinaties):
• militarisme,
want oorlog werd gezien als een middel om conflicten op te lossen
• nationalisme,
want de opvatting dat een volk beter zou zijn dan andere
volken/vaderlandsliefde moest wel tot conflicten leiden met andere
landen/zorgde voor een bereidheid te vechten
• kolonialisme/imperialisme,
want uitbreiding van het koloniaal bezit zorgde voor conflicten tussen
de (Europese) landen onderling
• moderne (wapen)technieken,
want het leger voelde zich sterk/had vertrouwen in de militaire kracht
• bondgenootschappen,
want een conflict tussen twee landen leidde tot een conflict waar ook
de bondgenoten bij betrokken waren / dat zorgde ervoor dat landen
zich sterk voelden en niet wilden toegeven

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

Opmerking
Algemene begrippen als ‘haat’ of ‘geweld’ mogen niet goed gerekend
worden.
22

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
In de Eerste Wereldoorlog zijn de meeste Franse soldaten gesneuveld,
want tijdens de Eerste Wereldoorlog is veel langer gevochten door het
Franse leger dan tijdens de Tweede Wereldoorlog / de eerste
Wereldoorlog was een langdurige loopgravenoorlog waarin veel soldaten
sneuvelden (in tegenstelling tot de snelle Duitse verovering van Frankrijk
tijdens de Tweede Wereldoorlog).
Opmerking
Alleen als na ‘Eerste Wereldoorlog’ een juiste verklaring volgt, mag een
scorepunt worden toegekend.

-

23

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat Groot-Brittannië en Frankrijk een sterk
Rusland belangrijk vonden in hun bondgenootschap/gezamenlijke strijd
tijdens de Eerste Wereldoorlog/tegen Duitsland/de Centralen.

24

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
− de collectivisatie van de landbouw / het aanpakken van het particuliere
bezit (door de communistische staat)
− de invoering van kolchozen en sovchozen
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25

D

26

A

27

D

28

C

29

E

30

C

31

maximumscore 1
1 = Nederlanders / Molukkers
2 = Japanners
3 = Indonesiërs / (Nederlands-) Indiërs
Opmerking
Alleen als alle drie de antwoorden juist zijn, mag een scorepunt worden
toegekend.

32

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Dit affiche gaat over een situatie in de periode 1945-1950, want (één van
de volgende):
− Er is sprake van ‘chaos van de Republiek’; de Republiek Indonesia is
pas in 1945 door Soekarno uitgeroepen (na de Japanse nederlaag).
− Er is sprake van een verkiezingsaffiche; in Nederland zijn pas vanaf
1945 (na afloop van de Tweede Wereldoorlog) weer verkiezingen
mogelijk / werden pas in 1946 verkiezingen gehouden.
Opmerking
Alleen als na de juiste periode een juiste verklaring volgt, mag een
scorepunt worden toegekend.

33

-

C
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Vraag

34

35

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Argument om hen deserteurs te noemen: dat maakte duidelijk dat
dienstplichtige soldaten zich aan hun plicht onttrokken/hun
land/medesoldaten in de steek lieten / dat Nederland in Indonesië
(terecht) de orde herstelde
• Argument om hen dienstweigeraars te noemen: dat maakte duidelijk
dat de weigering een principieel karakter had (bijvoorbeeld tegen het
gebruik van geweld of tegen kolonialisme) / dat Nederland daar niets te
zoeken had/een onrechtvaardige koloniale oorlog voerde
maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• De verklaring is een oproep tot het stichten van een eigen staat in
Palestina / het versterken van het nationalisme
• Dit moest wel tot een conflict leiden, omdat in Palestina al Arabieren/
Arabische volken/Palestijnen woonden die hun land niet wilden
opgeven/die een eigen staat wilden / er sprake was van een
toenemende migratie naar Israël

36

maximumscore 1
De aanleiding was de (zesdaagse) oorlog in 1967 tussen Israël en de
Arabische buurlanden (Egypte, Jordanië en Syrië).

37

maximumscore 1
De mening van de tekenaar is dat dankzij de (militair sterke) staat Israël
Joden worden beschermd / de (militair sterke) staat Israël de inwoners
goed kan verdedigen (terwijl zij voorheen niet beschermd werden).

38

maximumscore 2
naam wereldleider
Gorbatsjov
Kennedy
Reagan
Stalin

nummer van de foto:
2
1
4
3

Indien acht antwoorden juist
Indien zes of zeven antwoorden juist
Indien minder dan vijf antwoorden juist

-
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39

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
De leider/de communistische partij was bang zijn/haar macht te verliezen,
omdat de communistische Oost-Europese landen niet meer op de
(onvoorwaardelijke, militaire) steun van de Sovjetunie konden rekenen /
het beleid van Gorbatsjov sinds 1985 de Sovjetunie veranderd had / de
Sovjetunie in geen enkele Oostblokstaat nog met militaire middelen
ingreep.
Opmerking
Alleen als er een juiste verwijzing wordt genoemd naar de ineenstorting
van het Oostblok/de Sovjetunie, mag een scorepunt worden toegekend.

40

maximumscore 2
Bij lied 1 hoort maatschappelijk
leiders).
Bij lied 2 hoort maatschappelijk
Bij lied 3 hoort maatschappelijk
Bij lied 4 hoort maatschappelijk

verschijnsel c (= kritiek op politieke
verschijnsel a (= consumptiemaatschappij).
verschijnsel b (= jongerencultuur).
verschijnsel d (= secularisatie).

Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist
41

D

42

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• milieuverontreiniging / drugsgebruik / verkeersproblemen /
asielzoekers / belastingfraude / criminaliteit / overbevissing (enz.)
• Daaruit blijkt dat één Europese aanpak effectiever is, omdat dergelijke
problemen zich niet tot één land beperken/grensoverschrijdend zijn (en
dus beter aangepakt kunnen worden door middel van onderlinge
samenwerking)

43

1

1

maximumscore 2
Gebeurtenis a is te zien in deel 3 (= 1920-1929).
Gebeurtenis b is te zien in deel 7 (= 1960-1969).
Gebeurtenis c is te zien in deel 2 (= 1910-1919).
Gebeurtenis d is te zien in deel 5 (= 1940-1949).
Gebeurtenis e is te zien in deel 9 (= 1980-1989).
Indien vijf antwoorden juist
Indien drie of vier antwoorden juist
Indien minder dan drie antwoorden juist

-
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