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Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Staatsinrichting van Nederland
1

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
De leden van de Tweede Kamer werden (vanaf 1848) door middel van het
censuskiesrecht gekozen / door rijke (mannelijke) burgers (in plaats van
getrapt via de Provinciale Staten) / rechtstreeks gekozen / via verkiezingen
in districten.

2

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
De Tweede Kamer gaat na 1848 het kabinet controleren / het kabinet kan
geen wetten maken zonder toestemming van de Tweede Kamer / ministers
moeten verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer / de Tweede
Kamer heeft het laatste woord / de Tweede Kamer kan ministers/het
kabinet naar huis sturen.

3

maximumscore 1
(Wilhelmina) Drucker

4

maximumscore 2
Bij uitspraak 1 hoort maatschappelijke groepering b (= liberalen).
Bij uitspraak 2 hoort maatschappelijke groepering d (= socialisten).
Bij uitspraak 3 hoort maatschappelijke groepering c (= protestanten).
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

5

2
1
0

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Onderdeel uit de foto (één van de volgende)
− De mijnwerkers werken in een vieze/onhygiënische ruimte / zien er
zwart uit/zitten helemaal onder het steenkolengruis.
− De mijnwerkers werken in een nauwelijks verlichte ruimte.
− De mijnwerkers werken in een onveilige/slecht gestutte ruimte.
• kan gebruikt worden door socialisten, omdat zij als belangrijke
doelstelling hebben de werkomstandigheden (van arbeiders) te
verbeteren / te laten zien hoe slecht de werkomstandigheden voor
arbeiders zijn
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6

E

7

C

8

maximumscore 2
Bij 1 hoort een minister / de regering / (een lid van) de Tweede Kamer.
Bij 2 hoort de Tweede Kamer.
Bij 3 hoort de Eerste Kamer.
Bij 4 hoort een minister / de minister van Justitie.
indien vier antwoorden juist
indien drie of twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
0

9

C

10

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat het totaal aantal (geldig uitgebrachte)
stemmen moet worden gedeeld door het (totaal) aantal zetels/150.

11

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de officier van justitie de verdachte
aanklaagt / een straf tegen de verdachte eist.

12

maximumscore 2
Bewering 1 is juist.
Bewering 2 is juist.
Bewering 3 is onjuist.
Bewering 4 is onjuist.
indien vier antwoorden juist
indien drie of twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

13

maximumscore 2
• sollicitant: het recht op vrijheid van godsdienst
• de gemeente: het recht op gelijke behandeling / het verbod op
discriminatie
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14

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
Het staatshoofd
− is lid van de regering / heeft wekelijks gesprekken met de ministerpresident.
− speelt een belangrijke rol tijdens de kabinetsformatie / benoemt de
(in)formateur(s).
− is lid/voorzitter van verschillende (overheids)commissies (zoals de
Raad van State).
− legt bezoeken af in binnen- en buitenland / ontmoet veel mensen (met
politieke macht).
− benoemt/ontslaat de minister(s)/minister-president (onder ministeriële
verantwoordelijkheid).
− kan door middel van gesprekken met ministers invloed uitoefenen op
de totstandkoming van wetten.
Opmerking
Ook andere voorbeelden waaruit blijkt dat het staatshoofd uit hoofde van
zijn functie politieke invloed heeft, mogen goed gerekend worden.

15

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