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Vraag

Antwoord

Scores

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