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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
Uit het antwoord moet blijken dat koning Willem II bang was voor (het
overslaan van) een revolutie (naar Nederland).

2

maximumscore 2
Dit blijkt uit (twee van de volgende):
− couplet 1, want zij neemt geen genoegen met een leven als huisvrouw
/ ze wil een hoger doel bereiken.
− couplet 2, want zij is bereid om zichzelf helemaal te geven voor het
leven als arts / ze wil een hoger doel bereiken.
− couplet 3, want zij heeft een universitaire studie afgerond / een
doctorstitel behaald.
− couplet 4, want zij gaat als arts werken.
per juist couplet met juiste verklaring

1

Opmerking
Alleen als na de keuze voor een couplet een juiste verklaring volgt, mag
een scorepunt worden toegekend.

-

3

C

4

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat:
• de tekenaar negatief is
• want de tekening laat zien dat de liberaal / het liberalisme de vrijheid
van drukpers / grondrechten niet wil delen met arbeiders/socialisten/
andere Nederlanders
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Vraag

5

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken:
• In bron 5, omdat arbeiders kiesrecht kregen / invloed konden
uitoefenen op het politieke beleid van partijen
• In bron 7, omdat arbeiders betere woonomstandigheden/woningen
kregen (door de invoering van de Woningwet)

1
1

Opmerking
Alleen als na een juiste keuze een juiste verklaring volgt, mag een
scorepunt worden toegekend.
6

maximumscore 2
• bron 11
• bron 13

1
1

7

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de socialisten steun vroegen voor het
algemeen kiesrecht (voor mannen).

8

maximumscore
In bron 14 wordt
In bron 15 wordt
In bron 16 wordt

2
grondrecht a geschonden.
grondrecht b geschonden.
grondrecht d geschonden.

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist
9

maximumscore 2
a=1
b=3
c=2
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

-

2
1
0

10

D

11

maximumscore 2
• onderwerp b
• onderwerp c
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Vraag

12

13

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Bij bron 18 hoort taak 4.
Bij bron 19 hoort taak 3.
Bij bron 20 hoort taak 1.
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

2
1
0

maximumscore 2
• 1: het recht van initiatief
• 2: het recht van interpellatie

1
1

14

A

15

A

16

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

17

D

De koloniale relatie Indonesië - Nederland
+

Het Indonesisch-Nederlands conflict 1945-1949
18

maximumscore 2
Bij bron 24 hoort begrip
Bij bron 25 hoort begrip
Bij bron 26 hoort begrip
Bij bron 27 hoort begrip

b.
a.
c.
d.

Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist
19

-

2
1
0

D
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20

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende):
− er worden nieuwe producten verbouwd (op Java)
− de Nederlandse Handelmaatschappij brengt producten naar Nederland
− er wordt (weer) winst gemaakt / er is sprake van een batig slot/saldo
− 1831 valt binnen de periode van het Cultuurstelsel
per juist voorbeeld

21

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• positief gevolg met behulp van de bron: toename van welvaart (zoals
blijkt uit de toename van het zoutgebruik) / meer uitgaven
textiel/landbouwwerktuigen
• negatief gevolg zonder de bron: groot beslag op landbouwgronden /
verhoging van de werkdruk / hongersnoden / (bestaande)
herendiensten werden verzwaard/gelegitimeerd

22

A

23

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Toen bewondering, omdat hij veel militaire successen boekte (o.a.
tijdens de Atjehoorlog) / vanwege veroveringen in Indonesië / vanwege
zijn prestaties als gouverneur-generaal
• Nu vaker geen bewondering, omdat er onder zijn leiding veel
misstanden geweest zijn/geweld toegepast is tijdens de Atjehoorlog/de
veroveringen in Indonesië

24

-

1

1

1

1
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25

26

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• betrouwbaar, omdat (één van de volgende):
− de informatie (lang) na 1900 geschreven is, waardoor de schrijver wat
afstandelijker/minder emotioneel over het Nederlandse beleid kan
schrijven
− de informatie uit een geschiedenisboek komt dat op basis van
historisch onderzoek tot stand is gekomen
− de schrijver zich op vele bronnen/geschiedenisboeken kan baseren die
in de loop van de tijd hierover verschenen zijn
• onbetrouwbaar, omdat (één van de volgende):
− hij ‘trots’ is
− de informatie uit een Nederlands boek komt / eenzijdig is
− de informatie uit de tweede hand komt / geen primaire bron is

28

2
1
0

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat:
• Enerzijds regeringsbeleid uitvoeren, want hij moest de opdrachten van
de Nederlandse regering uitvoeren / zorgen voor orde en rust / zorgen
dat opstanden werden onderdrukt / hij was de hoogste machthebber
• Anderzijds begrip tonen, want hij stond welwillend tegenover het
nationalisme / de gevoelens van de Indonesische bevolking

1
1

maximumscore 2
Uitspraak 1 is juist.
Uitspraak 2 is onjuist.
Uitspraak 3 is juist.
Indien drie uitspraken juist
Indien twee uitspraken juist
Indien geen of één uitspraak juist

29

1

maximumscore 2
Bij omschrijving a hoort Indonesische groepering 2.
Bij omschrijving b hoort Indonesische groepering 3.
Bij omschrijving c hoort Indonesische groepering 1.
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

27

1

2
1
0

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

-
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Antwoord

Scores

30

A

31

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
− Zij hadden begrip voor een principiële weigering om religieuze of om
politieke redenen.
− Zij zagen de onafhankelijkheid van Indonesië als juist/onafwendbaar.

32

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat:
• Indonesië als onafhankelijkheidsdatum 17 augustus 1945 hanteert,
omdat toen (na de nederlaag van Japan in de Tweede Wereldoorlog)
Soekarno en Hatta eenzijdig/zonder overleg met/instemming van
Nederland de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen
• Nederland als onafhankelijkheidsdatum 27 december 1949 hanteert,
omdat toen de (officiële) soevereiniteitsoverdracht plaatsvond /
Nederland erkende dat het niet meer de baas was in Indonesië

1

1

Opmerking
Alleen als na de juiste datum een juiste reden volgt, mag een scorepunt
worden toegekend.
33

-

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Minister Van Mierlo: mensenrechten, omdat de Nederlandse regering
vindt dat de inwoners van Indonesië kritiek moeten kunnen leveren op
hun regering (zonder dat daar strenge straffen tegenover staan) /
kritiek heeft op het opleggen/het uitvoeren van de doodstraf
• President Soeharto: excuses, omdat hij wil dat de Nederlandse
regering (eindelijk) excuses aanbiedt voor het (gewelddadige) optreden
van de Nederlanders in de tijd dat Nederland de baas was
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