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Vraag

Antwoord

Scores

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

Staatsinrichting van Nederland
1

D

2

D

3

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Een briefkaart is een geschikt propagandamiddel, omdat briefkaarten naar
iedereen verstuurd kunnen worden / onder ogen kunnen komen van een
breed publiek / de mogelijkheid van een brede verspreiding kennen.

4

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat veel mannen (in de politiek) tegen
vrouwenkiesrecht waren / alleen mannen ervoor konden zorgen dat
vrouwen kiesrecht kregen.

5

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Deze film geeft wél betrouwbare informatie, omdat de film gebaseerd is op
de autobiografie van Aletta Jacobs/haar eigen herinneringen die ze
opgetekend heeft (maar dat wil niet zeggen dat haar herinneringen altijd
feitelijk juist en objectief zijn).
óf
Deze film geeft geen betrouwbare informatie, omdat haar leven (in een
speelfilm) nagespeeld is / de film een mening/interpretatie bevat (van de
regisseuse, maar ook van de autobiografe).
Opmerking
Alleen als na een keuze een juiste, bijpassende verklaring volgt, mag een
scorepunt worden toegekend.
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6

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de verschillende politieke stromingen
gingen samenwerken, omdat (door toe te geven/een compromis te sluiten
aan/met de andere stromingen) ze samen voldoende stemmen hadden om
hun wensen te realiseren / geen enkele politieke stroming een (tweederde)
meerderheid had voor een grondwetswijziging.
Opmerking
Ook goed gerekend mag worden dat onder invloed van de Eerste
Wereldoorlog de druk om samen te werken groter werd.

7

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Bij evenredige vertegenwoordiging maken ook kleinere politieke partijen
kans gekozen te worden in vertegenwoordigende organen / is sprake van
een eerlijkere afspiegeling van de wensen van de bevolking.

8

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat:
De eerste fout is dat sociale grondrechten het eerst in de grondwet zijn
opgenomen.
Het moet zijn: later/het laatst (of: klassieke grondrechten werden voor het
eerst opgenomen in de grondwet).
De tweede fout is dat het recht op rechtsbijstand een klassiek grondrecht
is.
Het moet zijn: een sociaal grondrecht (of: in plaats van het recht op
rechtsbijstand wordt een juist voorbeeld van een klassiek grondrecht
gegeven).
De derde fout is dat vrijheid van godsdienst een sociaal grondrecht is.
Het moet zijn: een klassiek grondrecht (of: in plaats van vrijheid van
godsdienst wordt een juist voorbeeld van een sociaal grondrecht gegeven).
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
0

Opmerking
Alleen een combinatie van een juist benoemde fout met een juiste
verbetering mag als een juist antwoord gerekend worden.
9
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11
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maximumscore 2
• In bron 5: b (= budget)
• In bron 6: d (= initiatief)

1
1

maximumscore 2
Eerst 4, dan 3, dan 2, vervolgens 5 en ten slotte 1.
Opmerking
Als door het weglaten van één foutief geplaatst nummer een verder
foutloze reeks ontstaat, mag één scorepunt worden toegekend.

12

13

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Meer burgers invloed geven op het landelijke bestuur (één van de
volgende):
− kiesrecht verlenen aan burgers met een andere dan de
Nederlandse nationaliteit (geldt nu alleen voor de gemeenteraad)
− kiesrecht verlenen aan mensen jonger dan 18 jaar
• Burgers meer invloed geven op het landelijke bestuur (één van de
volgende):
− rechtstreeks gekozen formateur of minister-president
− rechtstreeks gekozen Eerste Kamer
− (correctief/bindend) referendum
− invoering districtenstelsel
− burgerinitiatief

1

maximumscore 3
staatshoofd:
koningin Beatrix
koningin Juliana
koningin Wilhelmina
koning Willem II
Indien
Indien
Indien
Indien

-
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vul letter van
inhuldiging in:
d (=1980)
c (=1948)
b (=1898)
a (=1848)

acht letters en nummers juist
zes of zeven letters en nummers juist
vier of vijf letters en nummers juist
minder dan vier letters en nummers juist
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