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Examen VMBO-BB 

2021 
1 

geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

BB-0125-a-21-1-o

tijdvak 1 
dinsdag 25 mei 

9.00 - 10.30 uur 
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HISTORISCH OVERZICHT EN STAATSINRICHTING VANAF 1848 

Nederland (1848-1914) 

1p 1 Hieronder en op de volgende pagina staan in totaal drie afbeeldingen die 
te maken hebben met de ontwikkeling van de Nederlandse democratie. 

afbeelding 1 
Koning Willem II keurt een grondwetswijziging goed:      

Toelichting 
Op de afbeelding staat: Herziening van de Grondwet: Ontwerp van Wet 
nummer 1. Allen, die dit zullen zien of horen en lezen, gegroet! 

afbeelding 2 
Een revolutie van liberalen:      
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afbeelding 3 
Vrouwen komen op voor het kiesrecht:      

 Zet de afbeeldingen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.

2p 2 Hieronder staan vier rechten die sinds 1848 horen bij het Nederlandse 
parlement: 
1 recht van amendement 
2 recht van enquête 
3 recht van initiatief 
4 recht van interpellatie 
 Welke twee rechten hebben de leden van de Tweede Kamer wél,

maar de leden van de Eerste Kamer niet?
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1p 3 Een foto gemaakt in Assen rond 1900:      

Toelichting 
Op het vaandel links staat: Plaatscomité voor algemeen kiesrecht Assen. 
Op het bord staat: Op voor het algemeen kiesrecht! 

Van welk grondrecht maken de mensen op de foto gebruik? 
A emancipatie 
B recht op bestaanszekerheid 
C referendum 
D vrijheid van meningsuiting 

1p 4 Van een politicus uit het begin van de twintigste eeuw is het volgende 
bekend: 
 Deze politicus vond dat het protestantse geloof invloed moest hebben

op de wetgeving.
 Deze politicus vond dat mensen niet naar de paus moesten luisteren.
 Deze politicus was de oprichter van de ARP.

Over welke politicus gaat het?
A A. Jacobs
B A. Kuyper
C H. Schaepman
D P.J. Troelstra
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2p 5 Hieronder staan drie standpunten van groepen rond het jaar 1900: 
a De paus speelt een belangrijke rol in ons leven. 
b Wij strijden voor een achturige werkdag. 
c Wij vinden dat de regering zich zo weinig mogelijk moet bemoeien met 

de economie. 
Hieronder staan twee politieke partijen en twee politieke stromingen: 
1 ARP 
2 katholieken 
3 liberalen 
4 SDAP 
 Geef per standpunt aan welke politieke partij of politieke stroming

daarbij hoort. Let op! Iedere politieke partij of politieke stroming mag
maar één keer worden gebruikt. Er blijft één politieke partij of politieke
stroming over.

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 

2p 6 Hieronder staan vijf mogelijke oorzaken van oorlogen uit de twintigste 
eeuw: 
1 atoomwapens 
2 bondgenootschappen 
3 communisme 
4 militarisme 
5 Verdrag van Versailles 
 Welke twee oorzaken passen bij de Eerste Wereldoorlog?
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1p 7 Hieronder en op de volgende pagina staan in totaal vier afbeeldingen die 
te maken hebben met het begin van de Eerste Wereldoorlog. 

afbeelding 1 
De dader van een moord in Sarajevo wordt opgepakt:      

afbeelding 2 
Franse soldaten rijden de binnenvallende Duitsers tegemoet:     

Pagina: 7Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



BB-0125-a- o 7 / 21 lees verder ►►►

afbeelding 3 
Franse soldaten graven een loopgraaf:      

afbeelding 4 
Vrijwilligers staan in de rij om zich in te schrijven voor het Britse leger:      

Op welke afbeelding is de aanleiding van de Eerste Wereldoorlog te 
herkennen? 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
D afbeelding 4 
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2p 8 Een foto van een grensafsluiting uit de Eerste Wereldoorlog (1915):     

Toelichting 
Op het bord staat: Waarschuwing, hoogspanning – doodsgevaar.  
Hieronder staat een invulopdracht over de foto: 
1 Op de foto is … (de Dodendraad / het IJzeren Gordijn) te zien.  
2 De foto is gemaakt op de grens tussen … (België en Nederland / 

Duitsland en Frankrijk). 
3 De grensafsluiting op de foto is bedoeld om … (weggelopen Duitse 

soldaten / Joodse burgers) tegen te houden. 
 Kies telkens uit de twee mogelijkheden.
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1p 9 Hieronder staan twee propagandaposters uit de Eerste Wereldoorlog:  

 Welke van deze twee posters is als eerste verspreid? Geef een
argument voor je keuze.

1p 10 Tijdens de Eerste Wereldoorlog meldden veel Nederlandse vrijwilligers 
zich voor het Franse leger. De Nederlandse regering was hier niet blij 
mee en trad streng op. Deze vrijwilligers konden hun Nederlands paspoort 
kwijtraken.  
Wat is de reden waarom de Nederlandse regering niet blij was met deze 
vrijwilligers?   
A Nederland moest zich verdedigen tegen de Franse inval. 
B Nederland vocht mee aan de kant van de Centralen. 
C Nederland was de vijand van Groot-Brittannië. 
D Nederland was neutraal in de oorlog. 

poster 1       poster 2   

Toelichting 
Op de poster staat: Ik wil JOU voor het 
Amerikaanse leger. 

Toelichting 
Op de poster staat: Britten, ik wil JOU. 
Meld je aan bij het leger van jouw land! 
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Het Interbellum (1918-1939) 

1p 11 Hieronder staat een tabel over de ontwikkeling van de werkloosheid in vijf 
Europese landen:  
Duitsland 1.891.000 3.076.000 4.519.000 5.575.000 
Groot-Brittannië 1.263.000 1.917.000 2.630.000 2.745.000 
Frankrijk  10.000  14.000  75.000 308.000 
België  27.000  36.000 110.000 211.000 
Nederland   74.000 138.000 271.000 

Over welke periode gaat de bron? 
A 1920-1923 
B 1923-1926 
C 1926-1929 
D 1929-1932 

3p 12 Een kaart van Noord-Amerika en Europa met vier nummers die horen bij 
belangrijke historische gebeurtenissen:      

Hieronder staan drie gebeurtenissen: 
a de Beurskrach in New York 
b de vredesbesprekingen na de Eerste Wereldoorlog 
c Hitler wordt tot rijkskanselier benoemd. 
 Geef per gebeurtenis aan welk nummer op de kaart hierbij hoort.

Let op! Er blijft één nummer over.
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2p 13 Een poster over werkverschaffing in Nederland:      

Toelichting 
Op de poster staat links: Geen aalmoes maar arbeid. Wie helpt ons? (Een 
aalmoes is geld dat gegeven wordt aan de armen.) 
Rechts staat: Werkverschaffing. Help mee om de werkloosheid op te 
lossen! Werkloosheid betekent: Geen brood voor vrouw en kinderen. Help 
dus! 

drie groepen: 
1 gastarbeiders 
2 ondernemers 
3 werklozen 

drie periodes: 
a 1920-1929 
b 1930-1939 
c 1940-1949 

In de poster wordt een groep opgeroepen om werklozen te steunen. 
 Welke groep zou moeten reageren op deze oproep?
 Uit welke periode komt de poster?
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2p 14 Een Duitse prentbriefkaart (1938):      

Hieronder staan zes begrippen: 
1 communisme 
2 Führerprincipe 
3 monarchie 
4 nationaal-socialisme 
5 persvrijheid 
6 propaganda 
 Welke drie begrippen passen bij de prentbriefkaart?
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De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) 

1p 15 Een dagboekfragment van een soldaat (1939): 

Rond half zeven trekken we over de vroegere Poolse grens. Daar staat 
het grenskantoor en iets verder de zware slagboom. Hier zijn onze 
kameraden dus begonnen aan hun snelle opmars. De zon schijnt en er 
is geen spoor van oorlog te zien. We marcheren zo’n vijftig kilometer 
en dan komen we aan bij onze slaapplaats. 

Uit welk land komt de schrijver van het dagboek? 
A de Verenigde Staten 
B Duitsland 
C Groot-Brittannië 
D Polen 

2p 16 Hieronder staan drie uitspraken die te maken hebben met het begin van 
de Tweede Wereldoorlog: 
1 Frankrijk wordt binnen enkele weken verslagen door het Duitse leger. 
2 Groot-Brittannië en de Verenigde Staten beginnen met een aanval op 

Duitsland. 
3 Het Nederlandse leger vecht vanaf het begin mee aan de kant van de 

Geallieerden. 
 Geef per uitspraak aan of deze juist of onjuist is.

2p 17 Drie situaties in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog: 
1 In mei 1940 geeft de generaal van het Nederlandse leger zich over 

aan de Duitsers. 
2 Er worden Joodse onderduikers verraden bij de politie. 
3 Ramen van huizen worden verduisterd na een oproep van de 

burgemeester. 
Vier begrippen: 
a aanpassing 
b capitulatie 
c collaboratie 
d verzet 
 Geef per situatie aan welk begrip daarbij hoort. Let op! Er blijft één

begrip over.

1p 18 Nederland was tijdens de Tweede Wereldoorlog een dictatuur. 
Waardoor werd Nederland een dictatuur? 
A De nazi’s hadden de macht overgenomen. 
B De nazi’s werden verslagen door de Geallieerden. 
C Nederland werd een rechtsstaat. 
D Nederland werd een republiek. 
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1p 19 Engelse schoolkinderen schuilen (juli 1940):      

Waarvoor schuilen deze schoolkinderen? 
A voor een atoombom 
B voor een bombardement 
C voor een gasaanval 
D voor een razzia 

2p 20 In 1941 sloten twee grote landen zich aan bij de Geallieerden. 
 Welke twee grote landen sloten zich in 1941 aan bij de Geallieerden?

1p 21 Van een historische gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog is het 
volgende bekend: 
 Deze gebeurtenis duurde van augustus 1942 tot februari 1943.
 Deze gebeurtenis wordt gezien als een keerpunt in de Tweede

Wereldoorlog.
Welke historische gebeurtenis wordt bedoeld? 
A D-Day
B de aanval op Pearl Harbor 
C de atoombom op Hiroshima 
D de Slag bij Stalingrad 

Pagina: 15Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



BB-0125-a- o 15 / 21 lees verder ►►►

1p 22 Een bekendmaking van het Duitse leger (1944):     

BEVEL 
Op bevel der Duitsche Weermacht moeten alle mannen in den leeftijd 
van 17 t/m 40 jaar zich voor den arbeidsinzet aanmelden. 
Hiervoor moeten ALLE mannen van dezen leeftijd onmiddellijk na 
ontvangst van dit bevel met de voorgeschreven uitrustig op straat gaan 
staan. 
Op hen, die pogen te ontvluchten of weerstand te bieden, zal 
worden geschoten. 

Over welk begrip gaat deze bron? 
A gedwongen tewerkstelling 
B landverraad 
C onderduiken 
D razzia 
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2p 23 Hieronder en op de volgende pagina staan in totaal vier afbeeldingen die 
horen bij de Tweede Wereldoorlog. 

afbeelding 1 
Nederlandse soldaten:      

afbeelding 2     

Toelichting 
Op de poster staat: Door eenheid sterk en vrij. N.S.B. 
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afbeelding 3 

Op 25 Januari 1941 werden wij verblijd met een Dochter: 

IRENE, BEATRIX, JULIANA, 
WILHELMINA 

Familie H. Niehot, 
Rubensstraat 186, Den Haag 

afbeelding 4 
Voedselbonnen:     

Hieronder staan drie begrippen die horen bij de Tweede Wereldoorlog: 
 distributiesysteem
 mobilisatie
 een vorm van verzet
 Geef per begrip aan welke afbeelding daarbij hoort. Let op! Er blijft

één afbeelding over.

Europa en de wereld (1945-1989) 

1p 24 Hieronder staan vier gebeurtenissen: 
1 Berlijn wordt verdeeld in vier bezettingszones. 
2 De NAVO wordt opgericht. 
3 De Sovjet-Unie blokkeert de toegangswegen naar West-Berlijn. 
4 De Verenigde Staten starten een luchtbrug. 
 Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
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1p 25 Een gebeurtenis in Berlijn:      

Bij welke periode hoort de gebeurtenis die op de foto te zien is? 
A 1940-1950 
B 1960-1970 
C 1980-1990 

1p 26 In 1962 vond de Cubacrisis plaats. 
Wat was een oorzaak van de Cubacrisis? 
A De Sovjet-Unie bouwde raketinstallaties op Cuba. 
B De Sovjet-Unie stelde een zeeblokkade in rondom Cuba. 
C De Verenigde Staten gebruikten kernwapens tegen Cuba. 
D De Verenigde Staten sloten een bondgenootschap met Cuba. 
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1p 27 Twee politiek leiders (1986):      

Welke politiek leiders zijn op de foto te zien? 
A Chroesjtsjov en Kennedy 
B Chroesjtsjov en Reagan 
C Gorbatsjov en Kennedy 
D Gorbatsjov en Reagan 

1p 28 Gebruik nogmaals de foto van de vorige vraag. 
Waarom zijn deze leiders belangrijk geweest in de geschiedenis van de 
twintigste eeuw? 
A Dankzij deze leiders is de Europese samenwerking begonnen. 
B Dankzij deze leiders is er een einde gekomen aan de Koude Oorlog. 
C Deze leiders hebben het Marshallplan bedacht. 
D Deze leiders hebben samengewerkt in de oorlog tegen het terrorisme. 

2p 29 Hieronder staan vijf begrippen: 
1 aanpassingspolitiek 
2 amerikanisering 
3 consumptiemaatschappij 
4 gedwongen tewerkstelling 
5 opvang Belgische vluchtelingen 
 Welke twee begrippen horen bij Nederland in de periode 1945-1989?
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2p 30 Een kaart van Europa in de periode 1949-1990:      

Duitsland was tussen 1949 en 1990 verdeeld in twee landen. Deze 
worden op de kaart aangegeven met een a en een b. 
Hieronder staan vier beweringen over deze periode: 
1 Dit land heette officieel de DDR. 
2 Dit land hoorde bij de NAVO. 
3 Dit land kreeg Marshallhulp. 
4 In dit land nam één politieke partij alle belangrijke politieke 

beslissingen. 
 Geef per bewering aan welk land (a of b) daarbij hoort.

De nieuwe wereldorde (vanaf 1990) 

2p 31 Hieronder staan drie uitspraken die gaan over de NAVO vanaf 1990 na de 
val van het communisme: 
1 De belangrijkste taak van de NAVO is zorgen voor meer welvaart. 
2 Een nieuwe taak van de NAVO is het bestrijden van terrorisme. 
3 Enkele Oost-Europese landen worden lid van de NAVO. 
 Geef per uitspraak aan of deze juist of onjuist is.
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1p 32 In 1990 werden Oost- en West-Duitsland weer samen één land. Niet 
iedereen was blij met deze eenwording. Er waren voorstanders van de 
eenwording, maar ook tegenstanders. De voorstanders zeiden dat één 
Duitsland goed was voor de Europese economie en welvaart. 
 Noem een argument van de tegenstanders van de Duitse

eenwording.

1p 33 Hieronder staan drie uitspraken over de geschiedenis van Nederland: 
1 De eerste gastarbeiders komen naar Nederland. 
2 De kosten voor de verzorgingsstaat stijgen. 
3 De Nederlandse economie groeit sterk. 
Welke uitspraken horen bij Nederland in de periode 1990-2000? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2021 
# 

geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 

 Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

HISTORISCH OVERZICHT EN STAATSINRICHTING VANAF 1848 

Nederland (1848-1914) 

1 Eerst afbeelding ..…, dan afbeelding ..… en ten slotte afbeelding ..… (vul 
nummers in). 

2 nummer ..… en nummer ..… 

3 A B C D 

4 A B C D 

5 Bij standpunt a hoort ..… (vul nummer in). 
Bij standpunt b hoort ..… (vul nummer in). 
Bij standpunt c hoort ..… (vul nummer in). 

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 

6 nummer ..… en nummer ..… 

7 A B C D 

8 zin 1 = de Dodendraad / het IJzeren Gordijn (omcirkel het juiste antwoord) 
zin 2 = België en Nederland / Duitsland en Frankrijk (omcirkel het juiste 
antwoord) 
zin 3 = weggelopen Duitse soldaten / Joodse burgers (omcirkel het juiste 
antwoord) 

9 Poster ..… (vul nummer in) is als eerste verspreid, omdat  .........................  

 ..................................................................................................................  

 .......................................................................................  (geef argument). 

A B C D  A B C D   X B X A B C D   X of of
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10 A B C D 

Het Interbellum (1918-1939) 

11 A B C D 

12 Bij gebeurtenis a hoort ..… (vul nummer in). 
Bij gebeurtenis b hoort ..… (vul nummer in). 
Bij gebeurtenis c hoort ..… (vul nummer in). 

13 De groep die zou moeten reageren: ..… (vul nummer van groep in). 
De poster komt uit periode: ..… (vul letter van periode in). 

14 begrip ….., begrip ..… en begrip ..… (vul nummers in). 

De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) 

15 A B C D 

16 Uitspraak 1 is juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
Uitspraak 2 is juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
Uitspraak 3 is juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 

17 Bij situatie 1 hoort begrip ..… (vul nummer in). 

Bij situatie 2 hoort begrip ..… (vul nummer in). 

Bij situatie 3 hoort begrip ..… (vul nummer in). 

18 A B C D 

19 A B C D 

20 1  ..........................................................................................  (noem land). 

2  .................................................................................  (noem ander land). 

21 A B C D 

22 A B C D 
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23 Bij distributiesysteem hoort afbeelding ..… (vul nummer in). 
Bij mobilisatie hoort afbeelding ..… (vul nummer in). 
Bij een vorm van verzet hoort afbeelding ..… (vul nummer in). 

Europa en de wereld (1945-1989) 

24 Eerst ..…, dan ..…, vervolgens ..… en ten slotte ..… (vul nummers in). 

25 A B C 

26 A B C D 

27 A B C D 

28 A B C D 

29 begrip ..… en begrip ..… (vul nummers in). 

30 Bij bewering 1 hoort land a / b (omcirkel het juiste antwoord). 
Bij bewering 2 hoort land a / b (omcirkel het juiste antwoord). 
Bij bewering 3 hoort land a / b (omcirkel het juiste antwoord). 
Bij bewering 4 hoort land a / b (omcirkel het juiste antwoord). 

De nieuwe wereldorde (vanaf 1990) 

31 Uitspraak 1 is juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
Uitspraak 2 is juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
Uitspraak 3 is juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 

32 ……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………. (noem argument). 

33 A B C 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Pagina: 26Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



BB-0125-a-15-1-o 

Examen VMBO-BB 

2015 
 
 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.  
 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 19 mei

13.30 - 15.00 uur
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Staatsinrichting van Nederland 
 

2p 1 In 1848 verschenen er in Den Haag posters met de teksten: 
'Leve de Koning!' 
en: 
'Maar we willen wel verandering!'. 
 Welk begrip hoort bij de tekst 'Leve de Koning!'? 
 En welk begrip hoort bij de tekst 'Maar we willen wel verandering!'? 
Kies telkens uit de mogelijkheden in de uitwerkbijlage. 
 

1p 2 Een kaart van Europa in 1848: 

steden waar een revolutie of opstand uitbrak
Legenda:

Parijs

Rome

Berlijn Warschau

 

Bij veel Europese landen staan bolletjes op de kaart. Bij Nederland staat 
geen bolletje. 
Waarom staat er in de kaart bij Nederland geen bolletje? 
Er staat bij Nederland geen bolletje, omdat 
A koning Willem II alle liberale leiders gevangen zette. 
B koning Willem II alle liberale ministers ontsloeg. 
C koning Willem II een nieuwe grondwet liet schrijven. 
D koning Willem II het algemeen kiesrecht instelde. 
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1p 3 In 1874 werd de Kinderwet van het Kamerlid Van Houten aangenomen 
waarbij kinderarbeid werd verboden. 
Hieronder staan vier stappen over de totstandkoming van deze wet: 
1 De Eerste Kamer keurde het wetsvoorstel goed. 
2 Het wetsvoorstel werd besproken in de Tweede Kamer. 
3 Koning Willem III ondertekende het wetsvoorstel. 
4 Van Houten maakte het wetsvoorstel tegen kinderarbeid. 
 Zet de vier stappen in de juiste volgorde, van vroeger naar later. 
 

1p 4 Foto ‘Vereniging voor Vrouwenkiesrecht’

Toelichting 
Op het bord in het midden staat 'Wij vragen grondwettelijke gelijkstelling 
van man en vrouw'. 
Op het vaandel rechts staat 'Vereniging voor Vrouwenkiesrecht'. 

Bij welke periode hoort deze foto? 
A 1900-1920 
B 1930-1950 
C 1960-1980 
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3p 5 Hieronder en op de volgende pagina staan drie politieke leiders, drie 
standpunten en drie afbeeldingen uit de periode 1900-1950: 

Drie belangrijke politieke leiders: 
 Abraham Kuyper 
 Herman Schaepman 
 Pieter Jelles Troelstra 
Drie standpunten: 
a De arbeidsomstandigheden moeten verbeterd worden door middel van 

de achturige werkdag. 
b Katholieke scholen moeten betaald worden door de overheid. 
c Protestantse standpunten moeten in wetten te herkennen zijn. 

afbeelding 1 

 
Toelichting 
Op de vlag staat: 'R.K. Staatspartij'. 

afbeelding 2 

 
Toelichting 
Bovenaan staat: 'S.D.A.P. uit het donker 
naar het licht'. 
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 Welke standpunten en welke afbeeldingen passen bij deze politieke 

leiders? Vul in de uitwerkbijlage de ontbrekende nummers en letters in 
het schema in. 

afbeelding 3 

 

Toelichting 
Bovenaan staat: 'vóór gezag, 
volkskracht, vrijheid, sociaal recht'. 

Rechtsonder staat: 'AR Anti-
Revolutionair'.  
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1p 6 Het drukken van een krant (rond 1930): 

 

Toelichting 
De naam van de krant die gedrukt wordt, is 'Het Volk, dagblad voor de 
arbeiderspartij'. 

Van welke politieke stroming waren de meeste lezers van deze krant 
aanhangers? 
A confessionelen 
B feministen 
C liberalen 
D socialisten 
 

Pagina: 32Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0125-a-15-1-o 7 / 24 lees verder ►►►

1p 7 Een foto van een woning in de provincie Drenthe (1926):

 

Naast klassieke grondrechten kent de Nederlandse grondwet ook sociale 
grondrechten. 
 Door welk sociaal grondrecht is de situatie op de foto tegenwoordig 

niet meer mogelijk? 
 

1p 8 Wat is een voorbeeld van een sociaal grondrecht? 
A de vrijheid van meningsuiting 
B de vrijheid van vergadering 
C het recht om te stemmen 
D het recht op rechtsbijstand 
 

2p 9 Hieronder staan drie gebeurtenissen: 
1 In 1927 startte de Rooms Katholieke Handelshogeschool een 

opleiding voor 28 economiestudenten. 
2 Op 29 oktober 1983 was in Den Haag de grootste demonstratie uit de 

Nederlandse geschiedenis. Aan de demonstratie deden ongeveer 
550.000 mensen mee. De mensen protesteerden tegen het plaatsen 
van kruisraketten in Nederland. 

3 Op de Kop van Zuid in Rotterdam is in oktober 2003 met de bouw 
gestart van de Essalam Moskee. Het was toen de grootste moskee 
van Nederland en van Europa. 

De gebeurtenissen hebben te maken met verschillende klassieke 
grondrechten in Nederland. 
 Geef per gebeurtenis aan over welk klassiek grondrecht het gaat. 
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2p 10 Vier krantenkoppen: 
1 De Tweede Kamer bespreekt de begroting voor het volgend jaar. 
2 Een Tweede Kamerlid komt met een nieuw wetsvoorstel om 

cameratoezicht uit te breiden. 
3 Een Tweede Kamerlid van de PvdA stelt Kamervragen over de 

aanschaf van een nieuw gevechtsvliegtuig. 
4 Een Tweede Kamerlid van het CDA gaat een onderzoek leiden in het 

parlement naar de mislukte hogesnelheidslijn. 
Vijf rechten: 
a het recht van amendement  
b het recht van budget 
c het recht van enquête  
d het recht van initiatief 
e het recht van interpellatie 
 Geef per krantenkop aan welk recht erbij hoort. Let op! Er blijft één 

recht over. 
 

2p 11 Vier uitspraken over de rechtsstaat: 
1 Burgers worden beschermd tegen de overheid als de overheid zich 

niet aan de wet houdt. 
2 De minister van Justitie benoemt nieuwe rechters. 
3 De Tweede Kamerleden mogen zich niet bemoeien met uitspraken van 

rechters. 
4 Rechters en leden van de regering hoeven zich niet aan de wet te 

houden. 
 Welke twee uitspraken zijn juist? 
 

1p 12 Een krantenartikel over een rechtszaak:
 
Verdachten van woningovervallen voor de rechter. 
 
ROTTERDAM - De officier van justitie heeft donderdag voor de rechtbank 
celstraffen geëist tegen drie mannen. Deze drie mannen worden onder andere 
verdacht van wapenhandel, overvallen en een schietpartij. De drie zouden 
zich schuldig hebben gemaakt aan acht overvallen, waaronder 
woningovervallen bij bejaarde mensen. De advocaat doet over twee weken 
uitspraak.

 
 
In de tekst van het krantenartikel is met opzet een fout gemaakt. 
 Welke fout staat in dit krantenartikel? Verbeter de fout. 
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1p 13 Bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander (2013):
 
Twee weken voordat Willem-Alexander ingehuldigd werd als koning, gaf hij 
samen met zijn vrouw Máxima een televisie-interview. Op de vraag wat 
Willem-Alexander vond van zijn politieke rol als staatshoofd gaf hij als 
antwoord: "Het lijkt me echt niet verstandig hier een antwoord op te geven. De 
koning kan wel een persoonlijke mening hebben, maar die moet hij vaak voor 
zich houden." 

 
Welk begrip past bij het antwoord dat Willem-Alexander als koning gaf in 
het interview? 
A ministeriële verantwoordelijkheid 
B recht op privacy 
C rechtsstaat  
D vrijheid van meningsuiting 
 
 

Historisch overzicht vanaf 1900  
 

1p 14 Op 28 oktober 1908 stond er in een Britse krant een interview met de 
Duitse keizer Wilhelm II. Hieronder staat een fragment uit dat interview:

 
Maar, zult u zeggen, hoe zit dat dan met de Duitse oorlogsvloot? Dat is toch 
zeker een bedreiging voor Engeland? Mijn antwoord is helder. Duitsland is 
een jong en groeiend rijk. Duitsland heeft een krachtige vloot nodig om die 
handel overal ter wereld te beschermen.

 
Hieronder staan twee oorzaken van de Eerste Wereldoorlog. 
 industrialisatie 
 militarisme 
Beide oorzaken passen bij de bron. 
 Kies eerst één van deze twee oorzaken. Geef daarna aan waarom de 

gekozen oorzaak bij deze bron past. 
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2p 15 Een foto over een oorlog: 

 

 Leg uit, met behulp van een onderdeel uit de foto, over welke oorlog 
het hier gaat. 

 
1p 16 Artikel 51 uit een vredesverdrag:

 
Na de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 moest Frankrijk gebieden afstaan 
aan Duitsland. Die gebieden moeten nu worden teruggegeven aan Frankrijk, 
vanaf de datum van de wapenstilstand. 

 
Welk jaartal hoort bij dit artikel uit het vredesverdrag? 
A 1914 
B 1919 
C 1924 
D 1929 
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1p 17 Hieronder staan drie teksten: 

tekst 1
 
Gisteren is in Weimar de grondwet gemaakt. Na verschijning in het Duitse 
Staatsblad is de grondwet officieel geworden. De volksvertegenwoordiging 
heet voortaan Rijksdag. De minister-president krijgt voortaan de titel 
Rijkskanselier.

 
tekst 2

 
In Berlijn is officieel bekend gemaakt dat Adolf Hitler door de Duitse president 
is benoemd tot Rijkskanselier. Vanmiddag om vijf uur komt zijn kabinet voor 
het eerst bij elkaar.

 
tekst 3

 
Vandaag is het voor de beurs in New York de zwartste dag sinds tientallen 
jaren geweest. Hoe groot de verliezen zijn, is op dit moment nog niet bekend, 
maar het verlies kan oplopen tot enkele miljoenen. In het begin van de middag 
heerste een paniekstemming.

 
 Zet de teksten in de juiste volgorde, van vroeger naar later. 
 

3p 18 Hieronder staan zes begrippen: 
1 censuur  
2 democratie 
3 dictatuur 
4 persvrijheid 
5 rechtsstaat 
6 totalitair 
 Welke drie begrippen horen bij de 'Republiek van Weimar'? 
 En welke drie begrippen horen bij 'nazi-Duitsland'? 
Zet de nummers van de begrippen óf bij 'Republiek van Weimar óf bij 
'nazi-Duitsland'. Let op! Elk nummer mag maar één keer gebruikt worden. 
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1p 19 Een schoolplaat over Amsterdam: 

 

Toelichting 
Links op het raam hangt een poster met de tekst 'stem NSB'. 
Rechts hangt een bord tegen de muur met de tekst 'bureau voor 
maatschappelijke steun'. 
Aan de rechterkant staat een man op straat die een bord omhoog houdt 
met de tekst 'wie helpt mij aan werk'. 

De schoolplaat laat een straatbeeld zien in een bepaalde periode. 
Over welke periode gaat de schoolplaat? 
A de jaren '20 
B de jaren '30 
C de jaren '40 
D de jaren '50 
 

1p 20 In welke uitspraak staat een oorzaak van de Tweede Wereldoorlog? 
A Duitsland weigerde herstelbetalingen te betalen aan de Verenigde 

Staten. 
B Duitsland werd aangevallen door Frankrijk en Groot-Brittannië. 
C Veel Duitsers waren het niet eens met de bezetting van heel Duitsland 

door de geallieerden. 
D Veel Duitsers waren het niet eens met wat er in de Vrede van 

Versailles was afgesproken. 
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1p 21 Hieronder en op de volgende pagina staan in totaal vier afbeeldingen die 
gaan over de Tweede Wereldoorlog: 
 
afbeelding 1 
Duitse soldaten vernielen een slagboom bij de grens met Polen: 

 

afbeelding 2 
Amerikaanse brandweermannen blussen een brand in Pearl Harbor:  
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afbeelding 3 
Duitse troepen trekken Amsterdam binnen: 

 

afbeelding 4 
Duitse troepen trekken een Russisch dorp binnen: 

 

In welke afbeelding is het begin van de Tweede Wereldoorlog te 
herkennen? 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
D afbeelding 4
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1p 22 Een omschrijving van een historisch begrip: 
De Polen hadden zich voorbereid op een strijd met kanonnen, ruiters en 
infanterie. De Duitsers kwamen echter met tanks, pantserwagens, 
vliegtuigen en parachutisten. Verrassing en snelheid vormden de 
belangrijkste onderdelen van hun aanvalsplan. Dat was nieuw. 
 Wat is de naam van deze nieuwe manier van oorlogvoeren van het 

Duitse leger? 
 

1p 23 Een foto van een politicus: 

 

Van deze persoon is het volgende bekend: 
 Hij was de leider van één van de geallieerde landen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. 
 Met zijn toespraken gaf hij mensen moed om door te vechten. 
 Onder zijn leiding hield het land stand tegen een serie Duitse 

luchtaanvallen. 
Wat is de naam van deze persoon? 
A Churchill 
B Kennedy 
C Roosevelt 
D Stalin 
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2p 24 Een invultekst:
 
In mei 1940 viel Duitsland de landen Frankrijk, …(a)…, België en Luxemburg 
aan. 
Deze landen waren te zwak voor het sterke Duitse leger. 
Ondanks een grote luchtoorlog wist …(b)… Groot-Brittannië niet te veroveren. 
Hierna begon Hitler met de grote aanval op de Sovjet-Unie. 
Dit werd een zeer bloedige oorlog. 
Bij Stalingrad won uiteindelijk …(c)… .

 
Hieronder staan enkele landen: 
1 Duitsland 
2 Groot-Brittannië 
3 Nederland 
4 de Sovjet-Unie 
In de tekst zijn namen van landen weggelaten. 
 Vul per letter het nummer van het land in dat daarbij hoort.  

Let op! Er blijft één land over. 
 

2p 25 Een schilderij met als titel 'Hitler aan het front' (rond 1940): 

 

Vijf begrippen: 
1 antisemitisme 
2 censuur 
3 democratie 
4 Führerprincipe 
5 propaganda 
 Welke twee begrippen passen bij het schilderij? 
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1p 26 Welke landen behoorden tot de as-mogendheden? 
A Duitsland - Japan - Italië 
B Italië - Verenigde Staten - Japan 
C Sovjet-Unie - Duitsland - Groot-Brittannië 
D Verenigde Staten - Sovjet-Unie - Groot-Brittannië 
 

1p 27 Bij een winkel in Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog: 

 

Welk begrip past bij deze bron? 
A antisemitisme 
B distributiesysteem 
C razzia 
D stempelen 
 

1p 28 Hieronder staan vier historische gebeurtenissen in Nederland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog: 
1 Bombardement op Rotterdam 
2 Duitse capitulatie in Wageningen 
3 Februaristaking  
4 Hongerwinter 
 Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later. 
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1p 29 Sophia Litwinska vertelt: 
 

‘We werden een gebouw binnengeleid dat leek op een grote doucheruimte. 
Mensen waren in tranen; mensen schreeuwden tegen elkaar; mensen sloegen 
elkaar. Het waren gezonde mensen, sterke mensen, zwakke mensen en zieke 
mensen. Plotseling zag ik gassen binnenstromen door een heel klein raampje 
in het plafond. Ik moest hevig hoesten. Tranen stroomden uit mijn ogen en ik 
had een gevoel in mijn keel alsof ik zou stikken. Op dat moment hoorde ik dat 
mijn naam werd geroepen. Ik had de kracht niet om te antwoorden, maar stak 
mijn arm omhoog. Toen voelde ik dat iemand me vastgreep en me naar buiten 
gooide’.

 
Het verhaal van Sophia Litwinska gaat over haar persoonlijke ervaring in 
een gaskamer. 
 Geef een reden waarom de afloop van het verhaal uitzonderlijk te 

noemen is. 
 

1p 30 Een krantenkop: 

 

Over welke historische gebeurtenis gaat deze bron? 
A Amerikaans bombardement op Nagasaki 
B D-Day 
C Duitse aanval op de Sovjet-Unie 
D Japanse aanval op Pearl Harbor 
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1p 31 Een omschrijving van een periode van de Nederlandse geschiedenis:
 
Na de Tweede Wereldoorlog begon een nieuwe periode in de Nederlandse 
geschiedenis. Alle verwoeste infrastructuur moest hersteld worden om de 
economie weer gezond te maken. Mede dankzij hulp van de Verenigde Staten 
was dit een zeer succesvolle periode in de Nederlandse geschiedenis. 
Omstreeks 1955 was de meeste schade van de Tweede Wereldoorlog hersteld.

 
Welk begrip past bij de bron? 
A aanpassingspolitiek 
B consumptiemaatschappij 
C distributiesysteem 
D wederopbouw 
 

2p 32 Een kaart van Duitsland: 

 

Drie uitspraken: 
1 De kaart gaat over Duitsland vóór de Tweede Wereldoorlog. 
2 De Britse, Franse en Amerikaanse zone vormen later samen de BRD. 
3 De vier zones op de kaart worden satellietstaten genoemd. 
 Geef per uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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2p 33 Een kaart van Europa rond 1955: 

1

2

3

4

6

7

8
5

 

In 1955 werd het Warschaupact opgericht. 
 Welke vier landen horen bij het Warschaupact? Schrijf alleen de 

nummers op. 
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1p 34 Kernwapenproductie van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in de 
periode 1961-1970: 

1961
0

500

1000

1500

2000

2500

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Legenda:

Verenigde Staten
Sovjet-Unie  

Welke conclusie naar aanleiding van de bron is juist? 
A De Sovjet-Unie had in 1970 meer kernwapens dan de Verenigde 

Staten. 
B De Sovjet-Unie heeft de Koude Oorlog gewonnen van de Verenigde 

Staten. 
C Er was sprake van een wapenwedloop tussen de Verenigde Staten en 

de Sovjet-Unie. 
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3p 35 Drie gebeurtenissen uit de Koude Oorlog: 
 Blokkade van Berlijn 
 Bouw van de Berlijnse Muur 
 Cubacrisis 

Drie omschrijvingen uit de Koude Oorlog: 
a Alle toegangswegen naar de stad werden in de periode 1948-1949 

afgesloten, zodat er al snel een voedseltekort ontstond. 
b In de nacht van 12 op 13 augustus 1961 gaf de Sovjetleider 

toestemming tot de bouw van deze betonnen grens. 
c In oktober 1962 gaf de president opdracht tot een zeeblokkade om alle 

Russische schepen op kernwapens te onderzoeken. 

Drie leiders uit de tijd van de Koude Oorlog: 

 Geef per gebeurtenis aan welke omschrijving daarbij hoort en welke 
leider daarbij hoort. 

 

1 Chroesjtsjov 

 

2 Kennedy 

 

3 Stalin 
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1p 36 Opvang van gastarbeiders in Nederland: 

 

Over welke periode gaat deze foto? 
A 1900-1910 
B 1930-1940 
C 1960-1970 
D 1990-2000 
 

2p 37 Een invulopdracht over het einde van de communistische regeringen in 
Oost-Europa:

 
Vanaf het jaar …(a)… begonnen er massale protesten te komen in meerdere 
landen in Oost-Europa. 
Vooral in …(b)… vonden er massademonstraties plaats, waarbij er vrije 
verkiezingen werden geëist.

 
 Vul het schema in op de uitwerkbijlage. 
 

1p 38 In de periode 1990-2000 was er in de politiek veel discussie over de 
verzorgingsstaat. 
Welke uitspraak past bij deze discussie? 
A De kosten werden te hoog en de regering wilde bezuinigen op de 

verzorgingsstaat. 
B De regering wilde dat meer mensen gebruik gingen maken van de 

verzorgingsstaat. 
C Door de invoering van de euro werd het veel te duur voor de regering 

om iedereen te verzorgen. 
D Volgens de regels van de EU gaf de Nederlandse regering te weinig 

geld uit aan de verzorgingsstaat. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 39 Van een internetsite (2013):
 
Aanslagen 11 september 
 
Op 11 september 2001 gebeurde er iets waar de hele wereld van schrok. Er 
werd een terroristische aanslag gepleegd op enkele belangrijke gebouwen in 
de Verenigde Staten. De beroemde Twin Towers in New York en het 
Pentagon in Washington waren het doelwit van de aanslagen. Hierbij kwamen 
bijna 3000 mensen om het leven.

 
In welke uitspraak staat een gevolg van deze aanslagen? 
A De Verenigde Staten begonnen een oorlog tegen het terrorisme. 
B De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie beëindigden de Koude Oorlog. 
C De Verenigde Staten werden een totalitaire staat. 
D Een aantal landen uit Oost-Europa werd lid van de NAVO. 
 

1p 40 Een tijdbalk van 1900-2000: 

   

a b c 

19401900 1980 2010  

Hieronder staan vier gebeurtenissen: 
1 De landen van de EEG gaan verder werken in een nieuwe organisatie, 

de EU. 
2 De regering Colijn begint met de bezuinigingspolitiek en 

werkverschaffingsprojecten. 
3 De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie gaan samenwerken tegen 

nazi-Duitsland. 
4 Oost- en West-Duitsland vormen samen weer één land. 
 Welke gebeurtenis vond plaats in periode a? 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2015 
 
 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

 

tijdvak 1
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Staatsinrichting van Nederland 

 
 1 Bij de tekst 'Leve de Koning!' hoort: dictatuur / monarchie / republiek 

(omcirkel het juiste antwoord) 
 
Bij de tekst 'Maar we willen wel verandering!' hoort: grondwet / 
onafhankelijkheid / referendum (omcirkel het juiste antwoord). 
 

 2 A B C D 
 

 3 Eerst …, dan …, vervolgens … en ten slotte … (vul nummers in). 
 

 4 A B C 

 
 5 Vul in: 

politiek leider standpunt 
(vul letter in) 

afbeelding 
(vul nummer in) 

Abraham Kuyper … … 

Herman Schaepman … … 

Pieter Jelles Troelstra … … 

 
 6 A B C D 

 
 7 het recht op  ...............................................................................................  

 
 8 A B C D 

 
 9 Gebeurtenis 1 gaat over de vrijheid van  ....................................................  

 
Gebeurtenis 2 gaat over de vrijheid van  ....................................................  
 
Gebeurtenis 3 gaat over de vrijheid van  ....................................................  
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 10 Bij krantenkop 1 hoort … (vul letter in). 
 
Bij krantenkop 2 hoort … (vul letter in). 
 
Bij krantenkop 3 hoort … (vul letter in). 
 
Bij krantenkop 4 hoort … (vul letter in). 
 

 11 Uitspraak … en uitspraak … zijn juist (vul nummers in). 
 

 12 De fout is:  .................................................................................................  
 
Het moet zijn:  ............................................................................................  
 

 13 A B C D 

 
 

Historisch overzicht vanaf 1900  

 
 14 De bron past bij industrialisatie / militarisme (omcirkel een antwoord), 

omdat  .......................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ............................................................ (geef een oorzaak die daarbij past) 
 
 (verklaar je antwoord met behulp van de bron) 
 

 15 De foto gaat over: de Eerste Wereldoorlog / Koude Oorlog /  
 
Tweede Wereldoorlog (omcirkel het juiste antwoord) 
 
omdat  .......................................................................................................  
 
 .........................................  (verklaar je antwoord met behulp van de bron). 
 

 16 A B C D 

 
 17 Eerst …, dan … en ten slotte … (vul nummers in). 

 
 18 Bij Republiek van Weimar horen: … en … en … (vul drie nummers in). 

 
Bij nazi-Duitsland horen: … en … en … (vul drie nummers in). 
 

 19 A B C D 
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 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 De naam van deze nieuwe manier van oorlog voeren van het Duitse leger 

 
is …………………………………………………………………………………….. 
 

 23 A B C D 

 
 24 Bij a hoort …(vul nummer in). 

 
Bij b hoort …(vul nummer in). 
 
Bij c hoort …(vul nummer in). 
 

 25 Begrip … en begrip … (vul nummers in). 
 

 26 A B C D 

 
 27 A B C D 

 
 28 Eerst …, dan … , vervolgens … en ten slotte … (vul nummers in). 

 
 29 Een reden waarom de afloop van het verhaal uitzonderlijk te noemen is: 

 
 ..................................................................................................................  
 

 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 32 Kruis bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

 juist onjuist

De kaart gaat over Duitsland vóór de Tweede 
Wereldoorlog. 

  

De Britse, Franse en Amerikaanse zone vormen later 
samen de BRD. 

  

De vier zones op de kaart worden satellietstaten 
genoemd. 

  

 
 33 Nummer … en … en … en … werden lid van het Warschaupact (vul 

nummers in). 
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 34 A B C 
 

 35 Vul in: 

gebeurtenis 
omschrijving 
(vul letter in) 

leider 
(vul nummer in) 

Blokkade van Berlijn … … 

Bouw van de Berlijnse Muur … … 

Cubacrisis … … 

 
 36 A B C D 

 
 37 Omcirkel per letter het juiste antwoord: 

a (kies uit): 1977 1989 2001 

b (kies uit): Groot-Brittannië Nederland Polen 

 
 38 A B C D 

 
 39 A B C D 

 
 40 Gebeurtenis … (vul nummer in). 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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BB-0125-a-13-1-o 

Examen VMBO-BB 

2013 
 
 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei 
13.30 - 15.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Staatsinrichting van Nederland 
 

2p 1 Hieronder staan vier uitspraken over de grondwetswijziging van 1848: 
1 Bijzondere scholen mochten niet meer worden opgericht. 
2 De koning(in) was vanaf toen onschendbaar. 
3 Het parlement kreeg meer macht. 
4 Iedereen had vanaf toen recht op gezondheidszorg. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p 2 Een tekst over de Eerste Kamer (na 1848): 
 

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de … . Zij mogen 
stemmen over wetsvoorstellen. Een wet kan niet door Eerste Kamer worden 
veranderd.

 
Welk woord hoort op de open plaats te staan? 
A burgers 
B koning(in) 
C Provinciale Staten 
D Tweede Kamer 
 

1p 3 Een uitspraak van een politicus: 
 

Scholen voeden kinderen op. Daarom moet de mogelijkheid bestaan om 
scholen te stichten die passen bij de godsdienst van de ouders.

 
Welke uitspraak naar aanleiding van deze bron is juist? 
De politicus is een voorstander van 
A openbaar onderwijs. 
B recht op onderwijs. 
C vrijheid van onderwijs. 
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1p 4 Een spotprent over Kuyper en zijn aanhangers 

 

De tekenaar van de spotprent wil iets duidelijk maken over de aanhangers 
van Kuyper. 
Is het waarschijnlijk dat de tekenaar een aanhanger van de 
confessionelen was? 
A Ja, want de tekenaar heeft kritiek op de domheid van Kuypers 

tegenstanders. 
B Ja, want de tekenaar laat zien dat Kuyper een goede leider was. 
C Nee, want de tekenaar laat de confessionelen zien als slaafse 

volgelingen van Kuyper. 
D Nee, want de tekenaar laat Kuyper zien als een zwakke politicus. 
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1p 5 Een standbeeld van Schaepman 

 

Welke tekst hoort op de stippellijn te staan? 
A schrijver van een nieuwe grondwet 
B strijder voor een protestants Nederland 
C verdediger van de rechten van socialisten 
D voorstander van katholieke emancipatie 
 

1p 6 Iemand vertelt over zijn werktijden rond 1900: 
 

"Werktijden van 24 uur aaneen waren heel gewoon. Tweemaal 36 uur achter 
elkaar werken in één week, met één nacht rust er tussen, kwam vrij regelmatig 
voor. Er werden werktijden geconstateerd van 60 tot 70 uur per week."

 
Waarom is de informatie uit de bron redelijk betrouwbaar te noemen? 
A Omdat het aantal werkuren te hoog is. 
B Omdat het afkomstig is van een fabrieksdirecteur. 
C Omdat het een ooggetuigenverslag is. 
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2p 7 Hieronder staan vier uitspraken en vier groepen: 
Vier uitspraken: 
 Uitspraak 1: ''Dankzij ons heeft iedereen de vrijheid om een partij op te 

richten.'' 
 Uitspraak 2: ''Het doel van onze partij is sociale wetgeving voor 

arbeiders.'' 
 Uitspraak 3: ''Iedere partijvergadering wordt geopend met Bijbellezing 

en gebed.'' 
 Uitspraak 4: ''Vrouwen moeten zo snel mogelijk kiesrecht krijgen.'' 
Vier groepen: 
 Groep a: confessionelen 
 Groep b: liberalen 
 Groep c: feministen 
 Groep d: socialisten 
 Geef per uitspraak aan welke groep erbij hoort. Let op! Elke groep 

mag maar één keer worden gebruikt. 
 

1p 8 Tot 1917 had niet iedereen kiesrecht.  
Wie had er vóór 1917 wél kiesrecht? 
A een dienstmeisje 
B een fabrieksdirecteur 
C een rijke vrouw 
D een zwerver 
 

2p 9 Hieronder staan vier uitspraken over de Nederlandse staatsinrichting: 
1 De minister-president mag op de snelweg harder rijden dan de andere 

burgers. 
2 De officier van justitie bepaalt of een verdachte schuldig of onschuldig 

is. 
3 Gratis rechtsbijstand houdt in dat de overheid de advocaatkosten van 

armere burgers betaalt.  
4 Rechters mogen alleen iemand straffen als deze persoon de wet heeft 

overtreden. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p 10 Hieronder staan twee wetten die niet in een Nederlands wetboek staan: 
1 Iedere gemeente schrijft het ras op van iedere inwoner. 
2 Alleen blanken mogen een goedbetaalde baan hebben. 
 Waarom staan deze wetten niet in een Nederlands wetboek? 
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2p 11 Hieronder staan vier personen en vier uitspraken: 
Vier personen: 
 Persoon a: koning(in) 
 Persoon b: minister 
 Persoon c: Tweede Kamerlid 
 Persoon d: rechter 
Vier uitspraken: 
 Uitspraak 1: ''Ik bepaal of iemand schuldig is.'' 
 Uitspraak 2: ''Ik controleer de minister.'' 
 Uitspraak 3: ''Ik ontsla ministers.'' 
 Uitspraak 4: ''Ik maak veel wetsvoorstellen.'' 
 Geef per persoon aan welke uitspraak erbij hoort. Let op! Elke 

uitspraak mag maar één keer gebruikt worden. 
 
 

Historisch overzicht vanaf 1900  
 

1p 12 Franse vrijwilligers op weg naar hun kazerne 

 

Deze foto is in de eerste weken na het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog gemaakt. 
In welk jaar is deze foto gemaakt? 
A 1905 
B 1914 
C 1935 
D 1943 
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1p 13 Een spotprent uit het jaar 1914 

 

België wordt vertrapt door een laars. 
Welk land stelt de laars voor? 
A Duitsland 
B Frankrijk 
C Groot-Brittannië 
D Nederland 
 

1p 14 Een soldatenlied (1916): 

Welk begrip past bij dit lied? 
A massavernietiging  
B moderne wapens 
C neutraliteit 
D poldermodel  

Wanneer ze nou vragen: 
'Kom, laat me er door, 
We willen hier passeren.' 
Dan zeggen jullie: 
'Geen malligheid hoor! 
Dat hoef je niet te proberen, 
We geven hier geen overpad. 
Bij jullie zijn er wegen zat. 
Wij houden van vrede 
en vechten niet met jullie mee.'
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2p 15 Hieronder staan drie uitspraken over het einde van de Eerste 
Wereldoorlog: 
1 Frankrijk was één van de verliezers van de Eerste Wereldoorlog. 
2 Na de Eerste Wereldoorlog mocht Frankrijk geen tanks meer hebben. 
3 Vrij snel na de Eerste Wereldoorlog werd Duitsland een democratie. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p 16 Hieronder staan enkele combinaties van oorzaak en gevolg. 
Welke combinatie van oorzaak en gevolg is juist? 

 oorzaak gevolg 
A beurscrash op Wall Street → stijging waarde van aandelen 
B economische crisis → werkverschaffingsprojecten 
C economische groei → opkomst nationaal-socialisme 
 

1p 17 Welk begrip past bij Nederland in de periode 1930-1940? 
A consumptiemaatschappij 
B stempelen 
C verzorgingsstaat 
D wederopbouw  
 

2p 18 Hieronder staan zes begrippen: 
1 anticommunisme  
2 gelijkheid van mensen  
3 geloof in een sterke leider 
4 militarisme 
5 vrijheid van drukpers 
6 vrijheid van meningsuiting 
 Welke drie begrippen zijn kenmerkend voor het nationaal-socialisme? 
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De Duitsche autoriteiten maken bekend: 

1 Alle Joden, die niet onmiddellijk gevolg geven aan een tot 
hen gerichten oproep voor de arbeidsverruiming in 
Duitschland, worden gevangen genomen en naar het 
concentratiekamp Mauthausen gebracht. 

 
2 Alle Joden, die geen jodenster dragen, zullen naar het 

concentratiekamp Mauthausen gebracht worden.

1p 19 Koningin Wilhelmina komt aan in Groot-Brittannië (13 mei 1940). 

 

 Geef één reden waarom de Nederlandse regering het verstandig vond 
dat koningin Wilhelmina in mei 1940 naar Groot-Brittannië ging. 

 
1p 20 Bekendmaking (1942) 

 

Welk begrip hoort bij deze bron? 
A antisemitisme 
B democratie 
C nationalisme  
D verzuiling 
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1p 21 Amsterdam, februari 1941 

 

Welk begrip hoort bij deze bron? 
A bevrijding 
B hongerwinter 
C mobilisatie 
D razzia 
 

3p 22 Een tekst over de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog: 
 

In 1939 valt Duitsland …(a)… aan. Hiermee begint de Tweede Wereldoorlog. 
Ook Denemarken en Noorwegen worden verslagen en bezet door Duitsland. In 
mei 1940 worden Nederland, …(b)… en Frankrijk aangevallen en verslagen.  
De luchtaanval op …(c)… was de eerste aanval die Duitsland niet kon 
winnen. In juni 1941 viel Duitsland …(d)… aan.

 
Hieronder staan enkele namen van landen: 
1 België 
2 de Sovjetunie 
3 de Verenigde Staten 
4 Groot-Brittannië 
5 Polen 
In de tekst zijn de namen van enkele landen weggelaten. 
 Welke namen van landen horen bij de letters (a, b, c en d) in de tekst 

te staan? Let op! Er blijft één land over. 
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1p 23 Filmaffiche Pearl Harbor 

 

Deze film gaat over een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van 
de Tweede Wereldoorlog. 
Over welke gebeurtenis gaat de film? 
A de Amerikaanse aanval op Frankrijk 
B de Duitse aanval op Groot-Brittannië 
C de Japanse aanval op de Verenigde Staten 
D de Russische aanval op Japan 
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1p 24  

Sovjetunie

Duitse Rijk

Frankrijk

Italie

Verenigd
Koninkrijk

5

2

3

4

1

 

Welke landen behoorden tot de Geallieerden tijdens een groot deel van 
de Tweede Wereldoorlog? 
A 1 en 2 
B 2 en 3 
C 3 en 4 
D 4 en 5 
E 5 en 1 
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1p 25 Een uitspraak van een Amerikaanse soldaat (april 1945): 
 

''Ik wou dat sommige nazi's dit kamp zouden kunnen zien. Dat zij de grote 
ovens zouden kunnen zien waarin ze onze medemensen hebben verbrand. Ik 
wou dat ze de doden konden zien die vel over been lagen opgestapeld voor 
de deur van een oven, als brandhout voor een kachel. Het is te erg voor 
woorden.''

 
Over wat voor soort kamp gaat deze bron? 
A een deportatiekamp 
B een doorvoerkamp 
C een mobilisatiekamp 
D een vernietigingskamp 
 
Gebruik nog een keer de tekst uit de vorige vraag. 

1p 26 Voor welk onderzoek is deze uitspraak bruikbaar? 
Voor een onderzoek naar 
A de Blitzkrieg 
B de Jodenvervolging 
C de nazi's in de Verenigde Staten 
D de Slag bij Stalingrad 
 

1p 27 Een uitspraak van een Amerikaanse soldaat (augustus 1945): 
 

''Binnen enkele seconden waren duizenden mensen in de straten verschroeid 
door de enorme hitte. Velen werden meteen gedood, anderen lagen te 
kronkelen op de grond. Trams werden opgetild en opzij gesmeten. Treinen 
vlogen van de rails alsof het speelgoed was. Zelfs de begroeiing ontsnapte 
niet aan de vuurzee. Bomen gingen op in vlammen.''

 
Over welke historische gebeurtenis gaat de bron? 
A D-day in Normandië 
B de atoombom op Hiroshima 
C de Slag om Stalingrad 
D het bombardement op Rotterdam 
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Help, ik word  

achtervolgd 

Help, ik word  

achtervolgd 

1p 28  

1

2
3

4

Legenda:
de dikke lijn geeft een grens aan  

Welke lijn geeft het IJzeren Gordijn aan? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p 29 Een spotprent over de wapenwedloop 

 

De spotprent gaat over twee landen die een rol hebben gespeeld in de 
Koude Oorlog. 
 Over welke twee landen gaat het in de bron? 
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voor europees 
herstel 

2p 30 Hieronder staan drie uitspraken over de Blokkade van Berlijn: 
1 Een gevolg van de Blokkade van Berlijn was dat de Berlijnse Muur 

gebouwd werd. 
2 In 1948 blokkeerde het Amerikaanse leger de toegangswegen naar 

Berlijn. 
3 Tijdens de Blokkade van Berlijn werden goederen via de lucht 

aangevoerd. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

2p 31 Hieronder en op de volgende pagina's staan vijf begrippen en vier 
afbeeldingen die te maken hebben met de Koude Oorlog. 

Vijf begrippen: 
a bouw Berlijnse Muur 
b Cubacrisis  
c Marshallplan 
d val Berlijnse Muur 
e oprichting NAVO 

Vier afbeeldingen: 
afbeelding 1 
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afbeelding 2 

 
 
afbeelding 3 
De foto laat een satellietopname zien van raketinstallaties. 
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afbeelding 4 

 

 Geef per afbeelding aan welk begrip erbij hoort. Let op! Er blijft één 
begrip over. 
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1p 32 Hieronder staan drie afbeeldingen van leiders uit de tijd van de 
Sovjetunie:

Stalin 

 

Gorbatsjov Chroestsjov 

 

 Zet de namen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. 
 

1p 33 In 1990 nam de Nederlandse overheid een maatregel waardoor 
getrouwde vrouwen financieel niet langer afhankelijk waren van hun man. 
Welk begrip past bij deze maatregel? 
A consumptiemaatschappij  
B individualisering 
C ontkerkelijking 
 

1p 34 Hieronder staan twee uitspraken over Nederland in de periode 1990-2000: 
1 Beatrix was toen koningin van Nederland. 
2 Dankzij het referendum konden Nederlandse burgers hun staatshoofd 

kiezen. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p 35 Hieronder staan vier gebeurtenissen: 
1 de aanslagen in New York 
2 de invoering van de euro 
3 de oprichting van het Warschaupact 
4 de oprichting van de EGKS 
 Welke twee gebeurtenissen vonden plaats in de periode 1990-2010? 
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1p 36 Hieronder staan vijf gebeurtenissen die plaatsvonden na 1945: 
1 aanslag op de Twin Towers in New York 
2 Cubacrisis 
3 de NAVO wordt opgericht 
4 uiteenvallen van de Sovjetunie  
5 val van de Berlijnse Muur 
 Welke gebeurtenis vond als eerste plaats en welke als laatste? 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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BB-0125-a-13-1-u 

Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2013 
 
 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

 

tijdvak 1
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Staatsinrichting van Nederland 

 
 1 Uitspraak 1 is: juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 

 
Uitspraak 2 is: juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
 
Uitspraak 3 is: juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
 
Uitspraak 4 is: juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C 
 

 7 Bij uitspraak 1 hoort groep … (vul letter in). 
 
Bij uitspraak 2 hoort groep … (vul letter in). 
 
Bij uitspraak 3 hoort groep … (vul letter in). 
 
Bij uitspraak 4 hoort groep … (vul letter in). 
 

 8 A B C D 
 

 9 Uitspraak 1 is: juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
 
Uitspraak 2 is: juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
 
Uitspraak 3 is: juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
 
Uitspraak 4 is: juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 10 Deze wetten staan niet in een Nederlands wetboek, omdat  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 11 Bij persoon a hoort uitspraak … (vul nummer in). 
 
Bij persoon b hoort uitspraak … (vul nummer in). 
 
Bij persoon c hoort uitspraak … (vul nummer in). 
 
Bij persoon d hoort uitspraak … (vul nummer in). 
 
 

Historisch overzicht vanaf 1900  

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 15 Uitspraak 1 is: juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 

 
Uitspraak 2 is: juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
 
Uitspraak 3 is: juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
 

 16 A B C 
 

 17 A B C D 
 

 18 Kenmerkend voor het nationaal-socialisme zijn: … en … en … (vul drie 
nummers in). 
 

 19 Eén reden waarom de Nederlandse regering het verstandig vond dat 
koningin Wilhelmina in mei 1940 naar Groot-Brittannië ging is: 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 20 A B C D 
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 21 A B C D 
 

 22 Bij a hoort … (vul nummer in). 
 
Bij b hoort … (vul nummer in). 
 
Bij c hoort … (vul nummer in). 
 
Bij d hoort … (vul nummer in). 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D E 
 

 25 A B C D 
 
 26 A B C D 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 

 29 Het gaat over ………………….. en over ……....………………(noem twee 
landen). 
 

 30 Uitspraak 1 is: juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
 
Uitspraak 2 is: juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
 
Uitspraak 3 is: juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
 

 31 Bij afbeelding 1 hoort begrip …(vul letter in). 
 
Bij afbeelding 2 hoort begrip …(vul letter in). 
 
Bij afbeelding 3 hoort begrip …(vul letter in). 
 
Bij afbeelding 4 hoort begrip …(vul letter in). 
 

 32 Eerst komt …………………… (vul naam in), dan …………………… (vul  
 
naam in) en ten slotte …………………… (vul naam in). 
 

 33 A B C 
 

 34 Uitspraak 1 is: juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
 
Uitspraak 2 is: juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
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 35 gebeurtenis ..… en ..… (vul twee nummers in) 
 

 36 Als eerste vond plaats gebeurtenis … (vul nummer in). 
 
Als laatste vond plaats gebeurtenis … (vul nummer in). 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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BB-0125-a-10-1-o 

Examen VMBO-BB 

2010 
 
 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 26 mei
13.30 - 15.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Staatsinrichting van Nederland 
 

1p 1 Welke politieke verandering werd in de grondwet van 1848 vastgelegd? 
A De koning werd gekozen door de Tweede Kamer. 
B De koning werd onschendbaar. 
C De koning werd staatshoofd van een republiek. 
 

1p 2  

 
In de bron is een probleem te zien uit de 19e eeuw. In de grondwet was toen 
over dit probleem niets geregeld. Tegenwoordig zijn in de grondwet sociale 
grondrechten opgenomen waardoor deze problemen zich bijna niet meer 
voordoen. 
Over welk sociaal grondrecht in de tegenwoordige grondwet gaat deze bron? 
A Het recht op bestaanszekerheid. 
B Het recht op gezondheidszorg. 
C Het recht op kleding. 
D Het recht op onderwijs. 
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2p 3 Kaart A tot en met kaart C zijn drie fragmenten van een stadsplattegrond. 

kaart A 

 

kaart B 

 
 

kaart C 

 

 

Straten zijn vaak genoemd naar politieke leiders. Hieronder staan drie redenen 
om een straat naar iemand te vernoemen: 
1 Deze persoon droeg bij aan de verbetering van de positie van de arbeiders 

en was grondlegger van de sociaal-democratie. 
2 Deze persoon droeg bij aan een christelijke samenleving als partijleider en 

minister-president. 
3 Deze persoon was leider van de liberalen in de 19e eeuw. 

 Geef per reden aan welke kaart daar bij hoort. Zoek in de plattegronden de 
naam van de politiek leider die bij de beschrijving hoort.  
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TEEKENT HET 

VOLKSPETITIONNEMENT 
VOOR 

ALGEMEENKIESRECHT

1p 4 een affiche uit 1911 
Mensen worden opgeroepen een brief aan de Tweede Kamer te ondertekenen. 
In die brief wordt gevraagd om Algemeen Kiesrecht in te voeren. 

 

Welke omschrijving past bij de afbeelding? 
A de achterstelling van politici 
B de emancipatie van liberalen 
C de uitbreiding van grondrechten 
D de vrijheid van godsdienst 
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1p 5 uit een artikel in een krant (2008) 
 

1 Op de jubileumavond van de Vrouwenraad in Hardenberg speelde een actrice 
het leven van Aletta Jacobs. 
2 Aletta vertelde hoeveel moeite het haar had gekost, om na de middelbare school 
te mogen studeren. 
3 Later werkte ze als huisarts in de arme buurten van Amsterdam. 
4 Aletta wilde stemrecht, omdat ze belasting betaalde. Haar eis werd afgewezen 
en in de wet kwam te staan dat alleen mannen mochten stemmen. 
5 In 1900 kregen vrouwen toch het recht om te stemmen.

 
In welke zin staat een historische fout? 
A In zin 2, want Aletta heeft niet verder gestudeerd. 
B In zin 3, want Aletta is geen huisarts geworden. 
C In zin 4, want ook vrouwen die belasting betaalden mochten stemmen. 
D In zin 5, want vrouwen hebben in 1919 het recht gekregen om te stemmen. 
 

1p 6 In 1917 werd de Nederlandse grondwet veranderd. Één van de wijzigingen had 
gevolgen voor de financiering van het onderwijs. 

 Wat veranderde er in de financiering van het onderwijs? 
 

3p 7 Hieronder staan zes beschrijvingen van omroeporganisaties en 
gezondheidszorg. Elke beschrijving hoort bij een zuil. 
1 Aan het eind van de avond besloot de K.R.O. haar uitzending met een 

religieus woord door bisschop Bekkers. 
2 De V.A.R.A. begon haar uitzending met een strijdlied waarin de bevrijding 

van de arbeiders centraal stond. 
3 De verzorging van de patiënten in het Sint Franciscus Gasthuis werd vooral 

door nonnen verricht. 
4 Elke morgen werd in de kerkzaal van het diaconessenziekenhuis door de 

dominee om Gods zegen gevraagd. 
5 Het verzorgingshuis werd genoemd naar de sociaal-democratische leider 

Willem Drees. 
6 Naar de uitzendingen van de N.C.R.V. werd vooral door protestanten 

geluisterd. 
 Vul het schema in de uitwerkbijlage in. 
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officier van 
justitie 

rechter 

advocaat 
verdachte 

verslaggever 

publieke 
tribune 

2p 8 een plattegrond van een rechtszaal 

publieke
tribune

verslaggever

rechter

verdachte
advocaatofficier van

justitie

 
Enkele uitspraken van personen die op de plattegrond voorkomen: 
1 “Als ik bij iemand in een auto stap, ga ik niet eerst achterin kijken of er 

misschien gestolen spullen liggen. Ik heb niets gedaan.” 
2 “Er is voor mij voldoende bewijs aanwezig om vier maanden gevangenisstraf 

te eisen.” 
3 “Volgens mij is de diefstal bewezen en daarom leg ik een gevangenisstraf op 

van drie maanden.” 
4 “De agenten hebben geen orde gehandhaafd, maar ellende veroorzaakt. 

Doordat mijn cliënt vier dagen vastzat, is hij zijn baan kwijtgeraakt.” 
 Welke uitspraak hoort bij welke persoon uit de plattegrond? 

 
2p 9 In het schema hieronder staan enkele stappen van een wetsvoorstel tot wet.  

De eerste en de laatste stap zijn al ingevuld. 
Enkele andere stappen zijn: 
a behandeling wetsvoorstel door de Eerste Kamer 
b behandeling wetsvoorstel door de Tweede Kamer 
c ministerraad bespreekt wetsvoorstel 
d ondertekening door de Koningin, de indienende minister en de Minister van 

Justitie 
 Vul in elk vak van het schema in welke stap daar hoort. 

 
wetsvoorstel wordt door ambtenaren gemaakt 

             ↓ 
stap: … 

             ↓ 
stap: … 

             ↓ 
stap: … 

             ↓ 
stap: … 

             ↓ 
publicatie van de wet in het Staatsblad 
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2p 10 enkele werkdagen van koningin Beatrix 
 

Tijdstip:    Agendapunt: 
 
Maandag 26 augustus: 
10.00-12.00 uur:  Vergadering met adviseurs en medewerkers. 
14.00 uur          :  Gesprek met de minister-president. 
16.00-17.30 uur:  Stuk van de troonrede schrijven. 
20.00 uur          :  Bijwonen vergadering Paleiscommissie  
 (Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam). 
 
Dinsdag 27 augustus: 
09.00 uur          :  Beëdiging nieuw benoemd lid van de Raad van State. 
10.00 uur          :  Vertrek per helikopter van Huis ten Bosch voor
 opening nieuw ziekenhuis. 
15.00 uur          :  Naar de Tweede Kamer om een uitspraak van  
 Willem-Alexander te verdedigen. 
Avond               : Belangrijke stukken lezen. 

 
De tekst in de agenda van de koningin is bewerkt. Bij elke dag is er een fout in 
verstopt. 

  Schrijf de twee agendapunten op die niet bij de functie van koningin horen. 
 
 

Historisch overzicht vanaf 1900  
 

1p 11 De donkergrijs gekleurde landen vormden in 1914 samen met andere landen 
een bondgenootschap. 

 
Bij welk bondgenootschap hoorden de donkergrijs gekleurde landen? 
A de Centralen 
B de Geallieerden 
C de Navo 
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vertaling: Hoe we de Hunnen terugdrijven 

2p 12 Britse briefkaart (1914) 

 
 Noem twee onderdelen uit de bron waaruit blijkt dat er tijdens de Eerste 

Wereldoorlog andere militaire middelen gebruikt werden dan vóór de Eerste 
Wereldoorlog. 

 
1p 13 herdenkingsplechtigheid onder een poort 

 
Onder deze poort vindt iedere dag om 20.00 uur een herdenkingsplechtigheid  
plaats in verband met de Eerste Wereldoorlog. De poort staat in een stad, waar 
één van de grootste veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog heeft 
plaatsgevonden. 
In welk land staat deze poort? 
A België 
B Duitsland 
C Groot-Brittannië 
D Nederland  
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3p 14 Hieronder staan vijf foto’s over de Eerste Wereldoorlog. 

foto 1 

 
 

foto 2 

 
 

foto 3 

 
 
foto 5 

 

foto 4 

  
 

Hieronder staan vijf begrippen die te maken hebben met de Eerste 
Wereldoorlog: 
a herdenking 
b loopgraven 
c nieuw wapen 
d ontspanning 
e vluchtelingen 

 Geef per begrip aan welke foto erbij hoort. Let op! Elke foto mag maar één 
keer gebruikt worden. 

Doe het zo: 
Bij begrip a hoort foto … (vul nummer in). 
(enz. tot en met begrip e)  
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1p 15 foto uit de jaren dertig in Nederland 

 
Op het bord staat de volgende tekst: ‘Geeft ons Nederlanders toch werk. Koopt 
Nederlandsch fabrikaat.’ 
Deze foto is gebruikt door de Nederlandse overheid in verband met de 
economische situatie in de jaren dertig. 
Waarom heeft de overheid juist in de jaren dertig deze foto gebruikt? 
A omdat de mensen toen helemaal geen zin hadden om te werken 
B omdat de Nederlanders toen te veel producten kochten 
C omdat er toen iets aan de grote werkloosheid gedaan moest worden 
 

1p 16 Welke uitspraak hoort bij minister-president Colijn in de jaren dertig? 
A Nederland moet neutraal zijn in de buitenlandse politiek. 
B Nederland moet neutraal zijn in de oorlog tussen Duitsland en de Sovjetunie. 
C Nederland moet zich aansluiten bij de Verenigde Staten tegen Duitsland. 
D Nederland moet zich aansluiten bij Groot-Brittannië tegen Duitsland. 
 

1p 17 In welke uitspraak staat een oorzaak van de Tweede Wereldoorlog? 
A De Verenigde Staten wilden meer macht hebben dan de Sovjetunie. 
B Duitsland had ruzie met de Sovjetunie over de bezetting van Polen. 
C Duitsland weigerde herstelbetalingen te betalen aan Nederland. 
D Veel Duitsers waren ontevreden over de armoede en werkloosheid. 
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2p 18 Hieronder staan de namen van vier politieke leiders tijdens de Tweede 
Wereldoorlog: 
− Churchill 
− Hitler 
− Stalin 
− Roosevelt 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stonden twee bondgenootschappen tegenover 
elkaar: de As-mogendheden en de Geallieerden. 

 Geef per persoon aan tot welk bondgenootschap hij behoorde. 
 

1p 19 spotprent over het Duitse leger: ‘Führer geef een bevel, wij volgen!’ 

 
Met welk kenmerk van het nationaal-socialisme wordt in de bron de spot 
gedreven? 
A antisemitisme 
B leiderschapsbeginsel 
C rassentheorie 
 

1p 20 Waarom voerde de overheid in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog 
distributiebonnen in? 
A omdat de meeste winkels tijdens de oorlog gesloten waren 
B omdat er meer producten uitgevoerd dan ingevoerd werden 
C omdat er toen een groot gebrek aan goederen was 
 

1p 21  
jaar aantal NSB-burgemeesters 
1941 14 
1942 161 
1943 238 

Waarom groeide het aantal NSB-burgemeesters sterk tussen 1941 en 1943? 
Omdat NSB-ers 
A met de Duitsers wilden samenwerken. 
B waren gekozen door de bevolking. 
C zich verzetten tegen de nazi’s.  
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1p 22 Hieronder staan drie foto’s van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 

foto 1: invasie in Normandië foto 2: atoombom op Nagasaki 

 

foto 3: slag om Stalingrad 

 Zet de foto’s in de juiste tijdvolgorde waarin deze gebeurtenissen hebben 
plaatsgevonden, van vroeger naar later. 
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stroop op bon 

vrijwilligers van den  
Germaanschen landdienst  
in het oosten 

2p 23 Hieronder en op de volgende pagina staan drie foto’s van gebeurtenissen in de tijd
dat Nederland bezet was tijdens de Tweede Wereldoorlog: 
 
foto A 

 
foto B 
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foto C 

 
Drie beschrijvingen van gebeurtenissen in de tijd dat Nederland bezet was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog: 
1 collaboratie met de Duitsers 
2 deportatie van joden 
3 distributie van goederen 

 Geef per foto aan welke beschrijving daarbij past. 
 

1p 24 Tussen 1945 en 1950 vluchtten veel mensen uit Berlijn. 
Waar vluchtten de meeste mensen naar toe? 
A Oost-Duitsland 
B Polen 
C Sovjetunie 
D West-Duitsland 
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2p 25 Twee gebeurtenissen tijdens de Koude Oorlog: 
 
de bouw van een muur 

 
 
een schip met raketten op weg naar Cuba 

 
Hieronder staan de namen van vijf personen: 
1 Chroesjtsjov 
2 Churchill 
3 Gorbatsjov 
4 Kennedy 
5 Stalin 

 Welke twee personen waren betrokken bij beide gebeurtenissen die te zien 
zijn op de foto’s? Schrijf alleen de nummers op. 
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2p 26 Hieronder staan vier uitspraken uit de tijd van de Koude Oorlog. 
1 De meeste landen in Oost-Europa zijn onze bondgenoten. 
2 Het kapitalisme zorgt voor welvaart voor iedereen. 
3 Ieder land in Europa moet een communistische regering krijgen. 
4 Wij blijven West-Berlijn beschermen tegen de vijand. 

 Geef op je uitwerkbijlage van elke uitspraak aan of deze gedaan is door de 
Verenigde Staten of door de Sovjetunie. 

 
1p 27 Gorbatsjov, de vroegere leider van de Sovjetunie, maakt reclame voor een 

Frans tassenmerk (2007) 

 
Tijdens de Koude Oorlog was het onmogelijk dat de leider van de Sovjetunie 
reclame maakte voor een tassenmerk uit het Westen. 
Waarom was dat onmogelijk? 
A De Berlijnse Muur zorgde ervoor dat de Sovjetunie geen contact kon maken 

met het Westen. 
B De leider van de Sovjetunie was te druk met het bouwen van de Berlijnse 

Muur. 
C De Sovjetunie was communistisch en het Westen kapitalistisch. 
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2p 28  
afbeelding A 
een catalogus met mode en kleding 
(1956) 

 

afbeelding B 
Een boer voert actie (2005). 
 

 
Hieronder staan enkele ontwikkelingen die in Nederland na de Tweede 
Wereldoorlog een rol hebben gespeeld: 
1 de komst van gastarbeiders 
2 de opkomst van een consumptiemaatschappij 
3 de verhouding tussen Nederland en de Europese Unie 

 Geef per afbeelding aan welke ontwikkeling daarbij hoort. Let op! Er blijft 
één ontwikkeling over. 

 
2p 29 Hieronder staan vier uitspraken over Europese samenwerking. 

1 Na de Tweede Wereldoorlog gingen landen in Europa samenwerken om de 
kans op een nieuwe Europese oorlog te verkleinen. 

2 De EU is het eerste samenwerkingsverband van zes Europese landen. 
3 De EU-landen werken samen op het gebied van de handel en wetten. 
4 Bij de start van de EU moesten alle deelnemende landen hun munt 

vervangen door de euro. 
 Geef op je uitwerkbijlage van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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2p 30 Hieronder staan drie afbeeldingen die met wegen te maken hebben. 
 
afbeelding 1: opening van de eerste autosnelweg in Nederland 

  
 
afbeelding 2: plannen voor de uitbreiding van een autosnelweg van zes naar tien 
rijbanen 

 
 
afbeelding 3: onderhoud aan een verkeersweg 

 
 

 
A 
 

 
B 

 
C 

1910 1940 1970 2010 
 

 Geef per letter uit de tijdbalk aan welke afbeelding daarbij hoort. Let op! 
Elke afbeelding mag maar één keer gebruikt worden. 
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New York 
11/9/01 

Madrid 
11/3/04 

Londen 
7/7/05 

Rome 
? 

Parijs 
? 

Amsterdam
? 

1p 31 spotprent over Europa 

 
Wat probeert de tekenaar met deze prent duidelijk te maken? 
A De Europese economie kan de komst van steeds meer gastarbeiders en 

asielzoekers niet goed opvangen. 
B De Europese politieke eenheid zorgt ervoor dat Europa internationaal weer 

meetelt. 
C Europa kan de internationale economische concurrentie nauwelijks 

bijhouden. 
 

1p 32 agenda 2005 

 
Voor welk gevaar wil de tekenaar waarschuwen? 
A De grote wereldsteden dreigen onleefbaar te worden. 
B In het westen bestaat angst voor de gevolgen van ernstige besmettelijke 

ziekten. 
C Vooral westerse steden lijken doelwit te zijn voor terroristische aanslagen. 
 

einde  BB-gs-b* BB-0125-a-10-1-o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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BB-0125-a-10-1-u 

Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2010 
 

 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Staatsinrichting van Nederland 
 

 1 A B C 
 

 2 A B C D 
 

 3 Bij reden 1 hoort kaart … (vul letter in). 
 
Bij reden 2 hoort kaart … (vul letter in). 
 
Bij reden 3 hoort kaart … (vul letter in). 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 De financiering van het onderwijs veranderde,  want ........................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 7 Vul het nummer van iedere beschrijving in op de juiste plaats in het schema. 

 rooms-
katholieke zuil 

protestants-
christelijke zuil 

socialistische 
zuil 

omroeporganisaties … … … 
gezondheidszorg … … … 

 
 8 Uitspraak 1 hoort bij …………… 

(vul naam in van de juiste persoon uit de plattegrond). 
 
Uitspraak 2 hoort bij …………… 
(vul naam in van de juiste persoon uit de plattegrond). 
 
Uitspraak 3 hoort bij …………… 
(vul naam in van de juiste persoon uit de plattegrond). 
 
Uitspraak 4 hoort bij …………… 
(vul naam in van de juiste persoon uit de plattegrond). 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 9  
wetsvoorstel wordt door ambtenaren gemaakt 

             ↓ 
stap: … (vul letter in) 

             ↓ 
stap: … (vul letter in) 

             ↓ 
stap: … (vul letter in) 

             ↓ 
stap: … (vul letter in) 

             ↓ 
publicatie van de wet in het Staatsblad 

 
 10 De twee agendapunten die niet bij de functie van koningin horen, zijn: 

 
1 ………………………………………………………  
 
...………………………………………………………. 
 
(schrijf het agendapunt op). 
 
2 ……………………………………………………… 
 
...……………………………………………………… 
 
(schrijf het agendapunt op). 
 
 

Historisch overzicht vanaf 1900  
 

 11 A B C 
 

 12 Er werden tijdens de Eerste Wereldoorlog andere militaire middelen gebruikt 
dan vóór de Eerste Wereldoorlog. Dat blijkt uit (noem twee voorbeelden met 
behulp van de bron): 
 
1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 

 13 A B C D 
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 14 Bij begrip a hoort foto … (vul nummer in). 
 
Bij begrip b hoort foto … (vul nummer in). 
 
Bij begrip c hoort foto … (vul nummer in). 
 
Bij begrip d hoort foto … (vul nummer in). 
 
Bij begrip e hoort foto … (vul nummer in). 
 

 15 A B C 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 Bij Churchill hoort: As-mogendheden of Geallieerden (omcirkel je keuze). 
 
Bij Hitler hoort: As-mogendheden of Geallieerden (omcirkel je keuze). 
 
Bij Stalin hoort: As-mogendheden of Geallieerden (omcirkel je keuze). 
 
Bij Roosevelt hoort: As-mogendheden of Geallieerden (omcirkel je keuze). 
 

 19 A B C  
 

 20 A B C 
 

 21 A B C 
 

 22 Eerst …, daarna … en ten slotte … (vul nummers van de foto’s in). 
 

 23 Bij foto A past beschrijving … (vul nummer in). 
 
Bij foto B past beschrijving … (vul nummer in). 
 
Bij foto C past beschrijving … (vul nummer in). 
 

 24 A B C D 
 

 25 Persoon … en persoon … (vul nummers in). 
 

 26 uitspraak 1: Verenigde Staten / Sovjetunie (omcirkel je keuze) 
 
uitspraak 2: Verenigde Staten / Sovjetunie (omcirkel je keuze) 
 
uitspraak 3: Verenigde Staten / Sovjetunie (omcirkel je keuze) 
 
uitspraak 4: Verenigde Staten / Sovjetunie (omcirkel je keuze) 
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 27 A B C 
 

 28 Bij afbeelding A hoort … (vul nummer in). 
 
Bij afbeelding B hoort … (vul nummer in). 
 

 29 Uitspraak 1 is: juist/onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Uitspraak 2 is: juist/onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Uitspraak 3 is: juist/onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Uitspraak 4 is: juist/onjuist (omcirkel je keuze). 
 

 30 Bij letter A hoort afbeelding … (vul nummer in). 
 
Bij letter B hoort afbeelding … (vul nummer in). 
 
Bij letter C hoort afbeelding … (vul nummer in). 
 

 31 A B C 
 

 32 A B C 
 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

BB-0125-a-10-1-u* 

Pagina: 103Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



913-0125-a-BB-1-o 

Examen VMBO-BB 

2009 
1 

 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 3 juni

09.00 - 10.30 uur
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Staatsinrichting van Nederland 
 

2p 1 het eerste deel van de grondwet van 1848 

 
Hieronder staan vier uitspraken naar aanleiding van de grondwetswijziging van 
1848. 
1 Alle schoolgaande kinderen moeten vanaf 1848 naar een openbare school. 
2 Alle volwassenen krijgen het recht van vereniging en vergadering. 
3 Alle volwassenen krijgen vanaf 1848 kiesrecht. 
4 Alle volwassenen met stemrecht krijgen vanaf 1848 meer invloed op het 

bestuur van het land. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is.  

 
1p 2 drie politieke leiders: 

 A. Kuyper       H. Schaepman     P.J. Troelstra 
Drie politieke stromingen: 
− katholieke stroming 
− protestantse stroming 
− socialistische stroming 

 Geef van elke politieke leider aan bij welke politieke stroming hij hoort. 
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2p 3 Hieronder staan vier uitspraken van politieke partijen: 
1 Het is goed voor Nederland, als een protestants gezin de kinderen naar een 

‘School met de Bijbel’ kan sturen.  
2 De rijken worden rijker; de arbeiders worden uitgebuit en zij hebben geen 

rechten. 
3 Alleen mensen uit de hogere burgerij kunnen beoordelen of het land goed 

geregeerd wordt. 
4 Wij accepteren wat de paus over het gezag van de overheid zegt. 
Vier politieke partijen: 
a ARP  
b Liberale Bond 
c RKSP 
d SDAP 

 Geef van elke uitspraak aan bij welke politieke partij deze past. Let op! Vul 
alleen een letter in. 

 
1p 4 Een gedeelte van een lied: 

 
De revolutie wijkt 
Voor de Evangelievlag! 
Ons christelijk ministerie, 
Blijft vast en krachtig staan. 
 
Bij welke groep hoort de schrijver van dit lied? 
A bij de communisten 
B bij de confessionelen 
C bij de liberalen 
D bij de socialisten 
 

1p 5 Aletta Jacobs 

 
Hieronder staan vier uitspraken over de politiek rond 1900.  
Welke uitspraak past bij Aletta Jacobs? 
A Alleen jongens moeten naar school. 
B Artsen moeten alleen de rijken helpen. 
C Mannen en vrouwen moeten allebei stemrecht krijgen. 
D Vrouwen moeten voor het huishouden zorgen. 
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1p 6 een foto van een demonstratie voor vrouwenkiesrecht (rond 1910) 

 
Op het spandoek staat ‘Neemt allen deel aan de optocht en meeting,  
zondag 15 februari om 12 uur aan de Ruiterkade.’ 
Welke groep mensen is op de foto aan het demonstreren? 
A feministen 
B katholieken 
C protestanten 
D socialisten 
 

1p 7 een foto van een ‘School met de Bijbel’ 

 
Welk grondrecht past bij de foto? 
A recht op gelijke behandeling 
B vrijheid van meningsuiting 
C vrijheid van onderwijs  
D vrijheid van vereniging en vergadering 
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1p 8 een optocht van katholieke gelovigen in de jaren veertig 

 
Welk grondrecht past bij de foto? 
A vrijheid van godsdienst 
B vrijheid van onderwijs 
C vrijheid van vergadering 
 

1p 9 In 1960 was er een groot tekort aan woningen. Daarom vond de Tweede Kamer 
dat er extra woningen moesten worden gebouwd. Het kabinet weigerde dit, 
omdat er niet genoeg bouwvakkers waren. Daarop moest het kabinet aftreden. 
Welke uitspraak bij de tekst is juist?  
Bij een ruzie tussen het kabinet en de Tweede Kamer 
A bepaalt de koning(in) wie gelijk heeft. 
B is de Tweede Kamer de baas. 
C worden de leden van de Tweede Kamer ontslagen. 
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1p 10 prins Willem-Alexander 

 
In 1998 werd prins Willem-Alexander lid van het Internationaal Olympisch 
Comité (IOC). Daarbij is de afspraak gemaakt dat de minister-president voortaan 
wil weten wat de prins in dit comité zegt of doet. 
Waarom wil de minister-president dat weten? 
A Omdat de minister-president bepaalt wat voor werk de prins moet doen voor 

het IOC. 
B Omdat de minister-president beslist of de prins mag meedoen aan de 

Olympische Spelen. 
C Omdat de minister-president politiek verantwoordelijk is voor wat de prins 

doet. 
 

2p 11 Hieronder staan vier uitspraken over de Nederlandse staatsinrichting: 
1 De leden van het parlement vertegenwoordigen de bevolking. 
2 De regering kiest eens in de drie jaar de leden van de Tweede Kamer. 
3 In een democratie is een meerderheid nodig om een wet aan te nemen. 
4 De leden van de Tweede Kamer kunnen geen besluit nemen zonder de 

minister. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

 
1p 12 Het volgende is bekend: 

− Er zitten 150 leden in. 
− De leden worden rechtstreeks door de burgers gekozen. 
− Een belangrijke taak van deze instelling is om wetsvoorstellen goed te 

keuren of af te keuren. 
Welke instelling wordt bedoeld? 
A de Eerste Kamer 
B de regering 
C de Staten-Generaal 
D de Tweede Kamer 
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2p 13 Hieronder staan vier uitspraken over de totstandkoming van wetten: 
1 De Eerste Kamer kan veranderingen aanbrengen in wetsvoorstellen. 
2 De Eerste Kamer neemt een wetsvoorstel aan als minstens de helft van de 

aanwezige leden vóór stemt. 
3 De koning(in) keurt wetsvoorstellen goed vóórdat de Tweede Kamer dat 

doet. 
4 De koning(in) zet een handtekening onder elke wet. 

 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p 14 In sommige gemeenten wordt een referendum gehouden over de benoeming 
van een nieuwe burgemeester. 

 Ben jij vóór of tegen een referendum? Verklaar je keuze met behulp van 
één argument. 

 
1p 15 Op een dag steelt Jan veel geld van zijn baas. Hij wordt betrapt en moet voor de 

rechter verschijnen. Jan geeft aan dat hij geen geld heeft om een advocaat te 
betalen. Als hij werkelijk te weinig geld heeft voor zijn verdediging, zal de 
overheid de kosten van een advocaat betalen. 
Welk begrip past bij deze tekst? 
A emancipatie 
B kiesrecht 
C ombudsman 
D rechtsbijstand 
 

2p 16 Deze invulopdracht gaat over de rechtspraak. 
Iemand die mogelijk een misdrijf heeft gepleegd, is een (……...). Hij wordt 
verdedigd door een (………). De (………) klaagt iemand aan die mogelijk een 
misdrijf heeft gepleegd. 
Enkele personen: 
1 advocaat 
2 officier van justitie 
3 ombudsman 
4 politieagent 
5 verdachte 

 Vul de nummers in op de juiste plaats. Let op! Elk nummer mag maar één 
keer worden gebruikt. Er blijven twee nummers over. 

 
3p 17 Hieronder staan vijf uitspraken over de Nederlandse staatsinrichting: 

1 De leden van de Staten-Generaal kiezen de leden van de Tweede Kamer. 
2 De minister-president is leider van het kabinet. 
3 De Vereniging voor Vrouwenkiesrecht is in het jaar 2000 opgericht.  
4 Ministers hoeven zich niet aan de wet te houden. 
5 Rechters zijn onafhankelijk en onpartijdig. 

 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

Pagina: 110Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 913-0125-a-BB-1-o 8 lees verder ►►►

Historisch overzicht vanaf 1900 
 

1p 18 Drie fragmenten van liedjes uit de 20e eeuw. 
  liedje 1     liedje 2      liedje 3 
Er is geen zondag meer 
En alles racet en raast 
Er is geen zondag meer 
Er is alleen nog haast 

Ik ga tweemaal daags 
naar het stempellokaal. 
Daar komen de lui 
zonder werk allemaal. 
Daar hoor ik de klachten 
van Jan Boezeroen, 
Omdat hij niet weet wat 
hij anders moet doen. 
 

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar 
in minirok en beatlehaar 
en joelt wat mee met beatmuziek.
Ik weet wel, 't is hun goeie recht 
De nieuwe tijd, net wat u zegt. 
 

Drie perioden: 
− 1930-1940 
− 1960-1970 
− 1990-2000. 

 Geef van elke periode aan welk liedje daar bij hoort. 
 

2p 19 In deze auto zaten twee personen die bij een moordaanslag in Sarajevo zijn 
gedood. Die moordaanslag was de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog. 

 
Hieronder staan vier uitspraken over het begin van de Eerste Wereldoorlog. 
1 De aanslag in Sarajevo vond plaats in 1914. 
2 In de auto stierven de Duitse keizer en zijn vrouw. 
3 Na de aanslag verklaarde Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Duitsland. 
4 Door de bondgenootschappen tussen Europese landen breidde de oorlog 

zich snel uit. 
 Geef van elke uitspraak aan of die juist of onjuist is. 
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2p 20 Deze kaart laat de landen in West-Europa zien aan het eind van de Eerste 
Wereldoorlog.  

150 km750

Frankrijk

Duitsland

VVerenigd Koninkrijk

Lux.Lux.

DenemarkenDenemarken

NederlandNederland

BelgieBelgie Rijn

A
C

B

D

 
Vier omschrijvingen die bij vier landen horen: 
1 Dit land was tijdens de Eerste Wereldoorlog bondgenoot van België en 

Frankrijk. 
2 Dit land was tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal. 
3 Dit land werd na de Eerste Wereldoorlog zwaar gestraft. 
4 In dit land werd tijdens de Eerste Wereldoorlog in loopgraven gevochten. 

 Geef bij iedere omschrijving aan welk land er bij hoort. Gebruik daarvoor de 
letters die in de blokjes staan. 

 
1p 21 In Scheveningen, aan de Noordzeekust, werd op 20 september 1921 een 

monument onthuld. Dit monument herdenkt de inzet van het Nederlandse leger 
en de marine tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Bij de onthulling zeiden enkele sprekers, dat ze teleurgesteld waren dat het zo’n 
klein monument was. Het leger en de marine hadden een groter monument 
verdiend. 

 Hebben het Nederlandse leger en de marine volgens jou wél of niet een 
groot monument verdiend voor hun inzet tijdens de Eerste Wereldoorlog? 
Geef een historisch argument. 
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1p 22  

 
Toelichting 
De eigenaar van het hotel Kölner-Hof in de Duitse stad Frankfurt had rond 1920 
ansichtkaarten laten drukken met de tekst: Een groet uit het enige Jodenvrije 
hotel. 
In de eetzaal hangt een bord met de tekst: Joden zijn hier niet welkom. 
Welke uitspraak naar aanleiding van de afbeelding is juist? 
A Antisemitisme was in Duitsland tot de Tweede Wereldoorlog verboden. 
B De eigenaar van het hotel was verplicht Joden te weigeren. 
C Vóórdat de partij van Hitler aan de macht kwam, bestond er in Duitsland al 

antisemitisme. 
 

1p 23 steenzetter aan het werk bij de aanleg van de Afsluitdijk (1931) 

 
Welk begrip past bij de afbeelding? 
A mobilisatie 
B neutraliteit 
C verzorgingsstaat 
D werkverschaffing 
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1p 24 verkiezingsposter uit 1939 

 
Een schrijver bespreekt deze verkiezingsposter van de NSB: 
"Er klopt iets niet met deze poster. De vrouw had blond haar en blauwe ogen 
moeten hebben. Ze lijkt nu te veel op een Joodse vrouw." 
Waarom is het volgens de schrijver vreemd dat een vrouw met een Joods 
uiterlijk op de poster van de NSB is afgebeeld?  
Het is vreemd, omdat 
A de NSB een partij was die Joden minderwaardig vond. 
B de NSB een wet had gemaakt waarin stond dat er in Nederland geen Joodse 

vrouwen mochten wonen. 
C de NSB-regering had besloten dat Joodse vrouwen niet mochten stemmen. 
 

2p 25 Hieronder staan vijf uitspraken over de Tweede Wereldoorlog: 
1 De atoombom op Hiroshima kostte veel mensen het leven. 
2 De slag bij Stalingrad was een keerpunt in de oorlog. 
3 De verovering van Nederland door Duitsland verliep erg snel. 
4 Duitsland wilde uitbreiding van het grondgebied. 
5 Het verdrag van Versailles zorgde voor sterke nationale gevoelens in 

Duitsland. 
 Welke twee uitspraken gaan over de oorzaken van de Tweede 

Wereldoorlog? 
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2p 26 koningin Wilhelmina 

 
Dit is een gedeelte van een radiotoespraak van koningin Wilhelmina voor radio 
Oranje:  

 
Wij willen de helden eren, die bij de verdediging van ons land zijn omgekomen. Het 
Nederlandse leger heeft moed getoond. De soldaten hebben de veel sterkere vijand 
langer tegenstand geboden dan die vijand had verwacht. 

 
Hieronder staan vier uitspraken naar aanleiding van de radiotoespraak. 
1 De radiotoespraak is gehouden aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. 
2 De radiotoespraak is gehouden in Engeland, waar de koningin naar toe was 

gevlucht. 
3 Het Nederlandse leger heeft zich volgens de koningin niet erg dapper 

gedragen. 
4 Het Nederlandse leger moest zich verdedigen tegen de aanval van 

Duitsland. 
 Welke twee uitspraken zijn juist? 
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1p 27 monument in Berlijn 

 
De Sovjetunie sloot in 1948 alle toegangswegen naar West-Berlijn af.  
De inwoners van West-Berlijn kregen voedsel, kleding en brandstof uit het 
Westen. 
Hoe werd deze hulp genoemd? 
A de Berlijnse luchtbrug 
B de Duitse blokkade 
C de Wederopbouw 
 

1p 28    de Russische leider         de Amerikaanse leider 
        Chroesjtsjov                      Kennedy 

  
Bij welke belangrijke gebeurtenis in de Koude Oorlog waren deze wereldleiders 
allebei betrokken? 
A de Cubacrisis 
B de oprichting van de NAVO 
C de uitvinding van de atoombom 
D de val van de Berlijnse Muur 
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1p 29 Welk land was tijdens de Koude Oorlog de belangrijkste tegenstander van het 
Westen? 
A Duitsland 
B Frankrijk 
C Sovjetunie 
D Vietnam 
 

1p 30 Een groep buitenlanders komt per trein aan in Nederland. 

 
Kies het juiste bijschrift bij deze afbeelding. 
A 1930-1940: veel werkloze buitenlanders gingen in het rijke Nederland 

werken vanwege een economische crisis in hun eigen land. 
B 1960-1970: er was toen zóveel werk in Nederland dat gastarbeiders naar 

Nederland werden gehaald. 
C 1990-2000: veel Oost-Europeanen vluchtten naar Nederland vanwege de 

communistische onderdrukking in hun eigen land. 
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2p 31 Deze invulopdracht gaat over Nederlandse militairen. 
In de 20e eeuw zijn Nederlandse militairen enkele keren uitgezonden naar het 
buitenland. 
Rond ...(a)... waren Nederlandse militairen gelegerd in Libanon. 
Zij waren daar op verzoek van ...(b)... . 
De taak van de militairen was ...(c)... . 
Kies voor a uit: 
1: 1900 
2: 1940 
3: 1980 

Kies voor b uit: 
4: de EEG 
5: de Verenigde Naties 
6:  het Warschaupact 

Kies voor c uit: 
7: het uit elkaar houden  
    van strijdende partijen 
8: om te vechten tegen  
    de communisten 
9: te zorgen voor  
    medische hulp aan de
    strijdende partijen 

 Kies telkens per blokje het juiste antwoord. 
 

2p 32 Hieronder staan vier uitspraken over de Europese Unie (EU): 
1 Alleen landen in West-Europa kunnen lid worden van de EU. 
2 Binnen de EU is er vrij verkeer van goederen en diensten. 
3 Ieder lid van de EU moet democratisch zijn. 
4 De EU is opgericht om militair sterk te staan tegenover de Sovjetunie. 

 Welke twee uitspraken zijn juist? 
 

1p 33 aanval op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 

 
Na de Koude Oorlog was voor de Verenigde Staten het communisme niet meer 
de grootste vijand. 
Wat was volgens de Verenigde Staten de 'nieuwe vijand'? 
A het kapitalisme 
B het liberalisme 
C het socialisme 
D het terrorisme 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 34 Hieronder staan drie krantenkoppen uit de periode 1900-2000: 
1 Officiële invoering euro in 11 lidstaten. 
2 Duitsers verliezen slag om Stalingrad. 
3 Belgen vluchten massaal de grens met Nederland over. 

 Zet de krantenkoppen in de juiste volgorde, van vroeger naar later. 
 

1p 35  

 
Sinds 1 januari 2005 moet iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een 
geldig identiteitsbewijs kunnen laten zien aan de politie. 
Waarom is de identificatieplicht ingevoerd? 
A Om de inkomsten van de regering te verhogen. 
B Om de werkloosheid in Nederland aan te pakken. 
C Om inwoners van de EU gemakkelijker te herkennen. 
D Om Nederland veiliger te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  913-0125-a-BB-1-o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Staatsinrichting van Nederland 
 

 1 Uitspraak 1 is: juist / onjuist 
Uitspraak 2 is: juist / onjuist 
Uitspraak 3 is: juist / onjuist 
Uitspraak 4 is: juist / onjuist 

 
2  Bij A. Kuyper hoort ………….…………...……….. (vul politieke stroming in). 

Bij H. Schaepman hoort ………………..………… (vul politieke stroming in). 
Bij P.J. Troelstra hoort ………………..………….. (vul politieke stroming in). 

 
3  Bij uitspraak 1 past politieke partij ….... (vul letter in). 

Bij uitspraak 2 past politieke partij ….... (vul letter in). 
Bij uitspraak 3 past politieke partij ….... (vul letter in). 
Bij uitspraak 4 past politieke partij ….... (vul letter in). 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C  

 
 9 A B C 

 
 10 A B C 

 
 11 Uitspraak 1 is: juist / onjuist. 

Uitspraak 2 is: juist / onjuist. 
Uitspraak 3 is: juist / onjuist. 
Uitspraak 4 is: juist / onjuist. 
 

 12 A B C D 
 

 13 Uitspraak 1 is: juist / onjuist. 
Uitspraak 2 is: juist / onjuist. 
Uitspraak 3 is: juist / onjuist. 
Uitspraak 4 is: juist / onjuist. 
 

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of

Pagina: 121Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 913-0125-a-BB-1-u 3 lees verder ►►►

 14 Ik ben vóór / tegen (omcirkel je keuze) een referendum, omdat (verklaar je 
keuze) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………  
 

 15 A B C D 
 

 16 Vul telkens tussen de haakjes een nummer in: 
Iemand die mogelijk een misdrijf heeft gepleegd, is een (…..).  
Hij wordt verdedigd door een (…..).  
De (…..) klaagt iemand aan die mogelijk een misdrijf heeft gepleegd.  
 

 17 Uitspraak 1 is: juist / onjuist. 
Uitspraak 2 is: juist / onjuist. 
Uitspraak 3 is: juist / onjuist. 
Uitspraak 4 is: juist / onjuist. 
Uitspraak 5 is: juist / onjuist. 
 
 

Historisch overzicht vanaf 1900 
 

 18 Bij de periode 1930-1940 hoort liedje …… (vul nummer in). 
Bij de periode 1960-1970 hoort liedje …… (vul nummer in). 
Bij de periode 1990-2000 hoort liedje …… (vul nummer in). 
 

 19 Uitspraak 1 is: juist / onjuist. 
Uitspraak 2 is: juist / onjuist. 
Uitspraak 3 is: juist / onjuist. 
Uitspraak 4 is: juist / onjuist. 
 

 20 Bij omschrijving 1 hoort land …… (vul letter in). 
Bij omschrijving 2 hoort land …… (vul letter in). 
Bij omschrijving 3 hoort land …… (vul letter in). 
Bij omschrijving 4 hoort land …… (vul letter in). 
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 913-0125-a-BB-1-u 4 lees verder ►►►

 21 Het Nederlandse leger en de marine hebben wél / niet (omcirkel je keuze)  
een groot monument verdiend voor hun inzet tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
want (geef een historisch argument)  
 
……………………………………………………………………………………….… 
 
……………………………………………………………………………………….… 
 
……………………………………………………………………….………………… 
 
………………………………………………………………………...…………….…. 
 
…………………………………..………………………………………………..……. 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C 
 

 25 De twee uitspraken die over de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog  
gaan, zijn …..… en …..… (vul nummers in). 
 

 26 Uitspraak …….. en ….…. (vul nummers in) zijn juist. 
 

 27 A B C 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C 
 

 31 Bij a hoort …... (vul in: 1, 2 of 3). 
Bij b hoort …… (vul in: 4, 5 of 6). 
Bij c hoort ....... (vul in: 7, 8 of 9). 

 
 32 Uitspraak …... en …... (vul nummers in) zijn juist. 

 
 33 A B C D 

 
 34 Eerst komt krantenkop …..., dan …... en ten slotte …... (vul nummers in). 

 
 35 A B C D 

 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

913-0125-a-BB-1-u* 
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800013-1-721o 

Examen VMBO-BB 

2008 
 
 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.  
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
vrijdag 23 mei

9.00 - 10.30 uur
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 800013-1-721o 2 lees verder ►►►

………….Punt één: de leden van  
de tweede kamer der staten-generaal 

worden door het volk gekozen, het 
volk kiest ook de leden der provinciale 

staten en gemeenteraden 

Ontwerp voor een 
nieuwe grondwet 

Staatsinrichting van Nederland 
 

1p 1 Bekijk onderstaande afbeelding uit een stripboek over de Nederlandse 
geschiedenis rond 1848. 

 
 
In de Grondwet van 1848 wordt een belangrijke verandering doorgevoerd. 
Welke verandering wordt bedoeld? 
A De koning krijgt meer macht. 
B De koning krijgt minder macht. 
C De leden van de Tweede Kamer kiezen de Provinciale Staten. 
D De Provinciale Staten kiezen de leden van de Tweede Kamer. 
 

1p 2 Bekijk onderstaande afbeeldingen van drie politieke leiders. 
 

 
Gerbrandy Ruys de Beerenbrouck          Thorbecke 

 
Welke politieke leider was verantwoordelijk voor de wijziging van de grondwet in 
1848? 
A Gerbrandy 
B Ruys de Beerenbrouck 
C Thorbecke 
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.Dr. Schaepman 

ABRAHAM 
KUYPER 

1p 3 Bekijk dit standbeeld van de politicus Schaepman. 

 
Op de achterkant staat, dat het monument uit dankbaarheid is geplaatst door 
een deel van de Nederlandse bevolking. 
Welk deel van de Nederlandse bevolking wilde Schaepman eren voor het werk 
dat hij heeft gedaan? 
A de katholieken 
B de liberalen 
C de protestanten 
D de socialisten 
 

1p 4 Bekijk onderstaande afbeelding van een boek over de politicus Kuyper. 

 
In 2006 is een boek uitgegeven over de politicus Kuyper. Sommige lezers 
vonden het een slecht boek, omdat hun vroegere leider te veel kritiek kreeg. 
Bij welke groep behoorden deze mensen? 
A de feministen 
B de liberalen 
C de protestanten 
D de socialisten 
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Algemeen 
Kiesrecht 
 
 
Bijzondere  
…School 
.Troelstra 
 

.Aletta Jacobs 
..Kuyper 

2p 5 Bekijk onderstaande afbeelding. 

 
De minister-president deelt als Sinterklaas cadeautjes uit. Troelstra krijgt 
algemeen kiesrecht en Kuyper krijgt geld voor de bijzondere scholen, maar 
Aletta Jacobs krijgt niets. 
 
Hieronder staan vier uitspraken over Aletta Jacobs: 
1 Aletta Jacobs wilde bereiken dat meisjes niet meer naar school hoefden te 

gaan. 
2 Aletta Jacobs wilde bereiken dat bijzondere scholen door de regering 

werden betaald. 
3 Aletta Jacobs wilde bereiken dat vrouwen voor hetzelfde werk evenveel 

zouden verdienen als mannen. 
4 Aletta Jacobs wilde bereiken dat vrouwen mochten stemmen. 

 Welke twee uitspraken zijn juist? 
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bij Troelstra’s dood 

1p 6 Bekijk onderstaande tekening, gemaakt ter gelegenheid van Troelstra's dood 
(1930). 

 
Pieter Jelles Troelstra, medeoprichter van de SDAP en jarenlang lid van de 
Tweede Kamer, stierf in 1930. Na zijn overlijden werd deze tekening gemaakt. 
Wie stellen deze mensen voor? 
A aanhangers van het Koninklijk Huis 
B eigenaars van bedrijven 
C katholieke geestelijken 
D socialistische arbeiders 
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Colijn vertelt een sprookje 

1p 7 Bekijk onderstaande spotprent over minister-president Colijn (1932). 
 

 
In Nederland mag je spotprenten maken over de minister-president. 
Welk grondrecht hoort bij het maken van spotprenten? 
A vrijheid van godsdienst 
B vrijheid van meningsuiting 
C vrijheid van onderwijs 
D vrijheid van vereniging 
 

1p 8 Lees onderstaande tekst. 
 

In 1947 onderzocht de Tweede Kamer hoe de Nederlandse regering tijdens de Tweede 
Wereldoorlog haar werk had gedaan. Koningin Wilhelmina had zich tijdens de oorlog 
sterk bemoeid met het werk van de regering. Toch kon zij niet door de Tweede Kamer 
worden ondervraagd. 

 
Welke uitspraak naar aanleiding van de tekst is juist? 
A De koningin kan niet ondervraagd worden, want de ministers zijn 

verantwoordelijk. 
B De koningin mag niet ondervraagd worden, omdat haar uitspraken geheim 

zijn. 
C Koningin Wilhelmina was als vrouw wettelijk niet verantwoordelijk voor haar 

daden. 
D Koningin Wilhelmina was zo belangrijk, dat ze niet door de Tweede Kamer 

ondervraagd kon worden. 
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Tweede. kamer. eist ..vertrek. van. minister. Verdonk 

1p 9 In de grondwet staat hoe een wet moet worden gemaakt. 
Hieronder staan drie stappen die nodig zijn om van een wetsvoorstel een wet te 
maken. 
1 De minister maakt een wetsvoorstel. 
2 Het wetsvoorstel wordt besproken in de Tweede Kamer. 
3 Het wetsvoorstel wordt besproken in de Eerste Kamer. 
Wat gebeurt daarna? 
A De ambtenaren geven de minister opdracht het wetsvoorstel in te dienen bij 

de koningin. 
B De koningin keurt de wet goed en stuurt hem naar de Eerste Kamer. 
C De minister en daarna de koningin zetten hun handtekening onder de wet. 
D De minister-president laat de wet in alle Nederlandse kranten afdrukken. 
 

1p 10 Nederlandse krant (13 december 2006). 

 
De Tweede Kamer kan wél eisen dat een minister vertrekt, maar ze kan de 
minister niet ontslaan. 
Wie kan de minister wél ontslaan? 
A de commissaris van de koningin 
B de koningin 
C de minister-president 
D de voorzitter van de Eerste Kamer 
 

2p 11 Hieronder staan zes uitspraken over de politieke geschiedenis van Nederland: 
1 Als een asielzoeker zich niet aan de wet houdt, bepaalt de regering welke 

straf wordt gegeven. 
2 De Eerste Kamer en de Tweede Kamer hebben evenveel leden. 
3 De koningin mag zelf besluiten de minister-president te ontslaan als die zijn 

werk slecht doet. 
4 De regering hoeft vrouwen niet hetzelfde te behandelen als mannen. 
5 De SDAP was een partij die opkwam voor de arbeiders. 
6 Vrijheid van meningsuiting staat in de Nederlandse Grondwet. 

 Welke twee uitspraken zijn juist? 
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1p 12 De Nederlandse regering heeft in 2005 aan de Nederlandse bevolking gevraagd 
of ze het wél of niet eens was met het voorstel voor een Europese Grondwet. De 
bevolking heeft hierover gestemd. 
Welk begrip hoort hierbij? 
A enquête 
B onderzoek 
C referendum 
D volkstelling 
 

1p 13 Lees onderstaande tekst. 
 

Nederland is een monarchie. Het staatshoofd is een koning(in). Dit staatshoofd is niet 
gekozen. De koning of koningin wordt opgevolgd door de oudste zoon of dochter. 
Sommige Nederlanders willen dat Nederland een republiek wordt met een gekozen 
president, zoals bijvoorbeeld Frankrijk of de Verenigde Staten. 

 
 Waar ben jij voor: dat Nederland een republiek wordt met een gekozen 

president of dat het een monarchie blijft met een koning(in) als 
staatshoofd? Geef een politiek argument (dus geen emotioneel argument!). 

 
2p 14 Nederland is een democratie. Dat betekent letterlijk 'het volk regeert'. Om het 

land goed te kunnen besturen, kiezen Nederlanders van 18 jaar en ouder tijdens 
de verkiezingen hun volksvertegenwoordigers. Dat heet parlementaire 
democratie. 
Hieronder staan vier uitspraken over parlementaire democratie: 
1 In de grondwet staat in welke gevallen de koningin een nieuwe wet moet 

tegenhouden. 
2 De volksvertegenwoordigers kunnen de regering dwingen af te treden. 
3 De wetten die de regering maakt, moeten door alle Nederlanders worden 

goedgekeurd. 
4 In de grondwet staat dat in Nederland verkiezingen voor de 

volksvertegenwoordiging moeten worden gehouden. 
 Welke twee uitspraken zijn juist? 

 
2p 15 Nederland is een rechtsstaat. Dat betekent onder andere dat de burgers worden 

beschermd tegen de overheid als die overheid zich niet aan de wet houdt. 
Hieronder staan vier uitspraken over de Nederlandse rechtsstaat: 
1 De politie mag iemand die teveel kritiek heeft op de regering oppakken. 
2 De rechters in Nederland zijn onpartijdig. Ze hoeven niet te doen wat de 

regering wil. 
3 Iedereen mag in Nederland doen wat hij wil, als hij zich maar aan de wet 

houdt. 
4 Om het land goed te kunnen besturen, hoeft de regering zich niet aan alle 

wetten te houden. 
 Welke twee uitspraken zijn juist? 
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1p 16 Lees onderstaande tekst. 
 

Uit een onderzoek van het dagblad Trouw in 2006 blijkt, dat een islamitische school in 
Amsterdam niet goed presteert. De leerlingen blijven vaak zitten en hun examencijfers 
zijn erg laag. Sommige mensen willen dat de school direct wordt gesloten. 
Op een weblog reageert een vrouw met de opmerking: "Volgens een artikel in de 
grondwet kan een school niet zo maar gesloten worden. Een islamitische school moet  
net zo behandeld worden als een katholieke, een protestantse of een openbare school".

 
De vrouw schrijft in een weblog over een grondrecht.  
Welk grondrecht bedoelt zij? 
A vrijheid van godsdienst 
B vrijheid van meningsuiting 
C vrijheid van onderwijs 
D vrijheid van vereniging 
 

1p 17 Lees onderstaande tekst. 
 

Een rechter had een burgemeester van een grote stad een boete gegeven wegens 
discriminatie van een ambtenaar. De burgemeester was hierover kwaad en ging klagen 
bij zijn vriend, die minister van Justitie was. Een week later was de rechter door de 
minister ontslagen.

 
Kan deze situatie zich in Nederland voordoen? 
A Ja, want de minister van Justitie benoemt rechters. Hij kan ze dus ook weer 

ontslaan. 
B Ja, want een rechter mag een belangrijk persoon geen straf geven. Voor 

bestuurders en politici gelden andere regels. 
C Nee, want in Nederland geven rechters geen boetes. Ze geven alleen 

gevangenisstraf. 
D Nee, want in Nederland worden rechters voor het leven benoemd. Ze zijn 

onafhankelijk. 
 

2p 18 Vier personen in een rechtszaal: 
− advocaat 
− officier van justitie 
− rechter 
− verdachte 
Vier uitspraken: 
1 Ik bepaal of de verdachte schuldig is of niet. 
2 Ik probeer vrijspraak voor de verdachte te krijgen. 
3 Ik wil de schuld van de verdachte bewijzen. 
4 Ik zeg dat ik onschuldig ben. 

 Welke uitspraak hoort bij welk persoon? Vul achter de persoon het juiste 
nummer in. Let op! Elk nummer mag maar één keer worden gebruikt. 
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Toen de Duitsers België binnentrokken, verdedigden 
de Belgische soldaten en de burgers zich reuze 
dapper. helaas was de Duitse overmacht te groot. 
Duizenden Belgen vluchtten naar ………………… 

Historisch overzicht 
 

1p 19 Twee uitspraken uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog: 
 

uitspraak 1 
Veel mensen denken dat hun land beter is dan een ander land. 
 
uitspraak 2 
De legers worden zo groot mogelijk gemaakt om andere landen te kunnen verslaan.

 
In elke uitspraak staat een oorzaak van de Eerste Wereldoorlog. 
Welke oorzaak wordt in uitspraak 1 genoemd en welke in uitspraak 2? 
A in uitspraak 1 nationalisme, in uitspraak 2 communisme 
B in uitspraak 1 nationalisme, in uitspraak 2 militarisme 
C in uitspraak 1 nationaal-socialisme, in uitspraak 2 communisme 
D in uitspraak 1 nationaal-socialisme, in uitspraak 2 militarisme 
 

1p 20 Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog meldden veel Duitse mannen zich 
vrijwillig voor het leger. 
Waarom meldden de mannen zich vrijwillig? 
A Ze dachten dat Duitsland de oorlog in korte tijd zou winnen. 
B Ze wilden Duitsland verdedigen tegen de binnendringende Fransen. 
C Ze wilden graag vechten tegen het zwakke Nederlandse leger.
 

1p 21 Een gevolg van de inval van het Duitse leger in België (1914). 

 
Welk land moet op de stippellijn worden ingevuld? 
A Duitsland 
B Engeland 
C Nederland 
D Spanje 
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1p 22 Welk land was een bondgenoot van Groot-Brittannië tijdens de Eerste 
Wereldoorlog? 
A Duitsland 
B Frankrijk 
C Oostenrijk-Hongarije 
D Zwitserland 
 

1p 23 Bekijk onderstaande afbeelding van Nederlandse militairen. 

 
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog mobiliseerde Nederland zijn leger. 
Hebben de Nederlandse militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog gevochten? 
A Ja, Nederland was een bondgenoot van Duitsland. 
B Ja, Nederland was een bondgenoot van Engeland. 
C Nee, Nederland bleef neutraal. 
D Nee, Nederland werd beschermd door de Verenigde Staten. 
 

2p 24 Hieronder staan vier uitspraken over Duitsland in de periode 1918-1939: 
1 Duitsland kreeg van de Sovjetunie geld om het land weer op te bouwen. 
2 De Republiek van Weimar was een parlementaire democratie. 
3 Duitsland had weinig last van de economische crisis van 1929. 
4 De nationaal-socialisten vonden de Joden een minderwaardig ras. 

 Welke twee uitspraken zijn juist? 
 

Pagina: 134Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800013-1-721o 12 lees verder ►►►

1p 25 Uit een brief van een gemeentebestuur (1933): 
 

De gemeente wijst de arbeiders aan die voor de werkverschaffing in aanmerking komen, 
maar niet iedere werkloze arbeider wordt aangewezen.

 
Welke werkloze arbeiders kwamen wél voor werkverschaffing in aanmerking? 
A alleen arbeiders die hard konden werken 
B alleen christelijke arbeiders 
C alleen de arbeiders die heel arm waren 
D alleen jonge arbeiders 
 

2p 26 In mei 1940 brak in Nederland oorlog uit. 
Hieronder staan vier uitspraken over de meidagen van 1940: 
1 Engeland stuurde een groot leger naar Nederland in 1940. 
2 De koningin en de ministers vluchtten in 1940 naar Frankrijk. 
3 De Duitse soldaten hadden betere wapens dan de Nederlandse soldaten. 
4 Na 1940 wilde de koningin dat mensen in Nederland in het verzet zouden 

gaan. 
 Welke twee uitspraken zijn juist? 

 
1p 27 Bekijk onderstaande afbeelding. 

 
Omschrijving van een begrip: ‘Een land overwint door een verrassingsaanval en 
na een korte, hevige strijd een ander land’. 
Welk begrip past bij deze omschrijving? 
A Blitzkrieg 
B Koude Oorlog  
C mobilisatie 
D wereldoorlog 
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1p 28 Een Joodse man vertelt over zijn gevangenschap (1943): 
 

Als ik twintig adressen van onderduikers aan de Duitsers zou geven, mocht ik de 
gevangenis verlaten. Ook hoefde ik dan op straat mijn Jodenster niet meer te dragen. Ik 
heb dat geweigerd. Daarom werd ik doorgestuurd naar Westerbork.

 
Welke vraag kun je met behulp van de bron beantwoorden? 
A Hoeveel Joden zijn er door verraad naar Westerbork gestuurd? 
B Op welke manier kwamen de Duitsers aan de adressen van Joodse 

onderduikers? 
C Vervolgden de Duitsers ook al vóór de Tweede Wereldoorlog Joden? 
D Waar in Nederland lag het doorvoerkamp Westerbork? 
 

1p 29 Uit het dagboek van een piloot (1945): 
 

Ons commando bestaat uit drie speciaal voor dit doel uitgekozen superbommenwerpers. 
Twee van de drie bommenwerpers hebben geen bommen aan boord. Onze aanvoerder 
heeft een atoombom aan boord, de tweede die op Japan zal worden geworpen.

 
Wat was het gevolg van dit bombardement op Japan? 
A De Sovjetunie verklaarde de oorlog aan de Verenigde Staten. 
B De Sovjetunie wilde met de Verenigde Staten samenwerken. 
C Japan gaf zich over aan de Verenigde Staten. 
D Japan gooide uit wraak een atoombom op New York. 
 

1p 30 Uit een toespraak van Churchill (1946): 
 

Van Stettin tot Triëst is een IJzeren Gordijn neergelaten, dwars over het Europese land. 
Achter die lijn liggen alle landen van …………. . Al deze landen liggen binnen de 
Russische invloedssfeer en ze zijn allemaal verplicht om te doen wat de Sovjetunie wil.

 
Wat hoort op de stippellijn te staan? 
A Noord-Europa 
B Oost-Europa 
C West-Europa 
D Zuid-Europa 
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1p 31 Over een stad in Duitsland (1948-1949):  
 

Tijdens de blokkade van ………….., van juni 1948 tot mei 1949, stuurden de Verenigde 
Staten vliegtuigen met voorraden voor de bevolking. Elke drie minuten landde er een 
Amerikaans vliegtuig. 

 
Welke plaatsnaam hoort op de stippellijn te staan? 
A Berlijn 
B Hamburg 
C Keulen 
D München 
 

1p 32 Bekijk onderstaande afbeelding. 

 
Waarom werd de Berlijnse Muur gebouwd? 
A De Sovjetunie was bang dat de inwoners van Oost-Duitsland naar West-

Duitsland zouden vluchten. 
B De Sovjetunie wilde niet dat de inwoners van West-Duitsland de welvaart in 

Oost-Duitsland zouden zien. 
C De Verenigde Staten waren bang dat de inwoners van Oost-Duitsland naar 

West-Duitsland zouden vluchten. 
D De Verenigde Staten wilden niet dat de inwoners van West-Duitsland de 

welvaart in Oost-Duitsland zouden zien. 
 

2p 33 Na de val van de Berlijnse Muur kwam er een einde aan de Koude Oorlog. 
Hieronder staan vier uitspraken over het einde van de Koude Oorlog: 
1 De Berlijnse Muur viel in 1989.  
2 De Verenigde Staten wilden niet dat Duitsland werd herenigd. 
3 Gorbatsjov begon met hervormingen in de Sovjetunie. 
4 In 1990 was Roosevelt de leider van de Verenigde Staten. 

 Welke twee uitspraken zijn juist?  
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1p 34 Een wachttoren in het vroegere Oost-Duitsland. 

 
Veel inwoners van het tegenwoordige Berlijn willen niet dat deze wachttoren 
wordt verwijderd. 
Waarom willen ze dat niet? 
A Deze wachttoren is het teken van de vriendschap tussen Oost-Duitsland en 

West-Duitsland. 
B Deze wachttoren is tijdens de Koude Oorlog gebruikt en is daarom een 

belangrijk monument. 
C Deze wachttoren wordt sinds 1990 gebruikt om de Oost-Duitse legers tegen 

te houden. 
 

1p 35 In 1990 kwam er een einde aan de Koude Oorlog.  
 Is de wereld sinds het einde van de Koude Oorlog volgens jou veiliger of 

onveiliger geworden? Geef een politiek argument (dus geen emotioneel 
argument!). 

 
1p 36 Sinds 1 januari 2005 is er in Nederland een identificatieplicht. De politie mag 

personen ouder dan 14 jaar bij verdenking van een strafbaar feit vragen om een 
identificatiebewijs te laten zien. 
Wat is één van de bedoelingen van deze identificatieplicht? 
A Voorkomen dat er aanslagen gepleegd worden. 
B Voorkomen dat  veel Belgische vluchtelingen naar Nederland komen. 
C Voorkomen dat spionnen uit de Sovjetunie Nederland binnenkomen. 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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1p 37 Drie politieke leiders: 
 
1 Churchill is aan de macht in 
Engeland. 

 
 

2 Gorbatsjov is aan de macht in de 
Sovjetunie. 

 
 

3 Kennedy is aan de macht in de 
Verenigde Staten. 

 
 

 Zet de foto’s in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. 
Eerst ….., dan ….. en ten slotte ….. (vul nummers in). 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

800013-1-721o* 
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800013-1-721u 

Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2008 
 
 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 

tijdvak 1
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Staatsinrichting van Nederland 

 
 1 A B C D 

 
 2 A B C 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 Uitspraak …… en uitspraak …… (vul nummers in) zijn juist. 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C D 

 
 11 Uitspraak …… en uitspraak …… (vul nummers in) zijn juist. 

 
 12 A B C D 
 
 13 Ik ben ervoor dat Nederland een republiek wordt / een monarchie blijft (omcirkel 

je keuze), want 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
… ............................................................................. (geef een politiek argument) 
 

 14 Uitspraak …… en uitspraak …… (vul nummers in) zijn juist. 
 
 15 Uitspraak …… en uitspraak …… (vul nummers in) zijn juist. 
 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 18 persoon    vul nummer in 
 
advocaat    ..... 
 
officier van justitie  ..... 
 
rechter     ..... 
 
verdachte    ..... 

 
 

Historisch overzicht 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 
 24 Uitspraak …… en uitspraak …… (vul nummers in) zijn juist. 
 
 25 A B C D 

 
 26 Uitspraak …… en uitspraak …… (vul nummers in) zijn juist. 
 
 27 A B C D 

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 32 A B C D 

 
 33 Uitspraak …… en uitspraak …… (vul nummers in) zijn juist. 
 
 34 A B C 
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 35 Volgens mij is de wereld veiliger / onveiliger (omcirkel je keuze) geworden, 
omdat 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
… ............................................................................. (geef een politiek argument) 
 

 36 A B C 
 

 37 Eerst ……, dan …… en ten slotte …… (vul nummers in). 

einde  800013-1-721u* 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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800045-2-721o 

Examen VMBO-BB 

2008 
2 

 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
woensdag 18 juni

9.00 - 10.30
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Punt één: de 
leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal  worden 
door het  volk  gekozen, het 
volk  kiest ook  de leden der 

Provinciale  staten  en    
gemeenteraden 

Ontwerp voor 
een nieuwe grondwet 

Staatsinrichting van Nederland 
 

1p 1 Bekijk onderstaande afbeelding uit een stripboek over de Nederlandse 
geschiedenis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In welke grondwet werden rechtstreekse verkiezingen voor de Tweede Kamer 
voor het eerst mogelijk gemaakt? 
A in de Grondwet van 1815 
B in de Grondwet van 1848 
C in de Grondwet van 1917 
 

1p 2 Bekijk onderstaande afbeelding van minister-president Thorbecke. 

 
Waarom was Thorbecke een belangrijke politicus? 
A Hij maakte een grondwet die de koning meer macht gaf. 
B Hij maakte een grondwet die de koning minder macht gaf. 
C Hij zorgde voor de afschaffing van de kinderarbeid. 
D Hij zorgde voor de invoering van het algemeen kiesrecht. 
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2p 3 Een brief van Aletta Jacobs (1871). 
 

 
 
Dit is een gedeelte uit een brief van Aletta Jacobs. Zij vraagt aan de minister 
van Binnenlandse Zaken of zij mag studeren aan de Rijksuniversiteit van 
Groningen. 
Vier uitspraken over Aletta Jacobs: 
1 Aletta Jacobs had toestemming van de minister nodig, omdat vrouwen niet 

mochten studeren. 
2 Aletta Jacobs kreeg geen toestemming van de minister om te studeren en 

bleef de rest van haar leven huisvrouw. 
3 Aletta Jacobs mocht gaan studeren en werd daarna de eerste vrouwelijke 

huisarts. 
4 Aletta Jacobs was een uitzondering, want de meeste vrouwen waren niet 

slim genoeg om te studeren. 
 Welke twee uitspraken zijn juist? 
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dankbare hulde van 
katholiek nederland 

1p 4 Bekijk onderstaande afbeelding van een standbeeld van een politicus. 

 
Het beeld is een geschenk van de katholieke bevolkingsgroep, omdat de 
politicus voor deze groep mensen veel heeft gedaan. 
Welke politicus is hier afgebeeld? 
A Kuyper 
B Schaepman 
C Thorbecke 
D Troelstra 
 

1p 5 Uit een liedje over de politicus Abraham Kuyper: 
 

Al drinkt hij ook jenever thuis    Al gaat hij ook naar Zwitserland 
Al wordt hij ook komiek     Met de een of andere vrouw 
Al gaat hij naar het gekkenhuis   Al gaat hij naar de Noordpool toe 
Door al zijn politiek      Wij blijven Kuyper trouw! 
 

In dit liedje wordt de groep waartoe Kuyper behoort bespot. 
Welke bevolkingsgroep wordt in dit liedje bespot? 
A de feministen 
B de katholieken 
C de liberalen 
D de protestanten 
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1p 6 Bekijk onderstaande afbeelding van een Nederlandse politicus (rond 1910). 

 
Van de politicus op de afbeelding is het volgende bekend: 
− Hij is advocaat geweest in Leeuwarden. 
− Hij heeft samen met anderen een arbeiderspartij opgericht, de SDAP 

(Sociaal-Democratische Arbeiders Partij). 
− Hij is lid geweest van de Tweede Kamer. 
− Hij riep in 1918 de arbeiders op de macht over te nemen in Nederland. 
Wie was deze politicus? 
A Domela Nieuwenhuis 
B Drees 
C Thorbecke 
D Troelstra 
 

1p 7 Lees onderstaande tekst. 
 

Koningin Juliana verbaasde aan het begin van de jaren vijftig veel mensen met haar 
toespraken over vrede. Zelfs de Nederlandse ministers waren verbaasd.  
 

De koningin had iets gedaan wat niet mocht. 
Wat had koningin Juliana niet mogen doen? 
A Haar toespraken door anderen laten schrijven. 
B Haar toespraken houden zonder toestemming van de ministers. 
C Haar toespraken in het openbaar houden. 
D Teksten van ministers gebruiken in haar toespraken. 
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1p 8 Bekijk onderstaande afbeelding. 

 
Koningin Juliana ontvangt het kabinet Van Agt (1977). 
 
Waarom gaan de ministers aan het begin van hun regeerperiode op bezoek bij 
de koningin? 
A De koningin benoemt de ministers van een nieuw kabinet. 
B De koningin krijgt van de ministers te horen wat zij moet doen. 
C De koningin verdeelt de ministers over de ministeries. 
D De koningin vertelt elke minister wat hij/zij moet doen. 
 

1p 9 Bekijk onderstaande afbeelding. 

 
Protestmars van scholieren en leraren tegen het beleid van minister Rita 
Verdonk (2006). 
 
In Nederland mag je protestmarsen houden tegen het beleid van ministers. 
Welk grondrecht hoort bij het houden van een protestmars? 
A het recht op onderwijs 
B het recht tot betoging 
C vrijheid van drukpers 
D vrijheid van godsdienst 
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1p 10 In de grondwet staat hoe een wet moet worden gemaakt. 
Bij wie moet de regering een wetsvoorstel indienen ter bespreking? 
A de ombudsman 
B de rechtbank 
C het koningshuis 
D het parlement 
 

2p 11 Hieronder staan zes uitspraken over de staatsinrichting van Nederland: 
1 De RKSP was een partij die opkwam voor de gereformeerde arbeiders. 
2 De Tweede Kamer telt twee keer zo veel leden als de Eerste Kamer. 
3 Een rechter hoeft zich niet aan de wet te houden als hij die wet oneerlijk 

vindt. 
4 Het kabinet moet de koningin toestemming vragen voor belastingverhoging. 
5 Vrijheid van godsdienst staat in de Nederlandse grondwet. 
6 Vrouwen mogen volgens de wet slechter betaald worden als ze hetzelfde 

werk doen als mannen. 
 Welke twee uitspraken zijn juist? 

 
1p 12 Een gemeentebestuur heeft aan de inwoners gevraagd of ze extra belasting 

wilden betalen om een natuurbad open te houden. De inwoners hebben hierover 
toen gestemd. 
Welk begrip hoort hierbij? 
A prijsvraag 
B rechtszaak 
C referendum 
D sollicitatiebrief 
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2p 13 Bekijk onderstaande verkiezingsposters (2006). 

 
Vier uitspraken over Tweede Kamerverkiezingen: 
1 Bij verkiezingen voor de Tweede Kamer stem je op een persoon. 
2 Een partij die wil regeren moet minstens de helft van de stemmen krijgen. 
3 Om te mogen stemmen, moet je 21 jaar of ouder zijn. 
4 Na hooguit vier jaar wordt weer een nieuwe Tweede Kamer gekozen. 

 Welke twee uitspraken zijn juist? 
 

2p 14 Nederland is een rechtsstaat. Dat betekent onder andere dat de burgers worden 
beschermd tegen de overheid als die overheid zich niet aan de wet houdt. 
Hieronder staan vier uitspraken over de Nederlandse rechtsstaat: 
1 Rechters in Nederland moeten verdachten straffen als de overheid dat wil. 
2 In Nederland mag je alleen discrimineren als de overheid toestemming geeft. 
3 Ministers, kamerleden en ambtenaren moeten zich aan de wetten houden. 
4 Wie kritiek heeft op de regering hoeft niet bang te zijn dat hij/zij daarvoor 

wordt gestraft. 
 Welke twee uitspraken zijn juist? 
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1p 15 Lees onderstaande tekst. 
 

In Zeeland is een basisschool op een lijst met zeer zwakke scholen gezet. Dat heeft  
de schoolinspecteur gedaan. De school krijgt twee jaar de tijd om zaken te verbeteren. 
Als dat niet lukt, worden er maatregelen genomen. De school krijgt dan bijvoorbeeld  
geen geld meer. "De school sluiten kan niet", zegt de inspecteur. "Dat kan zelfs de 
minister van onderwijs niet". 

 
Volgens welk grondrecht kan de school niet worden gesloten? 
A vrijheid van godsdienst 
B vrijheid van meningsuiting 
C vrijheid van onderwijs 
D vrijheid van vereniging 
 

1p 16 Lees onderstaande tekst. 
 

Frankrijk is een republiek met een gekozen president als staatshoofd. Er zijn Fransen  
die willen dat hun land een monarchie wordt met een koning(in) als staatshoofd, zoals 
bijvoorbeeld in Nederland, België of Engeland. Een koning of koningin wordt opgevolgd 
door de oudste zoon of dochter. 

 
 Waar ben jij voor: dat Nederland een republiek wordt met een gekozen 

president of dat het een monarchie blijft met een koning(in) als 
staatshoofd? Geef een politiek argument (dus geen emotioneel argument!). 

 
1p 17 Lees onderstaande tekst. 

 
Tijdens een alcoholcontrole wordt eerst een burgemeester en even later een 
buschauffeur door de politie aangehouden. Beide mannen hebben te veel alcohol 
gedronken en moeten voor de rechter verschijnen. Op bevel van de minister van Justitie 
krijgt de burgemeester geen straf. De buschauffeur moet zijn rijbewijs inleveren. 
 

Kan deze situatie zich in Nederland voordoen? 
A Ja, want een rechter moet doen wat de minister van Justitie zegt. 
B Ja, want voor een burgemeester gelden andere wetten dan voor een 

buschauffeur. 
C Nee, want de rechters zijn onafhankelijk. 
D Nee, want een burgemeester mag niet door de politie worden aangehouden.  
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2p 18 Hieronder staan vier beweringen over de gang van zaken tijdens een 
Nederlandse rechtszaak: 
1 De advocaat probeert de schuld van de verdachte te bewijzen. 
2 De jury geeft aan welke straf iemand verdient. 
3 De officier van justitie eist een straf voor de verdachte. 
4 De rechter bepaalt of een verdachte schuldig of onschuldig is. 

 Welke twee beweringen zijn juist? 
 
 

Historisch overzicht 
 

1p 19 Twee uitspraken uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog: 
 

 uitspraak 1 
Het is een groot gevaar voor onze beschaving. Het wordt ……. genoemd. Het komt 
telkens terug en leidt tot oorlog. Als mensen hun eigen land het beste vinden, is dat  
slecht voor de wereld. 
 
uitspraak 2 
Legers worden alleen maar sterker gemaakt om ze ook daadwerkelijk te gebruiken.  
Dit wordt ……. genoemd en kan alleen maar tot oorlog leiden.  
 

In elke uitspraak staat een oorzaak van de Eerste Wereldoorlog. 
Welk woord moet op de stippellijn bij uitspraak 1 worden ingevuld en welk woord 
bij uitspraak 2? 
A In uitspraak 1 economische crisis; in uitspraak 2 militarisme. 
B In uitspraak 1 economische crisis; in uitspraak 2 terrorisme. 
C In uitspraak 1 nationalisme; in uitspraak 2 militarisme. 
D In uitspraak 1 nationalisme; in uitspraak 2 terrorisme. 
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1p 20 Bekijk onderstaande afbeelding. 

 
In 1914 was in alle oorlogvoerende landen het enthousiasme voor de oorlog erg 
groot. Veel mannen meldden zich vrijwillig bij het leger. 
Waarom meldden de mannen zich vrijwillig? 
A Er was in alle landen grote angst om overwonnen te worden door de vijand. 
B Veel mensen verwachtten dat de oorlog kort zou duren en succesvol zou 

verlopen. 
C Veel mensen waren bang dat de Verenigde Staten zich met de oorlog 

zouden gaan bemoeien. 
 

1p 21 Belgische vluchtelingen zongen in 1914: 
 

Ik kon het in huis niet meer houden. 
‘k Ben toen de straat opgegaan. 
Daar zag ik veel mensen sjouwen 
Met pakjes op Holland aan. 
 
 

‘k heb toen mijn kleren genomen 
Wij zijn toen meegegaan 
En toen samen 
Bij Holland gekomen 
Ach Holland neemt gij ons aan? 
 

In de laatste regel wordt gevraagd of Nederland vluchtelingen wil opnemen. 
Hoe reageerde Nederland op dit verzoek? 
A De vluchtelingen moesten direct doorreizen naar de Verenigde Staten of 

Duitsland. 
B De vluchtelingen werden bij de grens tegengehouden en direct 

teruggestuurd. 
C De vluchtelingen werden in vluchtelingenkampen opgevangen. 
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1p 22 Welk land was een bondgenoot van Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog? 
A Engeland 
B Oostenrijk-Hongarije 
C Rusland 
D Zwitserland 
 

1p 23 Nederlandse en Duitse militairen aan de Duits-Nederlandse grens (jaarwisseling 
1914-1915). 
 

 
 
Op het bord staat: 

               vertaling: 
   Wir halten hier bei Tag und Nacht       (Wij houden hier dag en nacht 

    An der Grenze treue Wacht                 aan de grens trouw de wacht) 
    Suderwick     1914-1915 
    Dinxperlo 

 
Waarom vochten deze militairen niet met elkaar? 
A Omdat de Eerste Wereldoorlog nog moest beginnen. 
B Omdat Duitsland en Nederland bondgenoten waren. 
C Omdat Nederland neutraal was. 
D Omdat op feestdagen niet gevochten werd. 
 

2p 24 Hieronder staan vier uitspraken over Duitsland in de periode 1918-1939: 
1 Na de Eerste Wereldoorlog moest Duitsland gebied afstaan aan Frankrijk. 
2 De Republiek van Weimar was een dictatuur.  
3 Hitler trok zich niets aan van de Vrede van Versailles. 
4 De economische crisis van 1929 werd veroorzaakt door Duitsland. 

 Welke twee uitspraken zijn juist? 
 

Pagina: 155Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800045-2-721o 13 lees verder ►►►

1p 25 Uit een brief van een gemeentebestuur (1934): 
 

De gemeente zal deze groep werklozen geen steun meer geven. De gemeente zal dit 
ook doorgeven aan andere organisaties voor armen. Niemand zal deze arbeiders dan 
nog geld geven. 
 

Waarom wilde de gemeente geen steun meer geven aan deze groep werklozen? 
A Omdat ze de gemeente niet hadden bedankt. 
B Omdat ze eerder hadden gestaakt. 
C Omdat ze van geloof waren veranderd. 
D Omdat ze ziek waren geworden. 
 

2p 26 In mei 1940 brak in Nederland de oorlog uit. 
Hieronder staan vier uitspraken over de meidagen in 1940: 
1 De koningin en de ministers vluchtten in 1940 naar Engeland. 
2 Het Nederlandse leger kon het Duitse leger niet tegenhouden. 
3 De Verenigde Staten stuurden een groot leger naar Nederland. 
4 Het Duitse leger bezette in mei 1940 Nederland na een wekenlange strijd. 

 Welke twee uitspraken zijn juist? 
 

1p 27 Oprukkende Duitse militairen in 1940. 

 
Welke omschrijving past bij het begrip ‘Blitzkrieg’? 
A Er ontstaat een oorlog na een lange voorbereiding. 
B Er ontstaat een oorlog zonder dat iemand het zag aankomen. 
C Het na een korte, hevige strijd verslaan van een land. 
D Het na een lange, hevige strijd verslaan van een land. 
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1p 28 Een gesprek tijdens de bezetting (1943): 
 

Verrader:  Dit is een Joods kind en het woont bij jou in huis. Het moet met mij mee. 
Boerin:  Dat gebeurt niet. 
Verrader:  Jij wilt zeker liever een overvalwagen voor de deur? 
Boerin:  Dat is voor mij geen schande. 
Verrader:  Mijn hart breekt als ik een overvalwagen moet vragen. 
Boerin:  Welnee, anders zou je het niet doen. 
Verrader:  Dit kind is nu een Jodenjong. Later wordt hij een Jood en dan hebben we  
   er alleen maar last van. 
 

Welke vraag kun je met behulp van de bron beantwoorden? 
A Hadden veel Nederlanders onderduikers in huis? 
B Hoe dachten verraders over Joden? 
C Wat voor mensen werden verrader? 
D Werden Joden altijd opgehaald met een overvalwagen? 
 

1p 29 Lees onderstaand verslag uit Nagasaki en bekijk de foto van een bijzonder 
bombardement (1945): 
 

Eerst werd de bevolking overweldigd door een grote explosie. Daarna zag iedereen een 
heldere flits. Sommigen meldden dat de aarde een fel rode kleur had aangenomen. 
Boven de stad hing een wolk in de vorm van een paddenstoel. Alles in de buurt van de 
explosie was direct vernietigd. 

 

 
 
Welke gebeurtenis wordt in dit verslag beschreven en is op de foto te zien? 
A De aanval van Japan op Pearl Harbor. 
B De ontploffing van een atoombom gegooid door de Verenigde Staten. 
C De ontploffing van een opslagplaats voor munitie. 
D Een aanval met gifgas van soldaten uit de Verenigde Staten.
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1p 30 Bekijk onderstaande afbeelding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat hoort op de stippellijn te staan? 
A invloedssferen 
B Koude Oorlog 
C Marshallplan 
D vrije verkiezingen 
 

1p 31 Een spotprent over Berlijn (direct na de Tweede Wereldoorlog). 

 
Op de spotprent staan de ministers van de Sovjetunie, Engeland, Verenigde 
Staten en Frankrijk. 
Door welke gebeurtenis direct na de Tweede Wereldoorlog werden de grote 
landen ziek van Berlijn? 
A De bouw van de Berlijnse Muur door de Verenigde Staten. 
B De val van de Berlijnse Muur na een opstand in West-Berlijn. 
C De verdeling van Berlijn door de geallieerden. 
D De verovering van Berlijn door de Verenigde Staten. 
 

Me t … … … … …. . … … wo r d t  b e d o e l d  d a t  e r  t u s s e n  t we e  
 l a n d e n  h e e l  v e e l  s p a n n i ng  i s .  Z e  h e b b e n  we l  r u z i e ,   
m a a r  h e t  k om t  n o g  n e t  n i e t  t o t  v e c h t e n .  

En als  ze toch geweld gebru iken doen ze het  n iet  d i rec t ,  maar  
v ia k le inere land jes zoals  in  di t  geval  Korea 
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1p 32 Bekijk onderstaande afbeelding. 

 
Oost-Duitse soldaten houden de wacht bij de bouw van de Berlijnse Muur 
(1961). 
Waarom hielden deze soldaten de wacht tijdens de bouw van de Muur? 
A De Amerikanen wilden helpen bij het bouwen van de Muur. 
B De Russen wilden niet dat deze muur werd gebouwd. 
C Inwoners van Oost-Duitsland wilden vluchten naar West-Duitsland. 
D Inwoners van West-Duitsland wilden vluchten naar Oost-Duitsland. 
 

2p 33 Na de val van de Berlijnse Muur kwam er een einde aan de Koude Oorlog.  
Hieronder staan vier uitspraken over het einde van de Koude Oorlog: 
1 Bij de val van de Berlijnse Muur werd weinig geweld gebruikt.  
2 De Sovjetunie viel uit elkaar in verschillende landen. 
3 In 1990 was Chroestsjov leider van de Sovjetunie. 
4 In alle Oost-Europese landen bleef de communistische partij de baas. 

 Welke twee uitspraken zijn juist? 
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Vertaling:   controlepost  van  het Amerikaanse leger 

1p 34 Een oude Amerikaanse legerpost. 
 

 
Jaarlijks komen veel toeristen naar deze vroegere legerpost kijken.  
Waarom doen ze dat? 
A Omdat deze plek een herinnering is aan de Februaristaking. 
B Omdat deze plek een herinnering is aan de Holocaust. 
C Omdat op deze plek de grens was tussen Oost- en West-Berlijn. 
D Omdat op deze plek tijdens de Koude Oorlog is gevochten. 
 

1p 35 Sinds 2001 voert een aantal landen een strijd tegen het terrorisme. Nederland 
doet ook mee aan deze strijd. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid van 
Nederland. 

 Is Nederland door mee te doen aan de strijd tegen het terrorisme volgens 
jou veiliger of onveiliger geworden? Geef een politiek argument (dus geen 
emotioneel argument!). 

 
1p 36 De politie heeft sinds 2001 steeds meer mogelijkheden om mensen te fouilleren, 

af te luisteren en op te pakken. 
Wat is één van de redenen om de politie meer bevoegdheden te geven? 
A In Nederland kan misschien een terroristische aanslag gepleegd worden. 
B Spionnen uit de Verenigde Staten moeten worden opgepakt. 
C Veel vroegere communistische leiders zijn naar Nederland gevlucht. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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1p 37 Drie Nederlandse koninginnen: 
 
1. Wilhelmina 

 

2. Beatrix 

 

 
3. Juliana 

 
 

 Zet de foto’s in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. 
Eerst ….., dan ….. en ten slotte ….. (vul nummers in). 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

800045-2-721o* einde  
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800045-2-721u 

Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2008 
 

 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat ________________________________ Kandidaatnummer _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

tijdvak 2

 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

tijdvak 2
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Staatsinrichting van Nederland 

 
 1 A B C 

 
 2 A B C D 

 
 3 Uitspraak …… en uitspraak …… (vul nummers in) zijn juist. 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C D 

 
 11 uitspraak …… en uitspraak …… (vul nummers in) zijn juist. 

 
 12 A B C D 

 
 13 uitspraak …… en uitspraak …… (vul nummers in) zijn juist. 

 
 14 uitspraak …… en uitspraak …… (vul nummers in) zijn juist. 

 
 15 A B C D 

 
 16 Ik ben ervoor dat Nederland een republiek wordt / een monarchie blijft (omcirkel 

je keuze), want 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
…........................................................................... (geef een politiek argument) 
 

 17 A B C D 
 

 18 bewering …… en bewering …… (vul nummers in) zijn juist. 

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of
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Historisch overzicht 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 
 24 uitspraak …… en uitspraak …… (vul nummers in) zijn juist. 

 
 25 A B C D 

 
 26 uitspraak …… en uitspraak …… (vul nummers in) zijn juist. 

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 32 A B C D 

 
 33 uitspraak …… en uitspraak …… (vul nummers in) zijn juist. 

 
 34 A B C D 

 
 35 Volgens mij is Nederland veiliger / onveiliger (omcirkel je keuze) geworden, 

omdat 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
…........................................................................... (geef een politiek argument) 
 

 36 A B C 
 

 37 Eerst ……, dan …… en ten slotte …… (vul nummers in). 
 
 

einde  einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

800045-2-721b* 800045-2-721u* 
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700013-1-732o 

Examen VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 24 mei
11.30 - 13.00 uur
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Staatsinrichting van Nederland 
 

1p 1 Een Koninklijk Besluit van koning Willem II over de grondwetsherziening (1848). 

 
In 1848 werd de grondwet veranderd. 
Welk nieuw grondrecht werd in de grondwet opgenomen? 
A het recht om een vereniging op te richten en vergaderingen te houden 
B het recht op een gelijke behandeling voor mannen en vrouwen 
C het recht op een goed leven voor rijke en arme mensen 
 

1p 2 Welke bewering over het kiesrecht tussen 1850 en 1900 is juist? 
A Alleen de arbeiders bleven om het kiesrecht vragen. 
B Alleen de vrouwen bleven om het kiesrecht vragen. 
C Steeds meer mensen kregen het kiesrecht. 
D Steeds minder mensen kregen het kiesrecht. 
 

1p 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Schrijf kort op wat deze vrouwen wilden bereiken. 
 

1p 4 Voor één van de onderstaande groeperingen was emancipatie rond 1900 niet 
het belangrijkste doel. 
Welke groepering is dat? 
A feministen 
B liberalen 
C rooms-katholieken 
D socialisten 
 

2p 5 Geef per uitspraak aan of die hoort bij de socialisten of bij de confessionelen. 
1 Zij komen vooral op voor de belangen van de arbeiders.  
2 Zij zijn verdeeld in twee groepen: katholieken en protestanten. 
3 Zij zijn voorstanders van christelijke politiek. 
4 Zij willen een maatschappij waarin iedereen gelijk is. 
 

Pagina: 166Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700013-1-732o 3 lees verder ►►►

2p 6 Vier tekeningen over het vrouwenkiesrecht. 
 
tekening 1 (1918)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tekening 2 (1916) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rijke vrouw zegt tegen de twee arbeidersvrouwen: “Ik ben er niet tegen dat 
jullie kiesrecht krijgen, maar pas als jullie hebben geleerd hoe je het moet 
gebruiken”. 
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tekening 3 (1893) 
De vrouw erkent dat de man de baas is. 
 

 
 
tekening 4 (1908) 

 
 Welke twee tekeningen zijn spotprenten?  
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1p 7 Zetelverdeling na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2003. 
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Waarom is het in Nederland nog nooit voorgekomen dat een regering gevormd 
werd door één partij? 
A Omdat de regering moeilijk kan regeren als zij niet kan steunen op een 

meerderheid in de Tweede Kamer. 
B Omdat geen enkele partij het aandurft het land alléén te regeren. 
C Omdat het niet democratisch is als één partij met meer dan 75 zetels de 

macht heeft. 
D Omdat in de grondwet staat dat iedereen gelijk is, dus hebben alle partijen 

evenveel macht. 
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1p 8 De Eerste Kamer aan het werk. 

 
 
De Tweede Kamer aan het werk. 

 
Iemand zegt: “De Tweede Kamer is belangrijker dan de Eerste Kamer.” 
Welk argument kan hij hiervoor gebruiken? 
A De Tweede Kamer bestond eerder dan de Eerste Kamer. 
B De Tweede Kamer heeft de helft minder leden dan de Eerste Kamer. 
C De Tweede Kamer heeft meer bevoegdheden dan de Eerste Kamer. 
D De Tweede Kamerleden zijn ouder, meer ervaren en daardoor wijzer. 
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2p 9 Uit een levensbeschrijving van een Tweede Kamerlid: 
 

 Het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) vroeg de minister van Onderwijs om een 
wet. Deze wet zou alle middelbare scholen moeten verplichten een leerlingenstatuut op 
te stellen. Dat is een document met alle rechten en plichten van leerlingen. De minister 
weigerde. Toen vroeg het LAKS hulp aan een lid van de Tweede Kamer. Hij diende in 
1989 een wetsvoorstel in. Na enkele aanpassingen door de Tweede Kamer werd het 
voorstel aangenomen. Voortaan moest iedere middelbare school een leerlingenstatuut 
hebben.

 
Hieronder staan vier rechten van de Tweede Kamer. 
1 het budgetrecht  
2 het recht van amendement 
3 het recht van enquête 
4 het recht van initiatief 

 Van welke twee rechten maakte de Tweede Kamer in deze tekst gebruik? 
 

1p 10 Bekijk onderstaande tekening. 

 
Waarmee is het leerlingenstatuut (= een reglement voor leerlingen) van een 
school te vergelijken? 
A met de grondwet 
B met de rechtspraak 
C met de regering 
D met de verkiezingen 
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2p 11 In Nederland hebben we naast de grondwet ook wetboeken. 
 Geef per onderwerp aan of dit in de grondwet thuis hoort of in een wetboek. 

1 de maximumsnelheid voor motorvoertuigen op snelwegen 
2 de wijze waarop het bestuur in Nederland geregeld is  
3 de straf voor het beroven van een bank  
 

1p 12 Vergadering van de Tweede Kamer (2005). 

 
Nederland is een parlementaire democratie. 
Wat betekent dit? 
A De burgers kiezen een volksvertegenwoordiging die namens hen besluiten 

neemt. 
B Een besluit is pas geldig als het hele parlement het er mee eens is. 
C Het land wordt niet bestuurd door een regering maar door alle burgers. 
 

2p 13 Een rechtbank aan het werk. 

 
Invultekst over de rechtsstaat: 
Nederland is een rechtsstaat. Dat wil zeggen dat niet alleen de burgers maar 
ook de rechters en bestuurders zich moeten houden aan de ..(a).. .  
Er is sprake van onafhankelijke ..(b).. . 
De burgers worden beschermd tegen onrechtmatige acties van de ..(c).. . 

 Vul de onderstaande begrippen op de juiste plaats in. Let op! Elk begrip 
mag maar één keer worden gebruikt. 

1 overheid  
2 rechtspraak  
3 wet 
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2p 14 De dieren in de tekeningen stellen mensen voor. 
 
tekening 1        tekening 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkele grondrechten: 
a het recht om volksvertegenwoordigers te kiezen  
b het recht op een eerlijk proces  
c het recht op vrijheid van meningsuiting 

 Geef per tekening aan welk grondrecht wordt geschonden. Let op! Er blijft één 
grondrecht over. 

 
1p 15 Informatie van de website van Amnesty International: 

 
Geef je op voor het Jongeren Actienetwerk! 
 
In veel landen kun je maar beter je mond houden als je het ergens niet mee eens bent. 
De kans dat je in een cel belandt of gemarteld wordt, is vaak te groot om het risico te 
nemen. Toch zijn er ook in die landen jongeren die weigeren om hun mond te houden.  
Als zij gearresteerd worden, komt Amnesty International in actie. 
 
Help Amnesty daarbij en geef je op voor het Jongeren Actienetwerk. Als lid van het 
netwerk krijg je iedere maand per post of e-mail een schrijfactie toegestuurd. Met jouw 
brief of e-mail protesteer je tegen de onrechtvaardige behandeling van jongeren.

 
 Is het in Nederland gevaarlijk om mee te doen aan een actie van Amnesty 

International? Verklaar je antwoord. 
 

2p 16 Enkele krantenkoppen: 
1 Duitse bezetter schendt de Nederlandse grondrechten.  
2 Nieuwe partij opgericht: de arbeiders organiseren zich in de SDAP.  
3 Onrust in Den Haag: demonstranten eisen algemeen kiesrecht.  
4 Verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar 18 jaar! 

 Geef per krantenkop aan of deze hoort in de periode 1848-1916 of in de 
periode 1917-1990. 
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De koloniale relatie Indonesië - Nederland 
 

1p 17 Lees onderstaande tekst. 
 

De Nederlandse koning Willem I is rond 1820 erg ontevreden over de toestand van de 
Nederlandse handel en nijverheid. De koning besluit hier wat aan te doen. Hij zorgt voor 
de oprichting van een nieuw bedrijf, dat ervoor moet zorgen dat de handel en nijverheid 
meer winst opleveren. Dit bedrijf speelt later een grote rol in het Cultuurstelsel, want het 
moet de producten uit Indonesië in Europa verkopen.

 
Wat is de naam van het bedrijf dat koning Willem I oprichtte? 
A Agrarische Handelsorganisatie  
B Bank van Nederland en overzeese gebiedsdelen  
C Indonesische Boerencoöperatie  
D Nederlandse Handelmaatschappij  
 

1p 18 Verbouw van rijst op Java (rond 1850). 

 
Welke uitspraak past bij de afbeelding? 
A Dankzij Nederlandse hulp kunnen Javaanse boeren met moderne machines 

rijst verbouwen. 
B De dorpsbewoners werken samen bij het planten en oogsten van de rijst. 
C De Ethische Politiek verplicht de dorpsbewoners rijst te verbouwen voor de 

export. 
 

2p 19 Hieronder staan vier zinnen die samen een verhaal vormen over het 
Cultuurstelsel. 
1 Gouverneur-generaal Van den Bosch bedacht rond 1830 een plan waardoor 

Nederland geld aan Indonesië zou verdienen. 
2 Van den Bosch vroeg Javaanse boeren of ze al hun producten voor een 

goede prijs aan Nederland wilden verkopen. 
3 De Javaanse vorsten kregen ook een deel van de winst. 
4 Het plan van Van den Bosch werd 'Reddingsplan Indonesië' genoemd. 

 Geef per zin aan of deze juist of onjuist is. 
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1p 20 Vier zinnen over de invoering van het Cultuurstelsel. 
1 Het verbouwen van indigo kostte de boeren veel tijd.  
2 De bevolking had te weinig voedsel, er ontstond hongersnood.  
3 Het gevolg was dat de opbrengst van de rijstvelden steeds minder werd.  
4 Daardoor konden de boeren te weinig rijst planten. 

 Zet de zinnen in de juiste volgorde. 
 

1p 21 Uit het boek 'Max Havelaar' van de schrijver Multatuli: 
 

Mijnheer Slotering, de assistent van de resident, was gestorven. De volgende dag riep  
de Indonesische vorst het volk op om zijn rijstvelden te bewerken. Hij eiste drie keer 
zoveel mensen als mocht volgens de regels voor herendiensten. En zonder ze te  
betalen!

 
Welke vraag kun je met behulp van deze tekst beantwoorden? 
A Hoeveel boeren werkten er op een rijstveld? 
B Moest het volk herendiensten verrichten voor de Indonesische vorst? 
C Wie was de opvolger van mijnheer Slotering? 
 

1p 22 Uit een Nederlands boek (1998): 
 

Het Cultuurstelsel werkte als een goed lopende klok. Java werd één grote plantage.  
De winst die naar Nederland werd overgemaakt liet een sterke groei zien.

 
Hoe werd de winst genoemd die naar Nederland werd overgemaakt? 
A batig slot 
B cultuurprocenten 
C landrente 
D plantloon 
 

1p 23 Welke bewering over Indonesië is juist? 
A Indonesië bestaat uit vijf eilanden. 
B Indonesië hoort bij het werelddeel Afrika. 
C Indonesië is een land dat in de tropen ligt. 
D Indonesië is twee keer zo groot als Nederland. 
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1p 24 Mannen aan het werk op een rubberplantage. 

 
Welke uitspraak hoort bij deze foto? 
A Tijdens de periode van het Cultuurstelsel bestond dit werk niet, omdat er 

toen geen plantages in Indonesië waren. 
B Tijdens de periode van het Cultuurstelsel werd dit werk door Nederlanders 

gedaan, omdat Indonesiërs niet op plantages mochten werken. 
C Na de periode van het Cultuurstelsel kwam dit werk niet meer voor in 

Indonesië. Alle rubberplantages werden opgeheven. 
D Na de periode van het Cultuurstelsel werd dit werk ook gedaan op 

particuliere plantages in Indonesië. 
 

1p 25 Uit een verhaal over Indonesië: 
 

Omstreeks 1865 was er een planter, die het leven van arme landbouwers probeerde  
te verbeteren. Hij heeft ook scholen gesticht en gezorgd voor leerboeken.

 
De Nederlandse regering ging vanaf 1900 de Indonesische bevolking  op 
dezelfde manier helpen als de planter in het verhaal. 
Welk begrip hoort hier bij? 
A cultuurstelsel 
B ethische politiek 
C leerplicht 
D nationalisme 
 

1p 26 Op Sumatra werden tabaksplantages aangelegd. Omdat het eiland dunbevolkt 
was, werden er arbeiders uit China en Maleisië gehaald. Zij kregen een contract 
voor drie jaar. Wie zich niet aan het contract hield, kreeg lijfstraffen van de 
planter. Wie vluchtte, werd door de politie opgepakt en teruggebracht. 
Hoe werd deze groep arbeiders genoemd? 
A horigen 
B koelies 
C lijfeigenen 
D slaven 
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1p 27 Uit een brief die geschreven is aan een Nederlandse ambtenaar in Indonesië 
(1876): 
 

Het is goed als Indonesië ooit een onafhankelijk land wordt. Maar het land moet daarbij 
wel geholpen worden, anders loopt het slecht af. Dan blijft er niets van Indonesië over.

 
Welke uitspraak naar aanleiding van deze brief is juist? 
A Indonesië bleef nog tientallen jaren een kolonie. 
B Indonesië is nog steeds een kolonie. 
C Indonesië is vlak nadat deze brief was geschreven onafhankelijk geworden. 
 

1p 28 In een woordenboek staat de volgende omschrijving: 
Plantage 
1 een terrein in de tropen, waar katoen, koffie enz. verbouwd wordt  
2 beplanting 

 Hoe wordt de eigenaar van een plantage genoemd?  
 

1p 29 Van Heutsz, gouverneur-generaal in Indonesië van 1904 tot 1909. 

 
In Coevorden staat dit borstbeeld van Van Heutsz. Van Heutsz is in Coevorden 
geboren. In de jaren zestig is dit beeld een paar keer met verf beklad. 
Waarom werd het beeld met verf beklad? 
A Omdat het beeld niet in Coevorden hoort maar in Atjeh, want daar is hij nog 

steeds een held. 
B Omdat onder leiding van Van Heutsz veel Indonesiërs zijn gedood tijdens de 

Atjeh-oorlog. 
C Omdat Van Heutsz de oorlog in Atjeh had verloren. 
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1p 30 Spoorbrug over een rivier op Java (1910). 

 
Welke uitspraak past bij de afbeelding? 
A Doordat het hoger onderwijs in Indonesië verbeterde, gingen Indonesische 

ingenieurs spoorbruggen bouwen. 
B Nadat Nederland in grote delen van Indonesië de baas was geworden, werd 

de infrastructuur verbeterd. 
C Omdat veel Indonesiërs steeds rijker werden, zochten ze projecten om geld 

mee te verdienen. 
 

1p 31 Reclameplaat om jongens op te roepen in het leger te gaan (1912). 

 
Welke bewering over het KNIL is juist? 
A Het KNIL bestond alleen uit dienstplichtige soldaten. 
B Het KNIL bestond alleen uit Indonesische soldaten. 
C Het KNIL was opgericht om de orde te handhaven in Indonesië. 
D Het KNIL was opgericht om Indonesië te beschermen tegen Nederland. 
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1p 32 Uit een lied: 
 
Indië blijft bij Holland, onverbreekbaar is de band 
Die door de tijd gesmeed is met het grote wonderland 
De vrucht van eeuwen energie zal niet verloren gaan 
De Nederlandse leeuw zal op zijn rechten blijven staan
 
In welke periode is dit lied gemaakt? 
A 1930-1940 
B 1950-1960 
C 1970-1980 
 

2p 33 Invultekst over het nationalisme in Indonesië: 
Indonesië werd in de Tweede Wereldoorlog bezet door de ..(a).. . 
Bij de ..(b).. groeide het gevoel dat ze zelf hun land konden besturen, 
want zij hadden gezien dat de ..(c)... verslagen konden worden. 

 Vul de namen van onderstaande volken op de juiste plaats in. Let op! Elk 
volk mag maar één keer gekozen worden. 

− Indonesiërs 
− Japanners 
− Nederlanders 
 

1p 34  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke naam moet op de stippellijn staan? 
A Hatta 
B Multatuli 
C Soeharto 
D Soekarno 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 35 Japans gevangenkamp in Indonesië tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 
Welke uitspraak is juist? 
A De gevangenen hadden een goed leven in het kamp. 
B De kampen werden door de Japanners goed bewaakt. 
C In een Japans gevangenkamp werden alleen Indonesiërs opgesloten. 
D Volwassenen en kinderen werden in aparte kampen opgesloten. 
 

1p 36 In 2002 is gevierd dat Nederlanders 400 jaar geleden in Indonesië kwamen. 
Een voorstander van de viering zei: “Het is goed dat dit feest is gevierd. De 
Nederlandse aanwezigheid heeft Indonesië veel goeds opgeleverd.” 
Een tegenstander van de viering zei: “Het feest had niet gevierd mogen 
worden. De Nederlandse aanwezigheid heeft Indonesië meer nadelen dan 
voordelen opgeleverd.” 

 Met welke uitspraak ben jij het eens? Leg met een voorbeeld uit waarom. 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  700013-732o* 700013-1-732o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Staatsinrichting van Nederland 

 
 1 A B C 

 
 2 A B C D 

 
 3 Deze vrouwen wilden bereiken dat ...................................................................  

 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 

 4 A B C D 
 

 5 Uitspraak 1 hoort bij socialisten / confessionelen (omcirkel je keuze). 
 
Uitspraak 2 hoort bij socialisten / confessionelen (omcirkel je keuze). 
 
Uitspraak 3 hoort bij socialisten / confessionelen (omcirkel je keuze). 
 
Uitspraak 4 hoort bij socialisten / confessionelen (omcirkel je keuze). 
 

 6 Tekening ..... en tekening ..... (vul de nummers in). 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 De Tweede Kamer maakte gebruik van recht …. en recht …. (vul nummers in). 
 

 10 A B C D 
 

 11 1 de maximumsnelheid voor motorvoertuigen op snelwegen: 
grondwet / wetboek (omcirkel je keuze) 
 
2 de wijze waarop het bestuur in Nederland geregeld is: 
grondwet / wetboek (omcirkel je keuze)  
 
3 de straf voor het beroven van een bank: 
grondwet / wetboek (omcirkel je keuze) 
 

 12 A B C 

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of
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 13 Bij a hoort overheid / rechtspraak / wet (omcirkel je keuze). 
 
Bij b hoort overheid / rechtspraak / wet (omcirkel je keuze). 
 
Bij c hoort overheid / rechtspraak / wet (omcirkel je keuze). 
 

 14 In tekening 1: grondrecht a / b / c (omcirkel je keuze). 
 
In tekening 2: grondrecht a / b / c (omcirkel je keuze). 
 

 15 Ik vind dat het wel / niet (omcirkel je keuze) gevaarlijk is, omdat (geef verklaring) 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 16 Krantenkop 1 hoort bij (1848-1916 / 1917-1990) (omcirkel je keuze). 
 
Krantenkop 2 hoort bij (1848-1916 / 1917-1990) (omcirkel je keuze). 
 
Krantenkop 3 hoort bij (1848-1916 / 1917-1990) (omcirkel je keuze). 
 
Krantenkop 4 hoort bij (1848-1916 / 1917-1990) (omcirkel je keuze). 
 
 

De koloniale relatie Indonesië - Nederland 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C 
 

 19 Zin 1 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Zin 2 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Zin 3 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Zin 4 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 

 20 Eerst komt zin 1, dan zin ..... , daarna zin ..... en ten slotte zin ..... (vul nummers 
in). 
 

 21 A B C 
 

 22 A B C D 
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 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C 
 

 28 De eigenaar van een plantage wordt ........................................ (vul in) genoemd. 
 

 29 A B C 
 

 30 A B C 
 

 31 A B C D 
 

 32 A B C 
 

 33 Bij a hoort Indonesiërs / Japanners / Nederlanders (omcirkel je keuze). 
 
Bij b hoort Indonesiërs / Japanners / Nederlanders (omcirkel je keuze). 
 
Bij c hoort Indonesiërs / Japanners / Nederlanders (omcirkel je keuze). 
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
 

 36 Ik ben het eens met een ….. (vul in: voorstander / tegenstander), omdat 
bijvoorbeeld 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  700013-1-732u* 
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700045-2-732o 

Examen VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
woensdag 20 juni

9.00 - 10.30 uur
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Staatsinrichting van Nederland 
 

1p 1 Uit een stripverhaal over de geschiedenis van Nederland: 

Koning Willem II had een duidelijke mening 
over het voorstel de grondwet te veranderen... NEEN!!!

NEGEN KEER NEEN!

 
In 1848 werd de grondwet gewijzigd. Er veranderde iets in de manier waarop 
Nederland werd bestuurd. 
Welke verandering was dat? 
A De koning kreeg meer macht, de regering kreeg minder macht. 
B De regering kreeg meer macht, het parlement kreeg minder macht. 
C Het parlement kreeg meer macht, de koning kreeg minder macht. 
 

1p 2 Waarover waren alle belangrijke politieke groepen het tussen 1850 en 1900 met 
elkaar eens? Het kiesrecht moet 
A aan alle kinderen gegeven worden die hun school afmaken. 
B aan meer mensen gegeven worden. 
C alleen aan gelovige mensen gegeven worden. 
D beperkt blijven tot de rijke mensen. 
 

1p 3 De tekening gaat over de plichten van getrouwde vrouwen rond 1900. 

 
 Noem een plicht van een getrouwde vrouw rond 1900. 
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1p 4 Waarom richtten arbeiders, gelovigen en vrouwen in de 19e eeuw eigen 
verenigingen op? 
A Om een einde te maken aan hun achterstand. 
B Om een goede besteding te hebben voor het grote aantal vakantiedagen. 
C Om te laten zien dat zij de baas waren geworden in Nederland. 
D Om te protesteren tegen de grondwet en de koning. 
 

2p 5 Geef per kenmerk aan of het hoort bij rooms-katholieken of bij liberalen.  
1 Hun leider in de tweede helft van de 19e eeuw was Schaepman. 
2 Hun leider rond 1850 was Thorbecke. 
3 Zij legden de nadruk op economische vrijheid. 
4 Zij wilden een einde maken aan hun achterstand. 
 

2p 6 De argumenten hieronder werden rond 1900 gebruikt door vóór- en 
tegenstanders van vrouwenkiesrecht. 
1 Alle mensen horen voor de wet gelijk te zijn en gelijke grondrechten te 

hebben. 
2 Er zijn vrouwen die wél gestudeerd hebben en werken en belasting betalen. 
3 Volgens de wet is de man het hoofd van het gezin, dus moet een vrouw haar 

man gehoorzamen. 
4 Vrouwen hebben geen verstand van politiek.  

 Geef per argument aan of dit vóór of tegen vrouwenkiesrecht gebruikt werd. 
 

1p 7 Zetelverdeling na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2003: 
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Welke bewering naar aanleiding van de bron is juist? 
A De partij die de verkiezingen wint krijgt alle zetels in de Tweede Kamer. 

Alleen deze partij gaat het land regeren. 
B In de grondwet staat dat iedereen gelijk is. Daarom hebben alle partijen 

evenveel macht. 
C In een democratie mag iedereen meebeslissen. Daarom is het niet mogelijk 

dat één partij de regering vormt. 
D Verschillende partijen vormen samen de regering. Anders kan de regering 

niet op een meerderheid rekenen in de Tweede Kamer. 
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1p 8 Bij welke verkiezing is het aantal mensen dat gaat stemmen het grootst? 
A Bij de Eerste Kamer, want alleen de Eerste Kamer wordt gekozen, de 

Tweede Kamer wordt benoemd. 
B Bij de Tweede Kamer, want voor de Eerste Kamer is er geen rechtstreekse 

verkiezing, voor de Tweede Kamer wel. 
C Er gaan bij beide Kamers evenveel mensen stemmen. 
 

2p 9 Uit een levensbeschrijving van een Tweede Kamerlid: 
 

Het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) vroeg de minister van Onderwijs om een 
wet. Deze wet zou alle middelbare scholen moeten verplichten een leerlingenstatuut op 
te stellen. Dat is een document met alle rechten en plichten van leerlingen. De minister 
weigerde. Toen vroeg het LAKS hulp aan een lid van de Tweede Kamer. Hij diende in 
1989 een wetsvoorstel in. Na enkele aanpassingen door de Tweede Kamer werd het 
voorstel aangenomen. Voortaan moest iedere middelbare school een leerlingenstatuut 
hebben. 

 Geef per bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 Als je een Tweede Kamerlid vraagt om een wetsvoorstel móet hij of zij dat 

ook maken. 
2 De minister kan een besluit van de Tweede Kamer in zijn eentje 

tegenhouden. 
3 De Tweede Kamer mag veranderingen aanbrengen in wetsvoorstellen. 
4 Leden van de Tweede Kamer hebben het recht om zelf een wetsvoorstel in 

te dienen.  
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1p 10 Bekijk onderstaande tekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De docent wijst streng op het leerlingenstatuut (= een reglement voor leerlingen) 
en de leerling reageert geschrokken. Maar het had ook andersom getekend 
kunnen worden. Je kunt het leerlingenstatuut vergelijken met een grondwet. Dan 
zou de leerling op het leerlingenstatuut wijzen en de docent geschrokken 
reageren. 
Waarom zou de docent geschrokken reageren? 
A Omdat docenten die leerlingen laten schrikken aangeklaagd worden bij de 

rechter. 
B Omdat in het leerlingenstatuut niet alleen plichten staan, maar ook rechten 

van de leerlingen. 
C Omdat net als de grondwet het leerlingenstatuut alleen geldig is als iedereen 

het er mee eens is. 
D Omdat volgens de grondwet de leerlingen in Nederland de macht hebben. 
 

2p 11 Nederland heeft een grondwet. 
 Geef per onderwerp aan of de volgende begrippen wel of niet in de 

grondwet staan. 
1 belangrijkste rechten van de burgers 
2 plannen van de regering 
3 verkeersregels 
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1p 12 De koningin leest de troonrede voor. 

 
Nederland is een constitutionele monarchie. 
Welke uitspraak hierover is juist? 
A Bij een besluit van de regering stemt de koningin mee. 
B De koningin mag altijd een wet waar ze het niet mee eens is ongeldig 

verklaren. 
C De macht van de koningin is vastgelegd in de grondwet. 
 

2p 13 Invultekst over de rechtsstaat: 
Nederland is een rechtsstaat. Dat wil zeggen dat een verdachte van een misdrijf 
recht heeft op de hulp van ..(a).. . Bij een rechtszaak moet ..(b).. zich onpartijdig 
gedragen, want voor ..(c).. is de wet gelijk. 

 Vul de onderstaande begrippen op de juiste plaats in. Let op! Elk begrip 
mag maar één keer gebruikt worden. 

1 de burgers  
2 een advocaat  
3 een rechter 
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2p 14 De dieren in de tekeningen stellen mensen voor. 
 
tekening 1         tekening 2 

 
Enkele grondrechten: 
a het recht om te vergaderen en te demonstreren  
b het recht op onderwijs  
c het recht op vrijheid van godsdienst 

 Geef per tekening aan welk grondrecht wordt geschonden. Let op! Er blijft 
één grondrecht over. 

 
1p 15 Informatie van de website van Amnesty International: 

 
Geen kind in de cel  
 
Steeds vaker worden kinderen van vluchtelingen in afwachting van hun uitzetting in  
een gevangenis opgesloten. Sommigen mogen bij hun ouders verblijven, anderen  
zitten alleen. Een aantal organisaties, waaronder Amnesty International, vindt de 
gevangenschap van deze kinderen onacceptabel en voert daarom de actie ‘Geen kind 
in de cel!’ Geef de vreemdelingenkinderen in de Nederlandse cellen een stem en teken 
de petitie (= een verzoekschrift) aan de regering.

 
 Zou jij deze petitie (= een verzoekschrift) tekenen of niet? Geef een 

inhoudelijk argument, dus geen emotioneel argument! 
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2p 16 Enkele krantenkoppen:  
1 Eerste AOW-uitkering door minister aan bejaard echtpaar uitgedeeld. 
2 Eerste vrouwelijke student: mevrouw Jacobs mag studeren aan de 

universiteit! 
3 Eindelijk echt algemeen kiesrecht: vrouwen mogen ook stemmen. 
4 Thorbecke tevreden: koning gaat akkoord met nieuwe grondwet. 

 Geef per krantenkop aan of deze hoort in de periode 1848-1916 of in de 
periode 1917-1990. 

 
 

De koloniale relatie Indonesië - Nederland 
 

1p 17 De Nederlandse koning Willem I richtte in 1824 de Nederlandse 
Handelmaatschappij op. Dit bedrijf speelde later een grote rol in het 
Cultuurstelsel. 
Wat was tijdens het Cultuurstelsel de taak van de Nederlandse 
Handelmaatschappij? 
A Producten in Europa kopen, die producten met winst in Nederland verkopen 

en de winst onder de aandeelhouders verdelen. 
B Producten in Nederland kopen, die producten met winst in Indonesië 

verkopen en de winst in Indonesië investeren. 
C Producten in Indonesië kopen, die producten met winst in Europa verkopen 

en de winst in de Nederlandse schatkist stoppen. 
 

1p 18 Het Cultuurstelsel verplichtte de Indonesiërs producten te verbouwen voor de 
export. 
Welke producten moesten toen verplicht worden verbouwd? 
A koffie en suiker 
B rijst en indigo 
C thee en aardappelen 
 

2p 19 Hieronder staan vier zinnen die samen een verhaal vormen over het 
Cultuurstelsel. 
1 Tijdens het Cultuurstelsel kregen Indonesische vorsten cultuurprocenten. 
2 Zij gebruikten het geld van de cultuurprocenten om fabrieken te bouwen. 
3 Boeren moesten verplicht werken voor de Nederlandse schatkist. 
4 In ruil voor dat extra harde werken kregen de boeren een deel van de winst. 

 Geef per zin aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p 20 Vier zinnen over herendiensten in Indonesië in de tijd van het Cultuurstelsel. 
1 Boeren moesten herendiensten verrichten zoals wegen aanleggen en 

kanalen graven.  
2 Hierna werd besloten het aantal herendiensten te verminderen.  
3 Het gevolg was dat er in de 19e eeuw soms hongersnood ontstond.  
4 Hierdoor hadden de boeren minder tijd om hun eigen land te bewerken. 

 Zet de zinnen in de juiste volgorde. 
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1p 21 Theepluk op Sumatra (1925). 

 
Welke vraag kun je met behulp van deze afbeelding beantwoorden? 
A In welk seizoen werd er thee geplukt? 
B Kwam in Indonesië vrouwen- of kinderarbeid voor? 
C Was thee het enige tropische exportproduct? 
 

1p 22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de invoering van het Cultuurstelsel verdiende Nederland veel geld aan 
Indonesië. Op de tekening zie je het woord 'winst' op de zak staan. 
Hoe werd deze ‘winst’ uit Indonesië genoemd? 
A batig slot 
B kolonie  
C plantage 
D werkdruk 
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1p 23 Op welke kaart staat Indonesië afgebeeld? 

1 2

3 4  
A kaart 1 
B kaart 2 
C kaart 3 
D kaart 4 
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1p 24 Theefabriek in Indonesië (1910). 

 
Wie was de eigenaar van de fabriek? 
A De Nederlandse regering; particuliere ondernemers hadden rond 1910 

alleen interesse in mijnbouw. 
B De Nederlandse regering; particuliere ondernemers mochten in 1910 geen 

theefabrieken bezitten. 
C Een particuliere ondernemer; de Nederlandse regering gaf particuliere 

ondernemers na 1870 toestemming bedrijven te beginnen. 
D Een particuliere ondernemer; de Nederlandse regering mocht zich na 1870 

niet bemoeien met de verbouw van thee. 
 

1p 25 Na ongeveer 1870 verdween het Cultuurstelsel. Steeds meer particuliere 
ondernemers begonnen een bedrijf in de land- en mijnbouw. 
Welke Nederlandse politieke groepering zorgde voor deze veranderingen? 
A communisten 
B confessionelen 
C liberalen 
D socialisten 
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1p 26 Voorkant van een boek over koelies (1932). 

 
De schrijfster van dit boek schreef over het dagelijkse leven in Indonesië. Haar 
boek zorgde in de jaren dertig van de vorige eeuw voor veel opwinding in 
Nederland. Er werden in de Tweede Kamer zelfs vragen over dit boek gesteld 
aan de regering. 
Waarover zullen veel Nederlanders zich hebben opgewonden? 
Omdat volgens de schrijfster van het boek 
A koelies als slaven werden behandeld door de eigenaars van plantages. 
B koelies veel meer geld verdienden dan arbeiders in Nederland voor 

hetzelfde werk. 
C koelies zonder een diploma of goede opleiding een baan kregen in 

Indonesië. 
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1p 27 Drie afbeeldingen over Indonesië. 
 
afbeelding 1         afbeelding 2  

 
onderwijs 
 
 
 
 
 
 
afbeelding 3 

 
straatbeeld in de hoofdstad Batavia 

 Zet de afbeeldingen in de juiste volgorde, van vroeger naar later. 
 

1p 28 In 1850 werd de Mijnwet voor Indonesië ingevoerd. 
Wat is er door die wet veranderd? 
A De Nederlandse regering werd eigenares van de Indonesische mijnen. 
B De wet zorgde ervoor dat de boeren voortaan ook in de mijnen moesten 

werken. 
C Er werden arbeiders uit Nederland gehaald omdat de Indonesiërs geen 

mijndiploma hadden. 
D Particulieren kregen toestemming om bijvoorbeeld een mijnbouwbedrijf te 

gaan beginnen. 
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1p 29 Uit het dagblad Het Volk (1928): 
 

Amsterdamse arbeiders vinden het Van Heutsz-monument een belediging van de 
menselijke beschaving. Volgens hen wordt het onderdrukken van de Indonesische 
bevolking verheerlijkt.

 
Waarom zullen de Amsterdamse arbeiders beledigd zijn geweest? 
A Omdat ze geen beeld van Indonesiërs in hun straat willen. 
B Omdat ze vinden dat Van Heutsz meer verdient dan een monument. 
C Omdat Van Heutsz geen echte arbeider was. 
D Omdat Van Heutsz veel geweld heeft gebruikt in Indonesië. 
 

1p 30 Pont over een rivier in Sumatra (begin 20e eeuw). 

 
Waarom werden vanaf ongeveer 1900 in Indonesië veel wegen aangelegd en 
bruggen gebouwd? 
A Omdat alle gebieden onder Nederlands gezag in Indonesië bereikbaar 

moesten zijn. 
B Omdat het vervoer in Indonesië tot ongeveer 1900 alleen maar over water 

plaats vond. 
C Omdat Indonesiërs tot ongeveer 1900 geen behoefte hadden aan handel en 

reizen. 
D Omdat niemand in Indonesië tot ongeveer 1900 wist hoe je wegen moest 

aanleggen. 
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1p 31 Oud-militair Willem Hompes bij een KNIL-kanon in Bronbeek (1982). 
Het ‘Koninklijk Tehuis voor oud-militairen Bronbeek’ staat in Arnhem. 

 
Hieronder staan vier uitspraken. 
Welke uitspraak is juist? 
A De militairen van het KNIL zijn nooit in Indonesië in actie gekomen. 
B Het KNIL heeft regelmatig geweld gebruikt tegen Indonesiërs. 
C In Indonesië was het zo rustig, dat het KNIL uit oude mannen kon bestaan. 
D KNIL-militairen waren een soort ongewapende politieagenten. 
 

1p 32 Uit een tekst van een adviseur van de Nederlandse regering (1934): 
 

De wil van een volk om vrij te zijn is door niets tegen te houden. Als over enkele jaren  
de Filippijnen en Brits-Indië onafhankelijk zijn, redden wij het niet met 
dwangmaatregelen. Dat is uitgesloten.

 
Wat wil de adviseur met deze tekst duidelijk maken? 
A Indonesië kan niet bestaan zonder Nederland. 
B Indonesië moet gedwongen worden een kolonie van Nederland te blijven. 
C Indonesië wil liever niet onafhankelijk zijn van Nederland. 
D Indonesië zal onafhankelijkheid eisen van Nederland. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

Pagina: 199Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700045-2-732o 16 lees verder ►►►

1p 33 Gebouw in Jakarta, de hoofdstad van Indonesië. 

 
Welk begrip hoort bij deze foto? 
A ethische politiek 
B internering 
C nationalisme 
 

1p 34 De onderstaande tekst gaat over een belangrijke leider. 
 

Hij is geboren in 1901 in Soerabaja. In 1925 studeert hij af aan de Technische 
Hogeschool in Bandung. Hij sluit zich aan bij het verzet tegen de Nederlanders. 
Regelmatig belandt hij in de gevangenis vanwege zijn politieke daden. In 1945  
verklaart hij Indonesië onafhankelijk. Hij wordt de eerste president van het land.  
In 1970 is hij overleden.

 
 Over welke persoon gaat de tekst? 

 
2p 35 Hieronder staan vier beweringen. 

1 Indonesië was tijdens de Tweede Wereldoorlog bezet door Japan. 
2 Japanners en Indonesische nationalisten hebben tijdens de Tweede 

Wereldoorlog samengewerkt. 
3 Indonesische militairen hebben hun land in 1945 bevrijd van de Japanners. 
4 Twee dagen na de Japanse capitulatie (= overgave) heeft Nederland 

Indonesië onafhankelijk verklaard.  
 Geef per bewering aan of deze juist of onjuist is. 

 
1p 36 Nederland is lange tijd in Indonesië de baas geweest. 

Hieronder staan twee uitspraken over die periode. 
1 Indonesië heeft veel voordelen ondervonden van de Nederlandse 

aanwezigheid.  
2 Indonesië heeft veel nadelen ondervonden van de Nederlandse 

aanwezigheid. 
 Met welke uitspraak ben jij het eens? Leg met een voorbeeld uit waarom. 

 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

700045-2-732o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

 

tijdvak 2

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
Staatsinrichting van Nederland 

 
 1 A B C 

 
 2 A B C D 

 
 3 Een plicht is ........................................................................................................ 

 
 4 A B C D 

 
 5 Kenmerk 1 hoort bij rooms-katholieken / liberalen (omcirkel je keuze). 

 
Kenmerk 2 hoort bij rooms-katholieken / liberalen (omcirkel je keuze). 
 
Kenmerk 3 hoort bij rooms-katholieken / liberalen (omcirkel je keuze). 
 
Kenmerk 4 hoort bij rooms-katholieken / liberalen (omcirkel je keuze). 
 

 6 argument 1: voor / tegen (omcirkel je keuze) 
 
argument 2: voor / tegen (omcirkel je keuze) 
 
argument 3: voor / tegen (omcirkel je keuze) 
 
argument 4: voor / tegen (omcirkel je keuze) 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C 
 

 9 Bewering 1 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Bewering 2 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Bewering 3 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Bewering 4 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 

 10 A B C D 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 11 1 belangrijkste rechten van de burgers: wel / niet (omcirkel je keuze) 
 
2 plannen van de regering: wel / niet (omcirkel je keuze) 
 
3 verkeersregels: wel / niet (omcirkel je keuze) 
 

 12 A B C 
 

 13 Bij a hoort de burgers / een advocaat / een rechter (omcirkel je keuze). 
 
Bij b hoort de burgers / een advocaat / een rechter (omcirkel je keuze). 
 
Bij c hoort de burgers / een advocaat / een rechter (omcirkel je keuze). 
 

 14 in tekening 1: grondrecht a / b / c (omcirkel je keuze) 
 
in tekening 2: grondrecht a / b / c (omcirkel je keuze) 
 

 15 Ik zou deze petitie (= een verzoekschrift) wel / niet (omcirkel je keuze) tekenen, 
omdat (geef verklaring)  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 16 Krantenkop 1 hoort bij 1848-1916 / 1917-1990 (omcirkel je keuze). 
 
Krantenkop 2 hoort bij 1848-1916 / 1917-1990 (omcirkel je keuze). 
 
Krantenkop 3 hoort bij 1848-1916 / 1917-1990 (omcirkel je keuze). 
 
Krantenkop 4 hoort bij 1848-1916 / 1917-1990 (omcirkel je keuze). 
 
 

De koloniale relatie Indonesië - Nederland 
 

 17 A B C 
 

 18 A B C 
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 19 Zin 1 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Zin 2 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Zin 3 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Zin 4 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 

 20 Eerst komt zin 1, dan zin …... , daarna zin …... en ten slotte zin …... (vul de 
nummers in). 
 

 21 A B C 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C 
 

 27 Eerst ….., dan …... en ten slotte …... (vul de nummers van de bronnen in). 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C D 
 

 32 A B C D 
 

 33 A B C 
 

 34 De tekst gaat over ..........................................................................(vul naam in). 
 

 35 Bewering 1 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Bewering 2 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Bewering 3 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Bewering 4 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
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 36 Ik ben het eens met uitspraak …... (vul in 1 of 2), omdat bijvoorbeeld 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

700045-2-732u* 
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600013-1-646o 

Examen VMBO-BB 

2006 
 
 
 

 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 31 mei
11.30 – 13.00 uur
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DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND 
 

1p  1 Bekijk onderstaande tabel. 
 

stad 
 

inwoners in 1870 inwoners in 1890 

Den Haag   90.000 206.000 
Rotterdam 116.000 318.000 

 
Wat was een oorzaak van de sterke groei van het aantal inwoners? 
A De bouw van fabrieken zorgde ervoor dat mensen van het platteland naar de stad 

trokken. 
B Door de uitvinding van de televisie kon reclame gemaakt worden voor wonen in de 

stad. 
C Men had geleerd hoe je flats moest bouwen, zodat er meer mensen in een stad 

konden wonen. 
 

1p  2 uit een toespraak van een Nederlandse minister (1999) 
 

Ruim 300 jaar geleden had Nederland de modernste en snelst groeiende 
economie van de wereld. In geen ander land werd zo hard gewerkt en nergens 
werd zoveel verdiend als in Nederland. Zo was rond het jaar 1700 het inkomen 
50% hoger dan bij de belangrijkste concurrent, Groot-Brittannië.

 
Was de toestand rond 1800 nog steeds zo als in de bron staat? 
A Ja, Nederland was een modern land waar veel geld in de industrie werd verdiend. 
B Ja, Nederland was nog steeds het land waar de meeste mensen in fabrieken werkten. 
C Nee, de economie van Groot-Brittannië was moderner geworden dan de Nederlandse. 
D Nee, Groot-Brittannië en Nederland waren allebei een moderne industriële 

samenleving. 
 

2p  3 vier uitspraken over de textielnijverheid in Twente: 
1 In het Twentse dorp Nijverdal werd de eerste stoomweverij van Overijssel gebouwd. 
2 In Twente werden weefscholen opgericht zodat de huiswevers sneller konden werken. 
3 In Twentse steden werden grote wijken gebouwd met eenvoudige huizen voor de 

textielarbeiders. 
4 Inwoners van het Twentse dorp Vriezenveen trokken naar Rusland om zelfgeweven 

linnen stoffen te verkopen. 
 Welke twee uitspraken horen bij de periode vóór de Industriële Revolutie in 

Nederland? 
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1p  4 Bekijk onderstaande afbeeldingen. 
 
1 elektriciteitscentrale in Harculo   2 windmolen in Zwolle 

3 stoomgemaal in Mastenbroek 

Welk begrip hoort bij alle drie de afbeeldingen? 
A aandrijfkracht 
B agrarische revolutie 
C huisnijverheid 
D massaproductie 
 

1p  5 Gebruik nogmaals de afbeeldingen van de vorige vraag. 
 Zet de afbeeldingen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. Schrijf alleen de 

nummers op. 
 

1p  6 De redactie van het tijdschrift Historisch Nieuwsblad zette bij de verkiezing van ‘De 
Grootste Nederlander Aller Tijden’ in oktober 2004 Anton Philips op de derde plaats. 
Waarom zou de redactie hem op zo’n hoge plaats hebben gezet? 
A omdat Anton Philips de ontdekker van de elektriciteit was 
B omdat Anton Philips een grote elektronicafabriek heeft opgericht 
C omdat er in Eindhoven een hele woonwijk naar Anton Philips is genoemd 
D omdat Nederland onder leiding van minister-president Anton Philips ging 

industrialiseren 
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1p  7 tekening met tekst over een arbeider die zogenaamd lid is van Patrimonium (een vakbond 
rond 1900) 

 
“Nog 2 uurtjes, dan zitten de 13 er voor vandaag weer op. 
Daarna zal ik God vragen of hij er voor wil zorgen dat de 
socialisten niet de macht krijgen. Anders word ik nog 
gedwongen 8 uur per dag te werken.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke mensen waren lid van Patrimonium? 
A christelijke arbeiders 
B liberale arbeiders 
C socialistische arbeiders 
 

1p  8 Gebruik nogmaals de tekening van de vorige vraag.  
Hieronder staat een uitspraak over de maker van de tekening en de tekst. 
De maker van de tekening was een … (voorstander / tegenstander) … van het 
Nederlands Werklieden Verbond Patrimonium. 

 Kies het juiste woord. 
 

1p  9 Rond 1910 waren veel arbeiders in Nederland lid van één van de drie grote 
vakverenigingen: het CNV voor de protestantse arbeiders, het RKW voor de katholieke 
arbeiders en het NVV voor de socialistische arbeiders. 
Waarom was er niet één gezamenlijke vakvereniging? 
A omdat de bedrijven van de drie groepen arbeiders concurrenten waren van elkaar 
B omdat de regering besloten had dat de arbeiders niet mochten samenwerken 
C omdat geschoolde arbeiders niet samen wilden werken met ongeschoolde arbeiders 
D omdat Nederland verzuild was 
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1p  10 over een fabriek waar bestek wordt gemaakt 
 

Gero is een fabriek in Zeist waar bestek wordt gemaakt. De fabriek werd in 1912 
opgericht om verzilverde lepels, messen en vorken te maken die voor gewone 
mensen betaalbaar waren. Het bestek werd in grote hoeveelheden met machines 
gemaakt.

 
Welk begrip hoort bij bovenstaande tekst? 
A automatisering 
B infrastructuur 
C massaproductie 
D schaalvergroting 
 

2p  11 Twee uitspraken die te maken hebben met de invoering van de Arbeidswet in 1919: 
• uitspraak 1: Wie te veel vrije tijd heeft, kan voor problemen zorgen. 
• uitspraak 2: Wie zes dagen hard werkt, heeft wettelijk recht op een vrije dag per 

week. 
Drie groepen: 
• groep a: christelijke arbeiders 
• groep b: rijkere burgers 
• groep c: socialisten 

 Welke uitspraak hoort bij welke groep? Let op! Elke uitspraak mag maar één keer 
genoemd worden en er blijft één groep over. 

 
1p  12 een reclameposter voor het Marshall-Plan 

Welke zin hoort bij de poster? 
A Dankzij deze Amerikaanse steun kon Nederland industrialiseren en nam de welvaart 

toe. 
B De Amerikaanse minister Marshall betaalde het Eerste Ruimtevaart Project van 

Europa na 1945. 
C In de jaren dertig probeerde de Amerikaanse regering iets aan de werkloosheid in 

Nederland en andere landen in Europa te doen. 
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1p  13 uit een geschiedenisboek (1998) 
 

In 1950 volgde 19% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar voortgezet onderwijs. 
In 1991 volgde 52% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar voortgezet onderwijs.

 
Welke verklaring voor deze ontwikkeling is juist? 
A Door veranderingen in de samenleving steeg de vraag naar geschoolde arbeiders. 
B Er kwamen veel gastarbeiders met hun gezinnen naar Nederland. 
C Jongeren moesten langer naar school omdat er geen werk voor hen was. 
 

1p  14 een gastarbeider in een Nederlandse autofabriek (1963) 

 
In de jaren zestig haalden Nederlandse bedrijven arbeiders uit het buitenland. 
Wat voor soort werk moesten deze arbeiders verrichten? 
A werk waarvan de vakkennis in Nederland was verdwenen 
B werk waarvan Nederlanders nog niet veel verstand hadden 
C werk waarvoor je geen diploma's nodig had 
D werk waarvoor je veel gestudeerd moest hebben 
 

1p  15 Iemand zegt: "De afgelopen veertig jaar zijn er veel buitenlanders naar Nederland 
gekomen. Eerst gastarbeiders, later vluchtelingen. Zij hebben minder kans op een goede 
baan dan de Nederlanders die er al wonen." 

 Geef met één argument aan waarom deze uitspraak juist is. 
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2p  16 uit een poster van de vakbond NVV (1970) 

 
enkele uitspraken over de bron 
Deze bron is een oproep aan vrouwen die willen dat 
1 er bij sollicitaties geen verschil wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. 
2 het beroep van huisvrouw een betaalde baan wordt. 
3 iedereen dezelfde carrièremogelijkheden heeft. 
4 meisjes ook naar het voortgezet onderwijs mogen om een opleiding te volgen. 
5 NVV-vrouwen net zoveel verdienen als alle andere vrouwen. 

 Welke twee uitspraken zijn juist? 
 

1p  17 Iemand zegt: "Honderd jaar geleden konden óf mochten kinderen van arbeiders niet 
doorleren. In die toestand is niet veel veranderd. Tegenwoordig kunnen kinderen van 
arbeiders nog steeds niet doorleren." 

 Geef met één argument aan waarom deze uitspraak onjuist is. 
 

3p  18 drie uitspraken over jongeren: 
• uitspraak 1: 

De slechtste jaren voor een gezin waren de jaren dat de kinderen nog geen twaalf 
waren. Ze konden dan nog niet meehelpen geld te verdienen. 

• uitspraak 2: 
Klaas vroeg aan de schoolmeester of Harmen ziek was. Maar die had alleen iets 
gemompeld over 'minder geld'. De 8-jarige Harmen moest werken omdat zijn vader te 
weinig verdiende. 

• uitspraak 3: 
Onze schooldirecteur had gezegd dat ik mijn haren moest knippen. Ik werd kwaad en 
heb hem verteld dat iemand die 15 jaar is zelf wel mag uitmaken hoe hij eruit ziet. 
Nog één jaartje en dan mag ik eindelijk van deze school af. 

drie jaren: 
• a: 1850 
• b: 1910 
• c: 1970 

 Welke uitspraak hoort bij welk jaar? Let op! Elk jaar mag maar één keer gebruikt 
worden. 

 

Vrouwen in het NVV  
doe mee ! 
TOTALE UITVERKOOP VAN VOOROORDELEN 
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STAATSINRICHTING VAN NEDERLAND 
 

1p  19 In Nederland is de koningin het staatshoofd. Dat betekent dat Nederland een …… is. 
Welk begrip moet op de stippellijn worden ingevuld? 
A dictatuur 
B monarchie 
C republiek 
 

1p  20 Bekijk onderstaande tekening. 
uit een stripboek over de Nederlandse geschiedenis rond 1848 
Van welke stroming was Thorbecke de leider? 

Thorbecke was de leider van 
A de liberalen. 
B de protestanten. 
C de socialisten. 
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1p  21 Bekijk nogmaals de tekening van de vorige vraag. 
In 1848 veranderde Willem II van mening over de voorstellen van Thorbecke. 
Wat was volgens de tekenaar de reden voor deze veranderde mening? 
A Thorbecke dreigde met een revolutie en het afzetten van Willem II als hij niet zijn zin 

zou krijgen. 
B Thorbecke kwam met nieuwe argumenten en wist Willem II nu wel te overtuigen. 
C Willem II luisterde naar het advies van zijn vrouw die meer verstand had van politiek. 
D Willem II was bang dat hij zijn koningschap zou verliezen als hij de bevolking niet 

meer invloed zou geven. 
 

2p  22 Hieronder staan zes mogelijke veranderingen van de grondwet: 
1 algemeen kiesrecht voor mannen én vrouwen 
2 rechtstreekse verkiezingen voor de Tweede Kamer 
3 uitbreiding van bevoegdheden van het parlement 
4 uitbreiding van bevoegdheden van het staatshoofd 
5 verantwoording afleggen aan de regering door het parlement 
6 verantwoording afleggen aan het parlement door de ministers 

 Welke drie veranderingen zijn ook echt bij de grondwetswijziging van 1848 
doorgevoerd? 

 
2p  23 Bekijk onderstaande afbeelding met bijbehorend gedichtje over algemeen kiesrecht (rond 

1900). 
Onderdrukten, maak je rug recht, sta op, 
sla de ketenen van de schande in twee, 
en veeg met deze bezem heel de bende 
met zwarte hoeden in de zee! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door het invullen van woorden in de onderstaande tekst wordt duidelijk welke bedoeling 
de tekenaar heeft gehad met het maken van deze tekening. 

 Vul de onderstaande tekst in. 
a   De persoon met de bezem in de hand moet een … (arbeider / baas) … voorstellen. 
b   Met de bezem veegt hij allerlei mensen op een hoop die … (lijden onder armoede en 
onderdrukking / geld en macht hebben) … 
c   Daarom kan je concluderen dat de tekenaar een … (voorstander / tegenstander) … 
is van algemeen kiesrecht. 
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2p  24 mogelijke kenmerken van een rechtsstaat: 
1 Als iemand de wet overtreedt, dan verliest hij zijn grondrechten. 
2 De burgers hebben recht op bescherming tegen onrechtmatig handelen van de 

overheid. 
3 De overheid heeft de plicht om burgers bescherming te bieden. 
4 De rechters hebben de plicht iemand te straffen als de politie vindt dat iemand dat 

verdient. 
5 Het volk heeft recht op een regering en een staatshoofd. 

 Welke twee kenmerken horen bij een rechtsstaat? 
 

1p  25 Welke van de onderstaande grondrechten horen bij de klassieke grondrechten? 
A kiesrecht en recht op bestaanszekerheid 
B recht op bestaanszekerheid en recht op gezondheidszorg 
C recht op gezondheidszorg en vrijheid van meningsuiting 
D vrijheid van meningsuiting en kiesrecht 
 

3p  26 invultekst over ons rechtssysteem: 
De verdachte wordt naar het politiebureau gebracht voor een …(a)… . 
De politie maakt een …(b)… op. 
Het dossier gaat naar de …(c)… en die bepaalt of het tot een rechtszaak komt. 
De aangeklaagde persoon wordt verdedigd door een …(d)… . 
De …(e) … luistert naar de aanklacht en naar de verdediging, stelt vragen en bepaalt de 
hoogte van de straf indien schuld wordt bewezen. 
Zijn beslissing heet een …(f)… . 

 Vul de onderstaande woorden op de juiste plaats in: 
1 advocaat 
2 officier van justitie 
3 proces-verbaal 
4 rechter 
5 verhoor 
6 vonnis 
 

1p  27 Lees onderstaande tekst. 
een krantenbericht over een artikel uit de grondwet (2002) 
 

Bos: grondrechten zijn niet heilig 
van onze verslaggever 
 
Leerlingen mogen niet langer worden 
geweigerd als zij de uitgangspunten 
van de school niet onderschrijven, 
vindt Bos. Dat gebeurt nu vaak wel, 
vooral met allochtone leerlingen. Op 
dit moment mogen bijzondere 

scholen, zoals katholieke en 
protestants-christelijke, kinderen 
weigeren als zij de uitgangspunten 
van de school niet onderschrijven. 
Openbare scholen mogen geen 
kinderen weigeren.

 
Welk grondrecht moet volgens Bos worden aangepakt? 
A de vrijheid van godsdienst 
B de vrijheid van onderwijs 
C de vrijheid van vereniging, vergadering en betoging 
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1p  28 Gebruik nogmaals de tekst van de vorige vraag. 
Volgens Bos is het nodig om de grondwet van Nederland te wijzigen. 
Waarom is het moeilijk om de grondwet te wijzigen? 
A omdat de grondwet pas veranderd kan worden als deze minimaal 100 jaar bestaat 
B omdat de wijziging van de grondwet door alle Europese landen goedgekeurd moet 

worden 
C omdat een nieuwe, gewijzigde grondwet iedere keer opnieuw gedrukt moet worden 
D omdat het wijzigen van de grondwet lang duurt en erg ingewikkeld is 
 

1p  29 Lees onderstaande tekst. 
uit een krant (2002)

 
Identificatieplicht vanaf 12 jaar oud 
van een van onze redacteuren 
 
Minister Donner van Justitie wil de 
identificatieplicht voor iedereen vanaf 
twaalf jaar invoeren. Hij heeft 
hierover een wetsvoorstel ingediend. 
Bij een vermoeden van strafbare 
feiten is het strafbaar als de 
betrokkene geen identificatiepapieren 
kan tonen. Er komt een maximale 
boete op te staan van € 2250,- óf 
twee maanden cel. Politieagenten en 
andere opsporingsambtenaren 

hebben het recht om iedereen naar 
zijn papieren te vragen. De minister 
zei: ‘Ik verwacht geen grote daling 
van de criminaliteit na de invoering 
van mijn wetsvoorstel. Maar de 
politie kan zich makkelijker op 
jongeren op straat richten. Wie zich 
nu schuldig maakt aan kleine 
vergrijpen of vandalisme, is direct 
met naam en adres bij de politie 
bekend.’

 
Waarom wil de minister een identificatieplicht invoeren voor iedereen vanaf twaalf jaar? 
A omdat de jeugdcriminaliteit zo beter kan worden aangepakt 
B omdat illegale kinderen niet langer onderwijs kunnen volgen  
C omdat je anders geen alcohol en sigaretten kan kopen 
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2p  30 Bekijk onderstaande afbeelding. 
een gedeelte van de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de leden van de Tweede 
Kamer (2003) 

 
Hieronder staan vier uitspraken over Tweede Kamerverkiezingen: 
1 Bij verkiezingen voor de Tweede Kamer stem je op een persoon die bij een partij 

hoort. 
2 Elke kandidaat die voor zijn partij de meeste stemmen heeft behaald, gaat regeren en 

wordt minister. 
3 De partij met de meeste stemmen krijgt automatisch de meerderheid in de Tweede 

Kamer. 
4 Om te kunnen stemmen moet je minstens 18 jaar oud zijn. 

 Welke twee uitspraken zijn juist? 
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1p  31 Lees onderstaande tekst. 
een krantenartikel over een enquête naar de waardering van het kiesrecht (1990) 
 

NIPO-enquête toont onverschilligheid bij éénderde burgers 
Kiesrecht volgens velen nutteloos 
van onze verslaggever 
 
Den Haag – Ruim éénderde van alle 
stemgerechtigde Nederlanders vindt 
het kiesrecht tamelijk nutteloos. Het 
maakt volgens 36 procent van de 
kiezers weinig tot niets uit of je op 

verkiezingsdagen naar de stembus 
gaat, dan wel thuisblijft. Dit blijkt uit 
een maandag gepresenteerde 
enquête van het NIPO.

 
Stel, een feministe uit het jaar 1900 zou met een ‘tijdmachine’ naar onze tijd zijn geflitst 
en dit artikel lezen. 
Waaraan zou zij zich dan waarschijnlijk ergeren? 
A dat alleen de rijken die het kunnen betalen in de toekomst de kans hebben om te 

stemmen 
B dat slechts éénderde van de stemgerechtigde bevolking wil meewerken aan een 

enquête naar de waarde van het kiesrecht 
C dat zij heeft gestreden voor een recht dat later door een groot deel van de bevolking 

niet meer gewaardeerd wordt 
 

1p  32 De laatste jaren komt bij de verkiezingen soms maar de helft van de kiesgerechtigden 
opdagen. Vijftig jaar geleden bestond er een opkomstplicht: je moest toen gebruikmaken 
van je stemrecht. Als je niet op een persoon wilde stemmen, was er altijd nog de 
mogelijkheid om blanco te stemmen. Wie niet kwam opdagen, riskeerde een boete. 

 Vind jij dat de opkomstplicht weer ingevoerd moet worden of niet? Verklaar je keuze. 
 

2p  33 tijdbalk van 1800 tot 2005  
 

 
Hieronder staan drie belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de 
staatsinrichting van Nederland: 
1 strijd van de vereniging van vrouwenkiesrecht voor invoering van algemeen kiesrecht 

voor mannen en vrouwen  
2 uitbreiding van de grondwet met sociale grondrechten 
3 verandering van de grondwet: niet de koning, maar het parlement heeft de macht  

 Geef per gebeurtenis de bijbehorende periode (A, B of C) aan. Let op! Iedere periode 
mag maar één keer gebruikt worden. 

 

einde  600013-1-646o* 

1800 1870 1940 2005

periode A periode B periode C
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND 
 

 1 A B C 
 

 2 A B C D 
 

 3 uitspraak …… en uitspraak…… (vul nummers in) 
 

 4 A B C D 
 

 5 eerst …… daarna …… en ten slotte …… (vul nummers in) 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C 
 

 8 voorstander / tegenstander (omcirkel je keuze) 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 Uitspraak 1 hoort bij groep …… (vul letter in). 
 
Uitspraak 2 hoort bij groep …… (vul letter in). 
 

 12 A B C 
 

 13 A B C 
 

 14 A B C D 
 

 15 Ze hebben minder kans op een goede baan, omdat .................................................................  
 
……………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
……………………………………………………………………………………………….…. (geef uitleg). 
 

 16 uitspraak …… en uitspraak …… (vul nummers in) 
 

 17 Kinderen van arbeiders kunnen tegenwoordig wél doorleren, omdat ........................................  
 
……………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
……………………………………………………………………………………………….…. (geef uitleg). 
 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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 18 Uitspraak 1 hoort bij jaar …… (vul letter in). 
 
Uitspraak 2 hoort bij jaar …… (vul letter in). 
 
Uitspraak 3 hoort bij jaar …… (vul letter in). 
 
STAATSINRICHTING VAN NEDERLAND 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C D 
 

 22 drie veranderingen bij de grondwet van 1848: ……, …… en …… (vul nummers in) 
 

 23 a arbeider / baas (omcirkel je keuze) 
 
b lijden onder armoede en onderdrukking / geld en macht hebben (omcirkel je keuze) 
 
c voorstander / tegenstander (omcirkel je keuze) 
 

 24 twee kenmerken van een rechtsstaat: …… en …… (vul nummers in) 
 

 25 A B C D 
 

 26 a = …… (vul nummer in) 
 
b = …… (vul nummer in) 
 
c = …… (vul nummer in) 
 
d = …… (vul nummer in) 
 
e = …… (vul nummer in) 
 
f = ……. (vul nummer in) 
 

 27 A B C 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C 
 

 30 Uitspraak …… en uitspraak …… (vul nummers in) zijn juist. 
 

 31 A B C 
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 32 Ik vind dat de opkomstplicht wel / niet (omcirkel je keuze) weer ingevoerd moet worden, 
 
want …………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
……………………………………………………………………………………………(verklaar je keuze). 
 

 33 Bij gebeurtenis 1 hoort periode …… (vul letter in). 
 
Bij gebeurtenis 2 hoort periode …… (vul letter in). 
 
Bij gebeurtenis 3 hoort periode …… (vul letter in). 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

600013-1-646u* 
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Examen VMBO-BB 

2006 
 
 
 

 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 21 juni
9.00 – 10.30 uur
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DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND 
 

1p  1 Wat was een gevolg van de industrialisatie in Nederland? 
A een afname van de stedelijke bevolking  
B een toename van het aantal fabrieksarbeiders 
C het verdwijnen van de landbouw 
 

1p  2 een omschrijving 
 

Het zijn organisaties die opkomen voor de belangen van de arbeiders.  
In de 19e eeuw wilden werkgevers niet dat de arbeiders er lid van waren.

 
Welk begrip hoort bij de omschrijving? 
A liberale partijen 
B multinationals 
C vakbonden 
 

2p  3 twee beweringen over werken in de fabriek in de 19e eeuw 
bewering 1: 
Het werken in de fabriek was zwaar en gevaarlijk. Toch maakte de regering niet direct 
wetten met strenge veiligheidsvoorschriften. 
bewering 2:  
De werkomstandigheden in de fabriek waren ongezond. Toch lieten werkgevers vooral 
vrouwen en kinderen in de fabriek werken. 

 Geef per bewering aan of die juist of onjuist is. 
 

1p  4 Bekijk onderstaande afbeelding. 
Een tekenaar maakte deze spotprent naar aanleiding van het aannemen van de 
Leerplichtwet (1900). 
 

 
‘Eerst kleren en brood, 
mijnheer’, zegt een huisvader 
tegen de minister.  
De minister antwoordt: 
‘Eerst lezen, rekenen en 
schrijven en dan pas een 
warme jas en voedzaam eten.‘
 
 
 
 
 
 

 
In 1900 ging nog altijd 10% van de kinderen tussen de zes en twaalf jaar niet naar school.  
Wat was volgens de tekenaar een belangrijke reden voor het niet naar school gaan van 
deze groep? 
A De kinderen van rijke ouders konden al lezen, rekenen en schrijven. 
B De kinderen wilden niet naar school omdat het thuis veel leuker was. 
C Er waren ouders die kinderen lieten werken omdat ze het loon nodig hadden. 
D Er waren te weinig scholen om alle kinderen les te geven. 
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1p  5 Lees onderstaande tekst. 
De Amerikaanse staalfabrikant Carnegie schreef in 1900: 
 

Ik vind dat kennis van scheikunde minstens zo belangrijk is als kennis van alle 
talen die niet meer gesproken worden. Kinderen zouden op school 
werktuigbouwkunde moeten leren in plaats van geschiedenis van de Oudheid.  
Wij leven in een tijd van specialisering. Daarom moet iedereen zich voornemen 
alles te weten van het vak waarmee je de kost verdient. 

 
Waarom past deze tekst goed bij de industriële samenleving? 
A omdat de belangstelling voor onderwijs en het verleden is verdwenen 
B omdat de nadruk wordt gelegd op wetenschap en techniek 
C omdat na de Oudheid de industrialisatie begint 
 

1p  6 Bekijk onderstaande afbeelding. 
een prent in een socialistische krant (1903) 

‘Heel het raderwerk staat stil als uw machtige arm dat wil’. 
 
Wat is het onderwerp van de tekening? 
A de aanleg van spoorwegen in Nederland 
B een protest van boeren tegen moderne vervoermiddelen 
C een staking van spoorwegarbeiders 
D het ontslag van overbodig spoorwegpersoneel door werkgevers 
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1p  7 Bekijk onderstaande afbeelding. 
een prent met als titel ‘De groten en de kleinen’ (1903) 

Welk begrip hoort bij de afbeelding? 
A agrarische revolutie 
B kapitalisme 
C mechanisatie 
 

2p  8 Lees onderstaande tekst. 
De Amerikaanse autoproducent Ford schreef in 1913: 
 

Vroeger kon één arbeider één magneet maken in 20 minuten. Later werd die 
magneet door veel méér arbeiders aan een lopende band gemaakt. Vanaf dat 
moment werd de magneet gemaakt in 5 minuten. De arbeiders presteren drie keer 
zoveel als vroeger.

 
enkele beweringen naar aanleiding van de bron: 
1 De nieuwe manier waarop de magneet werd gemaakt is een voorbeeld van 

arbeidsdeling. 
2 Doordat de magneet op een andere manier werd gemaakt stegen de productiekosten. 
3 Het gebruik van de lopende band zorgde voor meer productiviteit. 
4 Om de eentonigheid van het werk weg te nemen werd de magneet op een andere 

manier gemaakt.  
 Welke twee beweringen over de bron zijn juist? 
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1p  9 Bekijk onderstaande afbeelding en lees onderstaande tekst.
 
het eerste telefoontoestel met draaischijf (1922) 

 
In een weekblad werd deze nieuwe technologie als volgt beschreven: 
 
‘Om een verbinding tot stand te brengen met het nummer 28729 gaat men als 
volgt te werk: Zet eerst een vinger in de 2, en draai tot de nok. Dan loslaten, de 
schijf springt vanzelf terug. Datzelfde nog een keer doen in de 8, vervolgens in de 
7, dan in de 2 en ten slotte in de 9. Is er vijfmaal overgehaald, dan is de verbinding 
vanzelf tot stand gekomen, zonder tussenkomst van de juffrouw van de 
telefooncentrale!’

 
Welk begrip hoort bij de bron? 
A automatisering 
B elektrificatie 
C harmonisering  
D industrialisatie  
 

1p  10 Direct na de Tweede Wereldoorlog waren er weinig stakingen in Nederland. 
Waarom waren er toen weinig stakingen? 
A omdat de arbeiders bang waren dat de regering alle stakers zou ontslaan 
B omdat de Nederlandse arbeiders tevreden waren want het zware werk werd gedaan 

door gastarbeiders 
C omdat iedereen hard wilde werken om Nederland weer op te bouwen 
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1p  11 Bekijk onderstaande afbeelding. 
een striptekening over de Nederlandse jeugd rond 1960 

De tekening gaat over de opkomst van een nieuwe uitvinding. 
Welk apparaat wordt bedoeld? 
A de computer 
B de radio 
C de televisie 
 

2p  12 Lees onderstaande tekst. 
gedeelten uit het lied ‘Het Dorp’ (gezongen door Wim Sonneveld in 1969) 
 

1 
Thuis heb ik nog een ansichtkaart 
Waarop een kerk, een kar met paard 
Een slagerij J. van der Ven 
Een kroeg, een juffrouw op de fiets 
’t Zegt u hoogstwaarschijnlijk niets 
Maar het is waar ik geboren ben (…) 

3 
De dorpsjeugd klit wat bij elkaar 
In minirok en lang haar 
En joelt wat mee met popmuziek 
Ik weet het wel, ’t is hun goede recht 
De nieuwe tijd, net wat u zegt (…)

 
2 
Wat leefden ze eenvoudig toen 
In simpele huizen tussen groen 
Met boerenbloemen en een heg 
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd 
’t Dorp is gemoderniseerd (…)

 
enkele gevoelens: 
a  blij en opgewekt 
b  kwaad en opstandig 
c  verlangen en heimwee 
drie verklaringen: 
1 De jeugd maakt veel herrie, de huizen zijn slecht en al het groen is weg. 
2 Het dorp zoals het was bestaat alleen nog als een mooie herinnering. 
3 De mensen hadden het vroeger slecht maar nu is alles beter en moderner. 

 Welk gevoel van de schrijver hoort bij dit lied en waarom? Let op! Schrijf één gevoel 
en één verklaring op. 

Pagina: 228Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600051-2-646o 7 ga naar de volgende pagina 

1p  13 Bekijk onderstaande poster. 
studenten in actie tegen de verhoging van het collegegeld (1972) 

Waarom was het voor arbeiderskinderen belangrijk dat het collegegeld (= geld dat betaald 
moet worden om hoger onderwijs te kunnen volgen) niet werd verhoogd? 
A omdat anders alleen slimme kinderen het recht hadden om hoger onderwijs te volgen 
B omdat er anders geen geld meer zou zijn voor arbeiderskinderen om te studeren 
C omdat het anders voor kinderen van ouders met een laag inkomen moeilijker zou 

worden om door te leren 
 

1p  14 Kijk nog een keer naar de poster bij de vorige vraag. 
 Is de verhoging van het collegegeld de oorzaak of het gevolg van de studentenactie? 
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3p  15 Bekijk de drie volgende afbeeldingen.  
 
Afbeelding a: Nederland kreeg te maken met een olieboycot van Arabische landen. De 
regering deed de benzine ‘op de bon’ en besloot tot autoloze zondagen. Tien zondagen 
lagen de snelwegen er verlaten bij. 

 
Afbeelding b: jongeren laten trots hun eerste, nieuwe brommer zien, een Puch. 

 
Afbeelding c: een affiche over de Amsterdamse haven. 

 
drie perioden in de economische ontwikkeling van Nederland van 1945 tot 1975: 
1 een periode van groei 
2 een periode van stagnatie (= ‘tot stilstand komen’) 
3 een periode van wederopbouw 

 Welke afbeelding hoort bij welke periode? 
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1p  16 Bekijk de volgende vier afbeeldingen uit een stripboek over de Nederlandse geschiedenis 
(1940-1987). 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 

 
c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 
 
 
 

Welke afbeelding hoort bij het begrip ‘multiculturele samenleving’? 
A afbeelding a 
B afbeelding b 
C afbeelding c 
D afbeelding d 
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1p  17 een uitspraak 
 

‘Tegenwoordig maakt het weinig uit of je ouders uit Turkije komen of uit 
Nederland. Om iets in de samenleving te bereiken gaat het er alleen maar om of je 
talent hebt of niet.’

 
 Geef één argument dat gebruikt kan worden door iemand die het met deze uitspraak 

niet eens is. 
 

2p  18 Bekijk de volgende vier afbeeldingen. 
afbeelding a            afbeelding b  

 
afbeelding c           afbeelding d 

 
De vier afbeeldingen laten verschillende aandrijfkrachten zien. 

 Welke afbeelding hoort bij stoomaandrijving en welke afbeelding hoort bij 
elektrische aandrijving? Let op! Er blijven twee afbeeldingen over. 
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STAATSINRICHTING VAN NEDERLAND 
 

1p  19 uit een verhaal van journalist Eillert Meeter (1844) 
 

"In Den Haag verscheen in 1844 voor het eerst De Ooyevaar. Dat was een 
republikeinse krant. Iedereen was verbaasd dat iemand zo’n krant durfde uit te 
geven."

 
Wat voor soort krant was De Ooyevaar? 
A een krant die de situatie wilde houden zoals het was 
B een krant die tegen de monarchie was 
C een krant die tegen de republiek was 
 

1p  20 Welke staatsvorm had Nederland in 1848? 
A Nederland was een keizerrijk. 
B Nederland was een monarchie. 
C Nederland was een republiek. 
 

1p  21 Nederland kreeg in 1848 een nieuwe grondwet. 
Wat veranderde er door de nieuwe grondwet voor de koning? 
A De koning mocht de ministers niet meer ter verantwoording roepen. 
B De koning mocht voortaan de leden van de Eerste Kamer benoemen. 
C De koning mocht voortaan de kamerleden ontslaan. 
D De koning mocht zich niet meer met de wetgeving bemoeien. 
 

1p  22 Wat veranderde er nog meer door de nieuwe Grondwet van 1848? 
A Voortaan mocht de politie de brieven van verdachte personen lezen. 
B Voortaan moest de overheid toestemming geven om een politieke partij op te richten. 
C Voortaan was er vrijheid van onderwijs. 
 

1p  23 Door wie werd aan het eind van de 19e eeuw de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht 
opgericht? 
A Aletta Jacobs 
B Hendrik Colijn 
C Koningin Wilhelmina 
D Koning Willem III 
 

1p  24 Lees onderstaande tekst. 
uit een lied (rond het jaar 1900) 
 

Moeder ga voor je kindje staan 
Want daar komt de justitie aan 
De justitie is een kwade man 
Die geen arme mensen verdragen kan.

 
Toen dit lied gemaakt werd, kon de moeder niets doen tegen discriminatie. Tegenwoordig 
kan dat wel. Dat is geregeld in een grondrecht. 
Welk grondrecht wordt bedoeld? 
A het recht op bescherming van armen 
B het recht op gelijke behandeling 
C het recht op kinderbescherming 
D het recht op politiehulp 
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1p  25 Bekijk onderstaande afbeelding. 
een tekening gemaakt rond het jaar 1900 

Van wie zijn de handen die de vrouwen onderdrukken? 
A van kinderen 
B van mannen 
C van vrouwen 
 

1p  26 Bekijk onderstaande afbeelding uit 1905.  

Een man (links) staat voor een rechter. Hij heeft weinig geld. 
Hieronder staan vier uitspraken over de rechtspraak in de tijd dat de afbeelding gemaakt 
is. 
Welke uitspraak is juist? 
A De man kon geen advocaat betalen, daardoor kon hij niet veroordeeld worden. 
B De man kon geen advocaat betalen, daardoor moest hij zichzelf verdedigen. 
C De man kreeg net als nu wel een advocaat, de rechtbank leende hem geld. 
D De man kreeg net als nu wel een advocaat, hij had recht op rechtsbijstand. 
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2p  27 twee politieke partijen: 
1 ARP 
2 RKSP 
drie politieke leiders: 
a Kuyper 
b Schaepman 
c Troelstra 

 Welke politieke partij hoort bij welke politieke leider? Let op! Er blijft één politieke 
leider over. 

 
1p  28 Bekijk onderstaande afbeelding. 

Vrouwen herdenken dat er 60 jaar kiesrecht voor vrouwen is. 
In welke periode is deze foto gemaakt? 
A 1910-1930 
B 1940-1960 
C 1970-1990 
 

1p  29 Bekijk onderstaande afbeelding. 
afbeelding van de Nederlandse Vereniging Voor Vrouwenbelangen (tweede helft  
20e eeuw) 

Wat wil de maker van de afbeelding duidelijk maken? 
A Vrouwen moeten eindelijk stemrecht krijgen. 
B Vrouwen moeten mannen uit de politiek verdrijven. 
C Vrouwen moeten zich meer met politiek bemoeien. 
 

blijft politiek 

   een mannenzaak? 

  kom nou! 
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1p  30 Toen Wim Kok minister-president was, heeft hij kroonprins Willem-Alexander een keer in 
het openbaar tot de orde geroepen. Willem-Alexander had politieke uitspraken gedaan 
over zijn schoonvader. Die schoonvader was onderminister in Argentinië toen daar een 
dictatuur was en er mensen gemarteld en gedood werden. 
Waarom heeft minister-president Kok kroonprins Willem-Alexander tot de orde geroepen? 
A omdat een kroonprins alleen politieke uitspraken mag doen na toestemming van het 

kabinet 
B omdat een kroonprins niet over zijn schoonvader mag roddelen 
C omdat Willem-Alexander alleen iets over misdaden mag schrijven na toestemming van 

de rechter 
D omdat Willem-Alexander niet over buitenlanders mag schrijven 
 

1p  31 De derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. De koningin rijdt die dag in de 
gouden koets naar het Binnenhof. Zij leest in de Ridderzaal de troonrede voor. In de 
troonrede staan de plannen van de regering voor het komende jaar. 
Wie is verantwoordelijk voor wat er in de troonrede staat? 
A de koningin 
B de leden van het Koninklijk Huis 
C de minister-president 
D de leden van de Tweede Kamer 
 

1p  32 uit een interview met een politicus 
 
"Onderscheid maken op basis van nationaliteit vind ik niet erg. Iedereen heeft 
rechten en plichten in zijn eigen land. Ik vind dat iemand die hier als vluchteling 
komt, niet dezelfde rechten hoeft te hebben als Nederlandse staatsburgers."

 
 Ben je het met deze politicus eens of oneens? Verklaar je keuze. 

 
1p  33 Lees onderstaande tekst. 

 
De heer Martina zou van de belastingdienst vijfhonderd euro terugkrijgen. Maar 
het geld kwam maar niet. Hij belde de belastingdienst. Het geld was gestort, maar 
op de rekening van iemand anders. De belastingdienst vond dat de heer Martina 
verantwoordelijk was voor de fout. Hij had het nummer van zijn bankrekening 
onduidelijk op het aangifteformulier gezet.

 
Aan wie kan de heer Martina hulp vragen zodat hij toch zijn geld krijgt? 
A aan de directeur van zijn bank 
B aan de Nationale Ombudsman 
C aan de politie in zijn woonplaats 
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2p  34 Bekijk onderstaande afbeelding. 
de gang van zaken tijdens een proces bij de rechtbank 

twee personen: 
1 de verdachte 
2 de officier van justitie 
vier uitspraken: 
a Ik eis een werkstraf van twee maanden. 
b Met veertig uur werkstraf gaan we akkoord. 
c Wat er gebeurd is, was niet alleen mijn schuld. 
d Zestig uur werkstraf waarvan de helft voorwaardelijk. 

 Wie heeft welke uitspraak gedaan? Let op! Er blijven twee uitspraken over. 
 

1p  35 Lees onderstaande tekst. 
 

De officier van Justitie wil dat leden van een Haagse rapgroep gestraft worden. In 
een nummer van die rapgroep wordt een lid van de Tweede Kamer belachelijk 
gemaakt. De advocaat van de rapgroep wil vrijspraak. "Volgens onze 
grondrechten mogen ze dat zingen", zegt hij.

 
Welk grondrecht bedoelt de advocaat? 
A het recht op politieke meningsvorming 
B het recht op het uitoefenen van een hobby 
C vrijheid van kritiek op bestuurders 
D vrijheid van meningsuiting 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  36 Bekijk onderstaande afbeelding. 
protestmars in Coevorden tegen de komst van een installatie om vuil te verbranden 
(januari 2004) 

Welk grondrecht hoort bij deze afbeelding? 
A het recht op bestaanszekerheid 
B het recht op een lang en gelukkig leven 
C het recht op gelijke behandeling  
D het recht op het houden van een betoging 
 

1p  37 Lees onderstaande tekst. 
uit de krant van 4 maart 2005 
 

De meerderheid van de inwoners van Zwolle is tegen de komst van een gokhal in 
het nieuwe stadion van FC Zwolle. Dat blijkt na de stemming van woensdag  
2 maart. Nu de bevolking zich heeft uitgesproken, zal de gemeenteraad opnieuw 
over dit onderwerp vergaderen.

 
Welk begrip hoort bij het krantenbericht? 
A parlement 
B referendum 
C verkiezing 
 

1p  38 Hieronder staan drie krantenkoppen over kiesrecht in de afgelopen 200 jaar. 
1 Arbeiders willen stemrecht. 
2 Kiesgerechtigde leeftijd wordt 18 jaar. 
3 Koning benoemt nieuwe leden Eerste Kamer. 
De krantenkoppen moeten in de juiste tijdvolgorde worden gezet, van vroeger naar later. 
Welke volgorde is juist? 
A eerst 1, dan 2 en ten slotte 3 
B eerst 2, dan 3 en ten slotte 1 
C eerst 3, dan 1 en ten slotte 2 
 

einde  600051-2-646o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2006 
tijdvak 2 

 
 

 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND 
 

 1 A B C 
 

 2 A B C 
 

 3 Bewering 1 is juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
 
Bewering 2 is juist / onjuist (omcirkel het juiste antwoord). 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C 
 

 8 Bewering …… en …… zijn juist (vul twee nummers in). 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C 
 

 11 A B C 
 

 12 De schrijver van de tekst heeft gevoel … (vul letter in); verklaring … (vul nummer in). 
 

 13 A B C 
 

 14 Dit is de oorzaak / het gevolg (omcirkel je keuze). 
 

 15 Afbeelding a hoort bij periode …… (vul nummer in). 
 
Afbeelding b hoort bij periode …… (vul nummer in). 
 
Afbeelding c hoort bij periode …… (vul nummer in). 
 

 16 A B C D 
 

 17 Behalve talent speelt ook herkomst een rol, want (vul één argument in) 
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

A B C D  A B C D X B XA B C D  X of of 
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 18 Bij stoomaandrijving hoort afbeelding …… (vul letter in). 
 
Bij elektrische aandrijving hoort afbeelding …… (vul letter in). 
 
 
STAATSINRICHTING VAN NEDERLAND 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C 
 

 26 A B C D 
 

 27 ARP hoort bij politieke leider …… (vul letter in). 
 
RKSP hoort bij politieke leider …… (vul letter in). 
 

 28 A B C 
 

 29 A B C 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C D 
 

 32 Ik ben het eens / oneens met deze politicus, want (geef verklaring) 
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 33 A B C
 

 34 Bij persoon 1 hoort uitspraak …… (vul letter in). 
 
Bij persoon 2 hoort uitspraak …… (vul letter in). 
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C D 
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 37 A B C 
 

 38 A B C 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

600051-2-646u* 
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Examen VMBO-BB 

2005 
 
 
 

 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 1 juni

9.00 – 10.30
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DE KOUDE OORLOG 

1p  1 Bekijk onderstaande foto. 
 

De foto is gemaakt in Jalta, een stad in de Sovjetunie. Op de bank zitten van links naar 
rechts de leiders van de Sovjetunie (Stalin), de Verenigde Staten (Roosevelt) en Groot-
Brittannië (Churchill). 
Wanneer is deze foto gemaakt? 
A in 1935 
B in 1945 
C in 1955 
D in 1965 
 

2p  2 Vier begrippen: 
1 communisme 
2 dictatuur 
3 kapitalisme 
4 vrije verkiezingen 

 Schrijf de twee nummers op van de begrippen die bij de Sovjetunie horen. 
 

1p  3 In 1946 werd voor het eerst gesproken over het ‘IJzeren Gordijn’ in Europa. 
Waar is die naam bedacht en waarom? 
A De naam is bedacht in het Oosten. De landen in Oost-Europa merkten dat de landen 

in West-Europa niets met hen te maken wilden hebben. 
B De naam is bedacht in het Oosten. De landen in Oost-Europa wilden niets te maken 

hebben met de landen in West-Europa. 
C De naam is bedacht in het Westen. De landen in West-Europa merkten dat er in de 

Oost-Europese landen geen vrijheid heerste. 
D De naam is bedacht in het Westen. De landen in West-Europa wilden niets te maken 

hebben met de landen in Oost-Europa. 
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1p  4 Lees onderstaande tekst. 
 
Iemand kijkt 50 jaar later terug op de Blokkade van Berlijn. 
We woonden in Karlshorst en konden daar de vliegtuigen horen overkomen. Die voerden 
alles aan, zelfs chocolade en kerstcadeautjes. Daar konden wij niet tegenop. Wij waren 
arm en zij waren rijk. Die idiote blokkade moest wel op niets uitlopen. 
Wie heeft deze woorden gesproken? 
A de ambassadeur van de Sovjetunie 
B de minister-president van Frankrijk 
C de president van de Verenigde Staten 
D een minister van Groot-Brittannië 
 

2p  5 Tussen 1950 en 1960 vluchtten meer dan twee miljoen Oost-Duitsers naar West-
Duitsland. 
Drie achtergronden om te vluchten: 
a    De Oost-Duitsers wilden hun familie verenigen. 
b    De Oost-Duitsers wilden meer geld verdienen. 
c    De Oost-Duitsers wilden vrijheid van meningsuiting. 
Drie redenen: 
1 economisch 
2 politiek 
3 sociaal 

 Welke achtergrond hoort bij welke reden? Let op! Elke reden mag maar één keer 
worden gebruikt. 

 
1p  6 Bekijk onderstaande foto. 

 
de Berlijnse Muur 

Welk foto-onderschrift past bij een krant uit de Sovjetunie in het jaar 1961? 
A De muur beschermt Oost-Berlijn tegen slechte invloeden uit het Westen. 
B De muur is een natuurlijke grens tussen Oost-Berlijn en West-Berlijn. 
C De muur zorgt ervoor dat niemand naar het Westen kan vluchten. 
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1p  7 Bekijk onderstaande foto. 
 
de Berlijnse Muur (1961) 

Waarom kijken deze twee mensen in West-Berlijn over de muur naar Oost-Berlijn? 
A omdat inwoners van Oost-Berlijn begonnen waren met het afbreken van de muur 
B omdat inwoners van Oost- en West-Berlijn niet naar elkaar konden reizen 
C omdat inwoners van West-Berlijn jaloers waren op de inwoners van Oost-Berlijn 
 

1p  8 Bekijk onderstaande afbeelding. 
 
Deze Duitse politieke leider leunt tevreden voorover. Hij is tevreden over de bouw van de 
Berlijnse Muur. 

De politieke leider op de afbeelding is: 
a   een Oost-Duitser 
b   een West-Duitser 
De toestemming voor de bouw van de Muur werd gegeven door: 
1 de Sovjetunie 
2 de Verenigde Staten 
Welke combinatie is juist? 
A a en 1 
B a en 2 
C b en 1 
D b en 2 
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1p  9 Bekijk onderstaande kaart van Europa. 
 

Welk jaartal hoort bij deze kaart? 
A 1905 
B 1935 
C 1965 
D 1995 
 

1p  10 Op de achterkant van de filmbox ‘The Hunt for Red October’ (= ‘De jacht op de Rode 
Oktober’) staan de volgende regels: 
 
Midden in de nacht wordt CIA-agent Jack Ryan opgeroepen voor een geheime missie. Er 
zijn foto's ontdekt van de nieuwste onderzeeër van de Sovjetunie: de Red October. 
Tijdens de eerste reis van de Red October vaart kapitein Ramius naar de Amerikaanse 
Oostkust. Volgens Jack Ryan wil Ramius overlopen, maar Amerikaanse generaals 
denken daar anders over. 
In welke tijd speelt deze film zich af? 
A in de tijd na de Koude Oorlog 
B in de tijd vóór de Tweede Wereldoorlog 
C tijdens de Koude Oorlog 
D tijdens de Tweede Wereldoorlog 
 

1p  11 President Gorbatsjov van de Sovjetunie wilde dat zijn land een meer open samenleving 
zou worden. 
Welk woord past bij deze nieuwe politiek? 
A censuur 
B glasnost 
C nationalisme 
D propaganda 
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1p  12 Bekijk onderstaande afbeelding. 
 
uit de Russische krant Pravda van 9 september 1985 

Boven de tekening stond de tekst: ‘Uitkleden op z’n Amerikaans’. 
De tekenaar wilde laten zien dat de wapenwedloop de Amerikaanse belastingbetalers zó 
veel geld kostte dat ze er arm van werden. 

 Heeft de tekenaar wel of niet gelijk gekregen? Leg je antwoord kort uit. 
 

2p  13 Hieronder staan drie omschrijvingen: 
a   bezetting van Afghanistan  
b   demonstraties voor eenwording 
c   genoeg geld voor de wapenwedloop 
Drie landen: 
1 Duitsland 
2 Sovjetunie 
3 Verenigde Staten 

 Welke omschrijving hoort bij welk land voor de periode van 1970 tot 1990? Let op! 
Elke omschrijving mag maar één keer worden gebruikt. 

 
2p  14 Hieronder staan vier beweringen over president Gorbatsjov van de Sovjetunie. Samen 

vormen de beweringen één geheel. 
1 Gorbatsjov was niet tevreden over de planeconomie. 
2 Gorbatsjov zorgde er met nieuwe economische ideeën voor dat de Sovjetunie net zo 

rijk werd als de Verenigde Staten. 
3 Gorbatsjov wilde dat de Sovjetunie zich op politiek gebied minder ging bemoeien met 

Oost-Europa. 
4 Gorbatsjov wilde, in de tijd dat hij leider was, dat de Communistische Partij steeds 

meer macht kreeg in de Sovjetunie. 
 Welke twee beweringen zijn juist? 

 
1p  15 In de Friese plaats Oudemirdum staat een oude luchtwachttoren. Bijna 15 jaar lang 

hebben er mensen in deze toren op de uitkijk gezeten om te speuren naar vliegtuigen uit 
de Sovjetunie. 
Hoeveel militaire gevechtsvliegtuigen van de Sovjetunie hebben ze in die periode over 
Friesland zien vliegen? 
A een paar, want de Sovjetunie was slecht bewapend 
B geen enkel, want de Sovjetunie heeft West-Europa nooit aangevallen 
C tientallen, want die zijn gebruikt tijdens de luchtbrug naar West-Berlijn 
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1p  16 Twee beweringen over Duitsland in de jaren negentig: 
1 Duitsland hield lang de komst van de euro tegen. 
2 Duitsland was vóór uitbreiding van de EU. 

 Geef per bewering aan of die juist of onjuist is. 
 

1p  17 Bekijk onderstaande foto. 
 
McDonald's in een Oost-Europese stad (rond het jaar 2000) 

Welke vraag kun je met behulp van deze foto beantwoorden? 
A Investeert McDonald's na de Koude Oorlog in Oost-Europa? 
B Verkoopt McDonald's in Oost-Europa andere producten dan in Nederland? 
C Waarom trekt het McDonald's restaurant niet veel klanten? 
 

2p  18 Bekijk onderstaande tijdbalk. 
 

Vier gebeurtenissen: 
1 de Russische inval in Afghanistan  
2 de uitvoering van het Marshallplan  
3 het begin van glasnost 
4 het einde van de Sovjetunie 

 Combineer de vier gebeurtenissen met de juiste letter in de tijdbalk.

ein
de

 W
O2

bo
uw

 va
n d

e

Berl
ijn

se
 M

uu
r

Gorb
ats

jov
 w

ord
t le

ide
r

va
n d

e S
ov

jet
un

ie

Duit
sla

nd
 w

ord
t é

én
 la

nd

aa
ns

lag
 op

 de
 Tw

in

To
wers

 in
 N

ew
 Yo

rk

1945 1961 1985 1990 11 sept 2001

A B C D

P a g i n a :  2 4 9V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .

V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .



500010-1-634o 8 ga naar de volgende pagina 

DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND 

 
1p  19 In de 19e eeuw begon in Nederland de industrialisatie. 

Welk gevolg had deze industrialisatie? 
A De trek van stad naar platteland werd groter. 
B Er verdwenen steeds meer fabrieken. 
C Er werd steeds meer geproduceerd. 
D Het aantal arbeiders nam steeds verder af. 
 

1p  20 Waarom werkten er in de 19e eeuw behalve mannen ook veel vrouwen en kinderen in de 
fabrieken? 
A omdat het in die tijd niet de gewoonte was dat mannen buitenshuis werkten 
B omdat mannen alleen geschoold werk wilden doen 
C omdat vrouwen en kinderen beter waren opgeleid dan mannen 
D omdat vrouwen en kinderen goedkopere werknemers waren dan mannen 
 

1p  21 Wat werd wettelijk vastgelegd in de Kinderwet van Van Houten? 
A De wet stelde een maximum aan het aantal kinderen dat per gezin mocht werken. 
B Het was verboden kinderen onder de twaalf jaar in fabrieken in dienst te nemen. 
C Kinderen tot zestien jaar moesten verplicht een beroepsopleiding volgen. 
D Ouders moesten hun kinderen vanaf hun vierde jaar naar school sturen. 
 

2p  22 Enkele omschrijvingen over ambachtelijk werk en over fabrieksarbeid: 
1 De arbeiders hebben geen persoonlijk contact met de bedrijfseigenaar. 
2 De baas werkt mee en kent zijn arbeiders goed. 
3 Het productiewerk wordt gedaan door werkloze boeren en knechten die naar de stad 

zijn getrokken. 
4 In de werkplaats werken hooguit 10 arbeiders. 

 Welke twee omschrijvingen horen bij ambachtelijk werk? 
 

1p  23 Lees onderstaande tekst. 
 
uit een onderzoek (1887) 
Fabriekseigenaren, geestelijken, artsen, vakbondsleiders, onderwijzers en gewone 
arbeiders werden ondervraagd. De vragenstellers wilden weten onder welke 
omstandigheden de arbeiders in de verschillende bedrijven moesten werken. Het werd 
duidelijk dat er wetten moesten komen om de arbeiders te beschermen. 
Welke groep mensen hield dit onderzoek? 
A dokters 
B onderwijzers 
C politici 
D werkgevers 
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1p  24 Lees onderstaande tekst. 
 
over het ontstaan van bedrijven in Nederland 
Rond 1900 ontstonden enkele bedrijven die zouden uitgroeien tot grote, internationale 
bedrijven. Met de samenwerking tussen Van den Bergh en Jurgens in 1908 werd de basis 
gelegd voor het voedingsmiddelenbedrijf Unilever. In 1892 begon een klein bedrijfje met 
de productie van gloeilampen. Door uitbreiding van de productie en een goede 
organisatie groeide Philips uit tot een wereldbedrijf. 
Welke bewering naar aanleiding van de tekst is juist? 
A De tekst laat zien dat er in de 20e eeuw sprake was van schaalvergroting in het 

bedrijfsleven. 
B De tekst laat zien dat er vóór 1900 geen fabrieken waren in Nederland. 
C Philips en Unilever zijn beide groot geworden door het maken van machines en 

apparaten. 
D Philips en Unilever zijn beide opgericht vóórdat er in Nederland fabrieken waren. 
 

1p  25 Bekijk onderstaande foto. 
 
Aan het werk bij de Delftse Oliefabriek N.O.F. (rond 1900) 

Waarvan is het werk dat de mensen op de foto doen in de tijd rond 1900 een goed 
voorbeeld? 
A van geschoolde, goedbetaalde arbeid 
B van geschoolde, laagbetaalde arbeid 
C van ongeschoolde, goedbetaalde arbeid 
D van ongeschoolde, laagbetaalde arbeid 
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2p  26 Lees onderstaande tekst. 
 
over de positie van de arbeiders in de periode 1880-1910 
Nederland werd steeds meer een moderne, industriële natie. Ook de invloed van het 
socialisme werd steeds sterker. Een goede verhouding tussen arbeiders en fabrikanten 
was noodzakelijk. Omdat het goed ging met de bedrijven konden er hogere lonen worden 
betaald aan arbeiders. Langzaam maar zeker werkten de arbeiders zich op tot 
volwaardige burgers. 
Enkele beweringen naar aanleiding van de bovenstaande bron: 
1 De positie van de arbeiders ging er in de periode 1880-1910 op vooruit. 
2 De arbeiders hadden in 1880 stemrecht gekregen. Daarom was er in de politiek meer 

aandacht voor hun problemen. 
3 Er waren in de periode 1880-1910 voortdurend arbeidersopstanden en stakingen. 

Daardoor moesten de fabrikanten de lonen van de arbeiders verhogen. 
 Geef per bewering aan of deze juist of onjuist is. 

 
1p  27 Welke groepering had als belangrijkste politieke doel het lot van de arbeiders te 

verbeteren? 
A de katholieken 
B de liberalen 
C de protestanten 
D de socialisten 
 

2p  28 Lees onderstaande tekst. 
 
Het verhaal van Wiebe de Rooy (geboren in 1897) over vroeger. 
Mijn vader was baggeraar. Zijn werk was vies en zwaar. Ik herinner mij nog goed dat toen 
ik in de vierde klas (= groep 6) zat mijn vader naar de meester ging. Hij zei dat hij me van 
school nam. Ik vond het jammer, want ik wilde graag leren. Je had toen helemaal niets: 
geen boeken en geen radio. Televisie bestond nog niet en áls er al televisie had bestaan 
dan kon je het toch niet betalen. Om te overleven moest bij ons thuis iedereen werken, 
werken en nog eens werken. Toen ik ouder werd, ben ik getrouwd en boerenarbeider 
geworden. Boerenarbeid was ook hard werken, maar niet te vergelijken met het werk in 
de tijd toen ik nog klein was. 
Enkele beweringen naar aanleiding van de bron: 
1 Toen Wiebe op school zat, was er nog geen studiefinanciering. 
2 Ondanks zijn gebrekkige scholing maakte Wiebe later wel carrière. 
3 Volgens Wiebe was het vroeger een betere tijd om in te leven dan nu. 
4 Rond 1900 gingen kinderen als Wiebe na de lagere school niet verder studeren. 

 Welke twee beweringen over de bron zijn juist? 
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1p  29 Bekijk de twee onderstaande foto’s. 
 
Boeren-in-opleiding krijgen les in het melken (1927). 

 
Een boer controleert de melkmachine (rond 1970). 

Uit de twee foto’s is een ontwikkeling af te leiden. 
Welke? 
A Het boerenbedrijf is gemechaniseerd. 
B Scholing in de landbouw is niet meer nodig. 
C Voor de melkproductie zijn geen koeien meer nodig. 
 

1p  30 Waardoor nam het aantal ambtenaren na 1945 sterk toe? 
A De overheid nam steeds meer taken op zich. 
B Er kwamen steeds meer mensen met een hoge opleiding. 
C Er waren te veel werklozen bijgekomen. 
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2p  31 Drie begrippen die te maken hebben met de economische ontwikkeling in Nederland 
tussen 1945 en 1980: 
1 consumptie 
2 industrialisatie 
3 verstedelijking 

 Vul onderstaande tekst in met behulp van de bovenstaande begrippen. Let op! Elk 
begrip mag maar één keer worden gebruikt. 

Na de Tweede Wereldoorlog nam de …(a)… toe waardoor het goed ging met de 
economie. Omdat er steeds meer werk op het platteland verdween, nam de …(b)… toe. 
Doordat de mensen meer geld te besteden hadden, nam ook de …(c)… toe. 
 

1p  32 Bekijk onderstaande grafiek. 
 
het aantal geregistreerde televisietoestellen in Nederland per 100 huishoudens 
 

 
Op welke vraag geeft de grafiek een antwoord? 
A Gingen er steeds meer mensen in steden wonen na 1956? 
B Steeg de werkgelegenheid vanaf 1957? 
C Waarom gaven mensen steeds meer geld uit aan consumptiegoederen? 
D Was er in de jaren zestig sprake van een welvaartsstijging? 
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1p  33 Kijk naar onderstaande tabel. 
 
arbeidsdeelname (in procenten van de beroepsbevolking) 

jaar % mannen dat betaalde 
arbeid verricht 

% vrouwen dat betaalde 
arbeid verricht 

1960 
 

1971 
 

1977 
 

1981 
 

1985 
 

89 
 

85 
 

80 
 

78 
 

77 

25 
 

30 
 

33 
 

39 
 

42 

Welke verklaring is juist en past bij de tabel? 
A De loonkosten van mannen stegen en vrouwen namen hun plaats in. 
B Mannen deden hun werk niet goed en werden ontslagen. 
C Steeds meer vrouwen volgden een beroepsopleiding en gingen werken. 
D Vrouwen namen de leiding over in fabrieken en kantoren. 
 

1p  34 In de krant staan regelmatig advertenties voor bepaalde banen. Soms lees je in de 
begeleidende tekst dat bij een gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een vrouw. 
Dat noemen we positieve discriminatie. 

 Ben je het wel of niet eens met deze vorm van positieve discriminatie? Geef ook een 
argument voor je keuze. 

 
2p  35 Enkele veranderingen na 1945: 

1 afschaffing van de kinderarbeid 
2 automatisering in de bedrijven 
3 invoering van de Mammoetwet  
4 invoering van de studiefinanciering 
5 toename van de beroepsbevolking 

 Door welke twee veranderingen namen de onderwijskansen voor arbeiderskinderen 
na 1945 toe? 

 
1p  36 Drie verschillende soorten machines: 

a   computers 
b   stoommachines 
c   verbrandingsmotoren 

 Plaats de bovenstaande soorten machines in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar 
later. 

 
 
 
 

einde 500010-1-634o* 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

DE KOUDE OORLOG 

 1 A B C D 
 

 2 Bij de Sovjetunie horen ….. en …… (vul de nummers in). 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 Bij achtergrond a hoort reden …… (vul een nummer in). 
 

  Bij achtergrond b hoort reden …… (vul een nummer in). 
 

  Bij achtergrond c hoort reden …… (vul een nummer in). 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 wel gelijk / niet gelijk (omcirkel je keuze), want 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
..............................................................................................................................(geef uitleg) 
 

 13 Bij land 1 hoort omschrijving …… (vul een letter in). 
 

  Bij land 2 hoort omschrijving …… (vul een letter in). 
 

  Bij land 3 hoort omschrijving …… (vul een letter in).  
 
 14 bewering …… en bewering …… (vul de nummers in) 

 
 15 A B C 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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 16 Bewering 1 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 

 
Bewering 2 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 

 17 A B C  
 
 18 Bij gebeurtenis 1 hoort letter …… (vul een letter in). 

 
  Bij gebeurtenis 2 hoort letter …… (vul een letter in). 

 
  Bij gebeurtenis 3 hoort letter …… (vul een letter in). 

 
  Bij gebeurtenis 4 hoort letter …… (vul een letter in). 

 
 

DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 omschrijving …… en omschrijving …… (vul de nummers in) 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 Bewering 1 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 

 
  Bewering 2 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 

 
  Bewering 3 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 

 
 27 A B C D 

 
 28 bewering …… en bewering …… (vul de nummers in) 

 
 29 A B C 

 
 30 A B C 
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 31 Bij letter a hoort begrip …… (vul een nummer in). 
 

  Bij letter b hoort begrip …… (vul een nummer in). 
 

  Bij letter c hoort begrip …… (vul een nummer in). 
 

 32 A B C D 
 

 33 A B C D 
 

 34 wel eens / niet eens (omcirkel je keuze), want .........................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................. (geef uitleg) 
 

 35 verandering …… en verandering …… (vul de nummers in) 
 

 36 eerst …… (vul letter in), dan …… (vul letter in) en ten slotte …… (vul letter in) 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-BB 

2005 
 
 
 

 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 20 juni

14.00 – 15.30 uur
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DE KOUDE OORLOG 

1p  1 Vier begrippen: 
1 communisme 
2 dictatuur 
3 kapitalisme 
4 vrije verkiezingen 

 Schrijf de twee begrippen op die bij de Verenigde Staten horen. 
 

1p  2 Bekijk onderstaande foto. 

De foto is in 1945 gemaakt in Jalta, een stad in de Sovjetunie. Op de bank zitten van links 
naar rechts Churchill, Roosevelt en Stalin. 
Van welke landen waren zij leider? 
A van Frankrijk, Groot-Brittannië en de Sovjetunie 
B van Frankrijk, de Verenigde Staten en de Sovjetunie 
C van Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten 
D van Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de Sovjetunie 
 

1p  3 Iemand beweert: ‘Na de Tweede Wereldoorlog had de Sovjetunie grote politieke en 
militaire invloed in heel Oost-Europa’. 
Welke reactie op deze bewering is juist? 
A Dat was een geheel nieuwe situatie. 
B Deze situatie bestaat nu nog steeds. 
C Vóór de Tweede Wereldoorlog was die situatie ook al zo. 
 

1p  4 In 1946 sprak Churchill voor het eerst over het ‘IJzeren Gordijn’ in Europa. 
Was er werkelijk een afscheiding die op een ijzeren gordijn leek? 
A Ja, er hingen grote ijzeren platen op de grens tussen Oost- en West-Europa. 
B Ja, er zijn ijzeren hekken en prikkeldraadversperringen tussen Oost- en West-Europa 

geplaatst. 
C Nee, er is niets tussen Oost- en West-Europa geplaatst. Er kwam wel meer 

grenspolitie. 
D Nee, er zijn alleen maar stenen muren tussen Oost- en West-Europa geplaatst. 
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1p  5 President Truman van de Verenigde Staten sprak in 1947 de volgende woorden: "Er is 
een strijd aan de gang tussen de Sovjetunie en de Verenigde Staten." 
Welke ‘strijd’ bedoelde Truman? 
A Welk land het eerst een persoon in de ruimte zou brengen. 
B Welk leger de Tweede Wereldoorlog had gewonnen. 
C Welk politiek systeem voor de wereld het beste was. 
 

1p  6 Twee gegevens uit een wereldwijd bewapeningsonderzoek (1947): 
1 De uitgaven aan wapens zijn dit jaar 25 miljard gulden hoger dan vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog. 
2 Er zijn dit jaar meer soldaten in dienst dan vlak voor de Tweede Wereldoorlog. 
Welke bewering klopt met beide gegevens? 
A De Koude Oorlog heeft meer soldaten het leven gekost dan de Tweede Wereldoorlog. 
B De Koude Oorlog heeft voor een wapenwedloop gezorgd na de Tweede Wereldoorlog. 
C Tijdens de Koude Oorlog waren de legers goedkoper dan vlak voor de Tweede 

Wereldoorlog. 
D Tijdens de Koude Oorlog waren de legers kleiner dan vlak voor de Tweede 

Wereldoorlog. 
 

1p  7 Over het Berlijnse vliegveld Tempelhof (november 2003): 
Het vliegveld Tempelhof in het westen van Berlijn gaat volgend jaar dicht. Dit oudste 
vliegveld van de Duitse hoofdstad levert al jaren geen winst meer op. Tempelhof werd in 
het verleden wereldberoemd. 
Waardoor is vliegveld Tempelhof wereldberoemd geworden? 
A doordat de Sovjetunie er de baas was tot het einde van de Koude Oorlog 
B doordat het de nationale luchthaven van Oost-Duitsland was 
C doordat het een belangrijke rol speelde tijdens de Blokkade van Berlijn in 1948 
D doordat vanaf dit vliegveld de Verenigde Staten de Sovjetunie hebben aangevallen 
 

2p  8 Tussen 1950 en 1960 vluchtten meer dan twee miljoen Oost-Duitsers naar West-
Duitsland. 

 Welke twee redenen om te vluchten zijn economische redenen? 
1 De Oost-Duitsers wilden ander werk. 
2 De Oost-Duitsers wilden godsdienstvrijheid. 
3 De Oost-Duitsers wilden hun familie verenigen. 
4 De Oost-Duitsers wilden meer geld verdienen. 
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1p  9 Bekijk onderstaande foto. 
 
de bouw van de Berlijnse Muur (1961) 

Welk foto-onderschrift past bij een krant uit de Verenigde Staten in het jaar 1961? 
A De Muur beschermt Oost-Berlijn tegen het Westen. 
B De Muur is een natuurlijke grens tussen Oost-Berlijn en West-Berlijn. 
C De Muur zorgt ervoor dat niemand naar het Westen kan vluchten. 
 

1p  10 De Russische leider Chroesjtsjov zei in de jaren zestig het volgende: "Stel dat er 
atoombommen gaan vallen. Wat maakt het dan uit of we Amerikanen of Russen zijn?!" 

 Maak de onderstaande twee zinnen af: 
a Chroesjtsjov heeft … (wel / niet) … meegemaakt dat er in de jaren zestig 

atoombommen in een oorlog zijn gebruikt. 
b De Verenigde Staten hadden in de jaren zestig een atoombom. De Sovjetunie had 

toen … (nog niet / ook) … de beschikking over een atoombom. 
 

1p  11 Op de achterkant van de filmbox K 19 staat de volgende tekst: 
De Sovjetunie heeft zojuist zijn nieuwste kernonderzeeër te water gelaten. De kapitein is 
Vostrikov. Als de K 19 onderweg is naar de vijandige Amerikaanse wateren, krijgt 
Vostrikov te horen dat er iets ernstigs is gebeurd. De kernreactor is gaan lekken. 
In welke tijd speelt deze film zich af? 
A na de Koude Oorlog 
B tijdens de Koude Oorlog 
C tijdens de Tweede Wereldoorlog 
D vóór de Tweede Wereldoorlog 
 

2p  12 Hieronder staan vier gebeurtenissen: 
1 de inval in Afghanistan 
2 het beëindigen van de wapenproductie 
3 het demonstreren tegen de eenwording van Duitsland 
4 het plaatsen van nieuwe kernwapens 

 Welke twee gebeurtenissen horen bij de Sovjetunie rond 1980? 
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1p  13 In de Sovjetkrant Pravda stond in 1985 geschreven: ‘De Amerikanen houden de 
wapenwedloop niet lang vol. Amerika wordt een arm land.’ 
In de Amerikaanse krant de New York Times stond in hetzelfde jaar geschreven: ‘De 
Sovjetunie houdt de wapenwedloop niet lang vol. De Sovjetunie wordt een arm land.’ 

 Welke krant heeft gelijk gekregen: de Pravda of de New York Times? Verklaar je 
antwoord. 

 
2p  14 enkele gedeelten uit het lied ‘Over de Muur’ (1984): 

deel 1 
Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels 
waar Lenin en Marx nog steeds op hun voetstuk staan. 
 
deel 2 
En de neonreclames die glitterend lokken 
kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken. 
 
deel 3 
Je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur 
en alleen als je geld hebt, is de vrijheid niet duur. 
 
deel 4 
Maar wat is nou die heilstaat (= ideale staat), als er muren omheen staan 
als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. 

Hieronder staan vier beweringen. 
 Welke twee beweringen zijn juist? 

1 Deel 1 gaat over West-Berlijn. 
2 Deel 2 gaat over Oost-Berlijn. 
3 Deel 3 gaat over West-Berlijn. 
4 Deel 4 gaat over Oost-Berlijn. 
 

1p  15 Lees onderstaande tekst. 
 
De film Das Versprechen (= de belofte) gaat over het leven van twee verliefde mensen die 
tijdens de Koude Oorlog van elkaar worden gescheiden. Hieronder staat een korte 
samenvatting van de film: 
Het is 1961. Een aantal jongeren vlucht door de riolen van Oost-Berlijn naar West-Berlijn. 
Zo ook Konrad en Sophie. Konrad wordt verrast door een legerwagen en blijft 
noodgedwongen achter. De twee blijven gescheiden, totdat de Muur uiteindelijk in 1989 
valt. 
Iemand zegt: "Konrad en Sophie hadden helemaal niet zo lang van elkaar gescheiden 
hoeven te zijn. Ook ná de bouw van de Muur hadden ze elkaar kunnen ontmoeten." 

 Ben je het wel of niet eens met deze mening? Verklaar je antwoord. 
 

1p  16 President Gorbatsjov van de Sovjetunie wilde economische hervormingen in zijn land. 
Welk begrip past bij deze hervormingen? 
A censuur 
B glasnost 
C perestrojka 
D propaganda 
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1p  17 Bekijk onderstaande foto. 
 
De foto hieronder toont het Amerikaanse bedrijf Pizza Hut in de Russische stad 
Sint-Petersburg (1995). 

Welke vraag kun je met behulp van deze foto beantwoorden? 
A Hebben Amerikaanse bedrijven na de Koude Oorlog in Rusland geïnvesteerd? 
B Kon je tijdens de Koude Oorlog pizza's eten in de Sovjetunie? 
C Waarom verkoopt Pizza Hut zijn producten ook in Sint-Petersburg? 
 

1p  18 Hieronder staan vier gebeurtenissen. 
1 de bouw van de Berlijnse Muur 
2 de geallieerde overwinning op nazi-Duitsland 
3 de invoering van glasnost 
4 de start van het Marshallplan 

 Zet de gebeurtenissen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. 
 

1p  19 Lees onderstaande tekst over de verkiezingen in Oost-Duitsland in 1990. 
Op de zondag van de verkiezingen had de hele Oost-Duitse familie naar de radio 
geluisterd. 's Ochtends hadden ze er in hun kerk nog grappen over zitten maken. Maar 
toen ze de eerste uitslagen hoorden, zakte de stemming. De christen-democratische 
partij, die erg gericht was op West-Duitsland, kreeg bijna de helft van de stemmen. Het 
leek alsof Oost-Duitsland werd verkocht aan het Westen. Overal vandaan begonnen 
vrienden te bellen. Ze waren boos. Ze vonden dat veel mensen gekozen hadden voor een 
auto, voor geld, voor hun buik. 
Welke bewering past bij de tekst? 
A De partij die een hekel had aan het Westen haalde de meeste stemmen. 
B In Oost-Duitsland had iedereen voldoende geld en een eigen auto. 
C Niet iedereen in Oost-Duitsland wilde dat Duitsland weer één land zouden worden. 
D West-Duitsland had veel geld betaald om Oost-Duitsland te kopen. 
 

1p  20 Twee beweringen over Duitsland in de jaren negentig: 
1 Duitsland bleef na de eenwording lid van de NAVO. 
2 Duitsland was voorstander van één gezamenlijke munt in de EU. 

 Geef per bewering aan of deze juist of onjuist is. 
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DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND 
 

1p  21 Bekijk onderstaande afbeeldingen. 
 
afbeelding a: een door paardenkracht aangedreven dorsmachine 

 
afbeelding b: ontwerptekening Centraal Station Amsterdam 

 
afbeelding c: spinnerij 

Voor een werkstuk over de industrialisatie heb je de bovenstaande afbeeldingen 
gevonden. 
Welke afbeelding hoort bij de periode vóór de Industriële Revolutie? 
A afbeelding a 
B afbeelding b 
C afbeelding c 
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1p  22 Hieronder staan twee beweringen: 
1 Door arbeidsdeling werd het werk voor arbeiders minder eentonig. 
2 In de 19e eeuw liet de overheid sociale voorzieningen vooral over aan de kerk en 

particuliere instellingen. 
 Geef per bewering aan of deze juist of onjuist is. 

 
1p  23 In 1874 werd een wetsvoorstel aangenomen dat was ingediend door het Tweede 

Kamerlid Van Houten. 
Hoe wordt deze wet genoemd? 
A de Arbeidswet 
B de Kinderwet 
C de Leerplichtwet 
D de Mammoetwet 
 

1p  24 Waarom was het gebruikelijk dat in een fabriek behalve mannen en vrouwen ook kinderen 
werkten? 
A Alleen kinderen konden met de nieuwste machines werken, omdat hun ouders dat 

nooit geleerd hadden. 
B Alleen kinderen konden tegen de hitte en de herrie van de stoommachines in de 

fabrieken. 
C Kinderen gingen al op zeer jonge leeftijd naar school, zodat ze al snel klaar waren om 

te gaan werken.  
D Kinderen uit arme gezinnen moesten wel werken, omdat er te weinig geld was in het 

gezin. 
 

1p  25 Lees onderstaande tekst. 
 
uit een parlementair onderzoek (1887) 
Fabriekseigenaren, geestelijken, artsen, vakbondsleiders, onderwijzers en gewone 
arbeiders werden ondervraagd door leden van de Tweede Kamer. De kamerleden wilden 
weten onder welke omstandigheden de arbeiders in de verschillende bedrijven moesten 
werken. 
Waartoe heeft het onderzoek geleid? 
A tot afschaffing van de industrialisatie 
B tot invoering van WW, WAO en AOW 
C tot ontslag van alle fabriekseigenaren 
D tot wetgeving die arbeiders beschermt 
 

2p  26 Enkele omschrijvingen van ambachtelijk werk en van fabrieksarbeid: 
1 De arbeiders hebben geen persoonlijk contact met de bedrijfseigenaar. 
2 De baas werkt mee en kent zijn arbeiders goed. 
3 De werkkrachten maken vooral producten met de hand. 
4 Lopendebandwerk is belangrijker dan vakkennis. 

 Geef per omschrijving aan of deze hoort bij ambachtelijk werk of bij fabrieksarbeid. 
 

Pagina: 267Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500040-2-634o 9 ga naar de volgende pagina 

1p  27 Lees onderstaande tekst. 
 
over het ontstaan van Unilever en Philips 
Rond 1900 ontstonden enkele bedrijven die zouden uitgroeien tot grote, internationale 
bedrijven. Met de samenwerking tussen Van den Bergh en Jurgens in 1908 werd de basis 
gelegd voor het voedingsmiddelenbedrijf Unilever. In 1892 begonnen de broers Philips 
met de productie van gloeilampen. Door uitbreiding van de productie en een goede 
organisatie groeide Philips uit tot een wereldbedrijf. 
Welk begrip hoort bij de bovenstaande tekst? 
A automatisering 
B huisnijverheid 
C schaalvergroting 
D stoommachine 
 

2p  28 Wiebe de Rooy (geboren in 1897) vertelt over vroeger. Vier fragmenten van zijn verhaal: 
a  Mijn vader was baggeraar. Zijn werk was vies en zwaar. 
b  Ik herinner mij nog goed dat toen ik in de vierde klas van de lagere school zat mijn 
    vader naar de meester ging. Hij zei dat hij me van school nam. Ik vond het jammer, 
    want ik wilde graag leren. 
c  Je had toen helemaal niets: geen boeken, geen radio. Televisie bestond nog niet en áls 
    het al had bestaan dan was er geen geld voor. 
d  Toen ik ouder werd, ben ik getrouwd en boerenarbeider geworden. 
Twee beweringen over de bron: 
1 In de tijd dat Wiebe een klein kind was, bestond er nog kinderarbeid. 
2 Volgens Wiebe was er vroeger minder welvaart dan nu. 

 Welk fragment van de tekst past bij bewering 1 en welk fragment past bij  
bewering 2? 

 
2p  29 In de periode 1890-1910 ontstond er in de politiek meer aandacht voor de problemen van 

arbeiders. Daar zijn verschillende verklaringen voor. 
Enkele verklaringen: 
1 De arbeiders begonnen zich te organiseren in vakbonden. 
2 De arbeiders zaten in ondernemingsraden van bedrijven. 
3 De economische situatie was verbeterd. 
4 Het algemeen kiesrecht was ingevoerd. 

 Welke twee verklaringen uit het bovenstaande rijtje zijn juist? 
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1p  30 Bekijk onderstaande foto. 

Is deze foto kenmerkend voor het soort werk dat arbeiders rond 1900 moesten doen? 
A Ja, want arbeiders verrichtten toen vaak zware lichamelijke arbeid. 
B Ja, want in die tijd werkten arbeiders alleen maar in de open lucht. 
C Nee, want al het sjouwwerk werd in die tijd gedaan door hijskranen en lopende 

banden. 
D Nee, want er staan op de achtergrond nieuwsgierige mensen te kijken naar de 

arbeiders. 
 

1p  31 Bekijk onderstaande afbeelding. 

Wat is het onderwerp van deze spotprent? 
A Dankzij sociale hervormingen hebben de arbeiders genoeg te eten. 
B De werkgevers moeten zich voortaan houden aan de arbeidswetgeving. 
C Omdat arbeiders geen kiesrecht hebben, komt er geen verbetering in hun lot. 
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2p  32 Een invultekst over de economische ontwikkeling in Nederland tussen 1945 en 1980: 
a Na de Tweede Wereldoorlog ging het met de economie steeds …(beter / slechter)… . 
b De industrialisatie nam …(af / toe)… . 
c Omdat er op het platteland steeds meer werk …(bij kwam / verdween)…, veranderde 
   de samenstelling van de beroepsbevolking. 
d Na de Tweede Wereldoorlog werkten steeds meer mensen in de …(industrie / 
   landbouw)… . 
e Door deze ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog nam de welvaart …(af / toe)… . 

 Vul per zin het juiste woord in. 
 

1p  33 Bekijk onderstaand staafdiagram. 

Welke naoorlogse ontwikkeling zie je in de bron? 
A automatisering 
B industrialisering 
C mechanisering 
 

1p  34 Bekijk onderstaande grafiek. 
 
het autobezit in Nederland tussen 1950 en 1980 

 
Welk begrip hoort bij de grafiek? 
A industrialisatie 
B wederopbouw 
C welvaartsstijging 
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2p  35 De Mammoetwet uit de jaren zestig vormde een verbetering voor de onderwijskansen van 
arbeiderskinderen. 
Enkele mogelijke redenen: 
1 De overheid betaalde je hele opleiding. 
2 Het was makkelijker geworden om van de ene opleiding over te stappen naar een 

andere. 
3 Iedereen haalde voortaan een diploma. 
4 Je talent om te leren was belangrijker dan je afkomst. 
5 Je kon niet meer door je ouders van school genomen worden om te gaan werken. 
6 Je mocht net zo lang op school blijven totdat je klaar was met je opleiding. 

 Om welke twee redenen kan de Mammoetwet worden gezien als een verbetering voor 
de onderwijskansen van arbeiderskinderen? 

 
1p  36 ontwikkeling in de arbeidsdeelname (in procenten van de beroepsbevolking) 

% mannen dat betaalde 
arbeid verricht 

% vrouwen dat betaalde 
arbeid verricht 

89 
 

85 
 

80 
 

78 
 

77 

25 
 

30 
 

33 
 

39 
 

42 
Over welke periode gaat de bovenstaande tabel? 
A 1875-1900 
B 1920-1945 
C 1960-1985 
 

1p  37 Iemand beweert: “Als je kijkt naar het begin en het einde van de 20e eeuw kun je zeggen 
dat het onderwijs er voor heeft gezorgd dat steeds meer mensen hogerop konden 
komen.” 

 Geef met één argument aan dat deze bewering juist is. 
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1p  38 Bekijk onderstaande afbeeldingen. 
Drie verschillende soorten machines: 
 
afbeelding a: een satelliet 

afbeelding b: een trein 

 
afbeelding c: een televisietoestel 

 
 Plaats de bovenstaande afbeeldingen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. 

einde 500040-2-634o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
DE KOUDE OORLOG 

 
 1 Bij de Verenigde Staten horen begrip .….. en begrip …... (vul twee nummers in). 

 
 2 A B C D 

 
 3 A B C 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8 reden …… en reden …… (vul twee nummers in) 

 
 9 A B C 

 
 10 a = wel / niet (omcirkel je keuze) 

 
b = nog niet / ook (omcirkel je keuze) 
 

 11 A B C D 
 

 12 gebeurtenis …… en gebeurtenis …… (vul twee nummers in) 
 

 13 De Pravda / de New York Times (omcirkel je keuze) heeft gelijk gekregen, want ......................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 14 bewering …… en bewering …… (vul twee nummers in) 
 

 15 Ik ben het wel / niet (omcirkel je keuze) met deze mening eens, want ......................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C 
 

 18 eerst ……, dan ……, vervolgens …… en ten slotte …… (vul vier nummers in)  
 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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 19 A B C D 
 

 20 Bewering 1 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Bewering 2 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 
DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND 

 
 21 A B C 

 
 22 Bewering 1 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 

 
Bewering 2 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 omschrijving 1: ambachtelijk werk / fabrieksarbeid (omcirkel je keuze) 
 
omschrijving 2: ambachtelijk werk / fabrieksarbeid (omcirkel je keuze) 
 
omschrijving 3: ambachtelijk werk / fabrieksarbeid (omcirkel je keuze) 
 
omschrijving 4: ambachtelijk werk / fabrieksarbeid (omcirkel je keuze) 
 

 27 A B C D 
 

 28 Bij bewering 1 past fragment …… (vul een letter in). 
 
Bij bewering 2 past fragment …… (vul een letter in). 
 

 29 verklaring …… en verklaring …… (vul twee nummers in) 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C 
 

 32 a = beter / slechter (omcirkel je keuze) 
 
b = af / toe (omcirkel je keuze) 
 
c = bij kwam / verdween (omcirkel je keuze) 
 
d = industrie / landbouw (omcirkel je keuze) 
 
e = af / toe (omcirkel je keuze) 
 

 33 A B C 
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 34 A B C 
 

 35 reden …… en reden …… (vul twee nummers in) 
 

 36 A B C 
 

 37 De bewering is juist, omdat: .....................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 38 eerst ……, dan …… en ten slotte ……(vul drie letters in) 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

500040-2-634u* 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
 
 
 

 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 27 mei

9.00 – 10.30 uur

Pagina: 277Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

400009-1-634o 2 ga naar de volgende pagina 

SOCIALE ZEKERHEID EN VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND 
 

1p  1 In 1854 kreeg Nederland een nieuwe Armenwet. 
Wat veranderde er door die wet? 
A Een gemeentebestuur gaf hulp als anderen niet genoeg gaven. 
B Kerken mochten niet langer aan liefdadigheid doen. 
C Voortaan kreeg iedereen die arm was hulp van het gemeentebestuur. 
 

2p  2 Enkele personen: 
a   een bejaarde fabrikant 
b   een boer met een klein bedrijf 
c   een directeur van een bank 
d   een eigenaar van een textielfabriek 
e   een langdurig zieke loodgieter 
f    een werkloze timmerman 
Rond 1890 kon niet iedere Nederlander voor zichzelf zorgen. Sommige mensen hadden 
hulp nodig om eten, kleding en de huur voor hun woning te kunnen betalen. 

 Welke twee personen uit het rijtje hadden deze hulp nodig? 
 

1p  3 Een baas wil iets kopen voor zijn arbeiders. 
Hij gaat naar een winkelier. 
Hieronder staat het gesprek tussen de baas en de winkelier. 
 

de baas:  Enkele arbeiders werken al heel lang voor mij. Hebt u medailles 
    die ik ze hiervoor kan geven? 
de winkelier: Wilt u gouden of zilveren medailles? 
de baas:  Nee, nee van blik is goed genoeg. Anders verkopen ze de 

medailles toch maar.
 
De baas denkt dat zijn trouwe arbeiders de gouden of zilveren medailles zullen verkopen. 
Waarom zouden de arbeiders dat doen? 
A omdat ze goud en zilver niet mooi vinden 
B omdat ze niet van medailles houden 
C omdat ze te weinig loon krijgen 
 

1p  4 In 1901 nam de Tweede Kamer de Woningwet aan. 
Vanaf die tijd zag je overal in de grote steden bordjes zoals hieronder. 

Waarom past de tekst van het bordje bij de Woningwet van 1901? 
A Door deze wet kwamen er minder woningen in de steden. 
B Door deze wet mochten krotwoningen niet meer verhuurd worden. 
C Door deze wet moesten woningen van vóór 1901 afgebroken worden. 
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1p  5 Onderstaande tekening is gemaakt in 1907. 

Hieronder staan zeven doelen van vakbonden: 
− bestrijding van armoede 
− bestrijding van honger 
− beter onderwijs 
− hogere lonen 
− kortere werkdagen 
− meer woningen 
− veiligheid in de fabriek 

 Over welk doel gaat de tekening? 
 

2p  6 Lees onderstaande tekst. Deze tekst is in 1916 geschreven. 
 

Moeder doet de was. De kamer is vol benauwende damp. In de kamer wordt 
ook gekookt. 's Nachts slaapt daar het hele gezin: man, vrouw en elf kinderen. 
Ze slapen op dekens die op de vloer liggen.

 
 Invulopdracht over woonomstandigheden: kies telkens uit twee mogelijkheden. 

1 In die tijd was het normaal dat een arbeidersgezin in een … (groot / klein) … huis 
woonde. 

2 In die tijd was het normaal dat een arbeidersechtpaar … (veel / weinig) … kinderen 
had. 

3 In die tijd was het normaal dat de kinderen van een arbeidersgezin … (een / geen) … 
eigen kamer hadden. 
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1p  7 Lees onderstaande tekst. 
 

De weg van Hardenberg naar Ommen was kaal. Aan beide kanten van de weg 
zag je heide en veen, zover je kon kijken. Vanaf de jaren twintig kocht 
Staatsbosbeheer veel van deze gronden. Mensen zonder baan moesten 
bossen aanleggen op deze kale stukken.

 
Waarover gaat deze tekst? 
A over de armenzorg 
B over uitkeringen 
C over werkverschaffing 
 

1p  8 Bekijk onderstaande foto. De foto is gemaakt in een stad rond 1930. 

Welke vraag kun je met behulp van deze foto beantwoorden? 
A Hoeveel mensen woonden er gemiddeld in een woning? 
B Hoe zag een arme buurt er in die tijd uit? 
C Waarom deden vrouwen de was en mannen niet? 
 

1p  9 Rond 1935 moesten veel Duitse boeren gaan werken in de Duitse wapenfabrieken. Er 
bleven niet genoeg boeren over om de oogst binnen te halen. Nederlandse 
gemeentebesturen in de grensstreek hoorden van dit probleem in Duitsland. Zij wilden dat 
Nederlandse werklozen naar Duitsland gingen om mee te helpen met de oogst. 
Wat gebeurde er met een Nederlandse werkloze als hij weigerde te gaan? 
A Die persoon kon rekenen op een flinke gevangenisstraf. 
B Die persoon kreeg voor straf geen uitkering meer. 
C Die persoon overkwam niets: je mocht zelf weten of je wel of niet ging. 
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1p  10 Bekijk onderstaande foto. 

In een kledingwinkel stond een bus van het Rotterdamse Crisis Comité. Daar konden de 
klanten geld in stoppen voor arme Rotterdammers. 

 Is dit een voorbeeld van openbare armenzorg of van particuliere armenzorg? 
 

1p  11 In de jaren dertig werden veel Nederlanders werkloos. Mensen die steun kregen, werden 
gecontroleerd. Inspecteurs kwamen bij werklozen thuis op bezoek. 

 Geef één reden waarom ze dat deden. 
 

1p  12 Na de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland sprake van het harmoniemodel. 
Wat past bij het harmoniemodel? Werknemers en werkgevers werken samen 
A in dezelfde vakbond. 
B om Nederland op te bouwen. 
C voor hoger loon. 
 

2p  13 De volgende zinnen gaan allemaal over de opbouw van de verzorgingsstaat na 1945. 
a   Na de oorlog lag een groot deel van Nederland in puin. 
b   Het was een juiste beslissing dat de lonen van de arbeiders laag bleven. 
c   Het was goed dat de arbeiders eindelijk aan het werk konden gaan. 
d   De arbeiders kregen volksverzekeringen in ruil voor lage lonen. 
e   Eén van die volksverzekeringen was de AOW. 

 In welke twee zinnen staat een mening? 

Pagina: 281Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

400009-1-634o 6 ga naar de volgende pagina 

2p  14 drie volksverzekeringen: 
1 arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) 
2 ouderdomsverzekering (AOW) 
3 werkloosheidsverzekering (WW) 
drie personen: 
a   Ik ben overbodig geworden, zegt mijn baas, en daarom zit ik nu thuis. 
b   Ik ben van een bouwsteiger gevallen en nu kan ik niet meer metselen. 
c   Ik ben vorige week 65 jaar geworden en ik ben nog goed gezond. 
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Nederland allerlei volksverzekeringen. De drie 
personen kunnen gebruikmaken van de drie genoemde volksverzekeringen. 

 Welke volksverzekering hoort bij welke persoon? 
 

1p  15 Vanaf 1985 werd de verzorgingsstaat steeds duurder. Er kwamen steeds meer 
arbeidsongeschikten. Ook werd er steeds meer misbruik gemaakt van de sociale 
voorzieningen. 
Hoe reageerde de overheid op deze ontwikkelingen? 
A De overheid deed er niet zoveel aan, omdat het economisch goed ging. 
B De overheid maakte geen strengere regels, omdat die niet te controleren waren. 
C De overheid maakte het moeilijker om in aanmerking te komen voor een uitkering. 
 

1p  16 Stel, je hebt gehoord dat de regering van plan is de uitkeringen voor werklozen te 
verlagen. Jij stuurt een mailtje naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 Schrijf op de stippellijntjes in de uitwerkbijlage je mail. Maak eerst de keus of je het 
een goed of slecht plan vindt. Geef daarna één argument waarom je dat vindt. 

 
2p  17 Bekijk de volgende drie afbeeldingen. 

 
afbeelding 1: Minister Suurhoff reikt de eerste AOW-uitkering uit.  
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afbeelding 2: Minister Lubbers wil de uitkeringen verlagen. 

 
afbeelding 3: Minister Colijn zingt een somber lied over werkverschaffing en minder steun. 

Bij deze afbeeldingen horen de volgende perioden: 
a   1930 - 1940 
b   1950 - 1960 
c   1980 - 1990 

 Welke afbeelding hoort bij welke periode? 
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1p  18 In een Belgische krant stond niet zo lang geleden het onderstaande bericht: 
 

‘De stempelcontroles worden vanaf september nog maar op één plek 
gehouden. Alle werkzoekenden moeten voortaan naar de Sint Jansstraat in 
Ieper.’

 
In Nederland deed zich in een bepaalde periode deze situatie óók voor. 
In welke periode? 
A 1860 - 1870 
B 1930 - 1940 
C 1980 - 1990 
 
 
DE KOUDE OORLOG 
 

2p  19 De Verenigde Staten en de Sovjetunie verschilden tussen 1945 en 1990 sterk van elkaar. 
 Welke twee begrippen horen bij de Verenigde Staten en welke twee bij de Sovjetunie? 

a   communisme 
b   democratie 
c   dictatuur 
d   kapitalisme 
 

2p  20 Bekijk onderstaande foto. 
Aan de symbolen links en rechts van het vraagteken (ster, hamer en sikkel) is te zien met 
welke twee grote landen de Duitsers vlak na de Tweede Wereldoorlog te maken kregen. 

 Welke twee landen zijn dat? Gebruik daarbij de symbolen. 
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1p  21 Bekijk de volgende drie foto’s. 
 
foto a: Amerikaanse soldaten ontmoeten Russische soldaten 

 
foto b: thuiskomst van een Duitse soldaat 
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foto c: een Amerikaanse soldaat bekijkt de ruïnes met een vrouw aan zijn arm 

De drie foto’s zijn in 1945 in Duitsland gemaakt. 
Welke omschrijving past bij alle drie de foto’s? 
A de Duitse nederlaag 
B de gevolgen van de atoombom 
C de Koude Oorlog 
 

3p  22 De geallieerden hadden in 1945 samen afgesproken wat er met Duitsland moest 
gebeuren na de oorlog. Daarover gaat deze invulopdracht. 
a   Duitsland zou verdeeld worden in … bezettingszones. 
b   Ook de Duitse hoofdstad … zou verdeeld worden in bezettingszones. 
c   De Sovjetunie bezette in 1945 volgens afspraak het … deel van Duitsland. 

 Maak de zinnen af door het juiste woord in te vullen. 
 

1p  23 Lees onderstaande tekst. 
 

Winston Churchill was minister-president van Groot-Brittannië tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Hij hield in Fulton (Verenigde Staten) op 5 maart 1946 
een toespraak. Hieronder staan enkele zinnen uit zijn toespraak: 
 
a  Onze vreugde over de geallieerde overwinning is snel verdwenen. 
 
b  Niemand weet wat de Sovjetunie van plan is. Niemand weet hoeveel 
    gebieden de Sovjetsoldaten nog willen bezetten. 
 
c  Natuurlijk wil de Sovjetunie nooit meer bedreigd worden door Duitsland. 
 
d  Over het vasteland van Europa is een ‘ijzeren gordijn’ neergelaten. 
 
e  Dit is zeker niet het bevrijde Europa waar we voor gevochten hebben.

 
 Welke verdeling zag Churchill langzaam ontstaan in Europa? 
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1p  24 Gebruik opnieuw de vorige tekst. 
 In welke zin laat Churchill merken dat hij de houding van de Sovjetunie wel begrijpt? 

 
1p  25 Bekijk de drie onderstaande kaartjes. 

 
 Op welke kaart is te zien wat Churchill bedoelde met het ‘ijzeren gordijn’? 

 
2p  26 Een invulopdracht over de crisis in Berlijn van 1948: 

Om te proberen West-Berlijn onder Sovjet-controle te krijgen besloot Stalin tot … (a) … . 
De Verenigde Staten gaven niet toe en begonnen … (b) … . Door deze gebeurtenis werd 
de breuk tussen de twee Duitse delen definitief. Uit het … (c)… deel ontstond de BRD. Uit 
het … (d)… deel ontstond de DDR. 

 Vul op de plaats van de letters het juiste antwoord in door te kiezen uit: 
− een blokkade 
− een luchtbrug naar Berlijn 
− oostelijk 
− westelijk 
 

1 2

3
Legenda:

Oostblok

grens
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1p  27 Kijk naar onderstaande afbeelding. 
 
Chroesjtsjov, leider van de Sovjetunie (rond 1960) 

Wat is er volgens de tekenaar aan de hand? Chroesjtsjov wil 
A de baas blijven in eigen land. 
B de wereld vernietigen. 
C meer macht in de wereld. 
 

1p  28 Kijk naar onderstaande afbeelding. 
 
kinderen op een school in de Verenigde Staten (1961) 

Wat heeft deze afbeelding te maken met de Koude Oorlog? 
A De kinderen bidden om hulp voor de arme Oost-Duitsers. 
B De kinderen oefenen voor het geval er een atoomoorlog uitbreekt. 
C De kinderen verstoppen zich voor de naderende Russische soldaten. 
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1p  29 Lees onderstaande tekst uit een krant van 17 augustus 1962. 
 

De 18-jarige Oost-Duitser Peter Fechter probeerde naar West-Berlijn te 
vluchten. Hij werd door Oost-Duitse grenswachten neergeschoten. Zij lieten 
hem doodbloeden. De Amerikaanse president gaf het bevel een patrouille te 
sturen naar de plaats van het incident. Maar de Amerikaanse soldaten mochten 
in geen geval de grens met Oost-Berlijn oversteken. Toen Peter Fechter lag 
dood te bloeden, riepen honderden West-Berlijners naar de Oost-Berlijners dat 
zij moordenaars waren. En hetzelfde publiek riep tegen de Amerikanen dat zij 
lafaards waren. Pas toen hij was gestorven, werd Peter Fechter door Oost-
Duitse grenswachten weggehaald.

 
 Waarom scholden de West-Berlijners de Amerikaanse soldaten uit voor lafaards? 

 
1p  30 Gebruik nog een keer de tekst hierboven. 

Waarom mochten de Amerikaanse soldaten van hun president niet de grens oversteken? 
A Omdat de hele West-Berlijnse bevolking ertegen was. 
B Omdat er te weinig soldaten in de stad waren. 
C Omdat het oversteken van de grens een oorlog kon betekenen. 
 

1p  31  Noem een economische reden voor Oost-Duitsers om naar het Westen te vluchten. 
 

1p  32 Lees onderstaande tekst en bekijk daarna de drie foto’s. 
 
tekst: een besluit van Chroesjtsjov 
 

Ik weet dat de Muur een bijzonder nare zaak is. Maar wat had ik anders moeten 
doen? Ik had slechts de keuze uit twee maatregelen: alle transport door de 
lucht afsnijden of de Muur laten bouwen. Door het eerste te doen zou ik een 
oorlog met de Verenigde Staten riskeren. Dat wilde ik niet. Dus bleef alleen de 
Muur over.

 
foto 1 
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foto 2 

 
foto 3 

 
 Welke foto laat een direct gevolg zien van Chroesjtsjovs besluit uit de tekst? 
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1p  33 Lees onderstaande tekst: 
 

De democratische hervormingen betekenen een doorbraak. Vrije verkiezingen, 
vrije meningsuiting van de pers, vrijheid van religie, een machtige 
volksvertegenwoordiging en een meerpartijensysteem zijn werkelijkheid 
geworden. We leven in een nieuwe wereld. De Koude Oorlog is voorbij. De 
wapenwedloop is gestopt. De dreiging van een wereldoorlog is weg.

 
Deze tekst is afkomstig uit een toespraak van een belangrijk leider in de Sovjetunie. Deze 
persoon was verantwoordelijk voor de veranderingen in de Sovjetunie na 1985. 

 Welke Sovjetleider heeft deze tekst uitgesproken? 
 

2p  34 Hieronder staan vijf uitspraken over Duitsland na de eenwording. 
 Welke twee uitspraken zijn juist? 

a   Duitsland bleef lid van de NAVO. 
b   Duitsland trok zich vrijwillig terug uit de Europese Unie. 
c   Duitsland voerde de euro (€) in. 
d   Duitsland werd als grootste Europese land de baas in Europa. 
e   Duitsland werd door de andere Europese landen uit de Europese Unie gezet. 
 

1p  35 Lees onderstaande tekst. 
 
uit een toespraak van de Duitse bondskanselier Kohl (mei 1991) 
 

Wij moeten in de komende tien jaar echt wat proberen te maken van de 
Europese eenheid. Dan zullen onze buitenlandse politiek en veiligheidspolitiek 
belangrijker worden. Alleen als de Europeanen samen met één mond spreken, 
worden wij in de wereld van morgen serieus genomen.

 
 Wat is er volgens Kohl nodig om Europa meer macht en aanzien in de wereld te 

geven? 
 

1p  36  Noem één reden waarom Duitsland een belangrijke rol speelt bij de Europese 
eenwording. 

 
2p  37 Kijk naar onderstaande tijdbalk. 

 
 

 Plaats de volgende omschrijvingen in de juiste periode van de tijdbalk. 
1 de bouw van de Muur 
2 de oprichting van de NAVO 
3 Duitsland wordt weer een eenheid 
4 de val van de Muur 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 

1945

tijdbalk

1955
1970

1990
2000

A B C D

P a g i n a :  2 9 1V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .

V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .
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1p  38 Lees onderstaande tekst. 
 

NAVO krijgt zeven nieuwe leden 
 
Door onze redacteur Robert van de Roer 
PRAAG, 21 NOV. De staats- en regeringsleiders van de NAVO hebben  
vanochtend in Praag besloten zeven landen in Midden- en Oost-Europa 
uit te nodigen voor toetreding tot het bondgenootschap.

 
In welke periode is dit artikel verschenen? 
A vóór de Koude Oorlog  
B tijdens de Koude Oorlog 
C ná de Koude Oorlog 
 

400009-1-634o* einde 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
SOCIALE ZEKERHEID EN VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND 
 

 1 A B C 
 

 2 De twee personen die hulp nodig hadden waren …… en …… (vul de letters in). 
 

 3 A B C 
 

 4 A B C 
 

 5 doel: ....................................…………………………………………………. (kies één doel uit het rijtje) 
 

 6 1 groot / klein (omcirkel je keuze) 
 
2 veel / weinig (omcirkel je keuze) 
 
3 een / geen (omcirkel je keuze) 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C 
 

 10 Dit is een voorbeeld van openbare / particuliere (omcirkel je keuze) armenzorg. 
 

 11 Inspecteurs kwamen bij werklozen thuis op bezoek, omdat  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 12 A B C 
 

 13 De meningen staan in zin …… en in zin …… (vul de letters in). 
 

 14 Volksverzekering 1 hoort bij persoon …… (vul een letter in). 
 
Volksverzekering 2 hoort bij persoon …… (vul een letter in). 
 
Volksverzekering 3 hoort bij persoon …… (vul een letter in). 
 

 15 A B C 
 

A B C D  A B C D   X BXA B C D  X of of 
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 16 
 Geachte minister, 
 

Ik heb gehoord dat de regering van plan is de uitkeringen voor werklozen te verlagen. Dat is 
volgens mij een goed / slecht plan (omcirkel je keuze), want ik vind dat (geef je mening met 
één argument) 

 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Ik hoop dat mijn mening u kan helpen bij het maken van uw plannen. 
 
 Met vriendelijke groet, 
 
 (vul hier je eigen naam in)
 
 

 17 Afbeelding 1 hoort bij periode …… (vul een letter in). 
 
Afbeelding 2 hoort bij periode …… (vul een letter in). 
 
Afbeelding 3 hoort bij periode …… (vul een letter in). 
 

 18 A B C 
 
DE KOUDE OORLOG 
 

 19 a communisme: Sovjetunie / Verenigde Staten (omcirkel het juiste antwoord) 
 
b democratie: Sovjetunie / Verenigde Staten (omcirkel het juiste antwoord) 
 
c dictatuur: Sovjetunie / Verenigde Staten (omcirkel het juiste antwoord) 
 
d kapitalisme: Sovjetunie / Verenigde Staten (omcirkel het juiste antwoord) 
 

 20 ster: ………………………………………………………………………….. (vul de naam van een land in) 
 
hamer en sikkel: …………………………………………………………… (vul de naam van een land in) 
 

 21 A B C 
 

 22 a ………………………………………………………………………………….. (noem een precies aantal) 
 
b …………………………………………………………………………………….. (noem een plaatsnaam) 
 
c noordelijk / zuidelijk / oostelijk / westelijk (omcirkel het juiste antwoord) 
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 23 Churchill zag een verdeling ontstaan tussen een ……………………………………………………. deel  
 
en een ………………………………………………………..…………………………………………… deel. 
 

 24 zin …… (vul een letter in) 
 

 25 kaart 1 / 2 / 3 (omcirkel je keuze) 
 

 26 Bij a hoort: ………………………………………………………… (kies uit één van de vier antwoorden). 
 
Bij b hoort: ………………………………………………………… (kies uit één van de vier antwoorden). 
 
Bij c hoort: ………………………………………………………… (kies uit één van de vier antwoorden). 
 
Bij d hoort: ………………………………………………………… (kies uit één van de vier antwoorden). 
 

 27 A B C 
 

 28 A B C 
 

 29 De West-Berlijners scholden de Amerikaanse soldaten uit voor lafaards, omdat  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 30 A B C 
 

 31 Een economische reden om naar het Westen te vluchten was: 
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 32 Foto 1 / 2 / 3 (omcirkel je keuze) laat een direct gevolg zien van Chroesjtsjovs besluit. 
 

 33 naam Sovjetleider: ...................................................................................................................  
 

 34 Uitspraak …… en …… (vul de letters in) zijn juist. 
 

 35 .................................................................................................................................................  
 

 36 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
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 37 Periode A hoort bij omschrijving …… (vul een nummer in). 
 
Periode B hoort bij omschrijving …… (vul een nummer in). 
 
Periode C hoort bij omschrijving …… (vul een nummer in). 
 
Periode D hoort bij omschrijving …… (vul een nummer in). 
 

 38 A B C 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

400009-1-634u* 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
 
 
 

 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 – 15.00 uur
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SOCIALE ZEKERHEID EN DE VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND 
 

2p  1 Lees onderstaande tekst. 
 
Een gedicht over een jongen van 10 jaar, die samen met zijn vader in een fabriek werkt. 
 

Ach vader, ‘t is hier zo ontzettend vochtig en warm. 
Let op, zegt vader, of anders grijpen de riemen je arm. 
Mijn oog is zo moe, mijn hoofd is zo zwaar. 
Let op, zegt vader, of de tanden grijpen je haar. 
Plotseling klinkt er een snerpende gil. 
Bloed verft de riemen en draden rood, 
Het kind heeft geleden, het kind is dood.

 
 Invulopdracht over kinderarbeid: 

1 Uit de tekst blijkt dat de werkomstandigheden …(veilig / onveilig)… waren. 
2 Uit de tekst blijkt dat het werk …(wel / niet)… vermoeiend was. 
3 Uit de tekst blijkt dat de werkomgeving …(gezond / ongezond)… was. 
 

1p  2 Lees onderstaande tekst. 
 
uit een wet van 1854 
 

1 Hulp aan armen wordt geboden door de kerk of door particuliere 
organisaties. 

2 De overheid geeft pas hulp als een arme niets krijgt van de kerk of van 
particuliere organisaties.

 
Bij welke wet hoort deze tekst? 
A de Armenwet 
B de Leerplichtwet  
C het Kinderwetje van Van Houten 
 

1p  3 Kijk naar onderstaande tabel. 
 

aantal hulpverlenende instellingen voor armen in Nederland (1854-1904) 
 
jaar 
 
1854 
1879 
1904 

gemeentelijke 
overheid 

1497 
1427 
1273 

kerkelijke 
organisaties 

2776 
3299 
3957 

particuliere 
organisaties 

616 
617 
813 

Welke conclusie over hulp aan armen is juist? 
A Armen hadden na 1854 niets te klagen, er werd goed voor hen gezorgd. 
B De gemeenten gaven de meeste hulp aan de armen. 
C De kerken speelden een belangrijke rol in de armenzorg. 
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2p  4 Kijk naar de twee onderstaande afbeeldingen. 
 
afbeelding a 

 
afbeelding b 

 Op welke twee verschillende manieren probeerden arbeiders hun situatie rond 1900 te 
verbeteren? 

 
1p  5 Lees onderstaande tekst. 

 
Een aantal fabrieksdirecteuren, zoals Stork en Philips, liet aan het eind van de 
19e eeuw nieuwe woningen bouwen voor de arbeiders. Deze directeuren 
vonden dat arbeiders recht hadden op betere huizen. Zij dachten daarbij ook 
aan de toekomst van hun bedrijf.

 
Waarom lieten ondernemers als Stork en Philips de woningen van hun arbeiders 
verbeteren? 
A omdat de overheid de ondernemers daartoe dwong 
B omdat tevreden arbeiders goed waren voor het bedrijf 
C omdat ze door de arbeiders gedwongen werden dit te doen 
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2p  6 Lees de twee onderstaande teksten. 
 

herinnering a: van een man die tijdens de crisisjaren werkloos was 
 
Werklozen werden niet aan hun lot overgelaten: je had steun, er werden 
concerten en filmvoorstellingen gegeven, speciaal voor werklozen. Alles gratis! 
Je kwam in aanmerking voor een pakje margarine van 9 cent en soms voor een 
vis van 10 cent. 
 

*** 
 
herinnering b: van iemand die de crisisjaren heeft meegemaakt 
 
Om het gezin van het dagelijks brood te kunnen voorzien, werkten veel 
vrouwen er zwart bij. Dat was vaak de enige mogelijkheid om aan 
ondervoeding te ontkomen. De controleurs van de regering hielden je wel 
scherp in de gaten! Betrapt worden betekende vaak het intrekken van de steun!

 
Vier meningen: 
1 Werklozen kregen te weinig geld om rond te komen. 
2 Voor werklozen werd niets gedaan. 
3 Werklozen kregen ruim voldoende geld om rond te komen. 
4 Voor werklozen werd veel gedaan. 

 Welke mening past bij herinnering a en welke mening past bij herinnering b? 
 

1p  7 Lees onderstaande tekst.  
 

Om steun te krijgen moesten werklozen dagelijks stempelen. Controleurs  van 
de gemeente gingen regelmatig op huisbezoek. Zij controleerden of er geen 
‘onnodige’ dingen waren gekocht, zoals snoep, bloemen of kinderspeelgoed. 
Werd er iets gevonden of werd men betrapt op zwart werken dan volgde 
intrekking van de steun.

 
De tekst past bij de 
A aanpassingspolitiek. 
B herstelpolitiek. 
C loonpolitiek. 
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1p  8 Bekijk onderstaande afbeelding. 
 
in de rij 

Van welke vorm van armenzorg maken deze werklozen gebruik? 
A van particuliere hulp 
B van steunuitkering 
C van werkverschaffing 
 

1p  9 Bekijk onderstaande tabel.  

 Is het terugdringen van de werkloosheid in Nederland in de periode 1931-1937 wel of 
niet gelukt? Leg je keuze uit met behulp van de bron. 
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1p  10 Lees onderstaande tekst. 
 
minister Vos van Handel en Industrie in 1946 
 

De overheid moet er voor zorgen dat de tijd van armoede en gebrek nooit meer 
terugkeert. De overheid moet zich actief bemoeien met de economie.

 
Waarom vond de minister de opbouw van de verzorgingsstaat belangrijk? 
A omdat hij een herhaling van de economische crisis wilde voorkomen 
B omdat hij wilde voorkomen dat zijn ambtenaren werden ontslagen 
C omdat Nederland in 1946 voldoende geld had om de verzorgingsstaat te betalen 
 

1p  11 Kijk naar onderstaande afbeelding. 

Na 1950 werd in Nederland de verzorgingsstaat opgebouwd. 
Welke economische ontwikkeling maakte de opbouw ervan mogelijk? 
A de herstelpolitiek 
B de industrialisatie 
C de sociale wetgeving 
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1p  12 Bekijk onderstaande grafiek. 
 

 
Twee uitspraken naar aanleiding van de grafiek: 
1 Na 1945 is er sprake van een stijging van het aantal ouderen. 
2 Het aantal mensen met een pensioenuitkering neemt toe. 

 Geef per uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p  13 Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig werd de verzorgingsstaat steeds duurder. 
 Noem één oorzaak van het duurder worden van de verzorgingsstaat in die tijd. 

 
1p  14 Jongeren die nog thuis woonden, konden na 1980 moeilijker een uitkering krijgen. Dat 

had te maken met een verandering in het beleid van de regering. 
 Geef één reden waarom de regering juist deze groep aanpakte? 

 
2p  15  Invulopdracht: 

1 Rond 1980 …(daalde / steeg )… de werkloosheid in Nederland. 
2 Door deze ontwikkeling hadden …(meer / minder)… mensen recht op een uitkering. 
3 Daarom nam de regering maatregelen om de uitkeringen …(wel / niet)… mee te laten 

groeien met de economische ontwikkeling. 
 

1p  16 Stel je voor: je maakt een werkstuk over de geschiedenis van de verzorgingsstaat. Je 
bent bijna klaar, maar de hoofdstukken liggen nog door elkaar. 
De titels van de hoofdstukken zijn als volgt: 
1 alleen liefdadigheid, geen recht 
2 bezuinigingen in de verzorgingsstaat 
3 de invoering van de AOW  
4 steunverlening 

 Leg de hoofdstukken in de juiste volgorde, van vroeger naar later. Het begint met 
hoofdstuk 1 (titel: alleen liefdadigheid, geen recht). Vul daarna de rest in. 
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3p  17 Gebruik nogmaals de vier titels van de hoofdstukken uit de vorige vraag en kijk daarna 
naar de vier volgende afbeeldingen. 
 
afbeelding a  

 
 
afbeelding b 
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afbeelding c 

 
 
afbeelding d 

Bij elk hoofdstuk uit de vorige vraag heb je een bijpassende afbeelding gevonden. De 
afbeeldingen staan door elkaar. 

 Zet bij elke titel de juiste afbeelding. 
 
 
DE KOUDE OORLOG 
 

2p  18 Na afloop van de Tweede Wereldoorlog waren er nog maar twee wereldmachten over. 
 Welke twee landen waren dat? 
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1p  19 Kijk naar onderstaande afbeelding. 
 
Kuifje in het land van de Sovjets 

Welke vraag kun je met behulp van deze striptekening beantwoorden? 
A Waarom bezocht Kuifje de Russische hoofdstad Moskou? 
B Wanneer werd in Moskou vuilnis opgehaald? 
C Welke ideeën hadden veel mensen in het Westen over de Sovjetunie? 
 

1p  20 Hieronder staan twee uitspraken over verschillen tussen de Sovjetunie en de Verenigde 
Staten. 
1 De Sovjetunie was een democratisch land. Bij verkiezingen deden verschillende 

partijen mee. 
2 De Verenigde Staten zijn een kapitalistisch land. De meeste bedrijven zijn geen 

staatsbezit maar privé-bezit. 
 Geef per uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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2p  21 Kijk naar onderstaande afbeelding. 
 
foto gemaakt in Duitsland (mei 1945) 

Een Duitse burger wordt gecontroleerd door een soldaat uit de Verenigde Staten. Deze 
soldaat hoort bij één van de vier bezettingsmachten. 

 Noem de namen van de drie andere bezettingsmachten. 
 

1p  22 Lees onderstaande tekst. 
 
uit een toespraak van een belangrijk bestuurslid van de Communistische Partij van de 
Sovjetunie (1947) 

De landen die kort geleden nog als bondgenoten tegen Duitsland vochten, 
staan nu tegenover elkaar. Aan de ene kant staan de Sovjetunie en de nieuwe 
democratische landen. Aan de andere kant staan de Verenigde Staten. Zij 
bereiden een oorlog voor tegen de Sovjetunie en de nieuwe democratische 
landen.

In welk deel van Europa lagen die 'nieuwe democratische landen'? 
A Noord-Europa 
B Oost-Europa 
C West-Europa 
D Zuid-Europa 
 

2p  23  Invulopdracht: 
De zinnen komen uit een toespraak van Winston Churchill. Hij was minister-president van 
Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij hield de toespraak in 1946. 
1 Van Stettin bij de Oostzee tot aan Triëst bij de Adriatische Zee is een  …(houten hek 

/ ijzeren gordijn / stenen muur)… neergelaten. 
2 De groei van de …(communistische / kapitalistische / liberale)… partijen in Europa 

is een bedreiging voor de christelijke beschaving. 
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1p  24 Lees onderstaande tekst en kijk naar onderstaande tabel. 
 
uit een geschiedenisboek 
 

In juni van het jaar 1953 demonstreerden honderdduizenden arbeiders in Oost-
Duitsland tegen de regering. Ze vonden dat ze te hard moesten werken voor te 
weinig geld. De regering arresteerde 20.000 stakers. Er werden zelfs stakers 
ter dood veroordeeld.

 
 
het aantal Oost-Duitsers dat naar West-Duitsland vluchtte in de periode 1949-1962 

Welke conclusie kun je trekken uit de tekst en de tabel? 
A De grens tussen Oost- en West-Duitsland bleef voor de veiligheid het hele jaar 1953 

gesloten. 
B Veel Oost-Duitsers verlieten hun land uit ontevredenheid. 
C West-Duitsland stuurde 350.000 mensen om de arbeiders in Oost-Duitsland te helpen. 
 

1p  25 Gebruik nogmaals de tabel bij vraag 24. 
Invulopdracht:  

 Nadat in 1961 de Berlijnse Muur was gebouwd …(daalde / steeg)… het aantal 
mensen dat Oost-Duitsland verliet. 

 
2p  26  Invulopdracht: 

1 In de jaren tachtig werden veranderingen in de Sovjetunie doorgevoerd door de 
partijleider…(Gorbatsjov / Kohl / Stalin)… . 

2 Hij noemde deze veranderingen perestrojka, dat betekent …(kapitalisme / 
hervorming / winst maken)… . 

3 Ook vond hij dat mensen in communistische landen vrij hun mening moesten kunnen 
geven. Hij noemde dat glasnost, dat betekent …(censuur / openheid / 
propaganda)… . 
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1p  27 Op 15 februari 1989 verlieten de laatste Sovjetsoldaten Afghanistan. Hiermee kwam na 
tien jaar een eind aan de militaire aanwezigheid van de Sovjetunie in dit land. 
Wat was een reden voor de Sovjetunie om het land te verlaten? 
A De oorlog was voor de Sovjetunie te duur geworden. 
B De Sovjetsoldaten waren door een Amerikaans leger verjaagd. 
C De Sovjetunie had de oorlog tegen de opstandige Afghanen gewonnen. 
 

1p  28 Lees onderstaande tekst. 
 
Een Nederlandse schrijver vertelt wat hij meemaakt in Berlijn: 

Telkens als er een jongen op de Muur klimt, proberen ze hem eraf te spuiten 
maar de straal is meestal niet sterk genoeg. De eenzame figuur blijft staan, 
druipend tot op zijn botten. Geschreeuw, gejoel, het flitslicht van honderd 
camera's alsof de Muur doorzichtig is geworden, alsof hij er al bijna niet meer 
is.

Welk jaartal hoort bij dit verhaal? 
A 1945 
B 1961 
C 1989 
 

1p  29 Kijk naar onderstaande afbeelding. 
 
een auto uit Oost-Duitsland (1989) 

Onder het kenteken zit een sticker met de afkorting van het land waar de auto vandaan 
komt. De laatste twee letters zijn door de eigenaar onzichtbaar gemaakt. 

 Welke twee letters stonden achter de D? 
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2p  30 Lees onderstaande tekst en kijk naar de twee afbeeldingen. 
 
Drie belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Tsjecho-Slowakije: 
1 In 1945 werd Tsjecho-Slowakije bevrijd. De bevolking was blij met de komst van de 

Sovjetsoldaten. 
2 In 1968 kregen de Tsjecho-Slowaken wat meer vrijheid. De Sovjetunie vond dat niet 

goed en stuurde soldaten. 
3 In 1989 werd de communistische regering van Tsjecho-Slowakije afgezet. De 

Sovjetunie stuurde geen soldaten. 
 
twee afbeeldingen: 
afbeelding a 

 
afbeelding b 

 Welke gebeurtenis hoort bij afbeelding a en welke bij afbeelding b? 
 

1p  31 Iemand beweert: ‘Nadat Oost-Duitsland en West-Duitsland in 1990 één land waren 
geworden, bleef het nieuwe Duitsland zich inzetten voor de toekomst van Europa.’ 

 Geef één voorbeeld waaruit blijkt dat deze bewering juist is. 
 

2p  32 Hieronder staan vier uitspraken: 
1 Als je hard werkt, verdien je meer geld. 
2 De bedrijven zijn eigendom van de staat. 
3 De regering bepaalt wat een boerenbedrijf moet produceren. 
4 Ondernemers willen vooral winst maken. 

 Geef per uitspraak aan of dit hoort bij communisme of bij kapitalisme. 
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1p  33 Het jarenlange conflict tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie na 1945 noemen we 
de Koude Oorlog. 
Waarom wordt dit conflict zo genoemd? 
A omdat de oorlog werd uitgevochten in Siberië en Alaska 
B omdat het erom ging wie de baas was in Noord-Europa 
C omdat ze elkaar bestreden zonder elkaars land aan te vallen 
 

1p  34 Tijdens de Koude Oorlog werd er op verschillende plaatsen in de wereld oorlog gevoerd. 
Soms vochten er soldaten van de Verenigde Staten mee, soms soldaten van de 
Sovjetunie. 
In welke landen werd er tijdens de Koude Oorlog écht oorlog gevoerd? 
A in Duitsland en Groot-Brittannië 
B in Groot-Brittannië en Vietnam 
C in Korea en Duitsland 
D in Vietnam en Korea 
 

1p  35 Kijk naar de drie volgende afbeeldingen. 
 
afbeelding a: De Amerikaanse president Reagan (rechts) schudt de hand van partijleider 
Gorbatsjov van de Sovjetunie. 
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afbeelding b: Een tekening van een Berlijns kind. Op de tekening staat de tekst: "130 
dagen luchtbrug. Wij danken de piloten voor hun werk en inzet." 

 
 
afbeelding c: Een vrouw wordt geholpen met haar vlucht naar West-Berlijn tijdens de 
bouw van de Muur. 

 
 Zet de afbeeldingen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. 
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1p  36 Kijk naar onderstaande afbeelding. 
 
advertentie in een Nederlandse krant 

 
 In welke periode is deze advertentie geplaatst? Voor, tijdens of na de Koude Oorlog? 

 

einde 400030-2-634o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2004 
tijdvak 2 

 
 

 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
SOCIALE ZEKERHEID EN DE VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND 
 

 1 1 veilig / onveilig (omcirkel je keuze) 
 
2 wel / niet (omcirkel je keuze) 
 
3 gezond / ongezond (omcirkel je keuze) 
 

 2 A B C 
 

 3 A B C 
 

 4 Bij afbeelding a probeerden arbeiders hun situatie te verbeteren door  
 
.................................................................................................................................................  
Bij afbeelding b probeerden arbeiders hun situatie te verbeteren door  
 
.................................................................................................................................................  
 

 5 A B C 
 

 6 Mening …… (vul nummer in) past bij herinnering a. 
 
Mening …… (vul nummer in) past bij herinnering b. 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C 
 

 9 Wel / niet gelukt (omcirkel je keuze), want uit de bron blijkt  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 10 A B C 
 

 11 A B C 
 

 12 Uitspraak 1 is juist / onjuist  (omcirkel je keuze). 
 
Uitspraak 2 is juist / onjuist  (omcirkel je keuze). 
 

 13 Een oorzaak is .........................................................................................................................  
 

A B C D  A B C D   X BXA B C D  X of of 
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 14 De regering pakte juist deze groep aan, omdat 
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 15 1 daalde / steeg (omcirkel je keuze) 
 
2 meer / minder (omcirkel je keuze) 
 
3 wel / niet (omcirkel je keuze) 
 

 16 eerst titel 1 (alleen liefdadigheid, geen recht) 
 
dan titel …… (vul nummer in)  
 
daarna titel …… (vul nummer in) 
 
en ten slotte titel …… (vul nummer in) 
 

 17 Bij titel 1 (alleen liefdadigheid, geen recht) hoort afbeelding …… (vul letter in). 
 
Bij titel 2 (bezuinigingen in de verzorgingsstaat) hoort afbeelding …… (vul letter in). 
 
Bij titel 3 (de invoering van de AOW) hoort afbeelding …… (vul letter in). 
 
Bij titel 4 (steunverlening) hoort afbeelding …… (vul letter in). 
 
 
DE KOUDE OORLOG 
 

 18 De twee landen waren ……………………………....… en ………………………………. (vul namen in). 
 

 19 A B C 
 

 20 Uitspraak 1 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 
Uitspraak 2 is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 

 21 ………………………………………………. en ….…………………………………………. 
 
en ………………………………………………….. (vul drie namen van landen in) 
 

 22 A B C D 
 

 23 1 houten hek / ijzeren gordijn / stenen muur (omcirkel je keuze). 
 
2 communistische / kapitalistische / liberale (omcirkel je keuze). 
 

 24 A B C 
 

 25 daalde / steeg (omcirkel je keuze) 
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 26 1 Gorbatsjov / Kohl / Stalin (omcirkel je keuze) 
 
2 kapitalisme / hervorming / winst maken (omcirkel je keuze) 
 
3 censuur / openheid / propaganda (omcirkel je keuze) 
 

 27 A B C 
 
 28 A B C 

 
 29 Op de sticker stond eigenlijk D …... .….. (vul twee letters in). 

 
 30 Bij afbeelding a hoort gebeurtenis …… (vul nummer in). 

 
Bij afbeelding b hoort gebeurtenis …… (vul nummer in). 
 

 31 De bewering is juist, want (geef een voorbeeld) 
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 32 1 communisme / kapitalisme (omcirkel het juiste antwoord) 
 
2 communisme / kapitalisme (omcirkel het juiste antwoord) 
 
3 communisme / kapitalisme (omcirkel het juiste antwoord) 
 
4 communisme / kapitalisme (omcirkel het juiste antwoord) 
 

 33 A B C 
 

 34 A B C D 
 

 35 eerst ……, dan …… en ten slotte …… (vul letters in ) 
 

 36 voor / tijdens / na (omcirkel je keuze) 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2003 
 
 
 

 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in het uitwerkboekje. 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 22 mei
09.00 - 10.30 uur
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DE KOLONIALE RELATIE INDONESIË - NEDERLAND 
 
 
Vraag 1 en 2 zijn invulopdrachten over de band tussen Nederland en Indonesië. Kies in 
beide zinnen uit de twee mogelijkheden. 

1p  1  Indonesië was vroeger een … (kolonie / provincie) …  van Nederland. 
 

1p  2  Indonesië werd eeuwenlang … (Nederlands-Indië / Azië) … genoemd. 
 

1p  3 Tijdens het Cultuurstelsel (1830-1870) moesten de Javaanse boeren producten aan 
Nederland leveren. 
Welke producten waren dat? 
A aardappels en vlees 
B brood en groente 
C koffie en suiker 
 

1p  4 Tijdens het Cultuurstelsel kregen de Javaanse vorsten geld van het Nederlandse bestuur. 
Dit geld noemen we: 
A batig slot 
B cultuurprocenten 
C pacht 
 

2p  5 Hieronder staan twee uitspraken die te maken hebben met het Cultuurstelsel. 
a  De Javaanse vorsten dwongen de boeren meer te verbouwen dan eigenlijk verplicht 
was. Dit leverde de vorsten extra geld op. 
b  De Javaanse vorsten weigerden mee te werken aan het Cultuurstelsel. Ze verdienden 
er namelijk niets aan. 

 Geef per uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p  6 Waarom leidde het Cultuurstelsel tot hongersnoden?  
Omdat de boeren 
A minder geld gingen verdienen. 
B steeds minder zin kregen om te werken. 
C veel producten voor de export moesten leveren. 
 

1p  7 Lees onderstaande tekst over koelies: 
 

Op de rubberplantages werkten koelies, meestal Javanen. Zij hadden een 
contract en kwamen voor vijf of zes jaar naar Sumatra. Ze kregen huisvesting, 
medische verzorging en twee keer per maand voldoende rijst en olie. Bovendien 
verdienden ze geld.

 
 Hoort deze tekst wel of niet bij de tijd van het Cultuurstelsel? 

 
1p  8 Een groep leden van de Tweede Kamer vond halverwege de 19e eeuw dat de 

Nederlandse regering moest stoppen met het Cultuurstelsel. Deze groep wilde dat 
zelfstandige ondernemers een bedrijf in Indonesië konden beginnen. 
Hoe noemen we deze groep? 
A communisten 
B liberalen 
C nationalisten 
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1p  9 Rond 1870 vestigden steeds meer zelfstandige ondernemers zich in Indonesië. Zij hielden 
zich vooral bezig met: 
A landbouw en industrie 
B landbouw en mijnbouw 
C mijnbouw en industrie 
 

2p  10 Nederland wilde vanaf 1870 in steeds meer gebieden in Indonesië de macht hebben. 
Enkele oorzaken of gevolgen daarvan waren: 
1 De Nederlandse regering hoopte op economisch voordeel. 
2 Er kwam oorlog met een aantal inheemse vorsten. 

 Geef per zin aan of het gaat om een oorzaak of om een gevolg van de 
machtsuitbreiding. 

 
1p  11 Kijk naar de twee afbeeldingen die hieronder staan. 

 Welke afbeelding past bij de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië rond 1900? 
 
afbeelding a 

 
afbeelding b 
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1p  12 Een Indonesiër vertelt over het onderwijs in Indonesië vlak voor de Tweede Wereldoorlog:  
 

Een inlandse onderwijzer verdiende 34 gulden per maand. Een Europese onderwijzer 
verdiende 125 gulden per maand. 

 
Deze tekst is een voorbeeld van: 
A discriminatie 
B emancipatie 
C nationalisme 
 

1p  13 Vanaf ongeveer 1900 vonden veel Nederlanders dat Nederland niet alleen moest 
verdienen aan Indonesië. Nederland moest het land ook helpen met bijvoorbeeld 
onderwijs en ziekenzorg. 
Onder welke naam staan deze plannen bekend? 
A batig slot 
B ethische politiek 
C kolonisatie 
 

3p  14 Hieronder staan twee rijtjes met begrippen en omschrijvingen. 
begrippen:  omschrijvingen: 
1 contractarbeid  a iemand in een kamp gevangen zetten, omdat hij gevaarlijk is 

voor de regering 
2 internering   b opkomen voor je eigen land of volk 
3 nationalisme   c werken volgens afspraken over werktijd en loon 

 Welk begrip hoort bij welke omschrijving? 
 

1p  15 Lees de volgende bewering over Indonesië in de periode van 1942 tot 1945: 
‘Tijdens de afwezigheid van Nederlandse bestuurders groeide het nationalisme.’ 

 Is deze bewering juist of onjuist? 
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1p  16 Bekijk onderstaande poster. Deze is gemaakt tegen het eind van de Tweede 
Wereldoorlog in opdracht van de Nederlandse regering. 

 Welk land hoort te staan op de plaats van het vraagteken? 

 
2p  17 Het kolonialisme heeft voordelen en nadelen gehad voor de ontwikkeling van Indonesië. 

Hieronder staan twee uitspraken die te maken hebben met het kolonialisme. 
a In de 19e eeuw verdiende Nederland veel aan het Cultuurstelsel. De boeren, die voor 
de Nederlandse winst zorgden, leefden vaak in grote armoede. 
b In de eerste helft van de 20e eeuw reden in Indonesië steeds meer treinen. Straten 
werden geasfalteerd en op veel plaatsen werd een elektriciteitsnet aangelegd. 

 Geef per uitspraak aan of er sprake is van een voordeel of een nadeel voor de 
meeste Indonesiërs. 

 
1p  18 In augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit. 

 Vind jij het wel of niet terecht dat de Nederlandse regering toen soldaten stuurde?  
    Leg je antwoord kort uit. 
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Lees onderstaande uitspraken en beantwoord daarna vraag 19 en 20. 
 
uitspraak a 
 

Mijne heren, twee miljoen jongelui roepen: “Een vrij en onafhankelijk Indonesië nú!” 
Als we de kans krijgen, dan moeten we nu de zaak overnemen en een begin maken 
met het vrije en onafhankelijke Indonesië.  

 
uitspraak b  
 

Op 2 december zeilden we naar de kust en gingen aan land. We plunderden een dorp 
en staken het in brand. We namen hier een grote vracht kostbare zijde uit een pakhuis 
en brachten die met de andere buit aan boord. 

 
uitspraak c  
 

Omdat de keuken niet genoeg hout had om te koken, gingen velen weer zelf vuurtjes 
maken. Dat was streng verboden. Als straf liet de bewaking ons alle stoelen naar de 
keuken brengen om opgestookt te worden, zodat we alleen nog maar bankjes, kistjes 
en koffers hadden om op te zitten. 

 
1p  19  Welke uitspraak hoort bij een Indonesische nationalist? 

 
1p  20  Welke uitspraak hoort bij een Nederlander in een Japans gevangenkamp? 

 
1p  21 Kijk naar de drie afbeeldingen die hierna volgen. 

 Zet deze afbeeldingen in de juiste tijdvolgorde van vroeger naar later. Schrijf alleen de 
letters op. 

 
afbeelding a: Soekarno roept de onafhankelijkheid van Indonesië uit. 
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afbeelding b: Indonesië is veroverd. De Nederlandse soldaten zijn verslagen. 

 

afbeelding c: Nederlandse soldaten veroveren Atjeh. 
 
 
SOCIALE ZEKERHEID EN VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND 
 
 

2p  22 Hieronder staan vier bevolkingsgroepen: 
a arbeidsongeschikten 
b bankiers 
c bejaarde arbeiders 
d fabriekseigenaren 
In de 19e eeuw verdienden twee van deze groepen te weinig om voor zichzelf te zorgen. 

 Welke twee groepen waren dat? 
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1p  23 In 1854 kwam een wet tot stand. Door deze wet konden mensen geholpen worden die niet 
zelfstandig in hun levensonderhoud konden voorzien. 
Welke wet was dat? 
A de Arbeidsongeschiktheidswet 
B de Armenwet 
C de Ziektewet 
 

1p  24 Gebruik de foto hieronder voor het beantwoorden van vraag 24 en 25. 
Aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw waren de leefomstandigheden 
voor veel mensen slecht. De onderstaande foto laat één van de problemen zien waar 
mensen mee te maken kregen. 

 Welk probleem laat de foto zien? 

 
1p  25 Na de invoering van de Woningwet kon de overheid de woningen van arbeiders 

verbeteren. De situatie op de foto bij vraag 24 kan zowel een oorzaak als een gevolg zijn 
van de Woningwet. 

 Kies uit één van de twee: óf oorzaak óf gevolg van de Woningwet. Geef één 
argument dat past bij je keuze. 
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1p  26 Welke ontwikkeling laten de drie bovenstaande kaarten zien? 

A de eenwording van Nederland 
B de stijging van de lonen in Nederland 
C de verstedelijking van Nederland 
 

1p  27 In de jaren dertig hadden steeds meer arme mensen een uitkering nodig. Daarom kwam 
de regering met de aanpassingspolitiek. 
Welk gevolg had deze aanpassingspolitiek voor de uitkeringen? 
A De uitkeringen bleven gelijk. 
B De uitkeringen werden verhoogd. 
C De uitkeringen werden verlaagd. 
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Lees onderstaand verhaal en beantwoord daarna vraag 28 en 29.  
 

In 1936 was ik een gescheiden vrouw met kind. Mijn steun was f 9,50 per week. Dat 
was zo weinig dat ik uitkeek naar een bijverdienste. Ik kreeg een baantje op ’t Singel. 
Daar werkte ik één dag in de week van acht tot acht. Ik verdiende 1 gulden per dag. 
Maar ik werd verraden! Ik kwam in een strafregeling: zes weken lang kreeg ik niks, 
geen cent! 

 
1p  28  Welk soort hulp kreeg deze vrouw van de overheid vóórdat ze ‘verraden’ werd? 

 
De overheid zou eigenlijk blij moeten zijn dat de vrouw een baantje kreeg. 

1p  29  Waarom kreeg de vrouw toch te maken met een strafregeling? 
 
 
Gebruik onderstaande tabel voor het beantwoorden van vraag 30 en 31. 
 
werkloosheid tussen 1930 en 1936 in procenten 
 

jaar percentage 
1930       2% 
1931       4% 
1932       8% 
1933       9% 
1934     10% 
1935     11% 
1936     12% 

 
2p  30  Maak van de gegevens in de bovenstaande tabel een lijngrafiek in je uitwerkboekje. 

 
1p  31  Is het de overheid tussen 1930 en 1936 wel of niet gelukt om de werkloosheid te 

verminderen? Verklaar je antwoord met behulp van de tabel. 
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1p  32 Bekijk onderstaande foto. 
De overheid gaf in de jaren dertig geld uit aan projecten zoals afgebeeld op de foto. 
Waarom gaf de overheid geld uit aan zulke projecten? 
A om werklozen een goede opleiding te geven 
B om werklozen te straffen voor hun luiheid 
C om werklozen werk en inkomen te geven 

 
1p  33 Bij welk onderwerp past de onderstaande afbeelding? 

A de crisisjaren 
B de opkomst van de arbeidersbeweging 
C de wederopbouw 
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2p  34 Twee uitspraken over de opbouw van de verzorgingsstaat in Nederland na 1945: 
a De overheid wilde de bevolking belonen voor de heldhaftige houding tijdens de oorlog. 
b De overheid wilde de sociale verhoudingen verbeteren en de arbeidsrust bevorderen. 

 Geef per uitspraak aan of die juist of onjuist is. 
 

1p  35 WW, AOW en WAO zijn voorbeelden van:  
A politieke partijen 
B sociale wetten 
C vakbonden 
 

1p  36 Hieronder staan drie ontwikkelingen na 1945.  
 Zet de ontwikkelingen in de juiste tijdvolgorde van vroeger naar later. 

a de aanpassing van de verzorgingsstaat 
b de toename van werklozen en arbeidsongeschikten 
c de wederopbouw 
 

1p  37 Bekijk onderstaande afbeelding. Deze hoort bij een bepaalde periode in de Nederlandse 
geschiedenis. 
Welke periode? 
A 1930 – 1940 
B 1940 – 1950 
C 1960 – 1970 
D 1980 – 1990 
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2p  38 Bekijk onderstaande afbeelding. 

 Een invulopdracht. Wat is af te leiden uit de tekening? 
a In Nederland maken …(veel / weinig)… mensen gebruik van de sociale voorzieningen. 
b Er zijn in Nederland …(genoeg / te weinig)… werkende mensen die belasting betalen 
om alle sociale voorzieningen op peil te houden. 
 
‘De laatste werkende Nederlander?’ 

 
 

1p  39 Vanaf de jaren tachtig maakte de regering strengere regels om in aanmerking te komen 
voor een uitkering. Ook werden de uitkeringen verlaagd. 

 Vind jij het goed of slecht dat de regering in die tijd ging bezuinigen op de sociale 
voorzieningen? Leg uit waarom je dat vindt. 

 
3p  40 Hieronder staan twee rijtjes met begrippen en omschrijvingen. 

begrippen:   omschrijvingen: 
1 aanpassingspolitiek   a de overheid geeft iedereen een bestaansminimum 
2 liefdadigheid    b een verlaging van lonen en uitkeringen als gevolg van de 

economische crisis 
3 verzorgingsstaat  c hulp van particulieren of de kerk aan arme mensen met 

voedsel of goederen 
 Welk begrip hoort bij welke omschrijving? 

 
 
 

einde 
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Uitwerkboekje VMBO-BB 

2003 
tijdvak 1 

 
 

 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________  Kandidaatnummer _______________

 VERGEET NIET HET UITWERKBOEKJE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
DE KOLONIALE RELATIE INDONESIË - NEDERLAND 
 

 1 kolonie / provincie (omcirkel je keuze) 
 

 2 Nederlands-Indië / Azië (omcirkel je keuze) 
 

 3 A B C 
 

 4 A B C 
 

 5 Uitspraak a is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
Uitspraak b is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 

 6 A B C 
 

 7 De tekst hoort wel / niet bij de tijd van het Cultuurstelsel (omcirkel je keuze). 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C 
 

 10 zin 1: oorzaak / gevolg (omcirkel je keuze) 
zin 2: oorzaak / gevolg (omcirkel je keuze) 
 

 11 Hierbij past afbeelding ….. (vul letter in). 
 

 12 A B C 
 

 13 A B C 
 

 14 Bij begrip 1 hoort omschrijving ….. (vul letter in). 
Bij begrip 2 hoort omschrijving ….. (vul letter in). 
Bij begrip 3 hoort omschrijving ….. (vul letter in). 
 

 15 Deze bewering is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 

 16 Op de plaats van het vraagteken hoort te staan ………………………. (vul naam van land in). 
 

 17 uitspraak a: voordeel / nadeel (omcirkel je keuze) 
uitspraak b: voordeel / nadeel (omcirkel je keuze) 
 

 18 Ik vind het wel / niet (omcirkel je keuze) terecht dat de Nederlandse regering toen soldaten 
  stuurde, omdat: 

 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

A B C D  A B C D  X B XA B C D  Xof of 
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 19 Bij een Indonesische nationalist hoort uitspraak ….. (vul letter in). 
 

 20 Bij een Nederlander in een Japans gevangenkamp hoort uitspraak ….. (vul letter in). 
 

 21 eerst ….., daarna ….. en als laatste ….. (vul letters in) 
 
 
SOCIALE ZEKERHEID EN VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND 
 

 22 groep ….. en groep ….. (vul letters in) 
 

 23 A B C 
 

 24 Het probleem is 
 
.................................................................................................................................................  
 

 25 De situatie op de foto is een oorzaak / gevolg (omcirkel je keuze) van de Woningwet, omdat (geef  
  één passend argument)  

 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 26 A B C 
 

 27 A B C 
 

 28 Soort hulp die de vrouw kreeg vóórdat ze ‘verraden’ werd: 
 

.................................................................................................................................................  
 

 29 De vrouw kreeg toch te maken met een strafregeling, omdat  
 
.................................................................................................................................................  
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 30  

 
 31 Wel / niet gelukt (omcirkel je keuze), want uit de tabel blijkt dat  
 

.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 32 A B C 
 

 33 A B C 
 

 34 Uitspraak a is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
Uitspraak b is juist / onjuist (omcirkel je keuze). 
 

 35 A B C 
 

 36 eerst ….., daarna ….. en als laatste ….. (vul letters in) 
 

 37 A B C D 
 

 38 zin a: veel / weinig (omcirkel je keuze) 
zin b: genoeg / te weinig (omcirkel je keuze) 
 

 39 Ik vind het goed / slecht (omcirkel je keuze), omdat  
 

.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 40 Bij begrip 1 hoort omschrijving ..… (vul letter in). 
Bij begrip 2 hoort omschrijving ..… (vul letter in). 
Bij begrip 3 hoort omschrijving ..… (vul letter in). 
 
 

jaar

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

%

1930 1936
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