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Bij dit examen hoort een bijlage. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Staatsinrichting van Nederland 
 

1p 1 De nieuwe grondwet van 1848 zorgde voor een verandering in het kiessysteem. 
De leden van de Tweede Kamer werden op een andere manier gekozen. 

 Op welke manier werden de leden van de Tweede Kamer vanaf 1848 
gekozen? 

 
1p 2 Hieronder staat een omschrijving van een persoon:  

Zij was één van de eerste Nederlandse feministes en was in 1894 één van de 
oprichtsters van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht (de VVVK). Tijdens de 
Tweede Feministische Golf zouden de Dolle Mina's haar naam gebruiken in hun 
streven naar de verbetering van vrouwenrechten. 

 Over welke vrouw gaat het? 
 
Gebruik bron 1. 

1p 3 Welke politieke achtergrond hadden deze 52 werkgevers? 
Het waren 
A katholieken. 
B liberalen. 
C protestanten. 
D socialisten. 
 

1p 4 Hieronder staan twee uitspraken over de Nederlandse samenleving rond 1900: 
1 De overheid moet zorgen voor goede sociale wetten, algemeen onderwijs 

voor iedereen en betaalbare huurwoningen. 
2 Het onderwijs aan 'kleine luyden' is vrij, maar de christelijke scholen zijn 

arm. Dat komt, doordat de overheid de christelijke scholen ten onrechte niet 
financiert. 

Vier leerlingen combineren deze twee uitspraken met politieke en 
maatschappelijke stromingen: 

Alphons Bert Claudia Delphine 
Uitspraak 1 past 
bij katholieken; 
uitspraak 2 past bij 
protestanten. 

Uitspraak 1 past 
bij katholieken; 
uitspraak 2 past bij 
liberalen. 

Uitspraak 1 past 
bij socialisten; 
uitspraak 2 past bij 
protestanten. 

Uitspraak 1 past 
bij socialisten; 
uitspraak 2 past bij 
liberalen. 

Welke leerling heeft gelijk? 
A Alphons 
B Bert 
C Claudia 
D Delphine 
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Gebruik bron 2. 
2p 5 Stel, socialisten gebruiken deze foto in 1910 om aandacht te vragen voor hun 

politieke ideeën. 
 Geef aan, met een onderdeel uit de foto, waarom de foto gebruikt kan 

worden door socialisten. 
Doe het zo: 
Onderdeel uit de foto … (vul in); 
kan gebruikt worden door socialisten, omdat … (vul in). 
 

2p 6 Een invulopdracht over katholieken aan het einde van de negentiende en het 
begin van de twintigste eeuw: 
1 De grondwetswijziging van 1917 zorgde ervoor dat katholieke scholen 

…(wel / niet)… financieel gelijkgesteld werden met openbare scholen. 
2 Een belangrijke gebeurtenis in de katholieke emancipatie was de oprichting 

van de …(RKSP / SDAP). 
3 Een belangrijke rol bij de katholieke emancipatie speelde … (Aletta Jacobs 

/ Herman Schaepman). 
 Kies telkens uit de twee mogelijkheden. 

Doe het zo: 
1: … (kies uit: wel / niet) 
2: … (kies uit: RKSP / SDAP) 
3: … (kies uit: Aletta Jacobs / Herman Schaepman) 
 
Gebruik bron 3. 

1p 7 De tekst is kenmerkend voor de Nederlandse samenleving in de eerste helft van 
de 20e eeuw. 

 Noem met één woord het maatschappelijk verschijnsel dat in de bron te 
herkennen is. 

 
Gebruik bron 4. 

1p 8 In de bron is een politicus aan het woord. 
Welke politieke achtergrond heeft deze politicus? 
Deze politicus is een 
A katholiek. 
B liberaal. 
C protestant. 
D socialist. 
 
Gebruik bron 5. 

1p 9 In de bron is te zien dat mensen gebruik maken van een grondrecht. 
 Noem dit grondrecht én geef aan of het een klassiek of een sociaal 

grondrecht is. 
Doe het zo: 
Het grondrecht is … (noem grondrecht). 
Dat is een … (kies uit: klassiek of sociaal) grondrecht. 
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1p 10 Een omschrijving van een recht: het garandeert het parlement de volledige 
onafhankelijkheid van de onderzoekers. Dit recht biedt ook de mogelijkheid 
getuigen in het openbaar en onder ede te horen. 
Over welk recht van het parlement gaat het? 
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 
 

2p 11 Hieronder staan vier rechten van de Tweede Kamer: 
1 het recht van amendement 
2 het recht van enquête 
3 het recht van initiatief 
4 het recht van interpellatie 

 Welke twee rechten zijn wetgevende bevoegdheden van de Tweede Kamer? 
Schrijf alleen de twee nummers op. 

 
1p 12 Hieronder staat een schema: van wetsvoorstel tot wet. 

Een minister 
doet een 
wetsvoorstel. 

 
 

 

? 

 
 De Eerste 

Kamer 
behandelt het 
wetsvoorstel 
en keurt het 
goed. 

 
 

 
De minister(s) 
en de 
koning(in) 
zetten hun 
handtekening. 

Dit schema laat enkele stappen zien die genomen worden vanaf het indienen 
van een wetsvoorstel tot en met de definitieve wetgeving. In het schema 
ontbreekt op de plaats van het vraagteken één stap. 

 Welke stap ontbreekt? 
 

1p 13 Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer wordt gebruikgemaakt van het 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Voor de uiteindelijke zetelverdeling 
moet na het tellen van de stemmen de kiesdeler worden berekend. 

 Hoe wordt de kiesdeler berekend? 
 

1p 14 Welke taak heeft de officier van justitie bij een rechtszaak? 
 
Gebruik bron 6. 

2p 15 Noem eerst het grondrecht waarop de sollicitant zich beroept. Noem daarna het 
grondrecht waarop de gemeente zich beroept. 
Doe het zo: 
sollicitant: het recht op … (noem grondrecht) 
de gemeente: het recht op … (noem grondrecht)
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Gebruik bron 7. 
1p 16 De foto's laten drie verschillende Nederlandse kabinetten zien. 

Welke tijdvolgorde, van vroeger naar later, is juist?  
A 1 - 2 - 3  
B 1 - 3 - 2 
C 2 - 1 - 3 
D 2 - 3 - 1 
E 3 - 1 - 2 
F 3 - 2 - 1 
 
Gebruik nogmaals bron 7. 

1p 17 Wat is op afbeelding 1 te zien? 
A de regering 
B de Staten-Generaal 
C het parlement 
 
 

Historisch overzicht vanaf 1900 
 

1p 18 Welke combinatie van bondgenootschappen tijdens de Eerste Wereldoorlog is 
juist? 
 Centralen Geallieerden 
A Duitsland + Oostenrijk-Hongarije Frankrijk + Groot-Brittannië 
B Duitsland + Oostenrijk-Hongarije Italië + Japan 
C Rusland + Verenigde Staten Frankrijk + Groot-Brittannië 
D Rusland + Verenigde Staten Italië + Japan 
 
Gebruik bron 8. 

1p 19 Welke afbeelding (1, 2, 3 of 4) geeft informatie over de aanleiding (= de directe 
oorzaak) van de Eerste Wereldoorlog? 
 
Gebruik bron 9. 

2p 20 Enkele omschrijvingen: 
a distributie 
b handelsbelemmeringen 
c neutraliteit 
d opvang van Belgische vluchtelingen 
e schaarste aan goederen 

 Geef per afbeelding aan welke omschrijving past bij Nederland tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Licht je keuze toe met behulp van de bron.  
Let op! Er blijven drie omschrijvingen over. 

Doe het zo: 
Bij afbeelding 1 past omschrijving … (vul letter in), omdat … (geef toelichting 
met behulp van de bron). 
(enz. voor afbeelding 2) 
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1p 21 Een bewering: de economische crisis van 1929 heeft er mede voor gezorgd dat 
de partij van Hitler groot kon worden. 

 Is deze bewering juist of onjuist? Verklaar je antwoord. 
 
Gebruik bron 10. 

1p 22 Welk begrip hoort bij de foto? 
A antisemitisme 
B collaboratie 
C emancipatie 
D mobilisatie  
 
Gebruik bron 11. 

2p 23 Leg met behulp van de bron uit, dat Hitler de democratie heeft gebruikt om de 
democratie af te schaffen. 
Doe het zo: 
Hitler heeft de democratie gebruikt om … . 
Hitler heeft de democratie afgeschaft door … . 
 

1p 24 Hieronder staan enkele uitspraken: 
1 Alle mensen zijn gelijk. 
2 De groep is minder belangrijk dan het individu. 
3 Het communisme is onze natuurlijke bondgenoot. 
4 Het eigen ras is het beste, andere rassen zijn minderwaardig. 
5 Ons volk heeft levensruimte nodig. 
6 Parlementaire democratie is de beste regeringsvorm. 
Welke twee uitspraken zijn kenmerkend voor het nationaal-socialisme? 
A uitspraak 1 en 2 
B uitspraak 2 en 3 
C uitspraak 3 en 4 
D uitspraak 4 en 5 
E uitspraak 5 en 6 
 

2p 25 Een invulopdracht over de jaren dertig: 
1 Tijdens de economische crisis werd er een aanpassingspolitiek gevoerd 

door minister-president … (Colijn / Drees / Kuyper). 
2 De crisispolitiek betekende voor werklozen … (een verplichte omscholing / 

verplicht verhuizen / verplicht stempelen). 
3 Voor ambtenaren betekende de aanpassingspolitiek … (een lager salaris / 

hetzelfde salaris / een hoger salaris). 
Doe het zo: 
1: … (kies uit: Colijn / Drees / Kuyper) 
2: … (kies uit: een verplichte omscholing / verplicht verhuizen / verplicht 
stempelen) 
3: … (kies uit: een lager salaris / hetzelfde salaris / een hoger salaris) 
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Gebruik bron 12. 
1p 26 Welke staatkundige kaart hoort bij Europa tijdens het Interbellum? 

A kaart 1 
B kaart 2 
C kaart 3 
 
Gebruik bron 13. 

1p 27 Welke politieke leider heeft deze toespraak gehouden? 
A Churchill 
B Hitler 
C Roosevelt 
D Stalin 
 

1p 28 Hieronder staan vier gebeurtenissen in Nederland tussen 1939 en 1942: 
1 Duitse troepen vallen Nederland binnen. 
2 grote staking tegen Jodenvervolging 
3 Nederland mobiliseert. 
4 Nederlandse leger capituleert. 

 Zet de gebeurtenissen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. 
Doe het zo: 
Eerst …, dan …, vervolgens … en ten slotte … (vul nummers in). 
 
Gebruik bron 14. 

2p 29 Hieronder staan vijf begrippen: 
a collaboratie 
b distributie 
c hongerwinter 
d razzia 
e verzet 

 Geef per afbeelding aan welk begrip erbij hoort. Let op! Er blijft één begrip 
over. 

Doe het zo: 
Bij afbeelding 1 past begrip … (vul letter in). 
(enz. tot en met afbeelding 4) 
 
Gebruik bron 15. 

2p 30 Stel, je maakt een werkstuk over de deportaties vanuit doorgangskamp 
Westerbork tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij het zoeken naar materiaal kom 
je deze bron tegen. 

 Geef één argument waarom deze bron betrouwbare informatie voor jouw 
onderzoek oplevert. Geef daarna een argument waarom je aan deze bron 
niet genoeg hebt om een betrouwbare uitspraak te doen over de deportaties 
vanuit Westerbork. 

Doe het zo: 
betrouwbare informatie, omdat … (geef een argument) 
niet genoeg, omdat … (geef een argument) 
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Gebruik bron 16. 
1p 31 Welk begrip past bij deze bron? 

A capitulatie 
B concentratiekamp 
C deportatie 
D onderduiken 
 

1p 32 Hieronder staan zes hoofdstukken uit een boek over de Tweede Wereldoorlog: 
− Hoofdstuk 1: Duitsland valt Polen aan 
− Hoofdstuk 2: Blitzkrieg in West-Europa 
− Hoofdstuk 3: Japanse aanval op Pearl Harbor 
− Hoofdstuk 4: Duitsland verliest bij Stalingrad 
− Hoofdstuk 5: Duitse capitulatie 
− Hoofdstuk 6: Japanse capitulatie 
De hoofdstukken staan al in de juiste tijdvolgorde. Het hoofdstuk over D-day is 
vergeten. 

 Op welke plaats komt het hoofdstuk over D-Day te staan?  
Let op! De tijdvolgorde moet wel kloppend blijven. 

Doe het zo: 
Het hoofdstuk over D-Day komt direct na hoofdstuk … (vul nummer in). 
 
Gebruik bron 17. 

1p 33 De foto is door de Geallieerden in scène gezet voor propagandadoeleinden. 
 Noem de propagandaboodschap van deze foto. 

 
Gebruik bron 18. 

1p 34 De tekst op het T-shirt, dat tegenwoordig aan toeristen wordt verkocht, stond 
tijdens de Koude Oorlog in een bepaalde stad op een bord geschreven. 
Naar welke stad verwijst de tekst? 
A Berlijn 
B Londen 
C Moskou 
D Parijs 
E Washington 
 
Gebruik bron 19. 

3p 35 Het nummer 'Over de Muur' gaat over de tegenstelling tussen twee politieke 
systemen: communisme en kapitalisme.  

 Gaat dit couplet over het communisme of over het kapitalisme? Noem 
daarna één voordeel en één nadeel van dit politieke systeem volgens de 
schrijver(s). 

Doe het zo: 
Het couplet gaat over … (kies uit: communisme of kapitalisme). 
voordeel: … (noem één voordeel) 
nadeel: … (noem één nadeel) 
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Gebruik bron 20. 
1p 36 Welke combinatie van oorzaak en gevolg hoort bij deze prent? 

 oorzaak  gevolg 
A oliecrisis  uitputting aarde 
B oliecrisis   verzorgingsstaat 
C welvaartsstijging   uitputting aarde 
D welvaartsstijging   verzorgingsstaat 
 
Gebruik bron 21. 

3p 37 Hieronder staan drie jaartallen: 
− 1984 
− 1989 
− 1994 

 Geef per jaartal aan of de gebeurtenis uit de bron toen wel of niet heeft 
plaatsgevonden. Verklaar je antwoord per jaartal. 

Doe het zo: 
1984: … (kies wel / niet), omdat … (geef verklaring) 
1989: … (kies wel / niet), omdat … (geef verklaring) 
1994: … (kies wel / niet), omdat … (geef verklaring) 
 
Gebruik bron 22. 

3p 38 Een tijdbalk met 10 periodes: 

1900-
1910 

1910-
1920 

1920-
1930 

1930-
1940 

1940-
1950 

1950-
1960 

1960-
1970 

1970-
1980 

1980-
1990 

1990-
2000 

A B C D E F G H I J 

 Geef per afbeelding aan welke periode erbij hoort. Schrijf alleen een letter 
op. 

Doe het zo: 
Afbeelding 1 hoort bij periode … (vul letter in). 
(enz. tot en met afbeelding 5) 
 

1p 39 Welk gevolg had het einde van de Koude Oorlog voor de NAVO? 
A De NAVO bleef uit dezelfde landen bestaan als daarvoor. 
B De NAVO werd enkele jaren daarna opgeheven. 
C De NAVO werd kleiner door het uittreden van sommige West-Europese 

landen. 
D De NAVO werd uitgebreid met sommige Oost-Europese landen. 
 

2p 40 De Westerse wereld was in 1989 optimistisch over de wereldvrede. Sinds 2001 
is het optimisme in de Westerse wereld sterk verminderd. 

 Geef voor beide verschijnselen een verklaring. 
Doe het zo: 
optimisme in 1989: … (geef verklaring) 
vermindering van het optimisme sinds 2001: … (geef verklaring) 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 41 Hieronder staan enkele krantenkoppen. 
Welke krantenkop past bij het begrip poldermodel? 
A Leerlingen en leraren staken samen voor beter onderwijs. 
B Minister van Verkeer voert plannen uit van de verenigingen van 

automobilisten en fietsers. 
C Regering en Tweede Kamer oneens met elkaar over onder water zetten van 

polder. 
D Werkgeversorganisaties, vakbonden en regering overleggen samen over de 

pensioenleeftijd. 
 
Gebruik bron 23. 

2p 42 Een Duits weekblad plaatste deze spotprent in 1994 op de voorpagina. De 
tekenaar laat een tegenstrijdig beeld zien van hoe er toen tegen Nederland 
aangekeken werd: traditioneel (de goede oude tijd) én modern (er is veel 
verpest) tegelijk. 

 Welk traditioneel beeld van Nederland is te herkennen in deze afbeelding? 
En welk modern beeld? 

Doe het zo: 
traditioneel beeld: … 
modern beeld: … 
 
Gebruik bron 24. 

1p 43 De Franse en de Nederlandse bevolking hebben in 2005 tegen de invoering van 
een grondwet voor de Europese Unie gestemd. De twee afbeeldingen laten zien 
dat er verschillend gedacht wordt over de gevolgen van deze uitslag. 

 Geef per afbeelding aan of, volgens de tekenaar, de uitslag van de 
stemming wel of geen gevolgen zal hebben voor het functioneren van de 
Europese Unie. 

Doe het zo:  
afbeelding 1: … (vul in: wel/geen gevolgen) 
afbeelding 2: … (vul in: wel/geen gevolgen) 
 

einde  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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