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 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 19 mei
9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Staatsinrichting van Nederland 
 

1p 1 Welke bewering over het bestuur van Nederland vóór 1848 is juist? 
A De koning moest verantwoording afleggen aan de Eerste Kamer. 
B De koning moest verantwoording afleggen aan de ministers. 
C De ministers moesten verantwoording afleggen aan de Eerste Kamer. 
D De ministers moesten verantwoording afleggen aan de koning. 
 

1p 2 In 1848 werd de grondwet van Nederland gewijzigd. Koning Willem II 
wilde eigenlijk niets van deze wijziging weten. Tóch stemde hij in met de 
grondwetswijziging, omdat hij bang was zijn macht te verliezen. Hij was 
bang geworden door een politieke ontwikkeling die zich in verschillende 
Europese steden voordeed. 
 Welke politieke ontwikkeling maakte de koning bang? 
 

2p 3 De Nederlandse grondwet is in de loop van de tijd verschillende keren 
gewijzigd. Hieronder staan zes wijzigingen: 
1 De koning wordt onschendbaar. 
2 De koning wordt politiek verantwoordelijk voor de ministers. 
3 De regering wordt gecontroleerd door het parlement. 
4 De Tweede Kamer wordt indirect gekozen. 
5 Het recht op bewoonbaarheid van het land wordt ingevoerd. 
6 Het recht van vereniging en vergadering wordt ingevoerd. 
 Welke drie wijzigingen zijn in de Grondwet van 1848 opgenomen? 

Schrijf alleen de nummers op. 
 

2p 4 Hieronder staan enkele politieke standpunten:  
1 De Bijbel moet uitgangspunt zijn bij het besturen van het land. 
2 De overheid moet zorgen voor orde en veiligheid. 
3 Een getrouwde vrouw moet zo veel mogelijk buitenshuis werken. 
4 Het bijzonder onderwijs moet door de overheid worden betaald. 
5 Individualisme en vrijheid moeten de belangrijkste uitgangspunten zijn. 
 Welke twee standpunten passen bij het liberalisme rond 1900. 
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1p 5 Iemand beweert dat arbeiders het rond 1900 veel slechter hadden dan 
tegenwoordig. 
In welke uitspraak staan argumenten die deze bewering ondersteunen? 
Arbeiders hadden het rond 1900 veel slechter, omdat 
A de meeste arbeiders geen kiesrecht hadden en er nauwelijks sociale 

wetten waren. 
B er nauwelijks sociale wetten waren en er niet één politieke partij was 

die voor arbeiders opkwam. 
C er niet één politieke partij was die voor arbeiders opkwam en 

kinderarbeid in fabrieken was toegestaan. 
D kinderarbeid in fabrieken was toegestaan en de meeste arbeiders 

geen kiesrecht hadden. 
 

1p 6 Vanaf 1905 probeerden rooms-katholieken in Nederland een eigen 
universiteit op te richten. Het geld voor de oprichting werd opgehaald door 
te collecteren bij rooms-katholieken. 
 Noem een politieke reden waarom het in 1905 nog nodig was om voor 

de oprichting van deze universiteit te collecteren. 
 
Gebruik bron 1. 

1p 7 Bij welke politieke groepering past de mening van de tekenaar? En wat is 
de mening van de tekenaar? 
De tekenaar hoort bij de 
A confessionelen, want hij vindt dat arbeiders binnen de kerk een 

ondergeschikte positie moeten hebben. 
B confessionelen, want hij vindt de rol van de godsdienst erg belangrijk 

voor arbeiders. 
C socialisten, want hij vindt dat de kerk elke dag een gebed voor de 

arbeiders moet houden. 
D socialisten, want hij vindt de manier waarop de fabrikant de arbeiders 

behandelt onrechtvaardig. 
 
Gebruik bron 2. 

2p 8 Tot welke politieke stroming hoort deze politieke leider? Geef een 
argument met behulp van de bron. 
Doe het zo: 
politieke stroming: …  
argument: …  
 
Gebruik bron 3. 

1p 9 Is dit lied vóór of na 1917 geschreven? Verklaar je antwoord. 
Doe het zo: 
Het lied is … (kies uit: vóór/na) 1917 geschreven, omdat … (geef een 
verklaring). 
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Gebruik bron 4. 
1p 10 In de nieuwe Grondwet van 1917 werd het stelsel van evenredige 

vertegenwoordiging opgenomen. 
Waarom kijken de leiders van politieke groeperingen gespannen toe hoe 
de pudding uit de vorm glijdt? 
De leiders kijken gespannen toe, omdat het onduidelijk is 
A of veel mannen gebruikgemaakt hebben van het censuskiesrecht. 
B of veel vrouwen meegedaan hebben aan de verkiezingen. 
C welk effect de grondwetswijziging zal hebben op de uitslag van de 

directe verkiezing van de Eerste Kamer. 
D welk effect de grondwetswijziging zal hebben op de uitslag van de 

directe verkiezing van de Tweede Kamer. 
 

2p 11 Een invulopdracht over de Eerste Feministische Golf: 
1 Tijdens de Eerste Feministische Golf eisten vrouwen …(economische 

zelfstandigheid / kiesrecht / verdeling van huishoudelijke taken)… 
2 Eén van de belangrijkste leiders van deze groep vrouwen was  

…(A. Jacobs / A. Kuyper / H. Schaepman)… 
3 Feministen hebben dit doel uiteindelijk bereikt in …(1848 / 1900 / 

1919)… 
 Kies telkens uit de drie mogelijkheden. 
Doe het zo: 
zin 1: … (kies uit: economische zelfstandigheid / kiesrecht / verdeling van 
huishoudelijke taken) 
zin 2: … (kies uit: A. Jacobs / A. Kuyper / H. Schaepman) 
zin 3: … (kies uit: 1848 / 1900 / 1919) 
 
Gebruik bron 5. 

1p 12 Het echtpaar op de foto is verplicht een herkenningsteken te dragen. 
Tegenwoordig zou dat ondenkbaar zijn, omdat het in strijd is met een 
grondrecht uit de Nederlandse grondwet. 
 Welk grondrecht wordt bedoeld? 
 

2p 13 Vier beweringen over de rol van het staatshoofd in de Nederlandse 
politiek sinds 1848: 
1 Het staatshoofd bepaalt samen met de voorzitter van de Tweede 

Kamer het beleid van de regering. 
2 Het staatshoofd is lid van de regering, maar de ministers zijn 

verantwoordelijk voor de uitspraken van het staatshoofd. 
3 Het staatshoofd is lid van het parlement en controleert het beleid van 

de regering. 
4 Het staatshoofd ondertekent aangenomen wetten voordat deze 

gepubliceerd worden. 
 Geef per bewering aan of deze juist of onjuist is. 
Doe het zo: 
bewering 1: juist / onjuist (maak keuze) 
(enzovoort tot en met bewering 4)
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1p 14 Omschrijving van een begrip: een stemming waarbij aan iedere 
stemgerechtigde Nederlander wordt gevraagd zijn mening te geven over 
een voorstel van de regering. 
Welk begrip past bij deze omschrijving? 
A recht van interpellatie 
B recht van petitie 
C referendum 
D Tweede Kamerverkiezing 
 

Historisch overzicht vanaf 1900 
 
Gebruik bron 6. 

1p 15 Uit de bron blijkt dat arbeiders door zich te organiseren een doel hebben 
bereikt. 
 Wat voor soort organisatie werd door arbeiders gebruikt om dit doel te 

bereiken? 
 

1p 16 Er zijn verschillende oorzaken voor het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog. Eén daarvan is het sluiten van bondgenootschappen. 
 Geef een reden waarom het sluiten van bondgenootschappen wordt 

gezien als een oorzaak van de Eerste Wereldoorlog. 
 

2p 17 Hieronder staan acht landen: 
1 België 
2 Duitsland 
3 Frankrijk 
4 Groot-Brittannië 
5 Nederland 
6 Oostenrijk-Hongarije 
7 Rusland 
8 Turkse Rijk 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er twee bondgenootschappen. 
 Welke drie landen hoorden bij de Centralen? Schrijf alleen de 

nummers op. 
Doe het zo: 
Bij de Centralen hoorden …, … en … (vul nummers in). 
 
Gebruik bron 7. 

1p 18 Welke bewering over de foto is juist? 
A De foto is genomen in 1914, omdat in het begin van de oorlog veel 

mensen uit enthousiasme in dienst wilden. 
B De foto is genomen in 1914, omdat iedereen nodig was voor de 

verdediging na de Duitse invasie van Engeland. 
C De foto is genomen in 1918, omdat aan het einde van de oorlog veel 

mensen de aanstaande overwinning wilden meemaken. 
D De foto is genomen in 1918, omdat Groot-Brittannië na de Franse 

nederlaag er alleen voor kwam te staan. 
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Gebruik bron 8. 
2p 19 Hieronder staan vijf begrippen die te maken hebben met Nederland 

tijdens de Eerste Wereldoorlog: 
a de Pacificatie 
b distributie 
c mobilisatie 
d nationalisme 
e vluchtelingen 
 Geef voor elke afbeelding uit de bron aan welk begrip daarbij hoort.  

Let op! Er blijven twee begrippen over. 
Doe het zo: 
Bij afbeelding 1 hoort begrip … (vul letter in). 
(enzovoort tot en met afbeelding 3) 
 
Gebruik bron 9. 

1p 20 Deze drie afbeeldingen hangen bij elkaar op één muur, in een museum 
over de Eerste Wereldoorlog. Aan deze muur hangt een bordje als 
toelichting. 
Wat staat er op het bordje? 
A loopgravenoorlog 
B mobilisatie 
C nationalisme 
D nieuwe wapens 
 
Gebruik bron 10. 

1p 21 Zet de vier onderdelen uit de bron in de juiste volgorde, van vroeger naar 
later. 
Doe het zo:  
Eerst onderdeel …, dan ..., vervolgens …, en ten slotte … (vul alleen 
nummers in). 
 

2p 22 In de Vrede van Versailles werd Duitsland volgens veel Duitsers te zwaar 
gestraft. Duitsland moest bijvoorbeeld grote herstelbetalingen doen aan 
Frankrijk. 
 Noem, naast de herstelbetalingen, nog twee maatregelen uit de Vrede 

van Versailles die veel Duitsers als een te zware straf hebben ervaren. 
 
Gebruik bron 11. 

1p 23 Welk begrip past bij de bron? 
A beurskrach 
B gelijkschakeling 
C inflatie 
D stempelen 
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Gebruik bron 12. 
1p 24 Geef een reden waarom deze poster past bij het begrip indoctrinatie. 

Doe het zo: 
Deze poster past bij indoctrinatie, omdat … (geef een reden). 
 
Gebruik bron 13. 

2p 25 Welke twee gebeurtenissen in mei 1940 heeft de tekenaar uitgebeeld? 
 
Gebruik bron 14. 

1p 26 De foto is enkele dagen na de Nederlandse capitulatie gemaakt en daarna 
gebruikt als propaganda door de Duitsers. 
 Wat was de propagandaboodschap van deze foto? 
 

1p 27 De Duitse bezetter nam maatregelen die direct het dagelijks leven en de 
dagelijkse behoeften van Nederlanders raakten. 
Welke maatregel trof alle Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog? 
A de deportaties 
B de distributie 
C de gelijkschakeling 
D de razzia's 
 
Gebruik bron 15. 

1p 28 De maatregelen hebben allemaal te maken met één kenmerk van het 
nationaal-socialisme, gericht tegen één bevolkingsgroep. 
 Welk kenmerk van het nationaal-socialisme wordt bedoeld? 
 

1p 29 Iemand beweert dat een groot deel van de Nederlandse bevolking tijdens 
de Tweede Wereldoorlog óf 'goed' óf 'fout' was. 
 Wat wordt bedoeld met 'goed' en wat wordt bedoeld met 'fout'? 
Doe het zo: 
Met 'goed in de oorlog' wordt bedoeld …  
Met 'fout in de oorlog' wordt bedoeld … 
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Gebruik bron 16. 
2p 30 Een overzicht van de Tweede Wereldoorlog in afbeeldingen: 

In het bovenstaande overzicht zijn al drie afbeeldingen in de juiste 
tijdvolgorde geplaatst. De andere vijf afbeeldingen uit de bron moeten 
nog in de vakken a, b of c worden geplaatst. 
 Geef per afbeelding aan in welk vak deze geplaatst moet worden.  
Let op! Een letter (a, b of c) kan meerdere keren gebruikt worden. 
Doe het zo: 
Afbeelding 1 hoort in vak … (kies uit: a, b of c). 
(enzovoort tot en met afbeelding 5) 
 
Gebruik bron 17. 

2p 31 Drie gebeurtenissen: 
1 de verdeling in bezettingszones in Duitsland 
2 de oprichting van de NAVO 
3 de bekendmaking van het Marshallplan 
 Geef per gebeurtenis aan of deze wel of niet een gevolg is van de 

nieuwe buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. 
Doe het zo: 
1 = wel / niet (maak keuze) 
(enzovoort tot en met 3) 
 
Gebruik bron 18. 

1p 32 Over welke organisatie gaat het in de tekst? 
A EEG 
B EGKS 
C EU 
D NAVO 
 

1p 33 Uit welke landen kwamen de meeste gastarbeiders in de jaren zestig van 
de vorige eeuw naar Nederland? 
A Marokko en Polen 
B Polen en Suriname 
C Suriname en Turkije 
D Turkije en Marokko 
 

Hitler tijdens 
de aanval op 

Polen 

 

a 

Hitler in Parijs na 
de Franse 
nederlaag 

b

Geallieerde vloot 
voor de kust van 

Normandië 

 

c
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1p 34 Welke combinatie van gebeurtenis, Amerikaanse leider en Russische 
leider is juist? 
  

gebeurtenis 
Amerikaanse 
leider

Russische 
leider 

A  de blokkade van Berlijn Reagan Stalin 

B  de bouw van de Berlijnse Muur Kennedy Chroesjtsjov 

C  de Cubacrisis Reagan Stalin 

D  de val van de Berlijnse Muur Kennedy Chroesjtsjov 

 
1p 35 Iemand beweert dat de aanwezigheid van kernwapens heeft gezorgd voor 

meer veiligheid in West-Europa in de periode 1945-1990. 
 Ben je het eens of oneens met deze bewering? Geef een argument 

voor je keuze. 
Doe het zo: 
Ik ben het … (kies uit: eens/oneens) met deze bewering, omdat … (geef 
een argument). 
 

2p 36 Tussen 1990 en 2000 zijn er veel nieuwe staten in Europa bijgekomen.  
 Geef een verklaring voor het onstaan van die nieuwe staten in Europa. 

Gebruik in je antwoord de begrippen communisme, Oostblok en 
nationalisme. 

 
Gebruik bron 19. 

1p 37 In de bron is een ontwikkeling te zien die past bij een begrip. 
Bij welk begrip past die ontwikkeling? 
A multiculturele samenleving 
B poldermodel 
C secularisatie 
D verzuiling 
 
Gebruik bron 20. 

3p 38 De boeken moeten op de juiste plaats in de tijdbalk gezet worden. De 
nummering staat op de zijkant van de boeken. 
 Geef per boek aan op welke plaats het moet staan. Let op! Er mogen 

meerdere boeken op één plaats staan. 

a b c d 
1900-1925 1926-1945 1946-1980 1981-2000 

Doe het zo: 
Boek 1 hoort op plaats … (vul letter in). 
(enzovoort tot en met boek 7) 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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1p 39 In de twintigste eeuw zijn er internationale organisaties opgericht om 
politieke conflicten tussen landen op te lossen en om de wereldvrede te 
bewaren. Er zijn verschillende meningen over de vraag of deze 
organisaties wel of niet succesvol zijn geweest. 
 Noem één internationale organisatie. Geef ook aan waarom deze 

organisatie volgens jou wel of niet succesvol was bij het bewaren van 
de wereldvrede. 

Doe het zo: 
Internationale organisatie … (noem organisatie) was … (kies uit: wel / 
niet) succesvol, omdat … (noem reden). 
 

1p 40 In 2002 is een wet aangenomen in de Europese Unie die als doel heeft 
dat binnen de Europese Unie voedsel voor mens en dier veilig is om te 
eten. Landen hadden dit zelf, per land, kunnen regelen, maar ze hebben 
gekozen voor Europese wetgeving in plaats van nationale wetgeving. 
 Geef een reden waarom landen in verband met de voedselveiligheid 

hebben gekozen voor Europese wetgeving. 
 

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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