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Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Van kind tot burger: Volksopvoeding in Nederland (1780-1901) 
 

 1 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat Hermanus Johannes Krom gezien kan 
worden als een voorbeeld van een Nederlandse patriot, omdat hij: 
• via het onderwijs (in vaderlandse geschiedenis) wil bereiken dat de 

jeugd zich van jongs af aan gaat inzetten voor het vaderland 1 
• de nadruk legt op de opvoeding in de christelijke deugden, wat aansluit 

bij het christelijke karakter van de Nederlandse Verlichting 1 
 

 2 maximumscore 4 
Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 
De twee volgende economische ontwikkelingen: 
• De armoede / het aantal paupers in de steden nam schrikbarend toe 1 
• Er werd niet meer geïnvesteerd in nijverheid en handel in de Republiek 

/ de rijken investeerden niet in de eigen economie 1 
 
• Een juiste uitleg van de verwachting die de patriotten van verbetering 

van het onderwijs hadden (bijvoorbeeld verbetering van het onderwijs 
zou de vaderlandslievendheid/het nationale gevoel zo versterken, dat 
de economie van de Republiek weer zou gaan bloeien) 2 

 
 3 maximumscore 2 

Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 
• Een juist voorbeeld van een verandering die de schoolwet bracht 

(bijvoorbeeld dat de wet gold voor het onderwijs in het hele land, wat in 
de Republiek niet mogelijk was / lijfstraffen/hoofdelijk onderwijs 
afschafte) 1 

• Een juist voorbeeld van continuïteit (bijvoorbeeld dat het 
standenonderwijs bleef gehandhaafd) 1 

 
 4 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Het gebruik van de Bijbel in de les wordt verboden, omdat de nationale 

eenheid door leerstellig/te eenzijdig protestants onderwijs in gevaar 
kan komen 2 

• In de praktijk wordt dit niet uitgevoerd, want de Secretaris-generaal 
moet er in de verordening op wijzen dat de Bijbel niet gebruikt mag 
worden in de les (blijkbaar zijn er nog steeds scholen die zich er niet 
aan houden/voor wie dit niet bekend is) 2 
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 5 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Aanhangers van de Verlichting stonden achter deze schoolwet, omdat 

deze gericht is op verbetering van het volksonderwijs/volksopvoeding / 
de ‘algemene christelijke deugden’ bleven onderwezen 1 

• Tegenstanders van de Verlichting konden zich vinden in deze wet, 
omdat de structuur van de scholen niet werd aangetast / het onderwijs 
niet gericht was op de emancipatie van het volk / er toch nog aandacht 
bleef voor de ‘algemeen christelijke deugden’ 1 

 
 6 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Uit de bron blijkt dat Zwierbol geld verkwist aan drank waarmee duidelijk 
wordt dat ook in de rekenles het onderscheid tussen goed en 
kwaad/spaarzaamheid en verspilling overgebracht wordt. 
 

 7 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Het probleem dat de overheid wilde oplossen was, dat mensen uit 

verschillende regio’s elkaar niet goed konden verstaan vanwege de 
verschillende dialecten / de hogere en de lagere standen elkaar niet 
konden verstaan 1 

• Het politieke doel dat de overheid hiermee wilde bereiken, was het 
vergroten van het nationale eenheidsgevoel / de versterking van de 
nationale saamhorigheid 1 

• In de praktijk werkte de invoering van het ABN vaak niet, omdat veel/de 
meeste onderwijzers het ABN niet beheersten / dezelfde taal spreken is 
iets anders dan zich één volk voelen / de leerplicht ontbrak 1 

 
 8 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Bij 1: De vader en grootvader van Kousemaker behoren tot de 

arbeidersklasse/zijn wagenmakers; Kousemaker heeft het (dankzij 
onderwijs) tot onderwijzer gebracht en heeft zich dus ‘opgewerkt’ 2 

• Bij 2: In de Verlichting wordt het belang van goed onderwijs benadrukt. 
Ook Kousemaker vindt goed onderwijs belangrijk / in de Verlichting 
wordt uitgegaan van vooruitgang door goed onderwijs, net als door 
Kousemaker 2 

 
 9 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Als sociaal-economische factor noemt Kousemaker de armoede / het 

niet kunnen missen van de inkomsten van de kinderen 1 
• Als mentale factor geeft Kousemaker aan dat veel ouders de noodzaak 

van onderwijs niet inzien 1 
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 10 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat dit niet gebeurt, want de Kinderwet van 
Van Houten maakte geen einde aan de kinderarbeid in de landbouw/op het 
platteland / gold alleen voor fabrieksarbeid.  
 

 11 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• De regeling van 1887 houdt in dat het censuskiesrecht wordt 

afgeschaft en vervangen door het kiesrecht voor mannen die voldoen 
aan ‘kentekenen van maatschappelijke welstand en geschiktheid’ / het 
caoutchoucartikel 1 

• De conservatief-liberalen zijn tegen de uitbreiding van het kiesrecht, 
wat de tekenaar laat zien door twee bekende politici af te beelden, die 
gevraagd worden aan te tonen één van de ‘kentekenen van 
geschiktheid’ te bezitten waaraan zij overduidelijk al voldoen (kunnen 
lezen en schrijven) 2 

 
 12 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat alle vrouwen nog uitgesloten werden van 
het kiesrecht / er nog geen algemeen kiesrecht was. 
 

 13 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De Schoolwet van 1878 stelt hogere eisen aan de scholen (op 

meerdere terreinen), waardoor het bijzonder (christelijk) onderwijs op 
hogere kosten wordt gejaagd 2 

• Uit het gedenkboek wordt duidelijk dat de protestanten (arm en rijk, 
jong en oud) eendrachtig samenwerken als het gaat om het stichten 
van de eigen school 2 

 
 14 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Omdat in een gedenkboek (vaak eenzijdig) wordt weergegeven waar een 
groep trots op is, levert deze bron een goed inzicht in de gedachtewereld 
van de groep die zich inzette voor eigen christelijke scholen. 
 

 15 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Uit de tekst blijkt dat er alleen uit het hoofd geleerd mocht worden 1 
• Jan Ligthart stelt daar tegenover dat leerlingen zelf onderzoek moeten 

doen/zelfwerkzaam moeten zijn 1 
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De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië 
 

 16 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat in de tijd van Daendels de wereldzeeën 
door de Britse marine (de vijand in de napoleontische oorlogen) werden 
beheerst, waardoor de verbindingen met het moederland bemoeilijkt 
werden en koning Lodewijk zijn bevelen niet kon doorgeven. 
 

 17 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Het dualistisch bestuursstelsel houdt in dat naast het Nederlandse 

bestuur een inheems bestuur blijft bestaan 1 
• De dubbele structuur van het bestuur blijkt uit de bron doordat wordt 

beschreven dat de beloningen zowel aan de Europese als aan de 
inlandse hoofden/bestuurders worden betaald / zowel de Europese als 
de inlandse hoofden de bevolking dwingen voor hen te werken 1 

 
 18 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Steyn Parvé stelt vast dat het ‘misbruik van de kracht van de bevolking 

en productief vermogen van de akker’ veroorzaakt wordt door het 
Cultuurstelsel, wat de situatie op Java weergeeft waar rond 1845 
hongersnood is/misoogsten zijn 1 

• Deze situatie werd veroorzaakt door uitputting van de sawa’s door de 
suikercultuur/het onttrekken van water aan de rijstbouw/doordat de 
boeren hun eigen sawa’s niet konden bewerken/hun beste grond 
moesten afstaan voor exportgewassen 1 

 
 19 maximumscore 6 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De invoering van de Agrarische Wet betekende 
• het vrijmaken van de handel met Nederlands-Indië / het afschaffen van 

het handelsmonopolie van de NHM / het toelaten van particulier 
initiatief/ondernemersschap, in overeenstemming met de liberale 
uitgangspunten van vrijhandel / het vrije-markt-denken van de liberalen 2 

• dat meer Europese ondernemers plantages/fabrieken in Nederlands-
Indië konden opzetten, waardoor zij meer contacten kregen met de 
lokale bevolking  2 

• dat meer Javaanse boeren in loondienst bij Europese ondernemingen 
kwamen, betekende voor hen een statusverlaging 2 
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 20 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• In de troonrede van 1859 wordt alleen gesproken over de exploitatie 

van de kolonie, terwijl 1 
• in de troonrede van 1901 de Ethische Politiek als nieuwe koers wordt 

aangekondigd / de welvaart van de bevolking in de kolonie zelf aan de 
orde wordt gesteld / de christelijke roeping van Nederland wordt 
benadrukt / de christelijke zending meer ruimte krijgt 1 

 
 21 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
In de troonrede wordt gewezen op de zedelijke roeping van Nederland 
tegenover de Indonesische bevolking / (de suggestie van) de taak de 
welvaart van de bevolking van Java te bevorderen, wat past bij de 
uitgangspunten van de Ethische Politiek.  
 

 22 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juiste redenering is: 
• De Indo-Europeanen stonden in sociaal opzicht tussen de Europeanen 

(die op hen neerkeken) en de Indonesische bevolking (waar zij op 
neerkeken) in, wat in het citaat naar voren komt door de verwijzing 
naar het tegelijkertijd behoren tot zowel de Europese als de 
Indonesische bevolkingsgroep 1 

• Rond 1900 groeide door immigratie uit het moederland de Europese 
bevolkingsgroep / kwamen er veel meer Europese vrouwen naar 
Nederlands-Indië / verbeterden de communicatiemethoden sterk 
waardoor de Indische mengcultuur naar de achtergrond werd 
gedrongen/een sterke Europeanisering van de cultuur van de elite 
plaatsvond 2 
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 23 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende): 
−  Door de snelle nederlaag van het Nederlandse koloniale leger en 

bestuur / de vernederende behandeling die de Nederlanders zich 
moesten laten welgevallen (in de kampen) werd (het beeld van) de 
superioriteit van de kolonisator aangetast en het zelfbewustzijn van de 
Indonesiërs (als Aziatisch volk) versterkt. 

− De Nederlanders verdwenen uit de belangrijke functies in de 
samenleving en de Indonesiërs konden nu voor het eerst ervaring in 
dergelijke functies opdoen, waardoor hun zelfbewustzijn toenam. 

− De Japanse propaganda stimuleerde het Indonesische nationalisme / 
Indonesische jongeren radicaliseerden onder invloed van de Japanse 
propaganda/jeugdbeweging. 

− De arrogante houding/het wrede optreden van de Japanse bezetter 
zorgde ervoor dat grote delen van de Indonesische bevolking geen 
buitenlandse overheersing (van wie ook) meer duldde. 

 
per juist voorbeeld 1 
 

 24 maximumscore 4 
Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 
• een juiste uitleg van het begrip romusha (Japans voor ongeschoolde 

arbeider) (bijvoorbeeld romusha’s zijn door de Japanners geronselde 
Indonesische (dwang)arbeiders) 1 

• een juiste reden voor de Japanners om Soekarno hierbij te gebruiken 
(bijvoorbeeld zijn populariteit onder de Indonesische bevolking kon 
zorgen voor meer aanmeldingen / Indonesische vrijwilligers worden 
door Soekarno gerustgesteld) 1 

• een juiste reden voor Soekarno om aan de campagne mee te doen 
(bijvoorbeeld door steun aan de Japanners kon de onafhankelijkheid 
dichterbij komen) 1 

• een juiste weergave van de manier waarop de Nederlandse 
propaganda Soekarno met deze foto kan afschilderen als 
‘jappenknecht’/collaborateur 1 

 
 25 maximumscore 2 

De juiste volgorde is: 5, 4, 7, 1, 3, 6, 2. 
 
Opmerking 
Als door het weglaten van één in een foute positie geplaatst nummer een 
verder juiste reeks van zes gebeurtenissen kan worden geconstrueerd, 
mag één scorepunt worden toegekend.
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 26 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Door .de regering af te beelden als machinisten op een verouderde 

(stoom)locomotief / hen af te beelden met ouderwetse hoge hoeden / 
hen te laten rijden over een kronkelig spoor, laat hij zien dat de 
regering een achterhaald koloniaal beleid voert 2 

• Door het tekenen van een stopsein ‘made in USA’ laat hij zien dat hij 
verwacht dat de ‘Politionele Actie’/de militaire “spoor”-actie door de 
Verenigde Staten zal worden gestopt 2 

 
 27 maximumscore 2 

Uit het antwoord moet blijken dat deze prent de mening van de 
meerderheid van het Nederlandse volk niet weergeeft, omdat in 1948 de 
meerderheid van de Nederlandse bevolking achter het gewapende 
ingrijpen in Indonesië van de Nederlandse regering staat / de 
Republiek/Soekarno als de vijand wordt gezien. 
 

 28 maximumscore 4 
Uit het antwoord moet blijken dat: 
• het instellen van de eenheidsstaat voor veel Molukkers verontrustend 

was, omdat Indonesië hiermee een einde maakte aan elke vorm van 
autonomie voor de Molukkers binnen de Indonesische Republiek 2 

• het zo snel ongedaan maken van afspraken voor de Nederlandse 
regering verontrustend was, omdat Indonesië hiermee Nederland, die 
zich sterk gemaakt had voor de belangen van de deelstaten buiten 
Java, buitenspel zette / te kennen gaf net als de Nederlanders vanuit 
Java heel de archipel te willen besturen / ook andere gemaakte 
afspraken eenzijdig zou kunnen opzeggen 2 

 
 29 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende): 
− Vlak na de Japanse capitulatie/tijdens de bersiapperiode: veel 

Nederlandse ambtenaren met hun gezinnen / personeel van 
Nederlandse bedrijven kwamen naar Nederland om aan te sterken (na 
hun verblijf in het kamp) / om de onrustige situatie in Indonesië te 
vermijden. 

− Vlak na de onafhankelijkheid / na 1949: een golf 
migranten/repatrianten die bestond uit ambtenaren/militairen / Indo-
europeanen die hun functie/positie door de onafhankelijkheid waren 
kwijtgeraakt / niet in een onafhankelijk Indonesië wilden/konden leven. 

− In 1957: veel Nederlanders en Indo-europeanen vertrekken, omdat de 
Nederlandse bedrijven worden genationaliseerd / zij geconfronteerd 
worden met een steeds vijandiger wordend politiek klimaat. 

 
per juiste combinatie van golf en reden 1 
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