
 

 

Vergelijking van de 

examenprogramma’s geschiedenis 

en maatschappijleer 
 

 

 

Geschiedenis Domein D: Geschiedenis van de rechtsstaat en van de 

parlementaire democratie 

De kandidaat kan: 

• verband leggen tussen het ontstaan van vrijheidsrechten en politieke 

rechten in bepaalde historische tijdvakken en kenmerkende aspecten van 

die tijdvakken; 

• belangrijke denkers noemen en hun opvattingen over de relatie tussen 

staat en onderdanen; 

• uitleggen onder invloed van welke factoren de rechtsstaat zich in 

Nederland heeft ontwikkeld en welke actoren erbij betrokken waren; 

• uitleggen onder invloed van welke factoren de parlementaire democratie 

zich in Nederland heeft ontwikkeld sinds 1795; 

• de ontstaansgeschiedenis van de belangrijkste politieke stromingen en 

partijen weergeven sinds 1848. 

 

 NB. Het cursieve is alleen voor het vwo 

 

Maatschappijleer: Domein B: Rechtsstaat 

 

Subdomein B1: Vrijheidsrechten en plichten; het beginsel rechtsstaat  

 

De kandidaat kan: 

• voorbeelden van vrijheidsrechten en plichten die inwoners van Nederland 

hebben, herleiden tot wetten en artikelen in de Grondwet; 

• de waarden noemen die aan die grondbeginselen ten grondslag liggen; 

• uitleggen wat de beginselen van de rechtsstaat zijn. 

 

Subdomein B2: De praktijk van de rechtsstaat 

De kandidaat kan aan de hand van voorbeelden de spanning weergeven 

tussen de beginselen van de rechtsstaat enerzijds en de praktijk zoals die 

door groepen burgers ervaren wordt anderzijds. 

 

Subdomein B3: Internationale vergelijking en internationale organisaties  

De kandidaat kan: 

• de waarden en praktijk van de rechtsstaat in Nederland vergelijken met 

die van enkele andere westerse landen; 



  

• voorbeelden geven van internationale invloed op het Nederlandse beleid 

en de Nederlandse regelgeving ten aanzien van de praktijk van de 

rechtsstaat. 

 

Maatschappijleer: Domein C: Parlementaire democratie 

 

Subdomein C1: Politieke rechten; de structuur van de democratie  

De kandidaat kan: 

• voorbeelden van politieke rechten die inwoners van Nederland hebben, 

herleiden tot artikelen in de Grondwet; 

• de waarden noemen die aan democratie ten grondslag liggen; 

• de structuur van de representatieve democratie in Nederland uitleggen 

op gemeentelijk, provinciaal, landelijk niveau; 

• de structuur van de vertegenwoordiging op EU-niveau uitleggen. 

 

Subdomein C2: De praktijk van de parlementaire democratie.  

De kandidaat kan: 

• de fasen in het proces van politieke besluitvorming op gemeentelijk, 

provinciaal en nationaal niveau beschrijven; 

• het verschil beschrijven tussen een parlementair stelsel en een 

presidentieel stelsel; alsmede tussen een meerderheidsstelsel en een 

stelsel van evenredige vertegenwoordiging; 

• de rol van massamedia bij politieke besluitvorming beschrijven; 

• aangeven welke factoren de politieke participatie van burgers 

beïnvloeden en waarom niet een ieder van zijn of haar politieke rechten 

gebruikmaakt; 

• uitleggen dat er spanning bestaat tussen representatie en 

representativiteit; 

• dilemma’s herkennen, die samenhangen met de uitgangspunten van de 

democratie en de hoofdlijnen van de politieke discussie hierover 

weergeven. 

 

Subdomein C3: Internationale vergelijking en internationale organisaties 

De kandidaat kan aangeven welke gevolgen de vorming van de Europese Unie 

heeft voor de politieke rechten van de Europese burger. 

 

Maatschappijleer: Domein D: Verzorgingsstaat (vgl. geschiedenis, KA 

48) 

 

Subdomein D1: Geschiedenis van de verzorgingsstaat 

De kandidaat kan uitleggen onder invloed van welke factoren de 

verzorgingsstaat zich in Nederland heeft ontwikkeld na de tweede 

wereldoorlog en welke actoren erbij betrokken zijn. 

 

 



  

Maatschappijleer: Domein E: Pluriforme samenleving (vgl. geschiedenis, 

KA 49) 

 

Subdomein E1: Geschiedenis van de pluriforme samenleving 

De kandidaat kan uitleggen onder invloed van welke factoren de huidige 

pluriforme samenleving in Nederland is ontstaan en welke actoren erbij 

betrokken zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


