
 
 Vraag 1 

 
 

Duid aan welke van de onderstaande beweringen juist zijn. Er zijn meerdere juiste 

antwoorden. 
   

Juiste 

antwoorden: 
  

Na 1850 breidden de activiteiten van de staten zich uit buiten het militaire om 

 
  

Homogene bevolking zorgt ervoor dat administratieve innovaties 

gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd 
 

   

 Vraag 2 
 

 

Op basis van de tekst van Lis en Vanthemsche over de Sociale Zekerheid in historisch 

perspectief zijn de volgende beweringen juist. Er zijn meerdere juiste antwoorden mogelijk. 
   

Juiste 

antwoorden: 
 

Tengevolge van het Sociaal Pact in 1944 staan aan het hoofd van de sociale 

zekerheidsinstellingen zowel vertegenwoordigers van werkgevers als 

werknemers 

   

In de negentiende eeuw stimuleerde men vooral preventie en zelfhulp 
 

   

 Vraag 3 
 

 

"Day after day, such travellers crept past, but always (...) in one direction - always towards 

the town. Swallowed up in one phase or other of its immensity, towards which they seemed 

impelled by a desperate fascination, they never returned. Food for the hospitals, the 

churchyards, the prisons, the river, fever, madness, vice, and death - they passed on to the 

monster, roaring in the distance, and were lost." Recent onderzoek nuanceert de visie die 

verwoord wordt in bovenstaand citaat over de negentiende eeuw. Wat van de volgende 

beweringen kadert in deze nieuwe visie op de relatie tussen migratie en verstedelijking. Er zijn 

meerdere juiste antwoorden mogelijk. 

   

Juiste 

antwoorden: 
  

individuele handelingsvrijheid is belangrijk bij het beschrijven van het 

migratieverhaal 

   

Steden groeien ook tengevolge van de natuurlijke aangroei 

   

Migratie is geen automatisch push/pull-verhaal 
 

   

 Vraag 4 
 

 

Het staatsvormingsproces in het oosten en delen van midden Europa kent de volgende 

kenmerken. Er zijn meerdere correcte antwoorden mogelijk. 
   

Juiste antwoorden: 
  

Machtshebbers haalden hun inkomsten vooral uit directe belastingen 

   
Er was sprake van een nauwe coalitie tussen de adel en de vorst 

 
  

   



Handel was geconcentreerd aan de kustlijnen 
 

 Vraag 5 
 

Kies steeds het juiste antwoord van de twee: 

(Ernst Engel/Ernst Engels) [1], een (Belgische/Duitse) [2] econoom, ziet de volgende 

wetmatigheid:  

Hoe groter het beschikbaar inkomen is, hoe (groter/kleiner) [3] het relatief aandeel dat aan 

voedsel  

wordt besteed. De vraag naar voedsel heeft een inkomenselasticiteit die ( > /<) [4]is dan 1. 

   

    

 Vraag 6 
 

 

Het moderne gezin heeft de volgende kenmerken. Meerdere antwoorden zijn correct.    

Juiste 

antwoorden: 
  

Het gezin schermt zich af van de kerk waarvan men minder moreel 

afhankelijk is 

   
Er was aandacht voor de emotionele ontwikkeling van het kind 

   
Het gezin was vooral een verzorgingseenheid 

 

   

 Vraag 7 
 

 

De [1] component van het nationalisme benadrukt het principe dat een natie primair 

beschouwd wordt als een soort [2] van alle individuele burgers van een staat. Dit impliceert 

dat elk lid van de natie gelijke rechten en gelijke plichten had, wat uitgedrukt wordt in de notie 

van het [3]. In principe is deze visie op nationalisme [4], individualistisch, [5] en 

democratisch. De civiele component van het nationalisme refereert naar het institutionele 

niveau van de op [6] gebaseerde moderne staat. Deze vorm van nationalisme heeft een open 

en [7] karakter. 

 

Civiele, gemenebest, staatsburgerschap, liberaal, egalitair, volkssoevereniteit, inclusief 

   

    

 Vraag 8 
 

 

Bovenstaande figuur geeft het theoretische verband weer tussen de [1] en de [2] voor armoede. De 

figuur is ontwikkeld door [3]. Afhankelijkheid van armenzorg komt het meest voor wanneer de 

kinderen [4] waren en wanneer men zelf [5] is. 

 

Levenscyclus, kwetsbaarheid, schwartz, klein/jong, oud 

   

    

 Vraag 9 
 

 

De theorie van de [1] heeft te maken met een grotere scheiding tussen werk en huishouden in 

de economie sinds de negentiende eeuw en met de opgang van het ideaal van het [2], waarin 

de man instond voor het gezinsinkomen en de vrouw voor het beheer van het huishouden. 

Heel wat feministische historici spreken dan ook over deze periode als een hoogtepunt van 

de [3] en beschouwen de [4] periode, waarin man en vrouw samen deel uitmaakten van het 

productieproces, als een tijdvak dat gekenmerkt werd door meer [5] partnerrelaties. 

 

Gescheiden sferen, mannelijke kostwinnersmodel, patriarchie préindustriële, egalitaire 

   



 

 

 

 

   

 Vraag 10 
 

Onderstaande  illustratie toont de [1]nijverheid, waarbij [2] de [3] leveren en de afgewerkte 

goederen nadien verkopen. Boeren-arbeiders verwerken de goederen [4] met eenvoudige 

machines en ontvangen daarvoor een [5]. 

Protoindustrie, kooplieden-ondernemers, productiemiddelen, thuis, stukloon  

   

    

 Vraag 11 
 

 

Sinds het einde van de zeventiende en vooral tijdens de achttiende eeuw was er sprake van een 

nieuwe consumptiecultuur met de volgende kenmerken. Duid aan welke van de onderstaande 

beweringen juist zijn. Er zijn meerdere juiste antwoorden. 

   

Juiste antwoorden: 
  

Nieuwe consumptielijnen 

   
Consumptiegoederen met een kleine tweedehandswaarde 

 

   

 Vraag 12 
 

 

Duid aan welke van de onderstaande beweringen juist zijn. Er zijn meerdere juiste 

antwoorden. 
   

Juiste 

antwoorden: 
  

de legalisering van abortus kwam er in België in 1990 

 
 

In nazistisch Duitsland werd scheiding toegestaan indien men kon aantonen dat 

men al drie jaar gescheiden leefde 
 

   

 Vraag 13 
 

 

Een [1] biedt een grafische voorstelling van de verdeling van leeftijd en [2] van de bevolking. 

Op de verticale as vind je de leeftijd; op de horizontale as het aantal mannen en vrouwen 

per [3] De [4]( de verhouding tussen de niet-meer-actieven en de [5]-actieven) steeg 

bijvoorbeeld in België tot 0,98 in 2000. Dit geeft aan hoezeer de oudere generaties in de nabije 

toekomst zullen moeten terugvallen op een steeds smallere basis van [6]. 

 

Leeftijdspyramide, geslacht, leeftijd, seniliteitscoëfficiënt, nog-niet, actieven 

   

    

 Vraag 14 
 

 

Welke van de onderstaande koppelingen zijn juist. Er zijn meerdere juiste antwoorden    

Juiste antwoorden: 
  

Edward Shorter - seksuele revolutie tijdens achttiende eeuw 

   
Tamara Hareven - gezinsstrategieën 

 

   

 Vraag 15 
 



 

Duid aan welke van de onderstaande beweringen juist zijn. Er zijn meerdere juiste 

antwoorden. 
   

Juiste antwoorden: 
  

Qu'est-ce que le tiers état - Sièyes 

   
Jules Lejeune - jeugdbeleid 

   
Woodrow Wilson - zelfbeschikkingsrecht volkeren 

 

   

 Vraag 16 

De staatshervorming in België van 1988-1988 realiseert het volgende. Er zijn meerdere juiste antwoorden  

mogelijk. 

Juiste antwoorden: 
  

Brussel is nu een gelijkwaardig derde gewest 

 
 

Er wordt een grotere financiële autonomie gerealiseerd die gebaseerd is op basis van  

ristorno's uit nationaal geïnde belastingen 
 

 

  Vraag 17 
 

 

Volgens [1] geldt de strijd om het machtsmonopolie in de late Middeleeuwen volgens de wet van 

de [2] De sterkste deelnemers vestigen daarbij hun machtsmonopolie door middel van [3] en 

dwangmiddelen of geweld. Naarmate een samenleving ontwikkelde kreeg macht een 

onpersoonlijker karakter. Er werden nieuwe instellingen gecreëerd die zich langzaam [4] en 

zelfstandiger werden. De functie van de vorst werd nog in hoge mate [5] Van belang in 

dit [6] was de capaciteit van de vorst om de belangengroepen in de maatschappij tegen elkaar uit 

te spelen. Deze visie hecht groot belang aan [7] factoren in het staatsvormingsproces, in 

tegenstelling tot [8] die rekening houdt met ontwikkelingen in het buitenland en met oorlog in het 

staatsvormingsproces. 

 

Norbert Elias, survival of the fittest, belasting, professionaliseerden, ceremonieel, 

koningsmechanisme, endogene, chalres tilly 

   

    

  Vraag 18 
0 van de 3 punten 

 

Duid aan welke van de onderstaande beweringen juist zijn. Er zijn meerdere juiste antwoorden.    

Juiste 

antwoorden: 
  

Indirecte belastingen wegen zwaarder op zwakkere schouders 

 
 

Tussen 1950 en 1970 nam het inkomen per hoofd van de bevolking meer toe dan 

gedurende de afgelopen periode van 150 jaar samen 
 

   

  Vraag 19 
0 van de 6 punten 

 

Door de oliecrisis veranderde de houding ten aanzien van migranten. Vanaf [1] kan men enkel 

nog om welbepaalde redenen naar België migreren en werd economische migratie beperkt. Naast 

natuurlijke aanwas, nam het aantal als 'vreemd' ervaren mensen toch nog toe tengevolge 

van [2] (het huwen met iemand uit het buitenland die nadien naar België verhuist) en van [3] (de 

verhuizing van in het thuisland achtergebleven ouders, partners of kinderen). Ten gevolge van de 

Conventie van Genève nam ook het aantal [4] toe, terwijl er dankzij de Europese eenmaking ook 

   

 

   



scheidslijnen ontstonden tussen de burgers van de Europese Unie en de [5] In België vormen 

vandaag de [6] de grootste groep van buitenlanders. 

 

1974, gezinsvorming, gezinshereniging, asielzoekers, derdelanders, italianen 
 

 Vraag 20 
 

 

Plaats in de juiste chronologische volgorde:    

Juist antwoord 

1.  
De gelijkwaardigheid van het Frans en het Nederlands in België 

2.  
De invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen 

3.  
De vernederlandsing van de universiteit van Gent 

4.  
De verdeling van België in drie autonome cultuurgemeenschappen 

5.  
De Voerense kwestie 

6.  
De rechtstreekse verkiezing van de leden van de Vlaamse Raad 

7.  
Hermes-akkoord 

 

   

 Vraag 21 
 

 

In het sociaalwetenschappelijke onderzoek naar migratie maakt men wel eens een onderscheid 

tussen zogenaamde push- en pull-factoren. Wat uit de onderstaande lijst zijn pull-factoren. 

Meerdere antwoorden zijn correct. 

   

Juiste antwoorden: 
  

Meer individuele vrijheden 

   
Industrialisatie 

   
Hogere lonen 

 

   

 Vraag 22 
 

 

Duid aan welke van de onderstaande beweringen juist zijn. Er zijn meerdere juiste 

antwoorden. 
   

Juiste 

antwoorden: 
 

De uitbouw van een sociale welvaartstaat na de Tweede Wereldoorlog werd 

ondermeer mogelijk maakt door het aanvaarden van het maken van staatsschuld 

 
  

   



Mutualiteiten of onderlinge bijstandskassen bouwden voort op een traditie uit het 

ancien régime 

 
  

In België was er een zeer levend middenveld dat ook sociale 

beschermingsmechanismen uitbouwde 
 

 

 

 
   

 Vraag 23 
 

 

Op basis van deze tabel kunnen de volgende vaststellingen worden gedaan  
   

Juiste 

antwoorden: 
  

de auteurs behoren tot de optimististische strekking in het standard of living-

debate 

 
  

de lonen van mannelijke arbeiders namen sterk toe tijdens de periode 1820-

1850 
 

   

 Vraag 24 
 

 

Duid aan welke van de onderstaande beweringen juist zijn. Er zijn meerdere juiste 

antwoorden. 
   

Juiste 

antwoorden: 
  

'coping strategies' zijn strategieën gericht op het overleven 

 
  

'economy of makeshifts' verwijst naar de zoektocht bij gezinnen naar 

noodoplossingen om te overleven 
 

   

 Vraag 25 
 

 

Op basis van de onderstaande tabel kan je het volgende stellen. De overlevingskansen waren 

in steden duidelijk [1] dan in beide dorpen. Dat wordt ook wel het zogenaamde [2] effect 

genoemd. Gedurende lange tijd heeft men de verklaring van dit fenomeen gezocht in de 

gebrekkige gezondheid- en hygiëneomstandigheden die, als ze nog eens gepaard gingen met 

tijdelijke [3] de mortaliteit deden toenemen. In recent onderzoek wordt dit sombere beeld toch 

enigszins gerelativeerd. In de stad woonden immers veel [4] Daardoor kon de demografische 

balans bijna niet in evenwicht gehouden worden. Preïndustriële steden waren dan vaak ook 

sterk aangewezen op [5]. 

 

Hoger/groter, urban graveyard, bevoorradingsproblemen, alleenstaanden, immigratie 

   

    

 Vraag 26 
0 van de 5 punten 

 

Kies steeds het juiste antwoord van de twee: 

Het grootste deel van de stedelijke bevolking werkte in de ambachtswerkplaatsen van de stad. Ze 

produceerden meestal op bestelling voor een (lokale/internationale) [1] klantenkring en 

organiseerden zich in (broederschappen/gilden) [2]. Maar, zij beheersten niet alle economische 

activiteiten. De productie, bijvoorbeeld, van goederen bestemd voor een grote, anonieme markt 

vond plaats in grote werkplaatsen in de steden die (manufacturen/fabrieken) [3] worden 

genoemd. De urbanisatie lag in Oost-Europa op een (hoger/lager) [4] niveau dan in West- en Zuid-

Europa. Rond 1500 behoorde (Londen/Milaan) [5] tot de grootste steden. 

   



 


