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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten1) als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar
analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is,
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;

noot 1 Voor het vak Geschiedenis en staatsinrichting moeten deze afkomstig zijn uit
gezaghebbende, wetenschappelijk verantwoorde publicaties.
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de beantwoording toegekende scorepunten;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

6 Het cijfer van het centraal examen wordt verkregen door het aantal scorepunten te
delen door het getal 10.

■■■■ 3 Antwoordmodel

■■■■ Europa en de Buitenwereld (1150–1350)

Maximumscore 3
1 ■ Voorbeelden van goede antwoorden zijn (er moeten drie antwoorden worden gegeven):

• de oproep tot kruistochten / de strijd tegen de islam zorgde voor een ’wij gevoel’ (’wij
tegenover zij’)

• het overal gebruiken van dezelfde liturgie / het overal houden van kerkdiensten in het
Latijn als gemeenschappelijke taal zorgde voor een gevoel van verbondenheid

• het optreden van geestelijke orden (zoals Dominicanen en Franciscanen), die
rondtrekkend door Europa overal de eenheid van de rooms-katholieke kerk predikten

Maximumscore 2
2 ■ Uit het antwoord moet blijken:

• dat het verrassend is dat Saracenen christenvorsten om hulp komen vragen tegen de
Tartaren

• omdat de vijandige houding tussen christenen en Saracenen een normaal gegeven is
(waarin een verzoek om hulp niet past)

Opmerking
Als een kandidaat het tweede antwoordelement niet geeft, mag voor het eerste
antwoordelement geen scorepunt worden toegekend.

Maximumscore 3
3 ■ Voorbeeld van een goede redenering is:

• De dreiging die in de bron wordt aangegeven, is voor het westen van Europa op dat
moment geen reële dreiging 

• en gelet op de vijandige houding van christenen ten opzichte van Saracenen
• is de kans van slagen van het Saraceense gezantschap in 1236 minimaal

Opmerking
Als de kandidaat alleen een juiste conclusie geeft, mag daarvoor geen enkel punt worden
toegekend.
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Maximumscore 2
4 ■ Aangegeven moet worden dat het aannemelijk is, dat de situatie zoals die in de bron wordt

getoond in het Middellandse-Zeegebied kan worden aangetroffen, want:
• in de bron zijn Latijnse, Saraceense en Griekse schrijvers samen afgebeeld
• en het Middellandse-Zeegebied is bij uitstek een gebied waar deze culturen elkaar

ontmoeten

Maximumscore 2
5 ■ Uit het antwoord moet blijken dat:

• Arabische wetenschappers eerder geneigd waren te vertrouwen op experimenten en eigen
waarnemingen

• terwijl hun Europese collega’s hier argwanend tegenover stonden en eerder geneigd
waren zich te beroepen op gezaghebbende auteurs

Maximumscore 4
6 ■ Uit het antwoord moet blijken dat:

• Mandeville onder tegenvoeters gewone mensen verstaat die, als je aan de andere kant van
de wereld kunt komen, bereikbaar zijn

• terwijl meer traditionele opvattingen ervan uitgaan dat tegenvoeters vreemdsoortige
wezens zijn die op een afzonderlijk/ontoegankelijk continent wonen

Maximumscore 2
7 ■ Uit het antwoord moet blijken dat bedevaarten (ver weg en dichtbij) de meeste reizigers

op de been brachten en in dat opzicht één van de belangrijkste reistypen tussen 1150 en
1350 vormden.

Maximumscore 3
8 ■ Voorbeelden van goede antwoorden zijn:

op politiek gebied (er moet één voorbeeld worden gegeven):
• de strijd tussen christendom en islam in Spanje / de Reconquista

op cultureel gebied (er moeten twee voorbeelden worden gegeven):
• het vertalen van talrijke klassieke teksten uit het Arabisch in het Latijn binnen het

vertaalcentrum van Toledo/in het midden van Spanje
• de verschijning van de Catalaanse wereldatlas (1377) waarin een encyclopedische

samenvatting van klassieke, Arabische en christelijke wetenschap tot stand kwam

Maximumscore 3
9 ■ Uit het antwoord moet blijken dat Europese kooplieden dankzij de Praktijk van de

Koophandel (er moeten drie aanwijzingen uit de bron worden vermeld):
• idee krijgen van de duur van de reis
• op de hoogte worden gesteld van verschillende reismogelijkheden
• inzicht krijgen in geschikte transportmiddelen
• informatie ontvangen over geschikte markten
• richtlijnen krijgen hoe ze hun uiterlijk kunnen aanpassen
• advies krijgen niet te beknibbelen op het inhuren van tolken

Maximumscore 4
10 ■ Voorbeelden van goede antwoorden zijn:

• met argwaan, want als ze naar China gaan moeten ze hun zilveren munten, waar ze
vertrouwen in hebben, inleveren. Daarvoor in de plaats krijgen ze papiergeld, wat in eerste
instantie niet veel waard lijkt

• met interesse, want het systeem is veel eenvoudiger/overzichtelijker dan alle verschillende
zilveren en gouden munten waarmee kooplieden in Europa koopwaar betalen / omdat alle
mensen in China papiergeld (verplicht) accepteren 
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Maximumscore 4
11 ■ A. Uit het antwoord moet blijken dat:

• met de val van Akko het laatste christelijke steunpunt in het Midden-Oosten was
weggevallen

• de Osmanen in een groot deel van de Arabische wereld de macht overnamen

B. Voorbeeld van een goede afweging is dat:
• de opkomst van het Osmaanse rijk een grotere rol heeft gespeeld dan de val van Akko,

omdat na de val van Akko er nog meer wegen open waren om contacten met de Arabische
wereld te onderhouden. Door de Osmaanse machtsovername kwam er een barrière tussen
Europa en de Arabische wereld, waardoor de contacten met (en de belangstelling voor) de
Arabische wereld duidelijk afnamen

Maximumscore 14
12 ■ Bij het beoordelen van de stelopdracht dienen de volgende aanwijzingen te worden gevolgd:

A. Voorbeeld van een goed antwoord is:
• De geneeskunde is in de Arabische wereld een belangrijke tak van wetenschap, waar

bijvoorbeeld aandacht is voor anatomie / medische specialismen / het gebruik van
geneeskrachtige kruiden / analyse van ziekten. Ze hebben al veel successen behaald en
daar kunnen ook Europeanen van profiteren 

B. Voorbeelden van goede antwoorden zijn (er moeten drie antwoordelementen worden
gegeven):

• Arabieren hebben een verfijnde leefwijze, zij gebruiken bijvoorbeeld rietsuiker/damast/
gaas/papier/ zij hebben bijzondere muziekinstrumenten

• De omgang van Arabieren met christenen wordt over het algemeen gekenmerkt door
tolerantie (maar zij vinden christenen wel barbaren) 

• Bekering van Arabieren tot het christelijk geloof vindt Alberto als christen noodzakelijk /
vindt Alberto als handelaar niet nodig, ze kunnen toch hun gang gaan / handel drijven

C. Voorbeelden van goede antwoorden zijn (er moeten twee redenen worden gegeven):
• Luxe artikelen zijn o.a. vanwege de hoge kosten uitsluitend bij de elite bekend en kwamen

dus niet of nauwelijks in dorpen voor
• De spreiding van kennis hangt samen met het ontwikkelingspeil van de bevolking en dat is

in een dorp meestal laag 
• Het merendeel van de mensen heeft geen tijd om zich met deze dingen bezig te houden; zij

zijn de hele dag druk met het zorgen voor de primaire levensbehoeften

D. Uit het antwoord moet blijken dat Alberto’s grootvader wel in de Mongoolse gebieden
handel kon drijven, omdat:

• er in dit gebied rust en vrede/de Pax Mongolica bestond, waardoor er veilig gehandeld kon
worden

• en omdat er in dit gebied een goed onderhouden (en veilig) wegennet/een systeem van
post- en karavaanwegen bestond

E. Voorbeeld van een goed antwoord is:
• De paus heeft ook om politieke redenen contact gezocht met de Mongolen. Zo stuurde hij

een gezantschap onder leiding van Jan van Plano Carpini om Mongoolse khans te vragen
(christenen welgezind te zijn en) samen met hen te vechten tegen de vijanden van het
christendom

F. Uit het antwoord moet blijken dat:
• Giovanni een afweging maakt
• die aansluit bij de inleiding
• en waarbij rekening wordt gehouden met datgene wat Alberto in A tot en met E heeft

verteld
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■■■■ Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Nederland 1880–1919: op het breukvlak van
twee eeuwen

Maximumscore 2 
13 ■ Voorbeeld van een goed antwoord is:

Dit affiche past binnen de kenmerkende bredere maatschappelijke bewustwording dat
tuberculose door preventief onderzoek kan worden voorkomen.

Maximumscore 4
14 ■ Voorbeeld van een goed antwoord is:

Met betrekking tot sociaal-economische veranderingen (er moet één argument worden
gegeven én één kenmerk worden genoemd):

• Door de stijgende lonen van mannen kon de man de kostwinner worden en de vrouw het
gezin en het huishouden verzorgen, waarmee (een kenmerk van het moderne gezin) er een
striktere rolverdeling tot stand kwam tussen man en vrouw

Met betrekking tot het ’beschavingsoffensief’ (er moet één argument worden gegeven én
één kenmerk worden genoemd):

• Onder meer door de druk vanuit de middengroepen om de arbeiders te verheffen kwam
er meer aandacht voor betere woonomstandigheden, waardoor (een kenmerk van het
moderne gezin) meer huiselijkheid/een grotere zorg voor kinderen mogelijk werd 

Maximumscore 4 
15 ■ Uit het antwoord moet blijken dat de overheid op dit terrein wel ingreep omdat (er

moeten twee redenen worden genoemd):
• er sprake is van een ernstige bedreiging van de volksgezondheid wat uit de prent blijkt

door (er moet één aanwijzing worden genoemd): de duivel die toekijkt / de slangen die
alcohol spuwen / de uitdrukking: ’volkskanker’ / de slachtoffers op de voorgrond

• het drankprobleem alle lagen van de bevolking teistert wat uit de prent blijkt door (er
moet één aanwijzing worden genoemd): de diversiteit van de kleding van de personen /
mannen zowel als vrouwen / jong en oud worden afgebeeld 

• het drankprobleem de samenleving naar de rand van de afgrond brengt wat uit de prent
blijkt door het afbeelden van een afgrond

Maximumscore 4
16 ■ Voorbeeld van een goed antwoord is:

De rooms-katholieke fabrikant zal verspreiding van dit gedicht verbieden vanwege:
• de regels waarin aangegeven wordt dat met meer kinderen het genot niet vermeerdert,

want dat kan als een aanval op het pleidooi voor het grote katholieke gezin worden gezien

• de regels waarin de werkmansvrouwen worden opgeroepen zich tot de Malthus bond te
wenden (voor voorbehoedmiddelen of voorlichting daarover) wat indruist tegen het
kerkelijk verbod op voorbehoedmiddelen

Maximumscore 2 
17 ■ Voorbeeld van een goed antwoord is (er moeten twee gegevens uit de bron worden genoemd):

• De weergave van de tegenstelling tussen de onderdrukte arbeider en de in paleizen levende
machtige onderdrukker duidt op de klassenstrijd, wat een socialistisch uitgangspunt is

• Uit de uitdrukking „Proletariërs van alle landen verenigt u” blijkt het gebruik van
socialistische terminologie 

Maximumscore 2 
18 ■ Voorbeeld van een goed antwoord is:

Dat Jelle Dam voorzitter wordt, betekent dat hij een taak op zich neemt die men tot dan
toe voor een landarbeider ondenkbaar achtte. Dit moet zijn persoonlijke ontwikkeling/
emancipatie sterk bevorderd hebben.
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Maximumscore 2
19 ■ Aangegeven moet worden dat de agrarische crisis van 1873 en/of gevolgen daarvan

leidden tot grote armoede onder de landarbeiders.

Maximumscore 6
20 ■ Voorbeeld van een goed antwoord is (er moet telkens een misstand aan bron 9 ontleend

worden, een gevolg daarvan genoemd en gekoppeld aan een verbetering in bron 10):
Misstanden die aan bron 9 kunnen worden ontleend zijn:

• het dicht op elkaar wonen / in nauwe stegen
• de totale afwezigheid van enig groen

wat kan leiden tot
• brandgevaar/slechte hygiënische omstandigheden
• een kleurloos bestaan/ongezonde woonomstandigheden/een gebrek aan frisse lucht

wordt in bron 10 opgelost
• door de woningen aan ruimere straten neer te zetten
• door woningen met balkons en binnentuinen te bouwen

Maximumscore 3
21 ■ Uit het antwoord moet blijken dat:

A. de meeste rooms-katholieken ten zuiden van de grote rivieren / in Brabant en Limburg
woonden

B. in het zuiden van Nederland het rooms-katholieke stempel op de samenleving zo sterk
was / de samenleving zo homogeen katholiek was, dat daar de behoefte aan emancipatie
als rooms-katholiek pas later ontstond

Maximumscore 3
22 ■ Voorbeeld van een goed antwoord is:

• Het affiche zelf is een uiting van reclame met behulp waarvan producten massaal aan de
man konden worden gebracht, wat past binnen het moderniseringsproces op het gebied
van de communicatie in Nederland

Wat betreft de inhoud van het affiche is (er moeten twee elementen worden genoemd):
• de gloeilamp (als vervanging van de olie/gaslamp) een voorbeeld van (product) innovatie
• Philips als bedrijf een voorbeeld van de moderne (groot)industrie die rond 1900 ontstaat

Maximumscore 4
23 ■ A. Uit het antwoord moet blijken dat:

• de schoolstrijd de strijd voor financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder
onderwijs inhield

B. Voorbeeld van een goed antwoord is (de twee volgende):
• eigen politieke partijen werden opgericht / de ARP werd opgericht 
• protestants-christelijke/rooms-katholieke schoolverenigingen werden opgericht

Maximumscore 4 
24 ■ Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende combinaties):

• Aletta Jacobs heeft doordat zij de eerste vrouw was die werd toegelaten tot de universiteit
(als voorbeeldfunctie)

• bijgedragen aan de toenemende deelname van vrouwen in het middelbaar en hoger
onderwijs

• Aletta Jacobs heeft doordat zij de eerste vrouwelijke arts was (als voorbeeldfunctie)
• bijgedragen aan de emancipatie van vrouwen in ’mannenberoepen’

• Aletta Jacobs heeft door haar inzet in de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht
• bijgedragen aan de strijd voor het vrouwenkiesrecht
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Maximumscore 2
25 ■ Voorbeeld van een goed antwoord is:

Gehuwde vrouwen waren volgens de heersende wet binnen het huwelijk
handelingsonbekwaam (met betrekking tot de gemeenschappelijke financiën / de keuze
van de woonplaats), maar als staatshoofd mocht dit Wilhelmina uiteraard niet hinderen bij
de uitoefening van haar functie.

Maximumscore 2
26 ■ Voorbeeld van goede uitleg is:

• Op korte termijn betekende invoering van de Leerplichtwet dat de situatie van arme
gezinnen verslechterde omdat de kinderen geen bijdrage konden leveren aan het
gezinsinkomen zolang ze op school zaten

• Op langere termijn betekende de invoering van de Leerplichtwet dat de situatie van arme
gezinnen verbeterde omdat kinderen uit arme gezinnen de kans kregen zich door betere
scholing een betere positie te verwerven / beter betaalde banen te vinden

■■■■ Bronvermelding

1: ontleend aan: R. Marshall, Opkomst en ondergang van het Mongoolse keizerrijk,
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3: D.E.H. de Boer (red.), Kennis op kamelen, Europa en de buitenwereld 1150–1350,
Amsterdam 1998, pag. 40.

4: ontleend aan: D.E.H. de Boer (red.), Kennis op kamelen, Europa en de
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(1850–1924) en de Nieuw-Malthusiaanse bond, Amsterdam 1987, pag. 48 en 49.
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