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Inzenden scores
Uiterlijk op 22 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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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. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

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;

noot 1 Voor het vak Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl)
moeten deze afkomstig zijn uit gezaghebbende, wetenschappelijk verantwoorde publicaties.
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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;
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 82 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.
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■■■■ 3 Antwoordmodel

■■■■ Duitsland en Europa, 1945–2000

Maximumscore 2
1 ■ Voorbeeld van een juist antwoord is:

• Op politiek terrein was er een nieuw begin nodig door de beëindiging van het Derde
Rijk/het verslaan van het nazi-bewind/de bezetting door de geallieerden/het opgeven van
de eigen soevereiniteit door de onvoorwaardelijke capitulatie

• Op economisch terrein was een nieuw begin nodig doordat de Duitse 
industrie/de stedelijke infrastructuur grotendeels was verwoest

Maximumscore 6
2 ■ A. Voorbeeld van een juist antwoord is:

• De voorkeur voor een aparte West-Duitse staat wijst op de lage prioriteit van de
hereniging in zijn latere beleid

• De wens van de drie westelijke zones als West-Duitsland mee te praten over de Europese
ontwikkeling, loopt vooruit op zijn latere politiek van Westbindung

per juiste combinatie van bronelement en later beleid

B. Voorbeeld van een juist antwoord is:
In deze brief beschrijft Adenauer aan een vriendin zijn visie op de politieke
omstandigheden zonder dat hij zich hierover in het openbaar hoeft te verantwoorden/als
politiek leider hierover uitleg moet geven; dit maakt deze brief een betrouwbare bron
voor de persoonlijke politieke opvattingen van Adenauer

Maximumscore 4
3 ■ A. Voorbeeld van een juist antwoord is:

Als politieke factor:
• de groeiende steun voor Adenauer (en de CDU) onder de bevolking van de

Bondsrepubliek
Als economische factor:

• de grote economische groei/het Wirtschaftswunder

B. Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Dankzij deze stabiliteit in politiek en economisch opzicht werd de Bondsrepubliek in de

ogen van het Westen een meer betrouwbare partner
• In de ogen van de West-Duitsers bleken de verworvenheden van het democratisch

kapitalistisch stelsel grote voordelen op te leveren wat leidde tot een aanvaarding van de
democratie

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

• in de DDR als motief voor de bouw van de Muur de verdediging tegen het agressieve
kapitalistische/fascistische Westen werd gegeven

• in het Westen als motief voor de bouw van de Muur het stoppen van de
vluchtelingenstroom uit de DDR via Berlijn werd gegeven

B. Uit het antwoord moet blijken dat dit krantenfragment afkomstig is uit de DDR,
omdat in dit fragment een rooskleurig beeld (van de gevolgen van de bouw) van de Muur
geschetst wordt

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4
5 ■ A. Uit het antwoord moet blijken dat in het NAVO-dubbelbesluit de NAVO besloot:

• met de Sovjetunie te onderhandelen over de middellange afstandswapens in Europa/de
SS20-raketten

• en tegelijkertijd bij mislukking te zullen overgaan op modernisering van de
atoombewapening in Europa/plaatsing van kruisraketten

B. Voorbeeld van een juist antwoord is, dat de vredesbeweging bang was dat de
Bondsrepubliek in een volgende oorlog het nucleaire slagveld zou worden / het
dubbelbesluit zou leiden tot een verheviging van de wapenwedloop/de Koude Oorlog

Maximumscore 4
6 ■ Voorbeeld van een juist antwoord is:

• Perestrojka betekent diepgaande veranderingen in economie, politiek en samenleving
• Glasnost houdt een grotere openheid in 

• Onder de bevolking van de DDR werd sinds de jaren tachtig het gebrek aan vrijheid en
welvaart steeds scherper gevoeld

• De leiders van de DDR hielden vast aan een orthodox-marxistische koers/wilden van
geen verandering weten

Maximumscore 2
7 ■ Uit het antwoord moet blijken dat Kohl een einde wist te maken aan de internationale

tegenstand tegen de Duitse hereniging door (twee van de volgende):
• de erkenning van de Oder-Neisse grens
• de belofte zich tot het uiterste in te spannen om het NAVO-lidmaatschap te continueren
• de medewerking aan de invoering van de EMU/een verdere Europese integratie

per juiste toezegging

Antwoorden Deel-
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Maximumscore 15
8 ■ Bij de beoordeling van deze opdracht dienen de volgende aanwijzingen te worden gevolgd:

Bondskanselier Brandt in Warschau, 1970 
A. Voorbeeld van een juiste typering van de politiek van Brandt en van een juiste
argumentatie dat de foto daarbij past:

• Brandt voerde in zijn Ostpolitik een beleid van toenadering tot de Sovjetunie / de
Oostbloklanden / waarin hij afstapte van de politiek van negeren/isoleren van de DDR

• Juist een bezoek aan Polen paste in dit beleid omdat dit Oostblokland in de Tweede
Wereldoorlog erg geleden had / omdat er juist in Polen grote argwaan bestond tegen de
Duitsers (door de grenskwesties / door het optreden van Duitsland in Polen tijdens de
Tweede Wereldoorlog)

De foto illustreert deze politiek goed, omdat:
• Brandt door te knielen (voor het monument in het voormalige getto van Warschau) de

wereld laat zien dat er sprake is van een nieuw (West-)Duitsland dat de fouten van het
verleden inziet

• Brandt door dit in Polen te doen een duidelijk signaal geeft aan het Oostblok, dat er geen
angst meer hoeft te bestaan voor dit nieuwe Duitsland

Bondskanselier Schmidt op de CVSE-conferentie in Helsinki, 1975
B. Voorbeeld van een juiste typering van de politiek van Schmidt en van een juiste
argumentatie dat de foto daarbij past:

• In het beleid van Schmidt heeft het veiligheidsbeleid/de wapenwedloop een grote rol
gespeeld, zoals dat later naar voren kwam in zijn krachtig verzet tegen de Russische
plaatsing van SS20-raketten

• De verhouding tussen beide Duitse staten was anders doordat (kort voor Schmidt
kanselier werd) beide landen elkaar in de praktijk als zelfstandige staat erkenden / lid
werden van de VN / de onderlinge relatie enigszins genormaliseerd werd

De foto illustreert dit goed, omdat (twee van de volgende):
• het gaat om een foto van een internationale conferentie (de CVSE in 1975) waar

onderhandeld wordt over beheersing van de wapenwedloop en vermindering van de
spanningen in Europa

• Schmidt ontspannen zit te praten met de partijleider van de DDR (Honecker)
• de vertegenwoordigers van beide Duitse staten, Schmidt en Honecker, elk zijn aangeduid

als de vertegenwoordiger van hun eigen land (zoals de afgevaardigden van de andere
landen)

per juist argument

Bondskanselier Kohl in Verdun, 1984
C. Voorbeeld van een juiste typering van de politiek van Kohl en van een juiste
argumentatie dat de foto daarbij past:

• In het beleid van Kohl is de goede relatie van de Bondsrepubliek met Frankrijk / de
Europese Gemeenschap bepalend geweest

De foto illustreert dit goed omdat:
• Kohl en Mitterrand door hand in hand te staan duidelijk maken hoe goed de relatie

tussen Frankrijk en de Bondsrepubliek is
• het gaat om een foto bij de herdenking van de slachtoffers van de Eerste

Wereldoorlog/Verdun, een gezamenlijke herdenking nam de oude tegenstellingen weg /
versterkte de band

Antwoorden Deel-
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De continuïteit in de buitenlandse politiek van de Bondsrepubliek
D. Voorbeeld van een juiste uitleg van de continuïteit in de buitenlandse politiek van de
drie kanseliers:

• Voor alledrie de bondskanseliers was het verbeteren van de relaties met het Oostblok/de
DDR/de Sovjetunie van groot belang, en zetten zij de politiek van toenadering die onder
Brandt begonnen was voort

• Voor alledrie de bondskanseliers was de relatie met het eigen bondgenootschap/de
integratie in (West-)Europa van doorslaggevend gewicht, waarmee zij de politiek van
Westbindung (van Adenauer) voortzetten

■■■■ Nederland en Indonesië. Vier eeuwen contact en beïnvloeding

Maximumscore 2
9 ■ Uit het antwoord moet blijken dat:

• Ambon de eerste vestigingsplaats van de VOC was
• omdat daar de (voor de handel belangrijke) kruidnagelteelt geconcentreerd was

Maximumscore 2
10 ■ Voorbeeld van een juist antwoord is (er moeten twee van de volgende voorbeelden op

organisatorisch gebied worden genoemd):
Zowel door de VOC als in het Cultuurstelsel

• werd gebruik gemaakt van het feodale systeem / het systeem van herendiensten.
• werden inheemse gezagsdragers bij de uitvoering ingeschakeld.
• stelden Nederlanders vast welke producten er moesten worden geleverd.

per juist voorbeeld

Maximumscore 3
11 ■ Voorbeeld van een juist antwoord is:

• Op de foto is duidelijk een tweedeling in het bestuur zichtbaar / komt het dualistisch
karakter van het bestuur naar voren
Dit blijkt uit twee van de volgende beeldelementen:

• De assistent-resident en de controleur / het Europees bestuur zit/zitten op gelijke hoogte
met de regent / het Indonesisch bestuur

• De Indonesische districtsbestuurders zitten een niveau lager op de grond

Maximumscore 4
12 ■ Voorbeeld van een juist antwoord is:

• Doordat de plantlonen in geld werden uitgekeerd, kwam er op Java een moderne
geldeconomie op grotere schaal op gang

• Door de verplichte teelt van exportgewassen kwam Java meer in contact met de moderne
wereldmarkt van landbouwproducten

Antwoorden Deel-
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Maximumscore 6
13 ■ Voorbeeld van een juist antwoord is:

• Kenmerkend voor de koloniale verhoudingen is de grote kloof tussen Europeanen en de
Indonesische bevolking

• In de bron komt dit naar voren in de beschrijving van het wantrouwen tegenover de
Europeaan die onderzoek doet naar het lot van de contractkoelies

• Kenmerkend voor de situatie op Sumatra is de grote macht van de planters over hun
arbeiders via de koelieordonnantie met de poenale sanctie

• In de bron komt dit naar voren in de beschrijving van de lijfstraf voor de ongehoorzame
koelie

• Kenmerkend voor het begin van de nieuwe Ethische Politiek is de toegenomen zorg voor
het welzijn van de bevolking van het koloniale gouvernement

• In de bron komt dit naar voren in de opdracht aan Rhemrev voor een onderzoek naar de
werkomstandigheden van de koelies van de gouverneur-generaal / de voortgaande steun
van de resident tijdens het onderzoek

Maximumscore 2
14 ■ Uit het antwoord moet blijken dat:

• er op Sumatra sprake was van een groot tekort aan arbeidskrachten voor de plantages dat
alleen door het gebruik van contractkoelies kon worden opgeheven

• op Sumatra het gezag van de koloniale overheid nog niet zover doorgedrongen was, dat
de poenale sanctie buiten gebruik gesteld kon worden zonder de bedrijfsvoering van de
planters te schaden

Maximumscore 4
15 ■ A. Voorbeeld van een juiste omschrijving is:

De associatiegedachte houdt in dat de Indonesiërs hun eigen cultuur niet helemaal
hoeven op te geven maar in moeten passen in de Europese cultuur

B. Uit het antwoord moet blijken dat Sosrokartono zich bij deze gedachte aansluit, omdat
hij in zijn rede een lovende beschrijving geeft van de combinatie van Javaanse cultuur (de
gamelan) en westerse kennis die door Javanen wordt opgedaan

Maximumscore 4
16 ■ Uit het antwoord moet blijken dat in de opvatting van Fischer:

• de zendingsschool dé manier is om de christelijke gedachte over te dragen/zending te
bedrijven

• de zendingsscholen ’slechts gouvernementscholen onder beheer van de zending’ zijn,
waarbij ze slechts leer- en geen opvoedingsinstituten zijn 

Antwoorden Deel-
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Maximumscore 4
17 ■ Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende):

• De oprichting van de Volksraad droeg bij aan de eenheid omdat inheemse
vertegenwoordigers uit de hele archipel hier zitting in hadden / met elkaar overlegden /
elkaar en hun opvattingen leerden kennen.

• Het Nederlandse onderwijsbeleid was erop gericht dat overal onderwijs werd gegeven, dit
heeft ervoor gezorgd dat het Maleis over de hele archipel werd verspreid / eenheidstaal
werd (waardoor de contacten makkelijker werden).

• Het mogelijk maken van Hoger Onderwijs in Indonesië (bijv. de Rechtshogeschool) want
hier leerden studenten uit alle delen van Indonesië elkaar kennen / maakten kennis met
elkaars opvattingen.

per juist voorbeeld met juiste uitleg

Opmerking
Bij het ontbreken van de uitleg mogen geen scorepunten worden toegekend.

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

• de Japanners het Indonesisch/Maleis verplicht stellen op de scholen
• de Japanners het gebruik van de Nederlandse taal/Nederlandse schoolboeken verbieden
• Japans als nieuw vak wordt ingevoerd

B. Voorbeeld van een juiste politieke reden hiervoor is, dat de Japanners hiermee het
nationalisme / een anti-westerse houding willen bevorderen

Maximumscore 4
19 ■ Een voorbeeld van een positieve Japanse maatregel die het nationalisme bevorderde is

(een van de volgende):
• het vrijlaten van de door het koloniale gouvernement gearresteerde nationalistische leiders
• het inschakelen van Indonesische nationalisten bij het bestuur/de werving van

arbeidskrachten/in de Indonesische economie als bedrijfsleiders 
• (maatregelen in het kader van) het Japanse onderwijsbeleid

• Doordat de Indonesische nationalisten bestuurservaring (op verschillende terreinen)
opdeden, bevorderde dit hun zelfvertrouwen en daarmee het nationalisme

Een voorbeeld van het negatieve Japanse optreden die het nationalisme bevorderde is
(een van de volgende):

• de terreur van de geheime politie/Kenpetei
• de Japanse weigering de macht te delen met de nationalisten

• Doordat de Japanners zich als vreemde overheerser gedroegen, werd bij de Indonesiërs
de afkeer van (iedere) vreemde overheersing gevoed en daarmee het nationalisme
bevorderd

Maximumscore 2
20 ■ Voorbeeld van een juist antwoord is (er moeten twee argumenten worden genoemd):

• Nederlandse bedrijven behielden nog een overheersende positie in de Indonesische
economie.

• Nieuw-Guinea werd uitgezonderd van de soevereiniteitsoverdracht.
• De Nederlandse culturele invloed (o.a. in taal en onderwijs) bleef bestaan.

per juist argument
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