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 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en 
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen 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 proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score 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. 
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2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 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 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 beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts 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 of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft 
dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor 
de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
  

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 
de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen geschiedenis en staatsinrichting BB kunnen maximaal  
46 scorepunten worden behaald. 
 
De vakinhoudelijke argumenten waarvan sprake is in de algemene regel 3.3 moeten voor het vak 
geschiedenis en staatsinrichting afkomstig zijn uit gezaghebbende, wetenschappelijk verantwoorde 
publicaties. 
 
 

4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND || 
 

 1 B 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 2 
• bewering 1: juist 1 
• bewering 2: juist 1 
 

 4 C 
 

 5 B 
 

 6 C 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 2 
• bewering 1 1  
• bewering 3 1 
 

 9 A 
 

 10 C 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 2 
• gevoel c 1 
• verklaring 2 1 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 1 
Dit is de oorzaak. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 3 
• Afbeelding a hoort bij periode 2 1 
• Afbeelding b hoort bij periode 1 1 
• Afbeelding c hoort bij periode 3 1 
 

 16 D 
 

 17 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Behalve talent speelt ook herkomst een rol, want allochtone Nederlanders vinden 
moeilijker een baan / worden regelmatig gediscrimineerd / kunnen een leerachterstand 
hebben als gevolg van taalproblemen. 
 

 18 maximumscore 2 
• Bij stoomaandrijving hoort afbeelding b 1 
• Bij elektrische aandrijving hoort afbeelding d 1 
 
 
STAATSINRICHTING VAN NEDERLAND || 
 

 19 B 
 

 20 B 
 

 21 A 
 

 22 C 
 

 23 A 
 

 24 B 
 

 25 B 
 

 26 B 
 

 27 maximumscore 2 
• ARP hoort bij politieke leider a 1 
• RKSP hoort bij politieke leider b 1 
 

 28 C 
 

 29 C 
 

 30 A 
 

 31 C 
 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 

600051-2-646c 5 

Vraag Antwoord Scores

 32 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Wanneer gekozen is voor ‘eens’ (één van de volgende): 

 Nederlanders hebben belastinggeld betaald om (sociale) rechten mogelijk te maken / 
nieuwelingen hebben dat niet gedaan. 

 Vluchtelingen zijn slechts tijdelijk te gast / geen Nederlanders. 
 Anders maak je het erg aantrekkelijk voor anderen om naar Nederland te komen. 

of 
Wanneer gekozen is voor ‘oneens’ (één van de volgende) 

 In de grondwet staat dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen 
gelijk behandeld worden. 

 Vluchtelingen moeten net als Nederlanders behandeld worden, anders hebben ze 
minder rechten. 

 
 33 B 

 
 34 maximumscore 2 

• Bij persoon 1 hoort uitspraak c 1 
• Bij persoon 2 hoort uitspraak a 1 
 

 35 D 
 

 36 D 
 

 37 B 
 

 38 C 
 
 
inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan Cito te verstrekken. 
 
 
 
BRONVERMELDING 
 
vraag 4: http://www.20eeuwennederland.nl 
 
vraag 5: naar: J. Demey e.a., Geschiedenis in documenten, Amsterdam 1971, pag. 199-
200. 
 
vraag 6 en 7: K. van Weringh, Albert Hahn, Amsterdam 1983, pag. 49 en 139. 
 
vraag 8: naar: J. Demey e.a., Geschiedenis in documenten, Amsterdam 1971, pag. 201. 
 
vraag 9: naar: M. Dicke e.a., Siemens in Nederland, 125 jaar innovatie, Den Haag 2004, 
pag. 54. 
 
vraag 11: T. Roep en C. Loerakker, Van nul tot nu, deel 4, de vaderlandse geschiedenis 
vanaf 1940, Haarlem 1987, pag. 23. 
 
vraag 12: naar: V. naar: van de Reijt (red.), Toen wij van Rotterdam vertrokken, 
Nederlandse liederen uit de 20ste eeuw, Amsterdam 2004, pag. 184-185.
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vraag 13 en 14: H. Hofland e.a., Een teken aan de wand. Album van de Nederlandse samenleving 
1963-1983, Amsterdam 1983, pag. 157. 
 
vraag 15: a, b en c: J. van der Lans en H. Vuijsje, Lage Landen, Hoge Sprongen. Nederland in 
beweging 1898-1998, Wormer 1998, pag. 14, 183 en 132. 
 
vraag 16: a, b, c en d: T. Roep en C. Loerakker, Van nul tot nu, deel 4, Haarlem 1987, pag. 30, 38, 39 
en 45. 
 
vraag 18: a. T. Bouws (red.), Kijk op Nederland: Zuid-Holland, Amsterdam-Brussel 1978, afb. 380. 
b. G. Asaert (red.), Maritieme geschiedenis der Nederlanden, deel 4, Bussum 1978, pag. 50. 
c. D. Birdsall en C. Cipolla, The Technology of man, Londen 1979, pag. 221. 
d. M. Dicke e.a., Siemens in Nederland, 125 jaar innovatie, Den Haag 2004, pag. 95. 
 
vraag 19: naar: G. Mak, Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis, Amsterdam 2001, pag. 143. 
 
vraag 24: naar: K. van Weringh, Albert Hahn, Amsterdam 1974, pag. 160. 
 
vraag 25: A. Wilschut e.a., Sporen 2 VBO-Mavo, Groningen 1999, pag. 60. 
 
vraag 26: K. van Weringh, Albert Hahn, Amsterdam 1974, pag. 161. 
 
vraag 28 en 29: M. Borkus e.a., Vrouwenstemmen, Zutphen 1994, pag. 2 en 24. 
 
vraag 32: naar: de Volkskrant, 29-01-2005. 
 
vraag 33: naar: http://www.ombudsman.nl 
 
vraag 34: E. Heuvel, De zaak Sven, Zaandam 2004, pag. 24. 
 
vraag 35: bewerkt door Cito/Cevo. 
 
vraag 36: eigen beheer Cito/Cevo. 
 
vraag 37: naar: Dagblad De Stentor, 4 maart 2005. 
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