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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 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.
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De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
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 CEVOregeling 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
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.
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.

800045-2-721c

2

lees verder ►►►

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.

4

5

6
7

8
9

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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen 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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld:
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.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Staatsinrichting van Nederland
1

B

2

B

3

maximumscore 2
• uitspraak 1
• uitspraak 3

4

B

5

D

6

D

7

B

8

A

9

B

10

D

11

maximumscore 2
• uitspraak 2
• uitspraak 5

1
1

1
1

12

C

13

maximumscore 2
• uitspraak 1
• uitspraak 4

1
1

maximumscore 2
• uitspraak 3
• uitspraak 4

1
1

14

15

C
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Vraag

16

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
dat Nederland een republiek wordt, want een president wordt door het hele
volk gekozen en dat is democratisch.
of
dat Nederland een monarchie blijft, want een koning(in) vormt een
stabiele/bindende factor in de politiek / staat symbool voor de eenheid van
het land.
Opmerking
Alleen als na een keuze een juist, passend politiek argument volgt, mag
een scorepunt worden toegekend.

17

C

18

maximumscore 2
• bewering 3
• bewering 4

1
1

Historisch overzicht
19

C

20

B

21

C

22

B

23

C

24

maximumscore 2
• uitspraak 1
• uitspraak 3

25

B

26

maximumscore 2
• uitspraak 1
• uitspraak 2

27

C

28

B
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Vraag

Antwoord

29

B

30

B

31

C

32

C

33

maximumscore 2
• uitspraak 1
• uitspraak 2

Scores

1
1

34

C

35

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Nederland is veiliger geworden, omdat de kans op aanslagen kleiner
geworden is door tijdig het probleem van het terrorisme (in landen als Irak
en Afghanistan) aan te pakken.
of
Nederland is onveiliger geworden, omdat terroristen Nederland nu als
vijand zien en daarom een aanslag zouden kunnen plegen in Nederland.
Opmerking
Alleen als na een keuze een juist, passend politiek argument volgt, mag
een scorepunt worden toegekend.

36

A

37

maximumscore 1
Eerst 1, dan 3 en ten slotte 2.
Opmerking
Er is maar één juiste volgorde.

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito.
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6 Bronvermeldingen
vraag 1

T. Roep en C. Loerakker, Van nul tot nu, deel 3, Haarlem 2005, pag. 15.

vraag 2

A. Wolthekker, Politiek in een handomdraai, Amsterdam 2003, tussen pag. 96 en 97.

vraag 3

Nationaal Archief, Het vaderlandse geschiedenisboek, Zwolle 2003, pag. 240.

vraag 4

eigen beheer Cito/CEVO.

vraag 5

naar: P. van den Hanenberg en H. Scholten, De bokken en schapen, Amsterdam 2001,
pag. 13.

vraag 6

P. Terpstra, Pieter Jelles Troelstra, Drachten 1985, omslag.

vraag 7

naar: R. Ronteltap, Koningin Juliana, ongewoon gewoon, Hoofddorp 2004, pag. 52.

vraag 8

Redactie Vorsten Royale, Koningin Juliana, Hoofddorp 2004, pag. 62.

vraag 9

eigen beheer Cito/CEVO.

vraag 13

eigen beheer Cito/CEVO.

vraag 15

naar: http://www.pzc.nl/zeeland/bevelandentholen/article993864.ece

vraag 16

naar: http://www.pro-monarchie.de/

vraag 17

eigen beheer Cito/CEVO.

vraag 19

1 naar: Het Volk 16 oktober 1914 (http://kranten.kb.nl/index2.html).
2 naar: Het Volk 2 april 1914 (http://kranten.kb.nl/index2.html).

vraag 20

Geschiedenis voor de tweede fase, Memohandboek Havo, Den Bosch 2003, pag. 162.

vraag 21

naar: http://www.geheugenvannederland.nl/gvn/search/detail_frameset.xsp?locale=
nl&dbcode=

KBMI01&recordid=49824&onlineid=KBMI01_LblMeertens33503&urn=&role=

width2
vraag 23
vraag 25

http://www.festival-gelderland.nl/fotosHR/4-Staring-Instituut,-Doetin.jpg
naar: brief B. en W. Gouda aan de minister van Binnenlandse Zaken, archief secretarie
gemeente Gouda, 6 september 1934.

vraag 27

Documentaire Nederland en de Tweede Wereldoorlog, nummer 2, ’s-Gravenhage z.j.,
pag. 40.

vraag 28

naar: A. van Liempt, Kopgeld, Nederlandse premiejagers op zoek naar joden, Amsterdam
2002, pag. 65.

vraag 29

Tekst: naar: R. van Stipriaan, Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis in ruim honderd
reportages, Amsterdam 2005, pag. 238.
Foto: I. Matanle, Gedenkboek van de Tweede Wereldoorlog, Lisse 1989, pag. 380.

vraag 30

T. Roep en C. Loerakker, van nul tot nu, deel 4, Heemstede 2006, pag. 22.

vraag 31

http://cardweb.hmr.rotterdam.nl/thesaurus/pn_index_nl.html (inventarisnummer 52757)

vraag 32

G. Schneider, De Berlijnse Muur, Berlijn 2005, pagina 5.

vraag 34

eigen beheer Cito/CEVO.

vraag 37

foto 1: http://i28.photobucket.com/albums/c221/guilaume/juwelen/wilhelminamellerio.jpg
foto 2: http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=4782
foto 3: In naam van Oranje, deel 3, Zwolle, z.j., pag. 72.
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