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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2021 
tijdvak 1 

geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 

1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 het College voor Toetsen en 
Examens. 

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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

2 Algemene regels 

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 
correctievoorschrift. 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; 
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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. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten 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 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 het College voor Toetsen en Examens.  
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. 

NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 

– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of

– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels 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.

 Indien in een antwoord 'voorbeeld van een juist antwoord' staat, bevat het antwoord
voorbeelden van juiste antwoorden. Het is geen opsomming van alle denkbare
juiste antwoorden.

4 Beoordelingsmodel 

 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 

HISTORISCH OVERZICHT EN STAATSINRICHTING VANAF 1848 

Nederland (1848-1914) 

1 maximumscore 1 
Eerst afbeelding 2, dan afbeelding 1 en ten slotte afbeelding 3. 

Opmerking 
Er is maar één juiste volgorde. 

2 maximumscore 2 
• nummer 1 (= recht van amendement) 1 
• nummer 3 (= recht van initiatief) 1 

3 D 

4 B 

5 maximumscore 2 
Bij standpunt a hoort 2 (= katholieken). 
Bij standpunt b hoort 4 (= SDAP). 
Bij standpunt c hoort 3 (= liberalen). 

indien drie antwoorden juist  2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 

6 maximumscore 2 
• nummer 2 (= bondgenootschappen) 1 
• nummer 4 (= militarisme) 1 

7 A 

8 maximumscore 2 
zin 1 = de Dodendraad 
zin 2 = België en Nederland  
zin 3 = weggelopen Duitse soldaten  

indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 

9 maximumscore 1 
Poster 2 is als eerste verspreid, omdat Groot-Brittannië vanaf het 
begin/1914 meevocht / de Verenigde Staten pas later/vanaf 1917 mee 
gingen vechten in de Eerste Wereldoorlog. 

Opmerking 
Alleen als na een juiste keuze een juist argument volgt, wordt 1 scorepunt 
toegekend. 

10 D 

Het Interbellum (1918-1939) 

11 D 

12 maximumscore 3 
• Bij gebeurtenis a hoort nummer 1 (= New York) 1 
• Bij gebeurtenis b hoort nummer 2 (= Versailles) 1 
• Bij gebeurtenis c hoort nummer 3 (= Berlijn) 1 

13 maximumscore 2 
• De groep die zou moeten reageren: 2 (= ondernemers) 1 
• De poster komt uit periode: b (= 1930-1939) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

14 maximumscore 2 
de begrippen 2, 4 en 6 

indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 

De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) 

15 B 

16 maximumscore 2 
Uitspraak 1 is juist. 
Uitspraak 2 is onjuist. 
Uitspraak 3 is onjuist. 

indien drie antwoorden juist  2 
indien twee antwoorden juist  1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 

17 maximumscore 2 
Bij situatie 1 hoort begrip b (= capitulatie). 
Bij situatie 2 hoort begrip c (= collaboratie). 
Bij situatie 3 hoort begrip a (= aanpassing). 

indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 

18 A 

19 B 

20 maximumscore 2 
• de Verenigde Staten 1 
• de Sovjet-Unie 1 

21 D 

22 A 
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Vraag Antwoord Scores 

23 maximumscore 2 
Bij distributiesysteem hoort afbeelding 4. 
Bij mobilisatie hoort afbeelding 1. 
Bij een vorm van verzet hoort afbeelding 3. 

indien drie antwoorden juist  2 
indien twee antwoorden juist  1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 

Europa en de wereld (1945-1989) 

24 maximumscore 1 
Eerst 1, dan 3, vervolgens 4 en ten slotte 2. 

Opmerking 
Er is maar één juiste volgorde. 

25 B 

26 A 

27 D 

28 B 

29 maximumscore 2 
• begrip 2 (= amerikanisering) 1 
• begrip 3 (= consumptiemaatschappij) 1 

30 maximumscore 2 
Bij bewering 1 hoort land b. 
Bij bewering 2 hoort land a. 
Bij bewering 3 hoort land a. 
Bij bewering 4 hoort land b. 

indien vier antwoorden juist  2 
indien drie of twee antwoorden juist  1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
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Vraag Antwoord Scores 

De nieuwe wereldorde (vanaf 1990) 

31 maximumscore 2 
Uitspraak 1 is onjuist. 
Uitspraak 2 is juist. 
Uitspraak 3 is juist. 

indien drie antwoorden juist  2 
indien twee antwoorden juist  1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 

32 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende): 
 Een verenigd Duitsland zou (politiek / economisch) een te machtig land

worden in Europa. / Het machtsevenwicht in Europa zou verstoord
kunnen worden.

 Een verenigd Duitsland zou weer een (wereld)oorlog kunnen beginnen.
 Het einde van het communisme is een verlies.

33 C 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Cito 
gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. 
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 4 juni te 
accorderen.  

Ook na 4 juni kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
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6 Bronvermeldingen 

Alle internetbronnen zijn voor het laatst geraadpleegd op 31 oktober 2019. 

vraag 1 afbeelding 1: http://www.gahetna.nl/themas/qr/grondwet-1848 
afbeelding 2: http://www.demokratiegeschichte.eu/index.php?id=96 
afbeelding 3: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/IISG01:ADV10584388 

vraag 3 http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/IISG01:ADV10807463 
vraag 7 afbeelding 1: http://www.japantimes.co.jp/news/2014/01/05/world/the-outbreak-of-the-

great-war-100-years-on/#.VcG5REKr9wQ  
afbeelding 2: http://www.flanderstoday.eu/living/first-world-war-belgium-monday-marks-
100-years
afbeelding 3: http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/05/world/miracle-marne-world-
war-battle-changed-history/#.VcG6j0Kr9wQ
afbeelding 4: http://www.iwm.org.uk/learning/resources/recruitment-and-conscription

vraag 8 http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view/
de%20draden%20des%20doods%20prikkeldraadversperring%20prikkeldraad%20stroom
%20belgische%20grens%20tijdens%20eerste%20wereldoorlog%20woi%20bij%20sluis%2
0zeeland%20nederland?coll=ngvn&maxperpage=36&page=2&query=eerste+wereldoorlog
+nederland&identifier=SFA03%3ASFA001009994

vraag 9 poster 1: http://www.authentichistory.com/1914-1920/2-homefront/
1-propaganda/
poster 2: http://www.army.mod.uk/firstworldwarresources/archives/1498/
britons-wants-you-1914

vraag 11 naar: P.A.M. Geurts, W.F. Kalkwiek e.a. Bronnenboek, De laatste vijftig jaar in teksten en
documenten, Amsterdam 1971, pag. 12.

vraag 12 http://aardrijkskunde.hlz.nl/portaal%20VANVER/kaarten%20VANVER.htm
vraag 13 http://www.oudschiedam.nl/staken%20stempelen.html
vraag 14 http://www.war-relics.com/wp-content/uploads/2013/09/cigarette-011.jpg
vraag 15 naar: C. Kristel en H. Piersma, Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog in meer dan

honderd reportages, Amsterdam 2005, pag. 17.
vraag 19 http://www.theatlantic.com/photo/2011/07/world-war-ii-the-battle-of-britain/100102/
vraag 22 naar: R. Kok en E. Somers (red.), Documentaire Nederland en de Tweede Wereldoorlog

Zwolle, 1989, pag. 1030.
vraag 23 afbeelding 1: R. Kok en E. Somers (red.), Documentaire Nederland en de Tweede

Wereldoorlog, Zwolle 1989, pag. 27.
afbeelding 2: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:NIOD01:AG0376&role=
image&size=largest
afbeelding 3: naar: http://www.rijnmond.nl/sites/default/files/imagecache/photo_popup/
wilhelmina.cropresize.tmp_.jpg
afbeelding 4: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Voedselbonnen-01.jpg

vraag 25 http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.4511158.1409484532!/image/image.jpg_gen/
derivatives/landscape_800_600/image-4511158.jpg

vraag 27 http://www.politico.com/magazine/story/2014/05/the-phantom-menace-106551
vraag 30 eigen beheer Cito / CvTE

einde  
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