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

BB-0125-a-c

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 ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 3

4

5

6
7

8
9

NB1

BB-0125-a-c

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.
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.
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 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.
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.
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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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 correctievoorschrift 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
Vraag

Antwoord

Scores

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)
• nummer 3 (= recht van initiatief)

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
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist
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Vraag

Antwoord

Scores

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
6

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

7

A

8

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

1
1

indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist
9

2
1
0

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)
• Bij gebeurtenis b hoort nummer 2 (= Versailles)
• Bij gebeurtenis c hoort nummer 3 (= Berlijn)

1
1
1

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

1
1

13
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Vraag

14

Antwoord

Scores

maximumscore 2
de begrippen 2, 4 en 6
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

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

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
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

18

A

19

B

20

maximumscore 2
• de Verenigde Staten
• de Sovjet-Unie

21

D

22

A
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Vraag

23

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Bij distributiesysteem hoort afbeelding 4.
Bij mobilisatie hoort afbeelding 1.
Bij een vorm van verzet hoort afbeelding 3.
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
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)
• begrip 3 (= consumptiemaatschappij)

30

maximumscore 2
Bij bewering 1 hoort
Bij bewering 2 hoort
Bij bewering 3 hoort
Bij bewering 4 hoort

land
land
land
land

b.
a.
a.
b.

indien vier antwoorden juist
indien drie of twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist
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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
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
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
vraag 7

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/IISG01:ADV10807463
afbeelding 1: http://www.japantimes.co.jp/news/2014/01/05/world/the-outbreak-of-thegreat-war-100-years-on/#.VcG5REKr9wQ
afbeelding 2: http://www.flanderstoday.eu/living/first-world-war-belgium-monday-marks100-years
afbeelding 3: http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/05/world/miracle-marne-worldwar-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
vraag 22

http://www.theatlantic.com/photo/2011/07/world-war-ii-the-battle-of-britain/100102/
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
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2015

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 Inzenden 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 v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor 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 gecommitteerde toekomen.
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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 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.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
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 gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde 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 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 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;
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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.
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 scorepunten 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 het College voor 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.
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.

NB1 Het College voor 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.
NB2 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.
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NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid
bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
b. 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.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 56 scorepunten worden behaald.
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
Vraag

Antwoord

Scores

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

Staatsinrichting van Nederland
1

maximumscore 2
• Bij de tekst 'Leve de Koning!' hoort: monarchie
• Bij de tekst 'Maar we willen wel verandering!' hoort: grondwet

2

C
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Vraag

3

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Eerst 4, dan 2, vervolgens 1 en ten slotte 3.
Opmerking
Er is maar één juiste volgorde.

4

A

5

maximumscore 3
politiek leider

standpunt

afbeelding

Abraham Kuyper

c

3

Herman Schaepman

b

1

Pieter Jelles Troelstra

a

2

indien
indien
indien
indien

zes antwoorden juist
vijf of vier antwoorden juist
drie of twee antwoorden juist
minder dan twee antwoorden juist

3
2
1
0

6

D

7

maximumscore 1
het recht op woongelegenheid / bewoonbaarheid van het land

8

D

9

maximumscore 2
In gebeurtenis 1 gaat het over de vrijheid van onderwijs.
In gebeurtenis 2 gaat het over de vrijheid van betoging / meningsuiting /
demonstratie.
In gebeurtenis 3 gaat het over de vrijheid van godsdienst.
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

10

2
1
0

maximumscore 2
Bij 1 hoort b (= het recht van budget).
Bij 2 hoort d (= het recht van initiatief).
Bij 3 hoort e (= het recht van interpellatie).
Bij 4 hoort c (= het recht van enquête).
indien vier antwoorden juist
indien drie antwoorden juist
indien minder dan drie antwoorden juist
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Vraag

Antwoord

11

maximumscore 2
• uitspraak 1
• uitspraak 3

12

maximumscore 1
De fout is: advocaat.
Het moet zijn: rechter.

Scores

1
1

Opmerking
Alleen als beide antwoorden juist zijn, mag 1 scorepunt worden toegekend.
13

A

Historisch overzicht vanaf 1900
14

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
− De bron past bij industrialisatie, omdat industrie nodig is om een
oorlogsvloot te maken.
óf:
− De bron past bij militarisme, omdat de oorlogsvloot een onderdeel is
van het leger / een bedreiging vormt voor Engeland.
Opmerking
Alleen als na een oorzaak een juiste toelichting volgt, mag 1 scorepunt
worden toegekend.

15

maximumscore 2
• De foto gaat over: de Eerste Wereldoorlog,
• omdat op de foto een loopgraaf te zien is / omdat de uniformen/
helmen/bajonetten afkomstig zijn uit de Eerste Wereldoorlog

16

B

17

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

1
1

Opmerking
Er is maar één juiste volgorde.
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Vraag

18

Antwoord

Scores

maximumscore 3
Bij Republiek van Weimar horen: 2 en 4 en 5.
Bij nazi-Duitsland horen: 1 en 3 en 6.
indien
indien
indien
indien

zes antwoorden juist
vijf of vier antwoorden juist
drie of twee antwoorden juist
minder dan twee antwoorden juist

19

B

20

D

21

A

22

maximumscore 1
Blitzkrieg

23

A

24

maximumscore 2
Bij a hoort 3 (= Nederland).
Bij b hoort 1 (= Duitsland).
Bij c hoort 4 (= de Sovjet-Unie).

3
2
1
0

indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
0

25

maximumscore 2
• begrip 4
• begrip 5

1
1

26

A

27

B

28

maximumscore 1
Eerst 1, dan 3, vervolgens 4 en ten slotte 2.
Opmerking
Er is maar één juiste volgorde.

29

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat ze de gaskamer als een van de weinige
mensen overleefd heeft.
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Vraag

Antwoord

30

B

31

D

32

maximumscore 2

Scores

juist
De kaart gaat over Duitsland vóór de Tweede
Wereldoorlog.
De Britse, Franse en Amerikaanse zone vormen later
samen de BRD.

x
x

De vier zones op de kaart worden satellietstaten
genoemd.

x

indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist
33

onjuist

2
1
0

maximumscore 2
Nummer 1, 6, 7 en 8 werden lid van het Warschaupact.
indien vier antwoorden juist
indien drie of twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

34

C

35

maximumscore 3

2
1
0

gebeurtenis

omschrijving

leider

Blokkade van Berlijn

a

3

Bouw van de Berlijnse Muur

b

1

Cubacrisis

c

2

indien
indien
indien
indien
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Vraag

Antwoord

Scores

36

C

37

maximumscore 2
• a = 1989
• b = Polen

38

A

39

A

40

maximumscore 1
Gebeurtenis 2

1
1

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito.
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF.

6 Bronvermeldingen
vraag 2

naar: de Bosatlas van de geschiedeniscanon, kaart 32A.

vraag 4

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/SFA03:SFA001004931

vraag 5

afbeelding 1: http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:1925_election_poster_SDAP.jpg
afbeelding 2: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/KDC01:7805718
afbeelding 3: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/RA01:30051001474623

vraag 6

http://limpingmessenger.wordpress.com/2012/02/24/nieuw-logo-en-nieuwe-logos-voor-depvda/

vraag 7

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/SFA03:SFA001012002

vraag 12

naar: http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/juli/26/verdachten_woningovervallen_
voor_rechter

vraag 13

naar: http://nos.nl/op3/artikel/496823-het-interview-met-willemalexander-en-maxima.html

vraag 14

naar: Chr. Hatt, 'De Eerste Wereldoorlog', pag. 7.

vraag 15

http://img249.imageshack.us/img249/9981/woicanadiantroopsclimbi.jpg

vraag 16

naar: http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/versa/versa2.html

vraag 17

naar: http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010660742
naar: http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010735443
naar: http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010024430

vraag 19
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vraag 21

afbeelding 1: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Germans_at_Polish_Border
afbeelding 2: http://www.nrc.nl/inbeeld/2011/12/07/zeventig-jaar-na-pearl-harbor/#foto3
afbeelding 3:http://farm9.staticflickr.com/8250/8451971614_e43045ea0e_o.jpg
afbeelding 4: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/SFA03:SFA022803752

vraag 23

https://plus.google.com/101066629197207071633#photos/101066629197207071633/
albums/profile/5737311330532796162?pid=5737311330532796162&oid=1010666291972
07071633

vraag 25

http://sporothrix.wordpress.com/2010/06/07/potega-propagandy/

vraag 27

R. Kok, Documentaire Nederland in de Tweede Wereldoorlog, Zwolle 1989, pag 707.

vraag 29

G. Mak, reportages uit Nederland, De geschiedenis van meer dan honderd

vraag 30

J. Bank, De oorlogskranten, Amsterdam 1994, afl. 43 D-Day, Algemeen Handelsblad 6

ooggetuigenverslagen, Amsterdam 1991, pag. 266.
juni 1944.
vraag 32

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Duitslanddefinitief.png

vraag 33

eigen beheer Cito-CvTE

vraag 34

naar: A. Manning, Onze jaren 45-70, afl. 65 de bewapeningswedloop, Weert 1972,
pag. 2060.

vraag 35

afbeelding 1: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5
afbeelding 2: http://foglobe.com/data_images/main/john-fitzgerald-kennedy
afbeelding 3: http://galeri.uludagsozluk.com/13/josef-vissaryonovic-cugasvili-stalin

vraag 36

http://ifthenisnow.nl/sites/default/files/null/gastarbeiders.jpg

vraag 39

http://www.schooltv.nl/weekjournaal/onderwerpen/item/3290853/aanslagen-11-september/
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2013

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 Inzenden 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 v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor 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 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 het College voor Examens.
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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.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
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 gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde 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 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 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;
BB-0125-a-13-1-c

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 ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 23

4

5

6
7

8
9

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.
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 scorepunten 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 het College voor 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.
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.

NB1 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.
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid
bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
b. 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.
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Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald.
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.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Staatsinrichting van Nederland
1

maximumscore 2
Uitspraak 1 is onjuist.
Uitspraak 2 is juist.
Uitspraak 3 is juist.
Uitspraak 4 is onjuist.
indien vier antwoorden juist
indien drie of twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

2

C

3

C

4

C

5

D

6

C

7

maximumscore 2
Bij uitspraak 1 hoort
Bij uitspraak 2 hoort
Bij uitspraak 3 hoort
Bij uitspraak 4 hoort

groep
groep
groep
groep

b (= liberalen).
d (= socialisten).
a (= confessionelen).
c (= feministen).

indien vier antwoorden juist
indien drie of twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist
8

2
1
0

2
1
0

B

BB-0125-a-13-1-c

5

lees verder ►►►

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

Pagina: 26

Vraag

9

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Uitspraak 1 is onjuist.
Uitspraak 2 is onjuist.
Uitspraak 3 is juist.
Uitspraak 4 is juist.
indien vier antwoorden juist
indien drie of twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

10

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat in een Nederlands wetboek wordt
uitgegaan van het recht van gelijke behandeling.

11

maximumscore 2
Bij persoon a hoort uitspraak 3 (= ''Ik ontsla ministers.'').
Bij persoon b hoort uitspraak 4 (= ''Ik maak veel wetsvoorstellen.'').
Bij persoon c hoort uitspraak 2 (= ''Ik controleer de minister.'').
Bij persoon d hoort uitspraak 1 (= ''Ik bepaal of iemand schuldig is.'').
indien vier antwoorden juist
indien drie of twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
0

2
1
0

Historisch overzicht vanaf 1900
12

B

13

A

14

C

15

maximumscore 2
Uitspraak 1 is onjuist.
Uitspraak 2 is onjuist.
Uitspraak 3 is juist.
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

16

B

17

B
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Vraag

18

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1, 3 en 4
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
0

19

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
− In Nederland zou Wilhelmina (als staatshoofd) het gevaar lopen
gevangen te worden genomen (en gebruikt voor propagandadoeleinden van de nazi’s).
− Vanuit Groot-Brittannië kon Wilhelmina leiding geven aan het verzet /
het verzet aansturen.
− Vanuit Groot-Brittannië kon Wilhelmina mensen hoop bieden (onder
andere via Radio Oranje).
− Wilhelmina redde op deze wijze het koningshuis.
− Wilhelmina kon functionerend staatshoofd van de overzeese gebieden
blijven.

20

A

21

D

22

maximumscore 3
Bij a hoort 5 (= Polen).
Bij b hoort 1 (= België).
Bij c hoort 4 (= Groot-Brittannië).
Bij d hoort 2 (= Sovjetunie).
indien
indien
indien
indien

23

C

24

E

25

D

26

B

27

B

28

C
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Vraag

29

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Het gaat over de Verenigde Staten en over de Sovjetunie.
Opmerking
Alleen als beide antwoorden juist zijn, mag 1 scorepunt worden toegekend.

30

maximumscore 2
Uitspraak 1 is onjuist.
Uitspraak 2 is onjuist.
Uitspraak 3 is juist.
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

31

maximumscore 2
Bij afbeelding 1 hoort
Bij afbeelding 2 hoort
Bij afbeelding 3 hoort
Bij afbeelding 4 hoort

begrip
begrip
begrip
begrip

2
1
0

c (= Marshallplan).
d (= val Berlijnse Muur).
b (= Cubacrisis).
a (= bouw Berlijnse Muur).

indien vier antwoorden juist
indien drie of twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist
32

2
1
0

maximumscore 1
Eerst komt Stalin, dan Chroestsjov en ten slotte Gorbatsjov.
Opmerking
Er is maar één juiste tijdvolgorde.

33

B

34

maximumscore 1
Uitspraak 1 is juist.
Uitspraak 2 is onjuist.
Opmerking
Alleen als beide antwoorden juist zijn, mag 1 scorepunt worden toegekend.

35

maximumscore 1
gebeurtenis 1 en 2
Opmerking
Alleen als beide antwoorden juist zijn, mag 1 scorepunt worden toegekend.
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Vraag

36

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Als eerste vond plaats gebeurtenis 3 (= de NAVO wordt opgericht).
Als laatste vond plaats gebeurtenis 1 (= aanslag op de Twin Towers in
New York).
Opmerking
Alleen als beide antwoorden juist zijn, mag 1 scorepunt worden toegekend.

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
vraag 2

eigen beheer Cito / CvE

vraag 3

naar: D. Bos, De Vrijmaking van het onderwijs, z.p. 1905, pag. 15.

vraag 4

J. de Bruin, Abraham Kuyper. Een beeldbiografie, Amsterdam 2008, pag. 118.

vraag 5

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/20060703_Schaepman_beeld_
Tubbergen.jpg

vraag 6
vraag 7

naar: H. Mol, Memoires van een arbeider, Nijmegen 1980, pag. 25.
M. Bosch, Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid. Aletta Jacobs (1854-1929),
Amsterdam 2005, pag. 390-391.

vraag 12

R. Holmes, The First World war in photographs, London 2001, pag. 31.

vraag 13

I. Tames, Oorlog voor onze gedachten. Oorlog, neutraliteit en identiteit in het
Nederlandse publieke debat (1914-1918), Hilversum 2006, pag. 71.

vraag 14

naar: P. Moeyes, Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, Amsterdam
2005, pag. 156.

vraag 19

Documentaire Nederland en de Tweede Wereldoorlog, Deel 3: Nederland capituleert,
Waanders Uitgevers, Zwolle 1989, pag. 57

vraag 20

Bericht van de Tweede Wereldoorlog, deel 28, Amsterdam 1971, pag. 777.

vraag 21

B.A. Sijes, De Februaristaking, 25-26 februari 1941, pag. 103.

vraag 23

http://www.downtownmovienight.com/pearl_harbor_2001_poster.jpg

vraag 24

naar: Bosatlas van de wereldgeschiedenis Wolters-Noordhoff, Groningen 2e editie 1997,
pag. 30.

vraag 25

naar: DVD World war II Colour of war, deel 3: Hoop en Wanhoop, afl. 3.

vraag 27

naar: Geïllustreerde geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, C. Sulzberger, Utrecht

vraag 28

eigen beheer Cito/CvE

vraag 29

B. van Eenennaam en J. Hoekzema, Over veiligheid en vrede, ’s-Gravenhage 1984,

1980, pag. 584.

pag. 15.
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vraag 31

afbeelding 1: http://www.life.com/image/50519421
afbeelding 2: http://www.rnw.nl/data/files/images/lead/091109%20muur%20berlijn%
20ANP-2368280.jpg
afbeelding 3: http://www.cas.sc.edu/hist/OvalOfficeTapes/Images/cuba/cmc_u2_photo_
14oct62.jpg
afbeelding 4 http://cms.tm.tue.nl/tie/files/VE/BERLIJN.png

vraag 32

afbeelding 1: http://media.photobucket.com/image/STALIN/pedders89/Stalin.png
afbeelding 2: http://www.russianarts.org/rno/img/b_fotos/gorb.jpg
afbeelding 3: M. Beschloss, De koudste jaren: de wereld op de rand van de afgrond,
Utrecht 1991, pag. 256-257.
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2010
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 Inzenden 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 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-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl).
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor 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 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 het College voor Examens.
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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.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
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 gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling
beoordeling centraal examen 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;
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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.
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 het College voor 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.
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 48 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

A

3

maximumscore 2
Bij reden 1 hoort kaart C (Troelstra).
Bij reden 2 hoort kaart B (Kuyper).
Bij reden 3 hoort kaart A (Thorbecke).
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
0

4

C

5

D

6

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat:
De financiering van het onderwijs veranderde want het bijzonder onderwijs
werd voortaan door de overheid betaald.

7

maximumscore 3

omroeporganisaties
gezondheidszorg
Indien
Indien
Indien
Indien

BB-0125-a-10-1-c

roomskatholieke zuil
1
3

zes antwoorden juist
vier of vijf antwoorden juist
twee of drie antwoorden juist
minder dan twee antwoorden juist

4

protestantschristelijke zuil
6
4

socialistische
zuil
2
5
3
2
1
0
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Vraag

8

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Uitspraak 1 hoort bij
Uitspraak 2 hoort bij
Uitspraak 3 hoort bij
Uitspraak 4 hoort bij

verdachte.
officier van justitie.
rechter.
advocaat.

Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien minder dan twee antwoorden juist
9

2
1
0

maximumscore 2
wetsvoorstel wordt door ambtenaren gemaakt
↓
stap: c
↓
stap: b
↓
stap: a
↓
stap: d
↓
publicatie van de wet in het Staatsblad

10

Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
0

maximumscore 2
De twee agendapunten die niet bij de functie van koningin horen, zijn:
• Stuk van de troonrede schrijven
• Naar de Tweede Kamer om een uitspraak van Willem-Alexander te
verdedigen

1
1

Historisch overzicht vanaf 1900
11

A
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Vraag

12

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Andere militaire middelen waren (twee van de volgende):
− loopgraven
− pantservoertuigen / tanks / moderne bewapening
− mitrailleurs
− het gebruik van prikkeldraad
per juist antwoord

13

A

14

maximumscore 3
Bij begrip a hoort foto 4.
Bij begrip b hoort foto 2.
Bij begrip c hoort foto 5.
Bij begrip d hoort foto 1.
Bij begrip e hoort foto 3.
Indien
Indien
Indien
Indien

1

vijf antwoorden juist
drie of vier antwoorden juist
twee antwoorden juist
minder dan twee antwoorden juist

15

C

16

A

17

D

18

maximumscore 2
Bij Churchill hoort Geallieerden.
Bij Hitler hoort As-mogendheden.
Bij Stalin hoort Geallieerden.
Bij Roosevelt hoort Geallieerden.
Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien minder dan twee antwoorden juist

19

B

20

C

21

A
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Vraag

22

Antwoord

Scores

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

23

maximumscore 2
Bij foto A past beschrijving 3 (= distributie van goederen).
Bij foto B past beschrijving 1 (= collaboratie met de Duitsers).
Bij foto C past beschrijving 2 (= deportatie van joden).
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien minder dan twee antwoorden juist

24

D

25

maximumscore 2
• persoon 1 (Chroesjtsjov)
• persoon 4 (Kennedy)

26

maximumscore 2
Uitspraak 1 is gedaan
Uitspraak 2 is gedaan
Uitspraak 3 is gedaan
Uitspraak 4 is gedaan

door
door
door
door

de
de
de
de

2
1
0

1
1

Sovjetunie.
Verenigde Staten.
Sovjetunie.
Verenigde Staten.

Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
0

27

C

28

maximumscore 2
• Afbeelding A hoort bij nummer 2 (= de opkomst van een consumptiemaatschappij)
• Afbeelding B hoort bij nummer 3 (= de verhouding tussen Nederland en
de Europese Unie)
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Vraag

29

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Uitspraak 1 is juist.
Uitspraak 2 is onjuist.
Uitspraak 3 is juist.
Uitspraak 4 is onjuist.
Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien minder dan twee antwoorden juist

30

2
1
0

maximumscore 2
Bij letter A hoort afbeelding 3.
Bij letter B hoort afbeelding 1.
Bij letter C hoort afbeelding 2.
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien minder dan twee antwoorden juist

31

C

32

C

2
1
0

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
vraag 2

F. Holzhauer, Spelregels voor het samenleven, Leiden 1986, pag. 49 en 138.

vraag 3

Stratengids van Den Haag, Den Haag 1981, pag. 75, 85 en 93.

vraag 4

www.geheugenvannederland.nl

vraag 8

bewerkt door Cito/Cevo (naar: J. Wijne e.a., Achter het heden, Groningen 1981,
pag. 111).

vraag 10

naar: C. Arps, Wij, Baarn 2005, pag. 66-67.

vraag 11

A. de Beer, e.a., Geschiedenis in Onderwerpen, 4 Mavo, Amsterdam 1978, pag. 4.

vraag 12

A. Zwart e.a., Oorlog en Crisis, Rotterdam 1977, pag. 70.

vraag 13

C. Brandts e.a., Levende herinnering, Zaltbommel 2004, pag. 146
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vraag 14

foto 1, 2 en 3: W. van de Hulst en K. Koch, Ooggetuigen van de Eerste Wereldoorlog,
Amsterdam 2004, pag. 33, 58, en 228.
foto 4: http://www.ww1-ww2-commemorations.com/images/lebizot.jpg
foto 5: http://www.1914-1918.org/GWFimages/post-7367-1128960049.jpg

vraag 15

J. de Wringer (red), Het Leven in de crisisjaren 1929-1939, Amsterdam z.j., pag. 36.

vraag 19

J. Beetsma e.a., Geschiedeniswerkplaats HAVO/VWO examenboek 1983 Nationaalsocialisme in Duitsland (1918-1945), Groningen 1982, pag. 59.

vraag 21

P. Romein, Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen onder Duitse bezetting, Amsterdam
2006, pag. 335, 411 en 412.

vraag 22

I. Matanle, Gedenkboek van de Tweede Wereldoorlog, Groningen 1994, pag. 272 en 27
R. Cartier, De Tweede Wereldoorlog, deel 2: 1942-1945, Bussum 1977, pag. 550.

vraag 23

R. Kok ed., Documentaire Nederland en de Tweede Wereldoorlog, deel 30: Het dagelijks
leven ontregeld, Zwolle 1990, pag. 707.
R. Kok ed., Documentaire Nederland en de Tweede Wereldoorlog, deel 22: Jeugd, Zwolle
1990, pag. 527.
M. Gilbert, De laatste reis. De vernietiging van de Joden in nazi-Duitsland, Utrecht 1980,
pag. 159.

vraag 25

Geschiedeniswerkplaats. Duitsland en Europa, 1945-2000, Examenkatern Mavo,
Groningen 1999, pag. 33.
R. Gadney, Kennedy, Amsterdam 1983, pag. 137.

vraag 27

http://www.adme.ru/files/paedia/print/part_18/189830/file/Picture-3.jpg

vraag 28

J. van der Lans, Lage Landen, Hoge Sprongen, Wormer 1998, pag. 153.
Historisch Nieuwsblad. December 2003. Nummer 10, pag. 40 en 21.

vraag 30

Nederland in de 20ste eeuw, 1945-1970, Hoogeveen 2004, pag. 51.
Algemeen Dagblad, 12 mei 2006, pag. 4.
Nederland in de 20ste eeuw, 1900-1930, Hoogeveen 2004, pag. 183.

vraag 31

F. Behrendt, Een Europees tekenaar, Amsterdam 2005, pag. 69.

vraag 32

Stichting Pers en Prent, Politiek in prent 2005, Utrecht 2006, pag. 24 (uit: Financieel
Dagblad, 19 oktober 2005).
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2009
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 Inzenden 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 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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5

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.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
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 gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

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;
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4

5

6
7

8
9

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.
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 48 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

maximumscore 2
Uitspraak 1 is onjuist.
Uitspraak 2 is juist.
Uitspraak 3 is onjuist.
Uitspraak 4 is juist.
Indien vier antwoorden juist
Indien drie antwoorden juist
Indien minder dan drie antwoorden juist

2

2
1
0

maximumscore 1
Bij A. Kuyper hoort protestantse stroming.
Bij H. Schaepman hoort katholieke stroming.
Bij P.J. Troelstra hoort socialistische stroming.
Opmerking
Alleen als alle drie de politieke stromingen juist zijn ingevuld, mag een
scorepunt worden toegekend.

3

maximumscore 2
Bij uitspraak 1 (Het is goed voor….) past politieke partij a (= ARP).
Bij uitspraak 2 (De rijken worden rijker….) past politieke partij d (= SDAP).
Bij uitspraak 3 (Alleen mensen…..) past politieke partij b (= Liberale Bond).
Bij uitspraak 4 (Wij accepteren….) past politieke partij c (= RKSP).
Indien vier antwoorden juist
Indien drie antwoorden juist
Indien minder dan drie antwoorden juist

4

B

5

C

6

A

7

C

8

A

9

B
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Vraag

Antwoord

10

C

11

maximumscore 2
Uitspraak 1 is juist.
Uitspraak 2 is onjuist.
Uitspraak 3 is juist.
Uitspraak 4 is onjuist.

Scores

Indien vier antwoorden juist
Indien drie antwoorden juist
Indien minder dan drie antwoorden juist
12

D

13

maximumscore 2
Uitspraak 1 is onjuist.
Uitspraak 2 is juist.
Uitspraak 3 is onjuist.
Uitspraak 4 is juist.

2
1
0

Indien vier antwoorden juist
Indien drie antwoorden juist
Indien minder dan drie antwoorden juist
14

2
1
0

maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Ik ben vóór een referendum, omdat de mening van (de meerderheid van)
de bevolking dan pas echt meetelt / het besluit op een
directe/democratische manier wordt genomen.
of
Ik ben tegen een referendum, omdat er grote tegenstellingen tussen vooren tegenstanders kunnen ontstaan / de gemeenteraad de burgers al
vertegenwoordigt bij de benoeming van een nieuwe burgermeester / een
referendum veel tijd en geld kost / veel burgers niet kunnen overzien wie
de meest geschikte kandidaat is / het suggereert dat de burgemeester het
hoofd van een gemeente is.
Opmerking
Alleen als na een keuze een juist, passend argument volgt, mag een
scorepunt worden toegekend.

15

D
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Vraag

16

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Iemand die mogelijk een misdrijf heeft gepleegd, is een (5 = verdachte). Hij
wordt verdedigd door een (1 = advocaat). De (2 = officier van justitie)
klaagt iemand aan die mogelijk een misdrijf heeft gepleegd.
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

17

2
1
0

maximumscore 3
Uitspraak 1 is onjuist.
Uitspraak 2 is juist.
Uitspraak 3 is onjuist.
Uitspraak 4 is onjuist.
Uitspraak 5 is juist.
Indien
Indien
Indien
Indien

vijf antwoorden juist
vier antwoorden juist
drie antwoorden juist
minder dan drie antwoorden juist

3
2
1
0

Historisch overzicht vanaf 1900
18

maximumscore 1
Bij de periode 1930-1940 hoort liedje 2 (Ik ga tweemaal daags…).
Bij de periode 1960-1970 hoort liedje 3 (De dorpsjeugd klit…).
Bij de periode 1990-2000 hoort liedje 1 (Er is geen zondag meer…).
Opmerking
Alleen als alle drie de liedjes bij de juiste periode staan, mag een
scorepunt worden toegekend.

19

maximumscore 2
Uitspraak 1 is juist.
Uitspraak 2 is onjuist.
Uitspraak 3 is onjuist.
Uitspraak 4 is juist.
Indien vier antwoorden juist
Indien drie antwoorden juist
Indien minder dan drie antwoorden juist
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Vraag

20

Antwoord

maximumscore 2
Bij omschrijving 1 hoort
Bij omschrijving 2 hoort
Bij omschrijving 3 hoort
Bij omschrijving 4 hoort

Scores

land
land
land
land

A (= Verenigd Koninkrijk).
C (= Nederland).
D (= Duitsland.
B (= België).

Indien vier antwoorden juist
Indien drie antwoorden juist
Indien minder dan drie antwoorden juist

2
1
0

21

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Wél een groot monument:
− Het Nederlandse leger heeft vier jaar lang de grenzen van ons land
bewaakt.
− Er zijn (ondanks de neutraliteit van Nederland) zeelieden omgekomen
tijdens de Eerste Wereldoorlog (door mijnen).
of
Niet een groot monument:
− Het leger hoefde niet te vechten / er zijn weinig slachtoffers gevallen
(omdat Nederland neutraal was).
− In vergelijking met andere landen zijn in Nederland vrijwel geen
slachtoffers gevallen.

22

C

23

D

24

A

25

maximumscore 2
• uitspraak 4
• uitspraak 5

1
1

maximumscore 2
• uitspraak 2
• uitspraak 4

1
1

26

27

A

28

A

29

C

30

B
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Vraag

31

32

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Bij a hoort 3 (= 1980).
Bij b hoort 5 (= de Verenigde Naties).
Bij c hoort 7 (= het uit elkaar houden van strijdende partijen).
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

2
1
0

maximumscore 2
• uitspraak 2
• uitspraak 3

1
1

33

D

34

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

35

D

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 10 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
vraag 1

http://www.engelfriet.net/Alie/Hans/1848grondwet.gif.

vraag 2

1 http://cache.eb.com/eb/image?id=35996&rendTypeId=4.
2 http://www.dbnl.org/tekst/troe002gede04_01/troe002gede04ill01.gif.
3 http://www.dbnl.org/tekst/rome002erfl01_01/rome002erfl01ill172.gif.

vraag 4

naar: J. Koch, Abraham Kuyper. Een biografie, Amsterdam 2006, pag. 484.

vraag 5

http://members.lycos.nl/akkelies/14-4.jpg.

vraag 6

Libro Books, Nederland in de 20ste eeuw 1900-1930, Hoogeveen 2004, pag. 35.

vraag 7

D. Roosjen, Een eeuw christelijk nationaal schoolonderwijs te Hardenberg, Hardenberg
1970, omslag.

vraag 8

M. van der Plas, De kerk gaat uit, Bilthoven 1973, pag. 116.

vraag 10

http://katherine.nl/www4/uploads/img450a51282563a.jpg.
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vraag 18

1 naar: De bokken en de schapen, Van den Hanenberg en Scholten, Amsterdam 2001,
pag. 449.
2 naar: Bronnenboek, W.F. Kalkwiek e.a., Amsterdam 1973, pag. 187.
3 naar: De bokken en de schapen, Van den Hanenberg en Scholten, Amsterdam 2001,
pag. 276.

vraag 19

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Archduke_car.jpg.

vraag 20

bewerkt door Cevo/Cito.

vraag 22

http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/hd/km/jd/index.htm
verzameling Wolfgang Haney.

vraag 23

www.eendijkvaneendijk.nl.

vraag 24

M. Bossenbroek e.a., Het geheugen van Nederland, Amsterdam 2006, pag. 93.

vraag 26

naar: http://hmi.ewi.utwente.nl/choral/radiooranjestatic.html.

vraag 27

http/upload,wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Berlin_Airlift_Memorial-Rhein_Main.

vraag 28

Corel Gallery Magic, Corel Corporation 1997 (Cd-rom met afbeeldingen).

vraag 30

F. van Oostrom (red.), Historisch Tableau, Amsterdam 1998, pag. 146.

vraag 33

Oh, my god – Algemeen Dagblad, Rotterdam 2001, pag. 15.

vraag 35

bewerkt door Cito/Cevo.
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2008
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 Inzenden 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 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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5

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.
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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

C

3

A

4

C

5

maximumscore 2
• uitspraak 3
• uitspraak 4

6

D

7

B

8

A

9

C

10

B

11

maximumscore 2
• uitspraak 5
• uitspraak 6

1
1

1
1

12

C

13

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.
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Vraag

14

15

Antwoord

Scores

maximumscore 2
• uitspraak 2
• uitspraak 4

1
1

maximumscore 2
• uitspraak 2
• uitspraak 3

1
1

16

C

17

D

18

maximumscore 2
advocaat = 2
officier van justitie = 3
rechter = 1
verdachte = 4
Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

2
1
0

Historisch overzicht
19

B

20

A

21

C

22

B

23

C

24

maximumscore 2
• uitspraak 2
• uitspraak 4

25

C

26

maximumscore 2
• uitspraak 3
• uitspraak 4

27

1
1

1
1

A
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Vraag

Antwoord

28

B

29

C

30

B

31

A

32

A

33

maximumscore 2
• uitspraak 1
• uitspraak 3

Scores

1
1

34

B

35

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
De wereld is veiliger geworden, omdat de vroegere gespannen verhouding
tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie na 1990/het uiteenvallen van
de Sovjetunie is verminderd / er vanaf 1990 sprake is van meer
samenwerking tussen de Verenigde Staten en Rusland.
of
De wereld is onveiliger geworden, omdat de machtsverhoudingen in de
wereld onduidelijk zijn en dat levert voortdurend onzekerheid op / er
verschillende conflicten zijn uitgebroken / er meer sprake is van terrorisme.
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 de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei 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

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

vraag 3

eigen beheer Cito/CEVO.

vraag 4

Artikel - Nederlands Dagblad, A. van Deursen, 22 mei 2006; afbeelding - Geschiedenis
Magazine, oktober 2006, pag. 61.

vraag 5

E. Kloek e.a., Verzameld verleden, Hilversum 2004, pag. 135.

vraag 6

P. Terpstra, Pieter Jelles Troelstra, Drachten 1985, pag. 198.

vraag 7

T. Bottema e.a., Colijn in de caricatuur, Baarn z.j. (circa 1935), pag. 20.

vraag 8

naar: NRC, 13 februari 1997 (inaugurele rede H.A. van Wijnen).

vraag 10

naar: NRC, 13 december 2006.

vraag 13

eigen beheer Cito/CEVO.

vraag 16

naar: Trouw, 2 december 2006 (Onderwijsbijlage).

vraag 17

eigen beheer Cito/CEVO.

vraag 19

1: naar: NRC, 16 december 1914 (ochtendeditie) (http://kranten.kb.nl/index2.html).

vraag 21

T. Roep en C. Loerakker, Van nul tot nu, deel 3, Haarlem 2005, pag. 31.

vraag 23

Nederland in de 20e eeuw 1940-1945 (deel 1), Hoogeveen 2004, pag. 88.

vraag 25

naar: brief B en W Gouda aan de minister van Binnenlandse Zaken, archief secretarie

2: naar: NRC, 18 januari 1915 (ochtendeditie) (http://kranten.kb.nl/index2.html).

gemeente Gouda, 26 oktober 1933.
vraag 27

Nederland in de 20e eeuw 1940-1945 (deel 2), Hoogeveen 2004, pag. 28.

vraag 28

naar: A. van Liempt, Kopgeld. Nederlandse premiejagers op zoek naar joden, Amsterdam
2002, pag. 71.

vraag 29

naar: R. van Stipriaan, Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis in ruim honderd reportages,
Amsterdam 2005, pag. 235.

vraag 30

naar: http://86.87.236.69/jwsmit/Koude Oorlog CD/uitspraken.htm

vraag 31

eigen beheer Cito/CEVO.

vraag 32

H. Lehmann, Deutschland-Chronik 1945 bis 1995, Bonn 1996, pag. 148.

vraag 34

eigen beheer Cito/CEVO.

vraag 37

Churchill: Ivor Mantanle, Gedenkboek van de Tweede Wereldoorlog, Surrey 1989, pag. 36.
Gorbatsjov: http://www.refdag.nl/oud/foto/oudfo75.jpg
Kennedy:
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://teachpol.tcnj.edu/amer_pol_hist/fi/000001b4.jpg
&imgrefurl=http://teachpol.tcnj.edu/amer_pol_hist/fi/000001b4.htm&h=1136&w=909&sz=258
&hl=nl&start=7&tbnid=BXDxcWKUR2fS8M:&tbnh=150&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dk
ennedy%2Bjohn%26imgsz%3Dxxlarge%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D

800013-1-721c
800013-1-721c*

7

lees verdereinde
►►►


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

Pagina: 56

Correctievoorschrift VMBO-BB

2008
tijdvak 2

geschiedenis en staatsinrichting CSE BB

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden 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 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.
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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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Correctievoorschrift VMBO-BB

2007
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 Inzenden 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 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.
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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

A

2

C

3

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat zij opkwamen voor gelijke
rechten/behandeling voor vrouwen en mannen.

4

B

5

maximumscore 2
uitspraak 1: socialisten
uitspraak 2: confessionelen
uitspraak 3: confessionelen
uitspraak 4: socialisten

6

Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

2
1
0

maximumscore 2
• tekening 2
• tekening 3

1
1

7

A

8

C

9

maximumscore 2
• recht 2
• recht 4

10

1
1

A
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Vraag

11

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 is wetboek
2 is grondwet
3 is wetboek
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

12

A

13

maximumscore 2
Bij a hoort wet.
Bij b hoort rechtspraak.
Bij c hoort overheid.

14

15

2
1
0

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

2
1
0

maximumscore 2
• tekening 1 grondrecht c
• tekening 2 grondrecht b

1
1

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Niet, want uit het antwoord moet blijken dat er in Nederland grondrechten
zijn / er vrijheid van meningsuiting is / Nederland een rechtsstaat is.
Opmerking
Alleen als na ‘niet’ een passend argument volgt, mag een scorepunt
worden toegekend.

16

maximumscore 2
Krantenkop 1 hoort
Krantenkop 2 hoort
Krantenkop 3 hoort
Krantenkop 4 hoort

bij
bij
bij
bij

1917-1990.
1848-1916
1848-1916.
1917-1990.

Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist
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Vraag

Antwoord

Scores

De koloniale relatie Indonesië - Nederland
17

D

18

B

19

maximumscore 2
Zin 1 is juist.
Zin 2 is onjuist.
Zin 3 is juist.
Zin 4 is onjuist.
Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

20

2
1
0

maximumscore 1
Eerst komt zin 1, dan zin 4, daarna zin 3 en ten slotte zin 2.
Er is maar één juiste volgorde.

21

B

22

A

23

C

24

D

25

B

26

B

27

A

28

maximumscore 1
planter

29

B

30

B

31

C

32

A
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Vraag

33

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Bij a hoort Japanners.
Bij b hoort Indonesiërs.
Bij c hoort Nederlanders.
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

2
1
0

34

D

35

B

36

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Indien gekozen is voor de voorstander:
− Nederland heeft veel goede dingen in Indonesië gedaan op het gebied
van onderwijs en gezondheidszorg.
− Nederland heeft grote delen van het land geschikt gemaakt voor
landbouw, waardoor meer voedsel kon worden geproduceerd.
− Nederland heeft de infrastructuur (wegen, bruggen, spoorlijnen) sterk
verbeterd.
− Nederland heeft ervoor gezorgd dat het levenspeil in Indonesië is
gestegen.
Indien gekozen is voor de tegenstander:
− De Nederlanders hebben tijdens hun veroveringen veel slachtoffers
gemaakt.
− De Nederlanders hebben ervoor gezorgd dat veel van de
oorspronkelijke cultuur is verdwenen.
− De Nederlanders hebben veel geld verdiend aan Indonesië, terwijl
grote groepen Indonesiërs in armoede moesten leven.
− De Nederlanders hebben ten onrechte Indonesië als hun eigendom
beschouwd en alleen maar uit eigenbelang gehandeld.
Opmerking
Alleen als na de keuze een juist, passend voorbeeld volgt, mag een
scorepunt worden toegekend.
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5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito.

6 Bronvermeldingen
vraag 1:

http://www.nationaalarchief.nl/content/jaartal/1800-1900/1848 Degrondwet vanThorbecke

vraag 3:

T. Roep en C. Loerakker, Van nul tot nu, deel 3, Haarlem 1986, pag. 21.

vraag 6:

tekening 1: J. van der Lans en H. Vuijsje, Lage landen, Hoge sprongen. Nederland in
beweging 1898-1998, Wormer 1998, pag. 37.
tekening 2, 3, 4: G. Huisman en J. Rijken, Kleio Didactica 11, 1984, pag. 22, 19 en 16.

vraag 7:
vraag 8:

http://www.volkskrant.nl/redactie/verkiezingen2003/ver-2003.html
foto 1: B. van Wakeren, Wie deelt de lakens uit?, Groningen 1986, pag. 56.
foto 2: Parlementaire democratie, Den Haag 2004, z.p.

vraag 9:

http://www.parlement.com/9291000/biof/02669

vraag 10:

voorkaftje Leerlingenstatuut Aloysius College, Den Haag 1993.

vraag 12:

Parlementaire democratie, Den Haag 2004, z. p.

vraag 13:

A. van der Kaap e.a., Nederland in de steigers, staatsinrichting voor de basisvorming,
Den Bosch 1994, pag. 11.

vraag 14:

A. van der Kaap e.a., Nederland in de steigers, staatsinrichting voor de basisvorming,

vraag 15:

http://www.amnesty.nl/young-amnesty/form_aanmelden_joactienetwerk.html

vraag 17:

http://www.nationaalarchief.nl/katoen/html/hogendorp_katoenbron2.html

Den Bosch 1994, pag. 9.

vraag 18:

H. Haase, Bij de Les, Amsterdam 2004, pag. 73.

vraag 21:

Multatuli, Max Havelaar, Rotterdam 1881, pag. 103.

vraag 22:

J. de Jong, De waaier van het fortuin, Zoetermeer 1998, pag. 213.

vraag 24:

P. Boomgaard en J. van Dijk, Het Indiëboek, Zwolle 2001, pag. 277.

vraag 25:

H. Visser, Indië in Holland, Schoorl 1992, pag. 24.

vraag 27:

W. F. Hermans, De raadselachtige Multatuli, Amsterdam 1987, pag. 91.

vraag 29:

eigen afbeelding CITO.

vraag 30:

P. Boomgaard en J. van Dijk, Het Indië-boek, Zwolle 2001, pag. 100.

vraag 31:

M. Bossenbroek e.a., Weerzien met Indië deel 12, Zwolle 1994, pag. 280.

vraag 32:

P. van den Hanenberg en H. Scholten, De Bokken en de schapen, Amsterdam 2001,
pag. 147.

vraag 34:

P. Boer en J. Kramer, Wat is er gebeurd?, Heerenveen 2003, pag. 78.

vraag 35:

Script, E. Buchheim e.a., Waarom die vlag toch?, Leiden 2000, pag. 9.
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2007
tijdvak 2

geschiedenis en staatsinrichting CSE BB

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden 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 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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4
5

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.
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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

C

2

B

3

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de vrouw de plicht had te zorgen voor
haar man / gezin / kinderen / huishouden.

4

A

5

maximumscore 2
Kenmerk 1 hoort bij
Kenmerk 2 hoort bij
Kenmerk 3 hoort bij
Kenmerk 4 hoort bij

rooms-katholieken.
liberalen.
liberalen.
rooms-katholieken.

Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist
6

2
1
0

maximumscore 2
argument 1: voor
argument 2: voor
argument 3: tegen
argument 4: tegen
Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

7

D

8

B
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Vraag

9

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Bewering 1 is onjuist
Bewering 2 is onjuist
Bewering 3 is juist
Bewering 4 is juist
Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

2
1
0

10

B

11

maximumscore 2
belangrijkste rechten van de burgers: wel
plannen van de regering: niet
verkeersregels: niet
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

12

C

13

maximumscore 2
Bij a hoort een advocaat.
Bij b hoort een rechter.
Bij c hoort de burgers.

14

15

2
1
0

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

2
1
0

maximumscore 2
• tekening 1: grondrecht c
• tekening 2: grondrecht a

1
1

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Ja / wel tekenen, want deze kinderen hebben ook (grond)rechten / in
Nederland is vrijheid van meningsuiting.
of
Nee / niet tekenen, het verblijf van deze kinderen in Nederland is illegaal.
Opmerking
Alleen als een keuze gevolgd wordt door een passend argument, mag een
scorepunt worden toegekend.
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Vraag

16

Antwoord

maximumscore 2
Krantenkop 1 hoort
Krantenkop 2 hoort
Krantenkop 3 hoort
Krantenkop 4 hoort

Scores

bij
bij
bij
bij

1917-1990.
1848-1916.
1917-1990.
1848-1916.

Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

2
1
0

De koloniale relatie Indonesië - Nederland
17

C

18

A

19

maximumscore 2
Zin 1 is juist.
Zin 2 is onjuist.
Zin 3 is juist.
Zin 4 is onjuist.
Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

20

2
1
0

maximumscore 1
Eerst komt zin 1, dan zin 4 , daarna zin 3 en ten slotte zin 2.
Opmerking
Er is maar één juiste volgorde.

21

B

22

A

23

B

24

C

25

C

26

A
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Vraag

27

Antwoord

Scores

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

28

D

29

D

30

A

31

B

32

D

33

C

34

maximumscore 1
Soekarno

35

maximumscore 2
Bewering 1 is juist.
Bewering 2 is juist.
Bewering 3 is onjuist.
Bewering 4 is onjuist.
Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist
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Vraag

36

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Indien gekozen is voor uitspraak 1:
− Nederland heeft veel goede dingen in Indonesië gedaan op het gebied
van onderwijs en gezondheidszorg.
− Nederland heeft grote delen van het land geschikt gemaakt voor
landbouw, waardoor meer voedsel kon worden geproduceerd.
− Nederland heeft de infrastructuur (wegen, bruggen, spoorlijnen) sterk
verbeterd.
− Nederland heeft ervoor gezorgd dat het levenspeil in Indonesië is
gestegen.
Indien gekozen is voor uitspraak 2:
− De Nederlanders hebben tijdens hun veroveringen veel slachtoffers
gemaakt.
− De Nederlanders hebben ervoor gezorgd dat veel van de
oorspronkelijke cultuur is verdwenen.
− De Nederlanders hebben veel geld verdiend aan Indonesië, terwijl
grote groepen Indonesiërs in armoede moesten leven.
− De Nederlanders hebben ten onrechte Indonesië als hun eigendom
beschouwd en alleen maar uit eigenbelang gehandeld.
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5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
vraag 1:

Th. Roep en C. Loerakker, Van nul tot nu, de vaderlandse geschiedenis van 1815 tot
1940 (deel 3), Haarlem 1986, pag. 15.

vraag 3:

T. Roep en C. Loerakker, Van nul tot nu, deel 3, Haarlem 1986, pag. 21.

vraag 7:

http://www.volkskrant.nl/redactie/verkiezingen2003/ver-2003.html

vraag: 9:

http://www.parlement.com/9291000/biof/02669

vraag 10:

Leerlingenstatuut Aloysius College, Den Haag 1993.

vraag 12:

K. van Dijk e.a., Staat en macht, havo/vwo-editie, Den Bosch 1984, pag. 40.

vraag 14:

A. van der Kaap e.a., Nederland in de steigers, staatsinrichting voor de basisvorming,
Den Bosch 1994, pag. 9.

vraag 15:

http://www.amnesty.nl/

vraag 21:

P. Boomgaard en J. van Dijk, Het Indiëboek, Zwolle 2001, pag. 279.

vraag 22:

T. Roep en C. Loerakker, Van nul tot nu, deel 3, Haarlem 2005, pag. 13.

vraag 23

http://www.worldatlas.com

vraag 24:

M. Bossebroek e.a., Weerzien met Indië, deel 11, Zwolle 1994, pag. 251.

vraag 26:

http://www.engelfriet.net/Aad/NedIndie/koelie.jpg

vraag 27:

afbeelding 1 en 2: DVD Nederland in beweging-2, bronnr. AW323 en ES562
afbeelding 3: F. Naeff (red.), Het aanzien van Indonesië; herinneringen aan een koloniaal
verleden, Haarlem 1978, pag. 22.

vraag 29:

http://www.antenna.nl/wvi/nl/ic/vp/atjeh/heutsz/vn1.html

vraag 30:

P. Boomgaard en J. van Dijk, Het Indiëboek, Zwolle 2001, pag. 256.

vraag 31:

W. Drossaard, Bronbeek, een levend verleden, Franeker, 1984, pag. 127.

vraag 32:

naar: J. de Jong, De Waaier van het fortuin, Zoetermeer 1998, pag. 542.

vraag 33:

DVD Nederland in beweging-2, bronnr. ES529.
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2006
tijdvak 1

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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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.
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.
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 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.
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.

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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VAKSPECIFIEKE REGELS

Voor dit centraal schriftelijk examen Geschiedenis en staatsinrichting BB kunnen maximaal
45 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
Vraag

BEOORDELINGSMODEL

Antwoord

Scores

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

DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND

z

1

A

z

2

C

{

3

maximumscore 2
•
uitspraak 2
•
uitspraak 4

z

4

A

{

5

maximumscore 1
eerst 2, daarna 3 en ten slotte 1

|

1
1

Opmerking
Er is maar één juiste tijdvolgorde.

z

6

B

z

7

A

{

8

maximumscore 1
tegenstander

z

9

D

z 10

C

{

maximumscore 2
•
Uitspraak 1 hoort bij groep b
•
Uitspraak 2 hoort bij groep c

11

z 12

A

z 13

A

z 14

C
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Vraag

Antwoord

Scores

{

15

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Ze hebben minder kans op een goede baan, omdat (één van de volgende):
Æ ze problemen hebben met de Nederlandse taal.
Æ ze gediscrimineerd worden door werkgevers.
Æ ze (meestal) een lage opleiding hebben (gehad) / hun diploma niet werd/wordt
erkend.
Æ ze niet of (te) weinig bekend zijn met de Nederlandse cultuur/geschiedenis/tradities/
gewoonten.

{

16

maximumscore 2
•
uitspraak 1
•
uitspraak 3

1
1

{

17

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
Æ omdat er studiefinanciering is / meer mogelijkheden zijn om geld te lenen voor een
studie
Æ omdat het makkelijker geworden is over te stappen van de ene (lagere) naar de
andere (hogere) schoolsoort (Mammoetwet)
Æ omdat de leerplicht is verlengd

{

18

maximumscore 3
•
Uitspraak 1 hoort bij jaar b
•
Uitspraak 2 hoort bij jaar a
•
Uitspraak 3 hoort bij jaar c

1
1
1

STAATSINRICHTING VAN NEDERLAND

z 19

B

z 20

A

z 21

D

{

maximumscore 2
veranderingen: 2, 3 en 6

22

Indien drie antwoorden juist
Indien één of twee antwoorden juist
{

23

|

2
1

maximumscore 2
a arbeider
b geld en macht hebben
c voorstander
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist
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Vraag

{

24

Antwoord

maximumscore 2
•
nummer 2
•
nummer 3

z 25

D

{

maximumscore 3
a=5
b=3
c=2
d=1
e=4
f =6

26

Indien
Indien
Indien
Indien

1
1

zes antwoorden juist
vier of vijf antwoorden juist
twee of drie antwoorden juist
geen of één antwoord juist

z 27

B

z 28

D

z 29

A

{

maximumscore 2
•
uitspraak 1
•
uitspraak 4

30

Scores

3
2
1
0

1
1

z 31

C

{

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Indien ‘wel’ (één van de volgende):
Æ Het parlement moet een vertegenwoordiging zijn van alle burgers.
Æ Er is hard voor gestreden en daar moeten mensen zich van bewust zijn.
of
Indien ‘niet’ (één van de volgende):
Æ Je moet de vrijheid hebben om al dan niet gebruik te maken van je stemrecht.
Æ Mensen kunnen beter niet stemmen dan zomaar op iemand hun stem uitbrengen
omdat het moet.

32

Opmerking
Alleen als de keuze wordt verklaard met een bijpassend argument, mag een scorepunt
worden toegekend.
{

33

maximumscore 2
Bij gebeurtenis 1 hoort periode B.
Bij gebeurtenis 2 hoort periode C.
Bij gebeurtenis 3 hoort periode A.
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist
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inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito.

BRONVERMELDING
vraag 1: naar: J. van der Lans en H. Vuijsje, Lage Landen, Hoge Sprongen, Wormer
1998, pag. 52.
vraag 2: naar: Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Nr. 99/096, Den Haag 1999.
vraag 4: bron 1: K. Goïnga, Overijssel voor ontdekkers, Zwolle 2003, pag. 70 en 17.
bron 2: foto Cito/Cevo.
bron 3: J. Mooij, Tussen de bedrijven door, Zwolle 1992, pag. 31.
vraag 7: naar: E. Hueting e.a., Naar groter eenheid (NVV), Amsterdam 1982, pag. 22.
vraag 10: naar: M. Hupkes, 'Gero: zilver voor het volk. Zestig jaar lang onontbeerlijk
bestek en meer', in: Antiek & Verzamelkrant, nr. 190 (2003), pag. 16 en 17.
vraag 12: www.caltex.nl/gespics/marshallplan.jpg
vraag 13: naar: J. van der Lans en H. Vuijsje, Lage Landen, Hoge Sprongen, Wormer
1998, pag. 178.
vraag 14: E. Hueting e.a., Naar groter eenheid (NVV), Amsterdam 1982, pag. 317.
vraag 16: E. Hueting e.a., Naar groter eenheid (NVV), Amsterdam 1982, pag. 382.
vraag 20: naar: T. Roep en C. Loerakker, Van nul tot nu, deel 3, de vaderlandse
geschiedenis van 1815 tot 1940, Haarlem 1986, pag. 15.
vraag 23: naar: Het beste van Albert Hahn, Amsterdam 1984, pag. 60.
vraag 27: naar: de Volkskrant, 14-12-2002.
vraag 29: naar: NRC Handelsblad, 15-12-2002.
vraag 30: bewerkt door Cito/Cevo (kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van
de Tweede kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 januari 2003 in kieskring 15
Leiden).
vraag 31: naar: de Volkskrant, 23-10-1990.
vraag 33: bewerkt door Cito/Cevo.
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2006
tijdvak 2

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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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.
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.
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 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.
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.

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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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
Vraag

BEOORDELINGSMODEL

Antwoord

Scores

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

DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND

z

1

B

z

2

C

{

3

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

z

4

C

z

5

B

z

6

C

z

7

B

{

8

maximumscore 2
• bewering 1
• bewering 3

z

9

A

z 10

C

z 11

C

{

maximumscore 2
• gevoel c
• verklaring 2

12

z 13

C

{

maximumscore 1
Dit is de oorzaak.

14
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Vraag

{

15

Antwoord

Scores

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

1
1
1

z 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
• Bij elektrische aandrijving hoort afbeelding d

STAATSINRICHTING VAN NEDERLAND

z 19

B

z 20

B

z 21

A

z 22

C

z 23

A

z 24

B

z 25

B

z 26

B

{

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

27

z 28

C

z 29

C

z 30

A

z 31

C
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Vraag

{

32

Antwoord

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Wanneer gekozen is voor ‘eens’ (één van de volgende):
Æ Nederlanders hebben belastinggeld betaald om (sociale) rechten mogelijk te maken /
nieuwelingen hebben dat niet gedaan.
Æ Vluchtelingen zijn slechts tijdelijk te gast / geen Nederlanders.
Æ Anders maak je het erg aantrekkelijk voor anderen om naar Nederland te komen.
of
Wanneer gekozen is voor ‘oneens’ (één van de volgende)
Æ In de grondwet staat dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen
gelijk behandeld worden.
Æ Vluchtelingen moeten net als Nederlanders behandeld worden, anders hebben ze
minder rechten.

z 33

B

{

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

34

Scores

z 35

D

z 36

D

z 37

B

z 38

C

1
1

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. 199200.
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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Correctievoorschrift VMBO-BB

2005
tijdvak 1

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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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.
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.
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 een 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 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.
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.
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt:
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag
gegeven regels.

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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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
Vraag

BEOORDELINGSMODEL

Antwoord

Scores

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

|

DE KOUDE OORLOG

z

1

B

{

2

maximumscore 2
• nummer 1
• nummer 2

z

3

C

z

4

A

{

5

maximumscore 2
Bij achtergrond a hoort reden 3.
Bij achtergrond b hoort reden 1.
Bij achtergrond c hoort reden 2.

1
1

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

z

6

A

z

7

B

z

8

A

z

9

C

z 10

C

z 11

B
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Vraag

{

12

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Niet gelijk, want de Verenigde Staten konden de wapenwedloop economisch/financieel
volhouden (en de Sovjetunie niet) / er was geen sprake van een plotselinge verarming
van de Verenigde Staten in die jaren (integendeel).
Opmerking
Alleen als na ‘niet gelijk’ een juiste uitleg volgt, mag een scorepunt worden toegekend.

{

{

13

14

z 15
{

16

maximumscore 2
Bij land 1 hoort omschrijving b.
Bij land 2 hoort omschrijving a.
Bij land 3 hoort omschrijving c.
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

2
1
0

maximumscore 2
•
bewering 1
•
bewering 3

1
1

B
maximumscore 1
Bewering 1 is onjuist.
Bewering 2 is juist.
Opmerking
Alleen als beide antwoorden juist zijn, mag een scorepunt worden toegekend.

z 17
{

18

A
maximumscore 2
Bij gebeurtenis 1 hoort
Bij gebeurtenis 2 hoort
Bij gebeurtenis 3 hoort
Bij gebeurtenis 4 hoort

letter
letter
letter
letter

B.
A.
C.
D.

Indien vier antwoorden juist
Indien drie antwoorden juist
Indien geen, één of twee antwoord(en) juist

2
1
0

DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND

z 19

C

z 20

D

z 21

B

{

22

maximumscore 2
•
omschrijving 2
•
omschrijving 4
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Vraag

Antwoord

z 23

C

z 24

A

z 25

D

{

26

Scores

maximumscore 2
Bewering 1 is juist.
Bewering 2 is onjuist.
Bewering 3 is onjuist.
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

z 27
{

28

D
maximumscore 2
•
bewering 1
•
bewering 4

z 29

A

z 30

A

{

31

2
1
0

1
1

maximumscore 2
Bij letter a hoort begrip 2.
Bij letter b hoort begrip 3.
Bij letter c hoort begrip 1.
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

z 32

D

z 33

C

{

34

2
1
0

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Eens, want vrouwen zijn lange tijd achtergesteld geweest / vrouwen zijn in veel banen
nog steeds ondervertegenwoordigd.
of
Oneens, want iedereen moet gelijke kansen hebben dus is het oneerlijk dat vrouwen
worden voorgetrokken.
Opmerking
Alleen als na een keuze een passend argument volgt, mag een scorepunt worden
toegekend.

{

35

maximumscore 2
•
verandering 3
•
verandering 4
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Vraag

{

36

Antwoord

Scores

maximumscore 1
eerst b, dan c en ten slotte a
Opmerking
Er is maar één juiste volgorde.

inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het
programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren.
Zend de gegevens uiterlijk op 8 juni naar de Citogroep.

BRONVERMELDING
vraag 1:
Kroniek van de 20ste eeuw, Amsterdam/Brussel 1986, pag. 546.
vraag 4:
Zwolsche Courant, 12 november 2003.
vraag 6:
F. van Hees, Duitsland weer één, Gorinchem 1991, pag. 9.
vraag 7:
M. Rady, De val van het communisme in Oost-Europa, Harmelen 1997, pag. 19.
vraag 8:
J. Goedhart, De Koude Oorlog, Zutphen 1975, pag. 26.
vraag 9:
F. van Hees, Oost-Europa verandert, Houten 1994, pag. 4.
vraag 10:
Achterzijde van de videobox 'The Hunt for Red October' / K19.
vraag 12:
L. Dalhuisen e.a., Sprekend Verleden, deel 3, Rijswijk 1991, pag. 91.
vraag 15:
Leeuwarder Courant, 12 juli 2003.
vraag 17:
M. Rady, De val van het communisme in Oost-Europa, Harmelen 1997, pag. 65.
vraag 23:
naar: A. Camijn, Een eeuw vol bedrijvigheid. De industrialisatie van Nederland, 18141914, Utrecht 1987, pag. 106.
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vraag 24:
naar: J. Bank e.a., Delta, Nederlands verleden in vogelvlucht. Deel 3, De nieuwste tijd:
1813 tot heden, Groningen 1993, pag. 100.
vraag 25:
L. van Heijningen, Nederland honderd jaar geleden, Rijswijk 1988, pag. 119.
vraag 26:
naar: L. van Heijningen, Nederland honderd jaar geleden, Rijswijk 1988, pag. 148-149.
vraag 28:
naar: D. Walda en W. Boezeman, Vroeger. Hoe onze groot- en overgrootouders
speelden, werkten, dachten, trouwden en kinderen kregen, Utrecht 1981, pag. 49-53.
vraag 29:
J. van der Lans en H. Vuijsje, Lage Landen Hoge Sprongen, Nederland in beweging
1898-1998, Wormer 1998, pag. 109 en 113.
vraag 32:
H. Schmal e.a., Nederland in de twintigste eeuw, Utrecht 1995, pag. 212.
vraag 33:
H. Schmal e.a., Nederland in de twintigste eeuw, Utrecht 1995, pag. 67 .
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2005
tijdvak 2

GESCHIEDENIS 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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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.
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.
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 een 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 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.
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.
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt:
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag
gegeven regels.

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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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
Vraag

BEOORDELINGSMODEL

Antwoord

Scores

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

|

DE KOUDE OORLOG
{

1

maximumscore 1
begrip 3 en 4
Opmerking
Alleen als beide antwoorden juist zijn, mag één scorepunt worden toegekend.

z

2

D

z

3

A

z

4

B

z

5

C

z

6

B

z

7

C

{

8

maximumscore 2
• reden 1
• reden 4

z

9

C

{

10

maximumscore 1
a = niet
b = ook

1
1

Opmerking
Alleen als beide antwoorden juist zijn, mag één scorepunt worden toegekend.

z 11

B
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Vraag

{

{

12

13

Antwoord

Scores

maximumscore 2
• gebeurtenis 1
• gebeurtenis 4

1
1

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
De New York Times heeft gelijk gekregen, want de Verenigde Staten konden de
wapenwedloop economisch/financieel wél volhouden (en de Sovjetunie niet) / er was
geen sprake van een (plotselinge) verarming van de Verenigde Staten in die jaren
(integendeel) / (de economie van) de Sovjetunie (onder Gorbatsjov) bleek (de kosten
van) de wapenwedloop niet vol te houden.
Opmerking
Alleen als na ‘New York Times’ een juiste uitleg volgt, mag één scorepunt worden
toegekend.

{

{

14

15

maximumscore 2
• bewering 3
• bewering 4

1
1

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Indien gekozen voor ‘niet eens’: de inwoners van Oost-Duitsland mochten hun land niet
zonder toestemming verlaten / jonge mensen kregen geen pasje om van het Oosten
naar het Westen te gaan.
of
Indien gekozen voor ‘wel eens’: ze hadden elkaar in een ander communistisch land (of
misschien zelfs in Oost-Duitsland) kunnen ontmoeten (op voorwaarde dat Sophie een
geldig visum en een westers paspoort had gekregen).
Opmerking
Alleen als na ‘wel eens’ of ‘niet eens’ een passende verklaring volgt, mag één scorepunt
worden toegekend.

z 16

C

z 17

A

{

18

maximumscore 1
eerst 2, dan 4, vervolgens 1 en ten slotte 3
Opmerking
Er is maar één juiste volgorde.

z 19
{

20

C
maximumscore 1
Bewering 1 is juist.
Bewering 2 is juist.
Opmerking
Alleen als beide antwoorden juist zijn, mag één scorepunt worden toegekend.

500040-2-634c

4

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

Pagina: 103

Vraag

Antwoord

Scores

DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND

z 21
{

22

|

A
maximumscore 1
Bewering 1 is onjuist.
Bewering 2 is juist.
Opmerking
Alleen als beide antwoorden juist zijn, mag één scorepunt worden toegekend.

z 23

B

z 24

D

z 25

D

{

26

maximumscore 2
omschrijving 1: fabrieksarbeid
omschrijving 2: ambachtelijk werk
omschrijving 3: ambachtelijk werk
omschrijving 4: fabrieksarbeid
Indien vier antwoorden juist
Indien drie antwoorden juist
Indien geen, één of twee antwoorden juist

z 27
{

{

28

29

C
maximumscore 2
• Bij bewering 1 past fragment b
• Bij bewering 2 past fragment c

1
1

maximumscore 2
• verklaring 1
• verklaring 3

1
1

z 30

A

z 31

C

{

32

2
1
0

maximumscore 2
a = beter
b = toe
c = verdween
d = industrie
e = toe
Indien vijf antwoorden juist
Indien drie of vier antwoorden juist
Indien geen, één of twee antwoorden juist

z 33

2
1
0

C
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Vraag

z 34
{

35

z 36

Antwoord

Scores

C
maximumscore 2
• reden 2
• reden 4

1
1

C

{

37

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
Æ Vroeger was er (vrijwel) geen (vervolg)onderwijs voor arme kinderen, terwijl het nu
wel mogelijk is door te leren voor een beroep (met meer aanzien).
Æ Er zijn steeds meer scholen (in steeds meer plaatsen) (bij)gekomen.
Æ De deelname van meisjes aan het onderwijs is toegenomen.
Æ Er zijn vele (nieuwe) mogelijkheden bijgekomen om tweede kans onderwijs te
volgen.

{

38

maximumscore 1
eerst b, dan c en ten slotte a
Opmerking
Er is maar één juiste volgorde.

inzenden scores
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken.

500040-2-634c

6

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

Pagina: 105

BRONVERMELDING
vraag 2: W. Velema, Het aanzien van ons verleden, Utrecht 2000, pag. 257.
vraag 7: Zwolse Courant, 12 november 2003.
vraag 9: http://www.cs.utah.edu/~hatch/images/europe/berlin.buildwall.jpg
vraag 11: Achterzijde van de videobox 'The Hunt for Red October' / K19.
vraag 14:
http://lyricsheaven.topcities.com/survey_d_k_bestanden/Klein_Orkest.htm#over
vraag 15: http://www.biosagenda.nl/index.php?action=film&filmID=7186
vraag 17: http://acro.harvard.edu/GEI/images/RUSSIA/russia_pizzahut_1186x781.jpg
vraag 19: G. Mak, In Europa, Amsterdam 2004, pag. 975.
vraag 21: a: I. Brugmans, Stapvoets voorwaarts, sociale geschiedenis van Nederland in
de negentiende eeuw, Haarlem 1970, pag. 64.
b: L. van Heijningen, Nederland honderd jaar geleden, Rijswijk 1988, pag. 67.
c: L. van Heijningen, Nederland honderd jaar geleden, Rijswijk 1988, pag. 44.
vraag 25: naar: A. Camijn, Een eeuw vol bedrijvigheid. De industrialisatie van Nederland,
1814-1914, Utrecht 1987, pag. 106.
vraag 27: naar: J. Bank e.a., Delta, Nederlands verleden in vogelvlucht. Deel 3, De
nieuwste tijd: 1813 tot heden, Groningen 1993, pag. 100.
vraag 28: naar: D. Walda en W. Boezeman, Vroeger. Hoe onze groot- en
overgrootouders speelden, werkten, dachten, trouwden en kinderen kregen, Utrecht
1981, pag. 49-53.
vraag 30: L. van Heijningen, Nederland honderd jaar geleden, Rijswijk 1988, pag. 119.
vraag 31: K. van Weringh, Albert Hahn, Amsterdam 1983, pag. 146.
vraag 33: bewerkt door Cito/Cevo (naar: J. van der Lans en H. Vuijsje, Lage landen
Hoge sprongen, Nederland in beweging 1898-1998, Wormer 1998, pag. 113).
vraag 34: C. van der Kooij, Sociale geschiedenis van de 20ste eeuw, Houten/Antwerpen
1990, pag. 9.
vraag 36: H. Schmal e.a., Nederland in de twintigste eeuw, Utrecht 1995, pag. 67.
vraag 38: a: L. Bender, Uitvindingen, Antwerpen 2000, pag. 63.
b: Teleac, Nederland in de twintigste eeuw, Utrecht 1995, pag. 199.
c: Teleac, Nederland in de twintigste eeuw, Utrecht 1995, pag. 209.
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2004
tijdvak 1

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB

inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma Wolf of vul de
scores in op de optisch leesbare formulieren.
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep.
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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.
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;
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4

5

6
7

8
9

3

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.
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 een 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 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.
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.
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt:
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd
gezag gegeven regels.

VAKSPECIFIEKE REGELS

Voor dit centraal schriftelijk examen Geschiedenis en staatsinrichting BB kunnen maximaal
50 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.
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4
Vraag

BEOORDELINGSMODEL

Antwoord

Scores

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

SOCIALE ZEKERHEID EN VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND

z

1

A

{

2

maximumscore 2
• e
• f

z

3

C

z

4

B

{

5

maximumscore 1
kortere werkdagen

{

6

maximumscore 2
1 klein
2 veel
3 geen

1
1

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

2
1
0

z

7

C

z

8

B

z

9

B

{

10

maximumscore 1
particuliere

{

11

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
Æ Omdat ze wilden weten of de uitkering wel terecht gegeven werd / nodig was.
Æ Omdat sommige werklozen stiekem/zwart bijverdienden.
Æ Omdat ze wilden controleren of de uitkering niet te hoog was.

z 12
{

13

|

B
maximumscore 2
• in zin b
• in zin c
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Vraag

{

14

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Volksverzekering 1 hoort bij persoon b.
Volksverzekering 2 hoort bij persoon c.
Volksverzekering 3 hoort bij persoon a.
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

z 15
{

16

2
1
0

C
maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
een goed plan:
Æ De uitkeringen kosten de regering (te) veel geld.
Æ Mensen worden meer gestimuleerd/doen beter hun best om werk te zoeken.
Æ Het geld kan beter gebruikt worden voor nog belangrijkere zaken.
of
een slecht plan:
Æ Mensen met een uitkering hebben het geld hard nodig.
Æ De mensen hebben sociale premies betaald / hebben recht op een fatsoenlijke
uitkering.
Æ Er kan beter op andere zaken (defensie, onderwijs, vervoer enz.) worden
bezuinigd.
Opmerking
Alleen als na de keuze ‘goed of slecht plan’ een passend argument genoemd wordt,
mag een scorepunt worden toegekend.

{

17

maximumscore 2
Afbeelding 1 hoort bij periode b.
Afbeelding 2 hoort bij periode c.
Afbeelding 3 hoort bij periode a.
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

z 18

2
1
0

B

|

DE KOUDE OORLOG
{

19

maximumscore 2
a Sovjetunie
b Verenigde Staten
c Sovjetunie
d Verenigde Staten
Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist
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Vraag

{

20

z 21
{

{

22

23

Antwoord

Scores

maximumscore 2
• ster: de Verenigde Staten
• hamer en sikkel: de Sovjetunie

1
1

A

maximumscore 3
• a vier
• b Berlijn
• c oostelijk

1
1
1

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
Churchill zag een verdeling ontstaan tussen:
Æ een oost(elijk) deel en een west(elijk) deel
Æ een communistisch deel en een kapitalistisch deel
Æ een niet vrij (dictatuur) deel en een vrij (democratisch) deel
Æ een Russisch(e) deel/invloedssfeer en een Amerikaans(e) deel/invloedssfeer
Opmerking
Alleen als beide delen juist genoemd zijn, mag een scorepunt worden toegekend.

{

24

maximumscore 1
zin c

{

25

maximumscore 1
kaart 2

{

26

maximumscore 2
Bij a hoort: een blokkade.
Bij b hoort: een luchtbrug naar Berlijn.
Bij c hoort: westelijk.
Bij d hoort: oostelijk.
Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

z 27

C

z 28

B

{

29

z 30
{

31

2
1
0

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
De West-Berlijners scholden de Amerikaanse soldaten uit voor lafaards, omdat ze
Peter Fechter niet hielpen / de grens niet over durfden.
C
maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
Een economische reden om naar het Westen te vluchten was: in het Westen kon je meer
verdienen / waren meer luxeartikelen te koop.
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Vraag

Antwoord

Scores

{

32

maximumscore 1
Foto 2 laat een direct gevolg zien van Chroesjtsjovs besluit.

{

33

maximumscore 1
Gorbatsjov

{

34

maximumscore 2
• uitspraak a
• uitspraak c

1
1

{

35

maximumscore 1
eenheid/samenwerking in Europa / tussen Europese landen

{

36

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
Æ Duitsland is een belangrijke economische / politieke macht in Europa.
Æ Duitsland ligt centraal tussen West- en Oost-Europa.
Æ Duitsland is, bijvoorbeeld wat inwoneraantal betreft, een van de grootste landen
in West- en Midden-Europa.

{

37

maximumscore 2
A hoort bij omschrijving 2.
B hoort bij omschrijving 1.
C hoort bij omschrijving 4.
D hoort bij omschrijving 3.

Periode
Periode
Periode
Periode

Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

z 38

2
1
0

C
VRAAGNUMMER EN BRONVERMELDING
vraag 3: naar: K. van Weringh, Albert Hahn, Amsterdam 1974, pag. 137.
vraag 4: naar: J. Nycolaas, Volkshuisvesting, een bijdrage tot de geschiedenis van
woningbouw en woningbouwbeleid, Nijmegen 1974, pag. 27.
vraag 5: K. van Weringh, Albert Hahn, Amsterdam 1974, pag. 242.
vraag 6: naar: G. Mak, Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis, Amsterdam
2001, pag. 213.
vraag 7: naar: J. Atsma, De geschiedenis van Staatsbosbeheer. Deelrapport
Hardenberg, Hardenberg 1983, pag. 9.
vraag 8: H. Pijfers, Met goed fatsoen, Baarn 2000, pag. 50.
vraag 10: Jan de Wringer (red.), Het leven in de crisisjaren, Amsterdam z.j., pag. 49.
vraag 17: afb.1: M. van Rossem, Een tevreden natie, Baarn 1993, pag. 46.
afb. 2: R. Opland, Het groot Opland boek, Amsterdam 1993, pag. 170.
afb. 3: Colijn in de caricatuur, Baarn z.j., pag. 69.
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vraag 18: naar: Vlaams dagblad "Het laatste nieuws", 20 juli 2002, pag. 19.
vraag 20: A. Manning (red.), Onze jaren 45-70, deel 7, Amsterdam 1972, pag. 203.
vraag 21: a: H. Evans, The American century, New York 1998, pag. 345.
b: T. Vaccaro, Entering Germany 1944-1949, Keulen 2001, pag. 318.
c: T. Vaccaro, Entering Germany 1944-1949, Keulen 2001, pag. 8-9.
vraag 23: naar: M. Fogteloo (red.), ‘I have a dream’, belangrijke en bijzondere
redevoeringen uit de wereldgeschiedenis, Utrecht 1998, pag. 339-340.
vraag 25: bewerkt door Cito/Cevo.
vraag 27: F. Behrendt, Hebt u Marx nog gezien? Het gezicht van het Stalinisme in
80 politieke prenten, Den Haag 1977, pag. 97.
vraag 28: M. Beschloss, De koudste jaren, de wereld op de rand van de afgrond,
Utrecht 1991, pag. 256-257.
vraag 29: naar: H. Evans, The American century, New York 1998, pag. 489.
vraag 32 : tekst en foto 1: naar: W. von Albert (red.), 50 Jahre Deutsche Geschichte
vom Wiederaufbau bis heute, Bergisch Gladbach 1996, pag. 135 en 82.
foto 2: T. Vaccaro, Entering Germany 1944-1949, Keulen 2001, pag. 155.
foto 3: A. Manning, Onze Jaren 1945-1970, deel 59, Amsterdam 1972, pag. 1876.
vraag 33: naar: M. Fogteloo (red.), ‘I have a dream’, belangrijke en bijzondere
redevoeringen uit de wereldgeschiedenis, Utrecht 1998, pag. 558-559.
vraag 35: naar: W. von Abert (red.), 50 Jahre Deutsche Geschichte vom
Wiederaufbau bis heute, Bergisch Gladbach 1996, pag. 144.
vraag 37: bewerkt door Cito/Cevo.
vraag 38: naar: NRC Handelsblad, 21-11-2002.
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2004
tijdvak 2

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB

inzenden scores
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken.
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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.
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;
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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.
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 een 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 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.
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.
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt:
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd
gezag gegeven regels.

VAKSPECIFIEKE REGELS

Voor dit centraal schriftelijk examen Geschiedenis en staatsinrichting BB kunnen maximaal
48 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.
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4
Vraag

BEOORDELINGSMODEL

Antwoord

Scores

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

SOCIALE ZEKERHEID EN DE VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND
{

1

|

maximumscore 2
1 onveilig
2 wel
3 ongezond
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

2
1
0

z

2

A

z

3

C

{

4

maximumscore 2
• Bij afbeelding a probeerden arbeiders hun situatie te verbeteren door middel van
stakingen
• Bij afbeelding b probeerden arbeiders hun situatie te verbeteren door algemeen
kiesrecht te eisen (door middel van demonstraties)

z

5

B

{

6

maximumscore 2
• Mening 4 past bij herinnering a
• Mening 1 past bij herinnering b

1
1

1
1

z

7

A

z

8

B

{

9

maximumscore 1
Niet gelukt, want uit de bron blijkt dat de werkloosheid in de periode 1931-1937 is
gestegen.
Opmerking
Alleen indien na ‘niet gelukt’ een juiste uitleg volgt, mag een scorepunt worden
toegekend.

z 10

A

z 11

B

{

12

maximumscore 1
• Uitspraak 1 is juist
• Uitspraak 2 is juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

400030-2-634c

1
0

4

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

Pagina: 118

Vraag

Antwoord

Scores

{

13

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
Æ de stijging van het aantal werklozen
Æ de stijging van het aantal arbeidsongeschikten
Æ de stijging van het aantal mensen dat een uitkering aanvraagt

{

14

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
Æ omdat deze jongeren nog thuis woonden en dus niet financieel onafhankelijk waren
Æ omdat deze jongeren financieel door hun ouders konden worden geholpen

{

15

maximumscore 2
1 steeg
2 meer
3 niet
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

{

16

2
1
0

maximumscore 1
eerst hoofdstuk 1, dan hoofdstuk 4, daarna hoofdstuk 3 en ten slotte hoofdstuk 2
Opmerking
Er is slechts één juiste volgorde.

{

17

maximumscore 3
Bij titel 1 hoort afbeelding
Bij titel 2 hoort afbeelding
Bij titel 3 hoort afbeelding
Bij titel 4 hoort afbeelding
Indien
Indien
Indien
Indien

b.
c.
d.
a.

vier antwoorden juist
drie antwoorden juist
twee antwoorden juist
geen of één antwoord juist

3
2
1
0

|

DE KOUDE OORLOG
{

18

z 19
{

20

maximumscore 2
• de Sovjetunie (Rusland)
• de Verenigde Staten (Amerika)

1
1

C
maximumscore 1
Uitspraak 1 is onjuist
Uitspraak 2 is juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist
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Vraag

{

21

Antwoord

Scores

maximumscore 2
• Sovjetunie (Rusland)
• Groot-Brittannië (Engeland)
• Frankrijk
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

z 22
{

23

z 24

2
1
0

B
maximumscore 2
• bij 1: ijzeren gordijn
• bij 2: communistische

1
1

B

{

25

maximumscore 1
daalde

{

26

maximumscore 2
1 Gorbatsjov
2 hervorming
3 openheid
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

z 27

A

z 28

C

{

29

2
1
0

maximumscore 1
D en R (dus: DDR)
Opmerking
Alleen als beide letters de juiste combinatie DDR opleveren, mag één scorepunt worden
toegekend.

{

{

30

31

maximumscore 2
• Bij afbeelding a hoort gebeurtenis 1
• Bij afbeelding b hoort gebeurtenis 2

1
1

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
Æ Duitsland heeft zich sterk gemaakt voor de invoering van de euro.
Æ Duitsland is voorstander van uitbreiding van de EU met nieuwe lidstaten.
Æ Duitsland speelt een actieve rol in de NAVO.
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Vraag

{

32

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 kapitalisme
2 communisme
3 communisme
4 kapitalisme
Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien geen of één antwoord juist

z 33

C

z 34

D

{

35

2
1
0

maximumscore 1
eerst b, dan c en ten slotte a.
Opmerking
Er is slechts één juiste volgorde.

{

36

maximumscore 1
na

VRAAGNUMMER EN BRONVERMELDING
vraag 1:
naar: J. Vleggeert, Kinderarbeid in de 19e eeuw, Bussum 1967, pag. 24.
vraag 3:
naar: Th. Wouters, Van bedeling naar verheffing, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg
1968, pag. 131.
vraag 4:
Th. Roep en C. Loerakker, Van nul tot nu, deel 3, Haarlem 1986, pag. 26 en 25.
vraag 5:
naar: A. Manning (red.), Nederland rond 1900, Amsterdam 1993, pag. 34.
vraag 6:
tekst 1: naar: J. Sniekers (red.), De Verzorgingsstaat, Een kwestie van politieke wil,
pag. 15.
tekst 2: idem, pag. 3 (toets hoofdstuk 3 en 4).
vraag 7:
naar: J. v.d. Lans en H. Vuijsje, Lage landen, Hoge sprongen, Wormer 1998, pag. 131.
vraag 8:
J. v.d. Lans en H. Vuijsje, Lage landen, Hoge sprongen, Wormer 1998, pag. 130.
vraag 9:
H. v. Hulst e.a., Het rode vaandel volgen wij, Den Haag 1969, pag. 74.
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vraag 10:
naar: J. Sniekers (red.), De Verzorgingsstaat, Een kwestie van politieke wil, pag. 4 (hoofdstuk 3 en
4).
vraag 11:
K. Ribbens, Verleden tijd, Nederland tijdens de wederopbouw, Weesp 1992, pag. 127.
vraag 12:
J. v.d. Lans en H. Vuijsje, Lage landen, Hoge sprongen, Wormer 1998, pag. 64.
vraag 17:
(a) Winkler Prins, Geschiedenis der Nederlanden, deel 3, Amsterdam - Brussel 1977, pag. 258.
(b) M. van Doorn e.a., Den Haag zoals het was, Zwolle 1992-1993, pag. 349.
(c) K. van Dijk en E. Oudenhoven, Gamma geschiedenis voor de bovenbouw, themaboek 4-5H,
Den Bosch 1987, pag. 159.
(d) H. Bas en K. van de Heuvel, Nederland in de twintigste eeuw, Utrecht 1995,
pag. 123.
vraag 19:
Hergé, Kuifje in het land van de Sovjets, Brussel 1999, pag. 78.
vraag 21:
T. Vaccaro, Entering Germany, Keulen 2001, pag. 62.
vraag 22:
naar: A. Zhdanov, 'Report on the International Situation to the Cominform, September 22, 1947' (in:
The International Situation and Soviet Foreign Policy: Key reports by Soviet Leaders from the
Revolution to the Present, ed. by Myron Rush, 1970),
pag. 124-139.
vraag 23:
naar: M. Fogteloo, I have a dream, belangrijke en bijzondere redevoeringen uit de
wereldgeschiedenis, Utrecht 1998, pag. 339-340.
vraag 24:
tekst naar: P. Opitz (red.), De Kroniek van onze eeuw 1950-1959, Utrecht 1998, pag. 54-55.
afb.: N. Kelly, De val van de Berlijnse Muur, Harmelen 2001, pag. 14.
vraag 28:
naar: G. Mak en R. van Stipriaan, Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis, Amsterdam 1999, pag.
305.
vraag 29:
H. van Bree (red.), Het aanzien van 1989, Utrecht 1990, pag. 155.
vraag 30:
N. Kelly, De val van de Berlijnse Muur, Harmelen 2001, pag. 21.
vraag 35:
afb. a, b en c: N. Kelly, De val van de Berlijns Muur, Harmelen 2001, pag. 25, 13 en 16.
vraag 36:
H. van Bree (red.), Het aanzien van 1989, Utrecht 1990, pag. 172.
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Correctievoorschrift examen VMBO-BB

2003
tijdvak 1

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB

Inzenden scores
Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of
verwerk de scores in het programma Wolf.
Zend de gegevens uiterlijk 28 mei naar de Citogroep.
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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.
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 een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
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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.
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 een antwoord gegeven is, worden eveneens geen
scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een 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 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.
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.
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte
en de gemengde leerweg en voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in
het jaar 2003 en mogelijk latere jaren:
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd
gezag gegeven regels.

VAKSPECIFIEKE REGELS

Voor dit centraal schriftelijk examen Geschiedenis en staatsinrichting BB kunnen maximaal
51 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.
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4
Vraag

BEOORDELINGSMODEL

Antwoord

Scores

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

DE KOLONIALE RELATIE INDONESIË - NEDERLAND
{

1

maximumscore 1
Æ kolonie

{

2

maximumscore 1
Æ Nederlands-Indië

z

3

C

z

4

B

{

5

maximumscore 2
• Uitspraak a is juist
• Uitspraak b is onjuist

z

6

C

{

7

maximumscore 1
Æ niet

z

8

B

z

9

B

{

10

maximumscore 2
• zin 1: oorzaak
• zin 2: gevolg

{

11

maximumscore 1
Æ afbeelding b

z

12

A

z

13

B

{

14

maximumscore 3
• Bij begrip 1 hoort omschrijving c
• Bij begrip 2 hoort omschrijving a
• Bij begrip 3 hoort omschrijving b

{

15

maximumscore 1
Æ juist

{

16

maximumscore 1
Æ Japan

{

17

maximumscore 2
• uitspraak a: nadeel
• uitspraak b: voordeel
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Vraag

{

Antwoord

18

Scores

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord:
Æ Wel, omdat het gezag van de Nederlanders weer hersteld moest worden /
Soekarno was een opstandeling/(land)verrader.
óf:
Æ Niet, omdat Indonesië recht had op onafhankelijkheid / er een einde moest
komen aan het Nederlandse kolonialisme.
opmerking
Alleen als na een juiste keuze een juiste uitleg volgt, mag een scorepunt worden
toegekend.

{

19

maximumscore 1
Æ Bij een Indonesische nationalist hoort uitspraak a.

{

20

maximumscore 1
Æ Bij een Nederlander in een Japans gevangenkamp hoort uitspraak c.

{

21

maximumscore 1
Æ eerst c, daarna b en als laatste a
opmerking
Er is maar één juiste volgorde.

SOCIALE ZEKERHEID EN VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND
{

22

maximumscore 2
• groep a
• groep c

|
1
1

z

23

B

{

24

maximumscore 1
Æ Het probleem is de slechte woonsituatie / de slechte woningen / woningen die
onbewoonbaar werden verklaard / daklozen.

{

25

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord:
De situatie op de foto is een
Æ gevolg, omdat de Woningwet ervoor zorgde dat slechte woningen niet langer
gebruikt mochten worden.
óf:
Æ oorzaak, omdat vanwege slechte woonomstandigheden een Woningwet
noodzakelijk werd geacht.
opmerking
Alleen als na een keuze een juist argument volgt, mag een scorepunt worden
toegekend.

z

26

C

z

27

C

{

28

maximumscore 1
Soort hulp die de vrouw kreeg vóórdat ze ‘verraden’ werd:
Æ De overheid gaf een uitkering / ƒ 9,50 per week steun aan deze vrouw.
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Vraag

Antwoord

Scores

{

29

maximumscore 1
Æ De vrouw kreeg toch te maken met een strafregeling, omdat ze zwart werkte /
stiekem wat bijverdiende / de bijverdienste niet opgaf.

{

30

maximumscore 2
%

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1930

1936

jaar

opmerking
Alleen bij een volledig juiste lijn, waarbij alle gegevens juist zijn ingetekend, mogen
twee scorepunten worden toegekend.
Als één of twee gegevens niet volledig juist zijn ingetekend, bij een stijgend verloop
van de lijn (met twee knikken), mag één scorepunt worden toegekend.
{

31

maximumscore 1
Æ Niet gelukt, want uit de tabel blijkt dat de werkloosheidspercentages blijven
stijgen.
opmerking
Alleen als na een juiste keuze een juiste verklaring volgt, mag een scorepunt
worden toegekend.

z

32

C

z

33

A

{

34

maximumscore 2
• Uitspraak a is onjuist
• Uitspraak b is juist

z

35

B

{

36

maximumscore 1
Æ eerst c, daarna b en als laatste a

1
1

opmerking
Er is maar één juiste volgorde.
z

37

B
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Vraag

{

{

38

39

Antwoord

Scores

maximumscore 2
• zin a veel
• zin b te weinig

1
1

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord:
Æ Goed, omdat de sociale voorzieningen onbetaalbaar waren geworden.
óf:
Æ Goed, omdat er mensen waren die misbruik maakten van de voorzieningen.
óf:
Æ Slecht, omdat de sociale voorzieningen minder werden.
óf:
Æ Slecht, omdat mensen met een uitkering het geld hard nodig hadden.
opmerking
Alleen als na goed of slecht een juiste verklaring volgt, mag een scorepunt worden
toegekend.

{

40

maximumscore 3
• Bij begrip 1 hoort omschrijving b
• Bij begrip 2 hoort omschrijving c
• Bij begrip 3 hoort omschrijving a

VRAAGNUMMER EN BRONVERMELDING

1
1
1

|

vraag 7:
Bewerkt door Cito/Cevo.
vraag 11:
Afbeelding a: Oost-Indiëvaarders bereiken Bantam op 22 juni 1596, een schoolplaat
naar een litho van A.J. Groenewegen, afkomstig uit de Atlas van Stolk, Rotterdam.
Afbeelding b: P. Heijboer, Klamboe, Klewangs, Klapperbomen, Houten 1987,
pag. 160.
vraag 12:
Bewerkt naar: Vrij Nederland, 4 mei 1963.
vraag 16:
Bewerkt naar: A. Rhodes, Geïllustreerde geschiedenis van de propaganda in de
Tweede Wereldoorlog, Alphen a/d Rijn 1993, pag. 277.
vraag 19 en 20:
Uitspraak a bewerkt naar: M. Fogtelo (red.), I have a dream, belangrijke en
bijzondere redevoeringen uit de wereldgeschiedenis, Utrecht 1998, pag. 303.
Uitspraak b bewerkt naar: E. Vanvugt, Bloed aan de klomp: de eerste Nederlandse
schandaalkroniek, Nederlandse schurken in het buitenland, Hilversum 1989,
pag. 48.
Uitspraak c bewerkt naar: M. Heijmans-van Bruggen (sam.), De Japanse bezetting
in dagboeken, vrouwenkamp Ambarawa 6, Amsterdam 2001, pag. 156.
vraag 21:
Afbeelding a: Th. Roep en C. Loerakker, Van nul tot nu, deel 4, de vaderlandse
geschiedenis vanaf 1940, Haarlem 1987, pag. 17.
Afbeelding b: idem, pag. 16.
Afbeelding c: idem, deel 3, pag. 13.
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Vraag

Antwoord

Scores

vraag 24:
J.Th.M. Bank, J.J. Huizinga en J.T. Minderaa, Delta deel 3, Nederlands verleden in
vogelvlucht, Groningen 1993, pag. 128.
vraag 26:
J.Th.M. Bank, J.J. Huizinga en J.T. Minderaa, Delta deel 3. Nederlands verleden in
vogelvlucht, Groningen 1993, pag. 163.
vraag 28 en 29:
Bewerkt naar: De verzorgingsstaat: een kwestie van politieke wil? Lespakket SLO
2e druk, Enschede 1994, pag. 14.
vraag 30 en 31:
J.L. van Zanden, Een klein land in de twintigste eeuw, Economische geschiedenis
van Nederland 1914-1995, Utrecht 1997, pag. 152.
vraag 32:
J.W. van Balen, Het werkende land, Den Haag 1936, pag. 106/107.
vraag 33:
Winkler Prins Geschiedenis der Nederlanden, deel 3, Amsterdam 1977, pag. 258.
vraag 37:
D. Blok (red.), Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 15, Bussum 1982,
pag. 165.
vraag 38:
De verzorgingsstaat: een kwestie van politieke wil? Lespakket SLO 2e druk,
Enschede 1994, pag. 24.

300005-634c*
300005-634c

8

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

Pagina: 130

