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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. 

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

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

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

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

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

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
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. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Geschiedenis en staatsinrichting KB en Geschiedenis en 
staatsinrichting VBO-MAVO-C kunnen maximaal 54 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 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
SOCIALE ZEKERHEID EN VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND || 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• argumenten van voorstanders van kinderarbeid (één van de volgende): 1 

 Kinderen zijn goedkope arbeidskrachten. 
 Kinderen kunnen het geringe gezinsinkomen aanvullen / het gezin lijdt minder 

armoede. 
 Kinderen kunnen het fijne handwerk verrichten dat door volwassenen niet gedaan 

kan worden. 
 Het is gezond om op jonge leeftijd lichamelijke arbeid te verrichten. 

 
• argumenten van tegenstanders van kinderarbeid (één van de volgende): 1 

 Het werk in fabrieken is ongezond/riskant/vermoeiend voor kinderen. 
 Kinderarbeid zou niet nodig moeten zijn om het inkomen van volwassenen aan te 

vullen. 
 Kinderen hebben recht op onderwijs. 
 De werktijden zijn te lang. 

 
 3 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Omdat deze wet gemaakt werd om de sociaal zwakkeren/kinderen in de samenleving te 
beschermen/te (onder)steunen. 
 

 4 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken: 

 de arbeiders zijn geboeid / worden met de zweep geslagen 1 
 de fabrieksdirecteur kijkt tevreden/met een grijns/handenwrijvend toe 1 

 
 5 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Bron 2 is wel kenmerkend, omdat de slechte huisvesting van de arbeiders/de armen 

hierop te zien is 1 
 
• Bron 3 is niet kenmerkend, omdat deze situatie niet kenmerkend is voor een arm 

gezin, maar voor een rijk gezin 
of 
• Bron 3 is wel kenmerkend, omdat het rijke gezin juist de tegenstelling weergeeft met 

de arbeiders/de armen (en is als zodanig kenmerkend voor de sociale kwestie)  1 
 
Opmerking 
Alleen als na een keuze een juiste uitleg volgt, mag een scorepunt worden toegekend. 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 6 maximumscore 2 
1 vóór 
2 werknemers 
3 sociaal-democraten 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien geen of één antwoord juist 0 
 

 7 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken: 
In bron 6, omdat de arbeider de rijke man/politiek leider/liberaal bij de keel grijpt / in 
actie komt om zijn eisen kracht bij te zetten / groter is afgebeeld dankzij de macht die hij 
via de stembus heeft verkregen. 
 
Opmerking 
Alleen als na bron 6 een juiste verklaring volgt, mag een scorepunt worden toegekend. 
 

 8 A 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• bron 9: kenmerkend voor de jaren dertig, omdat werklozen moesten stempelen / in 

de rij moesten staan/wachten  1 
• bron 10: kenmerkend voor de jaren dertig, omdat werklozen aan werk geholpen 

werden om de arbeidsmoraal hoog te houden / ze niet in ledigheid zouden vervallen 
/ ze zich niet zouden vervelen / er geen verloedering zou plaatsvinden / ze het 
werken niet zouden verleren / moedeloosheid tegengegaan zou worden 1 

 
 10 D  

 
 11 B 

 
 12 maximumscore 2 

1, 3 en 6 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien geen of één antwoord juist 0 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 2 
1 het aantal werklozen 
2 gevolg 
3 niet 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien geen of één antwoord juist 0 
 

 15 B 
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De conclusie is niet juist, want (één van de volgende): 

 de bron geeft geen informatie over de periode vóór 1947. 
 daarvóór waren er al sociale wetten (zoals de steunverlening aan werklozen/ 

werktijdenwetten/woningwet/ziektewet, enz.). 
 
Opmerking 
Alleen als na ‘niet juist’ een juiste verklaring volgt, mag een scorepunt worden 
toegekend. 
 

 17 A 
 

 18 maximumscore 1 
Onderschrift b past bij periode 4. 
 
Opmerking 
Alleen als de combinatie juist is, mag een scorepunt worden toegekend.  
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• mogelijk nadelig gevolg voor werkenden (één van de volgende): 1 

 Zij moeten meer belasting/premies gaan betalen (om de uitkeringen te financieren). 
 Zij moeten langer werken / de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd. 

   
• mogelijk nadelig gevolg voor uitkeringsgerechtigden (één van de volgende): 1  

 Zij gaan er in inkomen op achteruit. 
 Zij verliezen hun sociale contacten/afleiding. 
 Zij krijgen nog meer het gevoel te worden afgedankt/nutteloos te zijn. 

 
DE KOUDE OORLOG || 
 

 20 maximumscore 2 
• bewering 1 1 
• bewering 5 1 
 

 21 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende): 
• Afspraak 2; bijdrage aan Koude Oorlog: de vier bezettingszones werden toegewezen 

aan drie westerse landen en één communistisch land. 
• Afspraak 3; bijdrage aan Koude Oorlog: in Oost-Europese landen werden geen vrije 

verkiezingen gehouden. 
• Afspraak 4; bijdrage aan Koude Oorlog: de communistische Sovjetunie lijfde een 

stuk land in (als compensatie van geleden oorlogsleed) van een voormalig niet-
communistisch land. 

 
per afspraak 1 
 
Opmerking 
Alleen als na een keuze een juiste uitleg volgt, mag een scorepunt worden toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores

 22 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken: 
De Verenigde Staten gaven deze steun om te voorkomen dat West-Europa 
communistisch zou worden / als steun aan West-Europese landen in de strijd tegen het 
communisme / om zo volgzame bondgenoten te krijgen. 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende): 

 Zonder Europees afzetgebied zou de Amerikaanse economie schade lijden. 
 Door de economische samenwerking/investeringen zouden de Verenigde Staten er 

zelf van profiteren. 
 

 24 B 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• Oost-Duits onderschrift (één van de volgende): 1 

 ‘een verrader op de vlucht’ 
 ‘een kapitalistische spion rent voor zijn leven’ 

 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• West-Duits onderschrift (één van de volgende): 1 

 ‘de vlucht naar een beter bestaan’ 
 ‘een keuze voor de vrijheid’ 

 
Opmerking 
Alleen als het onderschrift een directe relatie laat zien met de Koude Oorlog en/of de 
toenmalige politieke tegenstellingen in of met betrekking tot Berlijn, mag een scorepunt 
worden toegekend. 
 

 26 A 
 

 27 D 
 

 28 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken: 
• Het begrip perestrojka past bij de bron, omdat in de bron staat dat de economie 

ingrijpend veranderd moest worden (perestrojka betekent ‘hervorming’) 1 
• Het begrip glasnost past bij de bron, omdat in de bron staat dat er in alle vrijheid 

discussies en toespraken plaatsvonden (glasnost betekent ‘openheid’) 1 
 

 29 maximumscore 2 
• onderschrift 2 1 
• onderschrift 4 1 
 

 30 C 
 

 31 D 
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Vraag Antwoord Scores

 32 maximumscore 2 
Bijschrift 1 hoort bij bron 26. 
Bijschrift 2 hoort bij bron 25. 
Bijschrift 3 hoort bij bron 28. 
Bijschrift 4 hoort bij bron 27. 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien twee of drie antwoorden juist 1 
Indien geen of één antwoord juist 0 
 

 33 maximumscore 1 
eerst bron 28, dan 27, vervolgens 25 en ten slotte 26 
 
Opmerking 
Alleen een volledig juiste volgorde levert een scorepunt op. 
 

 34 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Bron 30 past niet bij de tekst, want uit de aanwezigheid van de tanks blijkt dat er een 

gespannen situatie is / het niet mogelijk is om de grens tussen Oost en West-Berlijn 
vrij te passeren 1 

• Bron 31 past wel bij de tekst, want de Muur is geen belemmering meer voor vrij 
verkeer tussen Oost en West 1 

 
Opmerking 
Alleen als na een juiste keuze een juiste verklaring volgt, mag een scorepunt worden 
toegekend. 
 

 35 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Argument in West-Europa: de politiek van Gorbatsjov zorgde voor een einde van de 

Koude Oorlog 1 
• Argument in de Sovjetunie: Gorbatsjov was niet in staat geweest om de economie in 

de Sovjetunie te verbeteren 1 
 

 36 maximumscore 1 
eerst bron 34, dan 32 en ten slotte 33 
 
Opmerking 
Alleen een volledig juiste volgorde levert een scorepunt op. 
 

 37 B 
 

 38 A 
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