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 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB 
 
 

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. 

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

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

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 scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

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

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

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

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

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

 
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. 
 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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 60 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 
 
 

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

Staatsinrichting van Nederland 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De leden van de Tweede Kamer werden (vanaf 1848) door middel van het 
censuskiesrecht gekozen / door rijke (mannelijke) burgers (in plaats van 
getrapt via de Provinciale Staten) / rechtstreeks gekozen / via verkiezingen 
in districten. 
 

 2 maximumscore 1 
(Wilhelmina) Drucker 
 

 3 B 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Onderdeel uit de foto (één van de volgende) 1 

− De mijnwerkers werken in een vieze/onhygiënische ruimte / zien er 
zwart uit/zitten helemaal onder het steenkolengruis. 

− De mijnwerkers werken in een nauwelijks verlichte ruimte. 
− De mijnwerkers werken in een onveilige/slecht gestutte ruimte. 

• kan gebruikt worden door socialisten, omdat zij als belangrijke 
doelstelling hebben de werkomstandigheden (van arbeiders) te 
verbeteren / te laten zien hoe slecht de werkomstandigheden voor 
arbeiders zijn 1 

 
 6 maximumscore 2 

1: wel 
2: RKSP  
3: Herman Schaepman 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 7 maximumscore 1 
verzuiling 
 

 8 C 

Vraag Antwoord Scores
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 9 maximumscore 1 
Het grondrecht is vrijheid van meningsuiting/vereniging/vergadering / het 
recht om te demonstreren / te betogen. 
Dat is een klassiek grondrecht. 
 
Opmerking 
Alleen als na het noemen van het juiste grondrecht een juiste keuze wordt 
gemaakt, mag 1 scorepunt worden toegekend. 
 

 10 C 
 

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

 12 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de Tweede Kamer het voorstel 
aanneemt/goedkeurt. 
 

 13 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het totaal aantal (geldig uitgebrachte) 
stemmen moet worden gedeeld door het (totaal) aantal zetels/150. 
 

 14 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de officier van justitie de verdachte 
aanklaagt / een straf tegen de verdachte eist. 
 

 15 maximumscore 2 
• sollicitant: het recht op vrijheid van godsdienst 1 
• de gemeente: het recht op gelijke behandeling / het verbod op 

discriminatie 1 
 

 16 F 
 

 17 A 
 
 

Historisch overzicht vanaf 1900 
 

 18 A 
 

 19 maximumscore 1 
afbeelding 2 
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 20 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Bij afbeelding 1 past omschrijving c (= neutraliteit), omdat de man 

(Nederland) geen keuze maakt tussen de landen / van alle landen 
spullen gebruikt 1 

• Bij afbeelding 2 past omschrijving d (= opvang van Belgische 
vluchtelingen), omdat verwezen wordt naar 'goede Hollandse mensen 
die moeder en ons uit de nood helpen' 1 

 
Opmerking 
Alleen als na een juiste letter een juiste toelichting volgt, mag 1 scorepunt 
worden toegekend. 
 

 21 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de bewering juist is, want Hitler beloofde 
werk/inkomen (waardoor veel werklozen en arbeiders (de partij van) Hitler 
gingen steunen tijdens de economische crisis) / in tijden van crises 
stemmen meer mensen op partijen met extreme standpunten/beloften. 
 
Opmerking 
Alleen als na 'juist' een juiste verklaring volgt, mag 1 scorepunt worden 
toegekend. 
 

 22 A 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Hitler heeft de democratie gebruikt om met zijn partij mee te doen aan 

de verkiezingen / volksvertegenwoordigers in het parlement te krijgen / 
zijn voorstel in het parlement goed te laten keuren 1 

• Hitler heeft de democratie afgeschaft door (zichzelf de macht te geven) 
eenzijdig de grondwet te wijzigen/wetten in te voeren (zonder 
goedkeuring van het parlement) / zich niet meer aan de grondwet te 
houden / het parlement buitenspel te zetten 1 

 
 24 D 

 
 25 maximumscore 2 

1: Colijn 
2: verplicht stempelen 
3: een lager salaris 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
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 26 A 
 

 27 A 
 

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

 29 maximumscore 2 
Bij afbeelding 1 past begrip a (= collaboratie). 
Bij afbeelding 2 past begrip c (= hongerwinter). 
Bij afbeelding 3 past begrip e (= verzet). 
Bij afbeelding 4 past begrip d (= razzia). 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 30 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• betrouwbare informatie, omdat dit een ooggetuigenverslag / een 

tijdgenoot / een (primaire) bron (dagboek) is uit 1943 1 
• niet genoeg, omdat de bron slechts het verslag/de weergave van één 

persoon is / het slechts één bron betreft 1 
 

 31 D 
 

 32 maximumscore 1 
Het hoofdstuk over D-Day komt direct na hoofdstuk 4. 
 

 33 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de Verenigde Staten en de Sovjetunie 
voor de buitenwereld willen laten zien dat ze samenwerken/bondgenoten 
zijn (om nazi-Duitsland te verslaan)/dat ze samen nazi-Duitsland hebben 
verslagen. 
 

 34 A 
 

 35 maximumscore 3 
• Het couplet gaat over communisme 1 
• voordeel: iedereen heeft werk 1 
• nadeel: dictatuur / geen vrijheid van meningsuiting / 

omringd/afgesloten door een muur / iemand die afwijkende 
standpunten heeft, wordt voor 'gek' verklaard 1  
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 36 C 
 

 37 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• 1984: niet, omdat de Muur er nog stond (en vrij reizen tussen Oost- en 

West-Berlijn dus niet mogelijk was) 1 
• 1989: wel, omdat de Muur is gevallen (dat is te zien aan het 

enthousiasme van de toeschouwers) 1 
• 1994: niet, omdat reizen tussen Oost- en West-Berlijn een normale 

zaak was geworden/niet leidde tot het enthousiasme zoals dat op de 
foto te zien is / Oost-Duitsland niet meer bestond 1 

 
Opmerking 
Alleen als na een juiste keuze een juiste verklaring volgt, mag 1 scorepunt 
worden toegekend. 
 

 38 maximumscore 3 
Afbeelding 1 hoort bij periode G (= 1960-1970). 
Afbeelding 2 hoort bij periode D (= 1930-1940). 
Afbeelding 3 hoort bij periode E (= 1940-1950). 
Afbeelding 4 hoort bij periode B (= 1910-1920). 
Afbeelding 5 hoort bij periode I (= 1980-1990). 
 
indien vijf antwoorden juist 3 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 39 D 
 

 40 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• optimisme in 1989: het uiteenvallen van het Oostblok/het verdwijnen 

van het communisme in het Oostblok leidde tot het einde van de Koude 
Oorlog/de val van de Berlijnse Muur / de gedachte dat er voortaan 
vrijheid zou zijn 1 

• vermindering van het optimisme sinds 2001: de aanslagen in de 
Verenigde Staten (op 11 september 2001) hebben geleid tot een 
wereldwijde strijd tegen het terrorisme / angst en onzekerheid / 
economische crisis 1 

 
 41 D 
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 42 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• traditioneel beeld: molen / tulpen / klompen / klederdracht / 'Frau 

Antje'/Nederlands kaasmeisje 1 
• modern beeld: drugs / blowen / spuiten / gif op groente / industriële 

vervuiling / bierblikje 1 
 

 43 maximumscore 1 
afbeelding 1: geen gevolgen 
afbeelding 2: wel gevolgen 
 
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 24 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 naar: http://www.vno-ncw.nl 
bron 2 (zonder auteur) Nederland in de 20ste eeuw (deel 1: 1900-1930), Hoogeveen 2004,  

pag. 145. 
bron 3 naar: http://www.goudsecanon.nl/31/1920/Verzuiling-in-de-sport/ 
bron 4  naar: P. Jongeling, Veertien jaar in de Tweede Kamer, Amsterdam 1977, pag. 5 en 6. 
bron 5 Historisch Nieuwsblad, april 2008, nummer 3, pag. 46. 
bron 6 naar: Nederlands Dagblad, 22 augustus 2008. 
bron 7 afbeelding 1 en 2: G. Punicher, Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw, 

Amsterdam 1984, pag. 318 en 222. 
afbeelding 3: Historisch Nieuwsblad, juni 2006, nummer 5. 

bron 8 afbeelding 1: H.L. Wesseling,Verdeel en Heers, Amsterdam 1992, pag. 1. 
afbeelding 2: Bosatlas van de Wereldgeschiedenis, Groningen 1984, pag. 69. 
afbeelding 3: M. Arnold-Forster, De wereld in oorlog, Amsterdam 1974, pag. 8. 
afbeelding 4: http://www.abendblatt.de/hamburg/article151548/Weltwirtschaftskrise-Als-
Hamburg-die-Hoffnung-verlor.html 

bron 9 afbeelding 1: naar: P. van den Hanenberg en H. Scholten, De bokken en de schapen, 
Amsterdam 2001, pag. 53. 
afbeelding 2: naar: H. van Lith, Ik denk altijd aan jou. Prentbriefkaarten tussen front en 
thuisfront 1914-1918, Zaltbommel 2006, pag. 46. 

bron 10 H. van Capelle en A.P. van de Bovenkamp, Het Adelaarsnest, Soest 2007, pag. 124. 
bron 11 A. Bullock, Hitler. Leven en ondergang van een tiran, Amsterdam 1983, pag. 199. 
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bron 12 kaart 1: naar: Bosatlas van de Wereldgeschiedenis, Groningen 1997, pag. 28. 
kaart 2: naar: Bosatlas van de Wereldgeschiedenis, Groningen 1997, pag. 24. 
kaart 3: naar: Bosatlas van de Geschiedeniscanon, Groningen 2008, pag. 54A. 

bron 13 naar: American Heritage Magazine & United Press International (red.), Churchill, man van 
de eeuw: overzicht van zijn leven, Haarlem 1965, pag. 91. 

bron 14 afbeelding 1 t/m 4: R. Kok en E. Somers (red.), Nederland en de Tweede Wereldoorlog, 
Zwolle 1990, pag. 245, 129, 301 en 1085. 

bron 15 naar: C. Kristel en H. Piersma (red.), Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog in meer 
dan honderd reportages, Amsterdam 2005, pag. 127. 

bron 16 naar: J. Presser, Ondergang (deel 2), Soesterberg 2005, pag. 245. 
bron 17 M. Hastings, The Faces of World War II: the Second World War in words and pictures, 

Londen 2008, pag. 251. 
bron 18 eigen beheer Cito/CvE. 
bron 19 naar: http://www.stud.tue.nl/~demos/Bundel/muur.html 
bron 20 http://lyva.files.wordpress.com/2009/10/le-monde-est-une-bougie.jpg 
bron 21 Spiegel Special Geschichte Der Kalte Krieg, 2008, nr. 3, pag. 111. 
bron 22 afbeelding 1: http://urbantvguide2.wordpress.com/2009/01/27/berlijnse-muur/ 

afbeelding 2: http://www.refdag.nl/media/foto/2008/68466-a.jpg 
afbeelding 3: L. Hildingson, Levende geschiedenis, leergang geschiedenis voor de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs, Amsterdam 1987, pag. 427. 
afbeelding 4: H. van Lith, Ik denk altijd aan jou. Prentbriefkaarten tussen front en 
thuisfront 1914-1918, Zaltbommel 2006, pag. 90. 
afbeelding 5: www.rnw.nl/data/files/images/lead/091109 muur berlijn ANP-2368280.jpg 

bron 23 J. Deppe, Hallo Nachbar, dag buurvrouw, Den Haag 1998, pag. 85. 
bron 24 afbeelding 1: http://www.caglecartoons.com/viewimage.asp?ID={67BFD37E-07CD-47F5-

9E4A-2853D9440CD7} 
afbeelding 2: http://www.caglecartoons.com/viewimage.asp?ID={1D094453-1EB8-4CB9-
89CB-7235EE5385E5} 

 

einde  KB-0125-a-11-2-c* 
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