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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; 

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; 
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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. 
 

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 55 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. 

 

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



 KB-0125-a-13-1-c 5 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Staatsinrichting van Nederland 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de tekenaar vindt dat vrouwen 
gelijkgesteld worden aan/behandeld worden als criminelen/bedelaars/ 
daklozen/zwervers (die ook geen kiesrecht hebben). 
 

 3 F 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De tekenaar komt op voor de arbeiders en hij is een aanhanger van het 

socialisme 1 
• De politieke voorkeur van de tekenaar blijkt uit (één van de volgende):  1 

− de titel van de prent ('De industrie gaat voor'); 
− de ongeïnteresseerde houding van de fabrieksdirecteur; 
− de onderdanige/nederige houding van de vrouw; 
− de grove manier waarop de fabrieksdirecteur de (werkende) vrouw 

te woord staat; 
− de dikke/net geklede directeur tegenover de magere/armoedig 

geklede vrouw. 
 
Opmerking 
Alleen als bij het eerste onderdeel van de vraag beide antwoorden juist 
zijn, mag 1 scorepunt worden toegekend. Het tweede scorepunt mag 
alleen toegekend worden als het eerste onderdeel van de vraag juist 
beantwoord is. 
 

 5 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende): 
− Zij waren (te) druk met het huishouden / gezin / het verdienen/ 

aanvullen van het gezinsinkomen. 
− Zij waren onmondig / hadden weinig opleiding gehad. 
− Zij hielden zich niet met vrouwenrechten bezig omdat zij zich (nog) niet 

bewust waren van hun achterstand(spositie) / dachten dat dit normaal 
was. 

− Zij vonden de strijd om algemeen kiesrecht/sociale wetgeving van 
groter belang. 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 2 
Bij uitgangspunt 1 hoort b (= Liberale Unie). 
Bij uitgangspunt 2 hoort a (= ARP). 
Bij uitgangspunt 3 hoort d (= SDAP). 
Bij uitgangspunt 4 hoort c (= RKSP). 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 7 maximumscore 1 
1 = mannelijke 
2 = mannelijke én vrouwelijke 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, mag 1 scorepunt worden toegekend. 
 

 8 maximumscore 1 
nummer 2 (= het recht van amendement) 
en  
nummer 4 (= het recht van initiatief) 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, mag 1 scorepunt worden toegekend. 
 

 9 maximumscore 2 
Bij a hoort 1 (= coalitie). 
Bij b hoort 4 (= regeerakkoord). 
Bij c hoort 3 (= formatie). 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 10 D 
 

 11 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 2 
grondrecht 1: sociaal grondrecht 
grondrecht 2: klassiek grondrecht 
grondrecht 3: sociaal grondrecht 
grondrecht 4: sociaal grondrecht 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 13 C 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de kandidaat een belangrijke historische 
gebeurtenis uit de afgelopen 170 jaar kan noemen met een argument dat 
aansluit bij het belang ervan voor de ontwikkeling van de parlementaire 
democratie en rechtsstaat in Nederland, bijvoorbeeld: 
− de Grondwet van 1848, (met als argument) omdat toen klassieke 

grondrechten vastgelegd werden / de ministeriële 
verantwoordelijkheid/koninklijke onschendbaarheid ingevoerd werd. 

− de invoering van algemeen kiesrecht voor mannen/passief kiesrecht 
voor vrouwen in 1917, (met als argument) omdat meer mensen 
invloed/inspraak kregen op het politieke proces. 

− de grondwetsherziening van 1983, (met als argument) omdat sociale 
grondrechten werden ingevoerd. 

 
Opmerking 
Alleen als na een historisch juiste gebeurtenis een juist, bijpassend 
argument volgt, mag 1 scorepunt worden toegekend. 
 
 

Historisch overzicht vanaf 1900 
 

 16 maximumscore 1 
(Aletta) Jacobs 
 

 17 maximumscore 2 
• ontwikkeling 1 (= emancipatie) 1 
• ontwikkeling 4 (= verzuiling) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 2 
Bij onderdeel 1 past bij a (= industrialisatie). 
Bij onderdeel 2 past bij d (= wapenwedloop). 
Bij onderdeel 3 past bij e (= wraakgevoelens). 
Bij onderdeel 4 past bij c (= militarisme). 
 
indien vier antwoorden juist  2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 19 B 
 

 20 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om inflatie/waardevermindering 
van het geld. 
 

 21 C 
 

 22 D 
 

 23 maximumscore 2 
• Persoon bij nummer 1 is Colijn 1 
• Persoon bij nummer 2 is Mussert 1 
 

 24 B 
 

 25 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om het bombardement (op 
Rotterdam) tijdens de Tweede Wereldoorlog (mei 1940). 
 

 26 maximumscore 2 
• reactie: enthousiast 1 
• Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende): 1 

− Omdat het kind is vernoemd naar Mussert / Hitler / Mussolini / de 
leiders van het nationaal-socialisme (en fascisme). 

− Omdat de advertentie verscheen in een krant die vóór 
samenwerking met de Duitsers was / een NSB-krant. 

− Omdat het kind een ''zoon voor den nieuwe tijd'' wordt genoemd. 
 

 27 B 
 

 28 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het hier om de Hongerwinter gaat. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet aan de hand van twee verschillende oorzaken, zoals 
de Holocaust, het gebruik van atoombommen, de bombardementen op 
steden, blijken dat er in de Tweede Wereldoorlog meer burgerslachtoffers 
vielen dan in de Eerste Wereldoorlog. 
 
per juiste oorzaak 1 
 

 30 D 
 

 31 maximumscore 2 
Westen: 3 en 4 
Oostblok: 1, 2 en 5 
 
indien vijf antwoorden juist 2 
indien vier of drie antwoorden juist 1 
indien minder dan drie antwoorden juist 0 
 

 32 maximumscore 2 
• uitspraak 5 (= Het land wordt weer opgebouwd met Marshallhulp) 1 
• uitspraak 6 (= Nederland wordt lid van de EGKS) 1 
 

 33 maximumscore 1 
Oost-Berlijn wordt aangegeven met nummer 1. 
Dat is te zien aan de mensen die de muur aan het metselen zijn / 
bouwmateriaal dat klaar staat om de muur te bouwen / soldaten die 
metselaars in de gaten houden. 
 
Opmerking 
Alleen als na nummer '1' een juist onderdeel van de bron volgt, mag  
1 scorepunt worden toegekend. 
 

 34 maximumscore 1 
DDR / Oost-Duitsland 
 
Opmerking 
Aan het antwoord 'Duitsland' mag geen scorepunt worden toegekend. 
 

 35 B 
 

 36 D 
 

 37 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 38 maximumscore 2 
• bewering 1 1 
• bewering 3 1 
 

 39 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Conflict 3 (= de Eerste Wereldoorlog) hoort bij de bron, 1 
• omdat er wordt geschreven over loopgraven (o.a. gekenmerkt door 

prikkeldraad / zandzakken) / het gebruik van grote granaten (nieuwe 
artillerie) / gifgas 1 

 
 40 maximumscore 1 

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

 41 maximumscore 2 
Bij verschijnsel 1 hoort a (= globalisering). 
Bij verschijnsel 2 hoort d (= secularisatie). 
Bij verschijnsel 3 hoort c (= multiculturele samenleving). 
Bij verschijnsel 4 hoort b (= individualisering). 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 J. Demey, Onze tijd in documenten, Lier 1977, pag. 178. 
bron 2 G. Mak e.a. (red.), Verleden van Nederland, Amsterdam 2008, pag. 378. 
bron 3 onderdeel 1: J. ter Haar, Geschiedenis van de Lage Landen, deel 4, Bussum 1971, pag. 

284. 
onderdeel 2: P. Brood e.a. (red.), Het grote vaderlandse geschiedenis boek, Zwolle/Den 
Haag 2008, pag. 288. 

bron 4 Het beste van Albert Hahn, Amsterdam/Brussel 1984, pag. 51. 
bron 5 J. van Deth en J. Vis, Regeren in Nederland: Het politieke en bestuurlijke bestel in 

vergelijkend perspectief, Assen 2006, pag. 36. 
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bron 6 eigen beheer Cito/CvE 
bron 7 naar: Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 2002, Den Haag, pag. 5. 
bron 8 naar: http://www.alettajacobs.org/aletta/Aletta_Jacobs 
bron 9 naar: J. Otsen, De socialistische beweging in Purmerend. (in: Nederlandse Historiën. 

Tijdschrift voor vaderlandse (streek)geschiedenis. Jaargang 35, feb. 2001, pag. 13.) 
bron 10 A.J.P. Taylor, Standaard geschiedenis van de 20e eeuw. Deel 1 1900-1914, Utrecht 

1969, pag.127, 129, 185 en 423. 
bron 11 naar: A.J.P. Taylor, Standaard geschiedenis van de 20e eeuw. Deel 1 1900-1914, Utrecht 

1969, pag. 438. 
bron 12 naar: A.J.P. Taylor, Standaard geschiedenis van de 20e eeuw. Deel 3 1919-1934, Utrecht 

1969, pag. 199. 
bron 13 naar: A.J.P. Taylor, Standaard geschiedenis van de 20e eeuw. Deel 3 1919-1934, Utrecht 

1969, pag. 432. 
bron 14 naar: A.C. de Beer e.a., Studiegids voor het centraal schriftelijk eindexamen geschiedenis 

en staatsinrichting 1992 voor lbo/mavo, Amsterdam 1991, pag. 71. 
bron 15 naar: P. de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813, Amsterdam 2005, 

pag. 187-188. 
bron 16 http://reinierdejong.wordpress.com/category/graphic/ 
bron 17 naar: http://www.vernoeming.nl/hou-zee-hier-ben-ik-anton-adolf-benito-jansen 
bron 18 bewerkt door Cito/CvE 
bron 19 eigen beheer Cito/CvE (op basis van autobiografisch materiaal) 
bron 20 http://www.cs.utah.edu/~hatch/berlin_wall.html 
bron 21 naar: http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2005-2006/Duitse-

broederstrijd.html 
bron 22 naar: J.M. Owen en J. Judd Owen: Religion, the Enlightenment, and the New Global 

Order, New York 2010, pag. 8. 
bron 23 naar: http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions.html 
bron 24 J. Verseput, De Eerste Wereldoorlog, Haarlem 1972, pag. 74 en 78. 
bron 25 afbeelding 1: Historisch Nieuwsblad, februari 2010, pag. 62-63. 

afbeelding 2 tot en met 4: P. Brood e.a. (red.), Het grote vaderlandse geschiedenisboek, 
Zwolle/Den Haag 2005/2006, pag. 390, 359 en 314. 

 
 

einde  
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