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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. 

 
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. 

 
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. 
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 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 
 
 

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

Staatsinrichting van Nederland 
 

 1 maximumscore 1 
Thorbecke 
 

 2 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om een wijziging in de Grondwet 
van 1848, bijvoorbeeld de invoering van de ministeriële 
verantwoordelijkheid of de rechtstreekse verkiezingen van de Tweede 
Kamer. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

                                          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-14-2-c 5 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 2 
1 = ARP/Anti Revolutionaire Partij 
2 = (Abraham) Kuyper 
3 = kleine luyden 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De ridder hoort bij de (rooms-)katholieken  1 
• De politieke leider is (H.) Schaepman  1 
 

 6 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de ridder en zijn schildknaap vechten 
voor de financiële gelijkstelling van het bijzonder en het openbaar 
onderwijs / vechten voor het bijzonder onderwijs / hun eigen scholen. 
 

 7 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om verzuiling (of een 
omschrijving daarvan). 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 2 
1 = c (= Provinciale Staten) 
2 = a (= Eerste Kamer) 
3 = d (= Tweede Kamer) 
4 = b (= kabinet) 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 10 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 2 
omschrijving 1 = rechter 
omschrijving 2 = officier van justitie 
omschrijving 3 = verdachte / beklaagde / beschuldigde / mogelijke dader 
omschrijving 4 = advocaat 
omschrijving 5 = (oog)getuige 
 
indien vijf antwoorden juist 2 
indien vier of drie antwoorden juist 1 
indien minder dan drie antwoorden juist 0 
 

 12 D 
 

 13 maximumscore 2 

wetgevende macht rechterlijke macht 
1 + 4 2 + 3 

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

 14 C 
 

 15 maximumscore 2 
Eerst 3, dan 2, daarna 5, vervolgens 1 en ten slotte 4. 
 
Opmerking 
Als door het weglaten van één foutief geplaatst nummer een verder 
foutloze reeks ontstaat, mag 1 scorepunt worden toegekend. 
 
 

Historisch overzicht vanaf 1900 
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de meeste Engelsen het niet eens waren 
met hun landgenoot, want men meldde zich massaal voor het  
leger/de strijd / zij waren enthousiast voor de oorlog. 
 
Opmerking 
Alleen als na een juiste keuze een juiste verklaring volgt, mag 1 scorepunt 
worden toegekend. 
 

 18 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 2 
• onderdeel 1 1 
• onderdeel 2 1 
 

 20 D 
 

 21 maximumscore 2 
• 1 (= Frankrijk) 1 
• 4 (= Polen) 1 
 

 22 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende): 
− Deze landen hadden kort daarvoor nog oorlog met elkaar gevoerd. 
− Duitsland en de Sovjet-Unie hadden verschillende politieke systemen. 
− De Sovjet-Unie werd door Duitsland als een bedreiging gezien (angst 

voor wereldrevolutie). 
 

 23 A 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende): 
− (tweemaal daags) stempelen (voor steun/een uitkering/in de rij/in het 

openbaar) 
− (gedwongen) werkverschaffing of een concreet voorbeeld daarvan (in 

plaats van passend werk) 
− (minimale) steun/uitkering werd gezien als een gunst (en niet als een 

recht) 
− speciaal belastingplaatje (met een gaatje erin/gratis en herkenbaar) 

voor werklozen met een fiets 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− het bloot staan aan verbaal en/of fysiek geweld 
− het uitsluiten van een vereniging, een beroep en/of een opleiding 
− een verbod tot het betreden van winkels/delen van een stad/dorp 
− het niet toestaan van 'gemengde' huwelijken 
 
per juist voorbeeld 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Collaboratie (één van de volgende): 1 

− De studenten steunden met het ondertekenen de Duitsers/ 
nazi's/bezetters. 

− De studenten gaven de indruk te willen samenwerken met de 
Duitsers/nazi's/bezetters. 

• Aanpassing (één van de volgende): 1 
− De studenten wilden doorstuderen/doorgaan met hun dagelijks 

leven / de studenten waren bang en deden wat er gevraagd werd. 
− De studenten waren bang om gezien te worden als lid van het 

verzet. 
 

 28 maximumscore 1 
Deze foto hoort bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, omdat 
Duitsland aan het einde van de oorlog jongere mannen/jongens (op 
steeds jeugdiger leeftijd) opriep voor militaire dienst / Duitsland geen 
kindsoldaten inzette in het begin van de oorlog. 
 
Opmerking 
Alleen als na een juiste keuze een juiste verklaring volgt, mag 1 scorepunt 
worden toegekend. 
 

 29 D 
 

 30 maximumscore 2 
Eerst 2, dan 4, daarna 3, vervolgens 5 en ten slotte 1. 
 
Opmerking 
Als door het weglaten van één foutief geplaatst nummer een verder 
foutloze reeks ontstaat, mag 1 scorepunt worden toegekend. 
 

 31 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat Truman verwijst naar het communisme. 
 
Opmerking 
Antwoorden als 'totalitair' en 'dictatuur', die niet verwijzen naar een 
ideologie, mogen niet goed gerekend worden. 
 

 32 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende): 
− persoon: A. Kuyper 

Deze persoon heeft een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse 
geschiedenis, omdat hij de eerste (confessionele) politieke partij van 
Nederland oprichtte (de ARP) / een belangrijke rol heeft gespeeld bij 
de emancipatie van de protestanten/in de schoolstrijd. 

− persoon: H. Colijn 
Deze persoon heeft een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse 
geschiedenis, omdat hij verantwoordelijk was voor de aanpak van de 
economische crisis (in de periode 1933-1939). 

− persoon: W. Drees 
Deze persoon heeft een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse 
geschiedenis, omdat hij de basis heeft gelegd voor de verzorgingsstaat 
/ onder zijn leiding de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië werd 
getekend/de wederopbouw plaatsvond. 

 
Opmerking 
Alleen als na een keuze voor een persoon een juist, historisch argument 
gegeven wordt, waaruit blijkt dat deze persoon een belangrijke rol heeft 
gespeeld in de Nederlandse geschiedenis, mag 1 scorepunt worden 
toegekend. 
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende): 
− de bouw van de Berlijnse Muur (1961) 
− het Verdrag van Wenen (1961) 
 

 36 B 
 

 37 maximumscore 2 

onderwerp begrip afbeelding 
autovrije zondag c (= oliecrisis) 2 

Dolle Mina's b (= feminisme) 3 

EEG a (= Europese 
samenwerking) 1 

indien zes antwoorden juist 2 
indien vijf of vier antwoorden juist 1 
indien minder dan vier antwoorden juist 0 
 

 38 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende): 
− De economie loopt vast/groeit niet.  
− Er is een gebrek aan openheid/geen ruimte voor kritiek. 
 

 40 maximumscore 1 
3 (= Werk, 1918-1958) 
 

 41 maximumscore 2 
• 4 (= economische groei) 1 
• 5 (= het poldermodel) 1 
 

 42 maximumscore 2 
• gebeurtenis: de aanslagen op New York/de Verenigde Staten/de Twin 

Towers/(van) 11 september/'nine-eleven' 1 
• jaar: 2001 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 naar: G. Hooykaas, De briefwisseling van J.R. Thorbecke, Deel 5, 1845-1853, Den Haag 

1996, pag. 111-112. 
bron 2 naar: http://www.parlement.com/id/vh8lnhrre0zr/van_censuskiesrecht_naar_algemeen 
bron 3 http://www.geheugenvannederland.nl/?/zoom/index/&language=nl&i=http%3A%2F%2 

Fresolver.kb.nl%2Fresolve%3Furn%3Durn%3Agvn%3AKDC01%3A31768%26size 
%3Dlarge 

bron 4 eigen beheer Cito/CvE 
bron 5 afbeelding 1: http://anp-archief.nl/page/47683/nl  

afbeelding 2: http://anp-archief.nl/page/91399/nl 
afbeelding 3: http://anp-archief.nl/page/48418/nl 
afbeelding 4: http://anp-archief.nl/page/47943/nl 
afbeelding 5: http://www.spaarnestadphoto.nl 

bron 6 naar: Nieuwsblad van het Noorden, 26 juni 1901. 
bron 7 naar: L. Macdonald, 1914. Dagen van hoop, Amsterdam 2005, pag. 55. 
bron 8 naar: B. Costermans (red.), Vluchten voor de oorlog. Belgische vluchtelingen 1914-1918, 

Leuven 2004, pag. 42, 43, 49, 41, en 104. 
bron 9 naar: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 oktober 1918. 
bron 10 naar: W.L. Shirer, Opkomst en ondergang van het Derde Rijk, Amsterdam 1975, pag. 217. 
bron 11 David Boyle, De Tweede Wereldoorlog in foto's, Groningen 2000, pag. 248. 
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bron 12 naar: J.C.H. Blom e.a., Geschiedenis van de Joden in Nederland, Amsterdam 2004,  
pag. 356. 

bron 13 eigen beheer Cito/CvE 
bron 14 naar: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/trudoc.asp 
bron 15 naar: W. Melching en M. Stuivenga, Ooggetuigen van de Koude Oorlog in meer dan 

honderd reportages, Amsterdam 2007, pag. 117-119. 
bron 16 bewerkt door Cito/CvE 

naar: http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/foto/migratie-gastarbeiders-naar-nederland-1960-
1967 

bron 17 afbeelding 1: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/img/treaty_reforms/ 
TreatyReform_Rome.jpg 
afbeelding 2: Kroniek van de 20e eeuw, Amsterdam 2001, pag. 892. 
afbeelding 3: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/RIJK02:336889 

bron 18 naar: M. Gorbatsjov, Perestrojka. Een nieuwe visie voor mijn land en de wereld, Utrecht 
1987, pag. 17. 

bron 19 Kleio, januari/februari 2006, nr. 1, pag. 7. 

einde  
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