
 KB-0125-a-22-1-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift VMBO-KB 

2022 
tijdvak 1 

 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB 
 
 
 

 
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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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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
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 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; 
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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. 

4 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. 

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 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. 

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 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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NB2 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 correctie-
voorschrift 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 
 
 

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

HISTORISCH OVERZICHT EN STAATSINRICHTING VANAF 1848 
 
 

Nederland (1848-1914) 
 

 1 D 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 2 
• zin 1: censuskiesrecht 1 
• zin 2: parlementaire democratie 1 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 1 
(Herman) Schaepman 
 

 6 maximumscore 1 
(doel) 1 (= de uitbreiding van het kiesrecht) 
(doel) 3 (= het verbeteren van de leef- en werkomstandigheden van de 
arbeiders) 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

 7 maximumscore 1 
het liberalisme / de liberalen 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 8 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• recht (een van de volgende):  1 

 (actief/passief) vrouwenkiesrecht / stemrecht voor vrouwen  
 (meer/betere) toegang tot (vervolg)onderwijs 

• naam (een van de volgende):  1 
 (Aletta) Jacobs  
 (Wilhelmina) Drucker 

 
 

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 
 

 9 maximumscore 2 
• aanleiding: onderdeel 2 (= aanslag op Frans Ferdinand) 1 
• oorzaak: onderdeel 4 (= bondgenootschappen) 1 
 

 10 maximumscore 2 
• periode: 3 (= 1914-1918) 1 
• naam grensafscheiding: Dodendraad / Dodenhek / Draad des doods / 

de Draad 1 
 

 11 A 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De gebeurtenis vindt plaats na 1917, omdat vanaf dat jaar alle mannelijke 
burgers (boven de 25 jaar) hun stem mogen uitbrengen (dus ook de 
tuinman/stalknecht/gewone man) / omdat er vanaf dat jaar sprake is van 
algemeen (mannen)kiesrecht. 
 
Opmerking 
Alleen als ‘na 1917’ een juiste verklaring volgt, wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

Het Interbellum (1918-1939) 
 

 13 D 
 

 14 A 
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Vraag Antwoord Scores 

 15 maximumscore 2 
• maatregel: (invoering van het) stempelen 1 
• gevolg: ze kregen geen steun meer van de regering / ze werden 

gedwongen tewerkgesteld 1 
 

 16 B 
 

 17 D 
 

 18 maximumscore 2 
twee van de volgende grondrechten: 
 (het recht op) vrijheid van drukpers 
 (het recht op) vrijheid van meningsuiting 
 (het recht op) vrijheid van vereniging en vergadering 
 (het recht op) gelijke behandeling 
 
per juist antwoord   1 
 

 19 maximumscore 1 
concentratiekamp / strafkamp 
 

 20 maximumscore 1 
De bewering is juist, want jongens werden gedwongen een eed af te 
leggen op de Führer/Hitler / er is sprake van één leider / de jongens 
moeten hun leven geven voor de leider. 
 
 

De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) 
 

 21 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Bewering 1 is juist, want de Duitsers konden deze gebeurtenis 

gebruiken om de indruk te wekken dat de koningin door haar vertrek 
had laten zien dat verder doorvechten zinloos was 1 

• Bewering 2 is juist, want het Nederlandse verzet kon deze gebeurtenis 
gebruiken om de Nederlanders eraan te herinneren dat de koningin in 
veiligheid was / dat de koningin vanuit Groot-Brittannië de strijd kon 
voortzetten 1 

 
 22 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Op de foto is te zien dat iedereen / dat (alle) gewone burgers geraakt 
worden door/het slachtoffer zijn van de gevolgen van de oorlog (wat een 
kenmerk is van een totale oorlog). 
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Vraag Antwoord Scores 

 23 maximumscore 1 
de Februaristaking (of een omschrijving daarvan) 
 

 24 maximumscore 2 
• zin 1: de aanval op Pearl Harbor 1 
• zin 2: Geallieerden 1 
 

 25 maximumscore 2 
zin 1: propaganda 
zin 2: de bezetter 
zin 3: uit vrije wil 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 26 A 
 

 27 B 
 

 28 D 
 

 29 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Bewering 1: einde in mei 1945, want toen gaf nazi-Duitsland zich over / 

was heel Europa bevrijd 1 
• Bewering 2: einde in augustus 1945, want toen werd de laatste 

As-mogendheid verslagen / want toen gaf Japan zich over (na twee 
atoombommen) / want toen was de Tweede Wereldoorlog overal ter 
wereld ten einde 1 

 
 30 maximumscore 2 

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

 31 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Een oorzaak uit de bron is de vervolging / deportatie / het vermoorden 

van Joden door de Duitsers / de Holocaust 1 
• Een andere oorzaak is het bombarderen van steden / de 

voedselschaarste (tijdens de Hongerwinter) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Europa en de wereld (1945-1989) 
 

 32 maximumscore 1 
De oorzaak was het instellen van de Blokkade van Berlijn (of een 
omschrijving daarvan). 
 

 33 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
De Sovjet-Unie wilde voorkomen dat het communisme in Hongarije zou 
verdwijnen / dat Hongarije een democratie zou worden / dat Hongarije niet 
meer bij de invloedssfeer van de Sovjet-Unie zou horen. 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is (een van de volgende): 
Willem Drees is als minister-president belangrijk geweest voor Nederland, 
omdat (een van de volgende): 
 hij verantwoordelijk/het symbool was voor de succesvolle 

wederopbouw van Nederland (na de Tweede Wereldoorlog). 
 onder zijn leiding Nederland Marshallhulp kreeg. 
 hij de verzorgingsstaat heeft opgebouwd (of een voorbeeld daarvan). 
 hij medeverantwoordelijk was voor de politionele acties in 

Nederlands-Indië. 
 hij medeverantwoordelijk was voor de soevereiniteitsoverdracht van 

Indonesië. 
 hij een belangrijke rol gespeeld heeft bij de Europese samenwerking / 

de NAVO. 
 

 35 maximumscore 1 
De Amerikaanse president was 1 (= Kennedy). 
Het artikel komt uit de periode b (= 1960-1969). 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

 36 maximumscore 2 
Bij poster 1 hoort d (= Tweede Feministische Golf). 
Bij poster 2 hoort e (= wapenwedloop). 
Bij poster 3 hoort a (= dekolonisatie). 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 37 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 38 maximumscore 2 
Bij plicht 1 hoort grondrecht b  
Bij plicht 2 hoort grondrecht c. 
Bij plicht 3 hoort grondrecht a. 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 39 A 
 

 40 C 
 
 

De nieuwe wereldorde (vanaf 1990) 
 

 41 A 
 

 42 A 
 
 

Door de tijd heen 
 

 43 maximumscore 2 
Gebeurtenis 1 hoort bij periode a. 
Gebeurtenis 2 hoort bij periode b. 
Gebeurtenis 3 hoort bij periode b. 
Gebeurtenis 4 hoort bij periode c. 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 44 D 
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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 31 mei te 
accorderen.  

Ook na 31 mei kunt u nog tot en met 8 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. 

6 Bronvermeldingen 

Alle internetbronnen zijn voor het laatst geraadpleegd op 15 april 2020. 

bron 1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spinners_and_doffers_in_ 
Lancaster_Cotton_Mills._Dozens_of_them_in_this_mill._Lancaster,_S.C._-_NARA_-
_523121.jpg (geraadpleegd op 26-09-2019) 

bron 2 naar: https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/s/schaepman-herman  
bron 3 naar: M. Leeuwen, Armenzorg 1800-1912: erfenis van de Republiek (in: J. van Gerwen en 

M. Leeuwen (red.). Studies over zekerheidsarrangementen. Risico’s, risicobestrijding en
verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen), Den Haag 1998, pag. 285.

bron 4 onderdeel 1: naar: Texelsche Courant, 21 februari 1917
onderdeel 2: https://www.history.com/news/the-assassination-of-archduke-franz-
ferdinand-100-years-ago
onderdeel 3: https://www.bl.uk/world-war-one/articles/sensuous-life-in-the-trenches
onderdeel 4: eigen beheer Cito / CvTE

bron 5 https://web.archive.org/web/20170411052039
bron 6 naar: J. Loots, Voor het volk van het volk, Amsterdam 2004, pag. 163.
bron 7 https://bhecinfo.org/wp-content/uploads/Treaty-of-Versailles.jpg
bron 8 naar: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/hitlers-kindsoldaten-hitlerjugend
bron 9 https://www.house-of-cards.nl/product/rotterdam-agfa-fotokaart-kaasmarkt-na-

bombardement-mei-1940-hc7310/
bron 10 https://www.geheugenvannederland.nl/en/geheugen/view?coll=ngvn&

identifier=NIOD01%3A50238
bron 11 naar: https://www.ed.nl/helmond/elly-21-uit-helmond-zat-in-de-trein-naar-auschwitz-en-

wist-dat-ze-nooit-meer-terug-zou-keren~a18252aa/
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bron 12 https://www.geheugenvannederland.nl/en/geheugen/view/van-je-vrienden-moet-je-
hebben?coll=ngvn&maxperpage=36&page=1&query=bombardement+nijmegen&identifier=
NIOD01%3A50243 

bron 13 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Treinbord_Westerbork-
Auschwitz_Auschwitz_State_Museum.jpg 
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