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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. 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 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. 

 
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. 
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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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Vakinhoudelijke argumenten moeten afkomstig zijn uit gezaghebbende, 

wetenschappelijke publicaties. 
2 Als gevraagd wordt naar het noemen van één van de negenenveertig 'kenmerkende 

aspecten', is een letterlijke weergave daarvan niet vereist. Er kan in de regel worden 
volstaan met een juiste omschrijving van het 'kenmerkend aspect' of van dat deel 
ervan dat relevant is voor de beantwoording van de vraag (er zijn kenmerkende 
aspecten die uit meerdere onderdelen bestaan). 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Door de tijd heen 
 

 1 maximumscore 2 
De juiste volgorde is:  
3, 5, 6, 2, 4, 1 
 
Opmerking  
Als door het weglaten van één foutief geplaatst nummer een verder 
complete, foutloze reeks ontstaat, wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Prehistorie en oudheid 
 

 2 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat door het invoeren van presentiegeld ook 
minder draagkrachtige burgers in staat werden gesteld tijd vrij te maken 
voor het bijwonen van de volksvergadering (want zij kregen nu een 
vergoeding voor gemiste arbeidstijd), waardoor besluiten door een meer 
representatieve groep / niet alleen door rijke burgers werden genomen. 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Uit de bron kan worden afgeleid dat volken die zich willen onderwerpen 

mild behandeld worden / dat vroegere tegenstanders tot hulptroepen 
worden gemaakt, wat de tactiek was waardoor het Romeinse Rijk 
steeds groter kon worden 1 

• De invallen van Germaanse volken zoals in de bron beschreven, leiden 
uiteindelijk tot de ondergang van het Romeinse Rijk  1 

 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De middeleeuwen 
 

 4 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Galbert schrijft om de mensen aan te sporen te bidden voor de ziel van 

Karel / het martelaarschap van Karel te verkondigen 1 
• Galbert vertelt over de (volgens hem onmogelijke) snelheid waarmee 

het nieuws zich verspreidt om te suggereren dat de dood van Karel is 
omgeven met wonderen / dat God door middel van wonderen ingrijpt in 
het dagelijks leven 1 

• wat past in het middeleeuwse mens- en wereldbeeld waarin religieuze / 
bovennatuurlijke verklaringen een hoofdrol spelen / er minder / nog 
geen sprake is van empirisch onderzoek 1 

 
 5 maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 
• De opkomst van de handel (over langere afstanden) 1 
• bracht betere verbindingen met zich mee (waardoor het mogelijk werd 

dat nieuws zich sneller over grote afstanden verspreidde dan 
voorheen) 1 

 
 6 maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 
Net als artsen in de Renaissance:  
• maakt Ya’qub gebruik van geneeskundige kennis uit de oudheid 

(Galenus) en  1 
• benadert Ya’qub de ziekte op wetenschappelijke / empirische wijze 

(door onderzoek te doen) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vroegmoderne tijd 
 

 7 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Een bestuurlijke ontwikkeling in de zestiende eeuw is dat 

overheidstaken steeds vaker uitgevoerd werden door (juridisch) 
geschoolde ambtenaren / leden van de burgerij 1 

• Dit past bij gegeven 1 of bij gegeven 2, omdat die laten zien dat 
Montaigne een ambtelijke carrière doorliep dankzij de opleiding die hij 
volgde / terwijl hij tot de burgerij behoorde 1 

 
• Een culturele ontwikkeling in de zestiende eeuw is de hernieuwde 

belangstelling voor het erfgoed van de klassieke oudheid / de 
Renaissance / het humanisme 1 

• Dit past bij gegeven 3, omdat Montaigne een klassieke opleiding 
gevolgd heeft / zich in zijn werk liet inspireren door de klassieke 
oudheid / zich wijdde aan filosofie, studie en schrijven 1 

 
 8 maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 
• Door het optreden van Luther op de Rijksdag in Worms had een aantal 

Duitse vorsten de kant van Luther / voor het protestantisme gekozen 
(waardoor ze in oorlog raakten met Karel V) 1 

• Omdat door het vredesverdrag de Duitse vorsten zelf de 
godsdienstpolitiek in hun gebieden mochten bepalen, was Karel V er 
niet in geslaagd de religieuze eenheid in zijn rijk te bewaren / het 
protestantisme te verslaan (wat als een nederlaag voor Karel V kan 
worden gezien) 1 

 
 9 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De handhaving van Willem van Oranje als stadhouder brak met de 

bestaande staatsstructuur, omdat de stadhouder tot dan toe werd 
benoemd door de landsheer / omdat een besluit van de landsheer werd 
genegeerd 1 

• De verklaring van de Staten van Holland dat Willem als beschermheer 
van alle Nederlandse gewesten kon optreden, brak met de bestaande 
staatsstructuur, omdat ieder gewest soeverein was / zijn eigen 
besluiten kon nemen (waardoor de Staten van Holland dit niet konden 
besluiten voor alle gewesten) / omdat één stadhouder voor alle 
gewesten niet voorkwam 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Willem van Oranje had (in dit beginstadium van de Opstand) zo veel 
mogelijk medestanders nodig, met dit voorstel wilde hij de tweespalt 
tussen rooms-katholieken en protestanten wegnemen. 
 

 11 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat Amsterdam de Spaanse koning nog 
trouw bleef / nog niet naar de Opstand was overgegaan / de Alteratie van 
1578 had nog niet plaatsgevonden. 
 

 12 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
De Antwerpenaren tot wie de auteur zich richt, menen dat een natuurlijke 
heer nooit mag worden afgezet / dat men nooit een vreemde heer mag 
aanvaarden, wat verwijst naar de afzwering van Filips II / de uitvaardiging 
van het Plakkaat van Verlatinge in 1581. 
 

 13 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat: 
In het pamflet wordt gesteld dat het volk / de gewesten onder bepaalde 
voorwaarden / met een zeker doel de macht overdraagt / overdragen aan 
de vorst, en als de vorst die voorwaarden schendt / zijn macht voor een 
ander doel gebruikt, hoeven de gewesten hem niet meer te gehoorzamen / 
mogen de gewesten hem de macht weer ontnemen, wat past bij het 
sociaal contract volgens Locke. 
 
Opmerking 
Alleen met een juiste verwijzing naar het pamflet worden 2 scorepunten 
toegekend. 
 

 14 maximumscore 2 
De juiste volgorde is: 
3, 5, 1, 6, 2, 4 
 
Opmerking  
Als door het wegstrepen van één foutief geplaatst nummer een verder 
complete, foutloze reeks ontstaat, wordt 1 scorepunt toegekend. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
• Sieyès heeft kritiek op de politieke verhoudingen in Frankrijk, omdat hij 

stelt dat de derde stand geen toegang heeft tot eervolle / openbare 
ambten / dat openbare ambten bezet worden door leden van de 
bevoorrechte standen 1 

• Het bijeenroepen van de Staten-Generaal leidt uiteindelijk tot de 
Franse Revolutie, waarin de standen worden afgeschaft 1 

 
 16 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• Uit Robespierres (twee van de volgende): 2 

− afkeer van de slavenhandel / afkeer van het bezit van slaven 
− afkeurende beschrijving van een edelman 
− kanttekeningen bij bezit in het algemeen 

• blijkt dat hij de maatschappelijke orde niet als gegeven aanvaardt (wat 
past bij de radicale stroming in de Verlichting) 1 

 
 

Moderne tijd 
 

 17 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Er wordt een 'constitutioneel' handvest (een grondwet) uitgevaardigd / 

Lodewijk XVIII zegt het handvest uit te vaardigen omdat het volk een 
handvest verlangde / Lodewijk XVIII zegt rekening te willen houden 
met de vooruitgang van de kennis en de veranderingen die daaruit zijn 
voortgekomen, wat aansluit bij de democratische revoluties van de 
voorgaande periode, die streefden naar een constitutie / grondwet 2 

• Het handvest wordt echter uit vrije wil / op gezag van de koning 
uitgevaardigd / als gunst door de koning aan het volk verleend, wat 
past bij de Restauratie, die het autocratische karakter van de 
monarchieën wil handhaven 2 

 
Opmerking 
Alleen met een juiste verwijzing naar de bron worden scorepunten 
toegekend. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 4 
Uit het antwoord moet blijken dat (twee van de volgende): 
− negentiende-eeuwse liberalen vinden, net als Sièyes, dat de derde 

stand / de burgerij de politieke macht zou moeten hebben. 
− negentiende-eeuwse socialisten vinden, net als Sièyes, dat er meer 

gelijkheid in de samenleving moet komen / dat de emancipatie van 
diegenen die werkzaam zijn in de landbouw en industrie op gang moet 
komen. 

− negentiende-eeuwse nationalisten vinden, net als Sièyes, dat de natie 
een belangrijk uitgangspunt vormt / dat het volk / de derde stand zich 
in de natie verenigt.  

 
per juiste combinatie van negentiende-eeuwse politieke stroming en een 
opvatting uit de bron 2 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Volgens voorstanders van opname van het borstbeeld van Luther had 

hij met zijn Duitse Bijbelvertaling bijgedragen aan het ontstaan van een 
gemeenschappelijke taal, waardoor Duitsers zich met elkaar 
verbonden voelden 1 

• Volgens tegenstanders van opname van het borstbeeld van Luther had 
hij met zijn kritiek bijgedragen aan de kerkscheuring, waardoor 
(protestantse en katholieke) Duitsers tegenover elkaar kwamen te 
staan 1 

 
Opmerking 
Alleen als er een verband wordt gelegd tussen Luther en de Duitse 
culturele eenheid, worden scorepunten toegekend. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Bismarck voerde een alliantiepolitiek waarbij hij via diplomatie de 

machtsverhoudingen wilde behouden (om de positie van Duitsland 
veilig te stellen) 1 

• De tekenaar geeft de mening weer dat Bismarck de internationale 
verhoudingen bepaalt / in de verhouding tussen Groot-Brittannië en 
Rusland een doorslaggevende / bemiddelende rol speelt 1 

• door (twee van de volgende): 2 
− Bismarck af te beelden als (machtige) wisselwachter. 
− de wissel (die bepaalt of de treinen Groot-Brittannië en Rusland op 

het juiste spoor blijven) af te beelden. 
− Groot-Brittannië en Rusland af te beelden als treinen op een 

ramkoers / die kunnen ontsporen. 
 
Opmerking 
Er mogen alleen scorepunten worden toegekend voor verwijzingen naar de 
prent als de mening in de prent juist wordt weergegeven. 
 

 21 maximumscore 4 
In een juist antwoord worden twee ideologische overeenkomsten tussen de 
nationaalsocialistische ideologie en de opvattingen van het 
Völkischen Block genoemd die uit het affiche kunnen worden afgeleid, 
bijvoorbeeld:  
Deze nationaalsocialisten voelen zich thuis bij het Völkischen Block door 
(twee van de volgende): 
− het antidemocratische karakter zowel van de nazi's als van het 

Völkischen Block, wat naar voren komt in de vuist die het parlement 
aan stukken slaat. 

− het nationalistische karakter zowel van de nazi's als van het 
Völkischen Block, wat naar voren komt in het noemen van de  
Groot-Duitse Volksgemeenschap. 

− het gebruik zowel door de nazi's als door het Völkischen Block van 
symbolen als de swastika in het affiche.  

− het gewelddadige optreden zowel door de nazi's als door het 
Völkischen Block, wat naar voren komt in de vuist. 

− het afwijzen van maatregelen van de Weimar-regering, wat naar voren 
komt in het weggooien van allerlei wetten en maatregelen.  

 
per juiste combinatie 2 
 

 22 maximumscore 1 
Kern van een juist antwoord is: 
Er vond economisch herstel plaats (door het Dawesplan), waardoor de 
aanhang van radicale partijen afnam / de animo afnam voor radicale 
partijen als het Völkischen Block. 

 VW-1021-a-18-2-c 11 lees verder ►►► 
 

                                          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.



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
• Het veroveren van Lebensraum in Oost-Europa was een hoofddoel 1 
• waarvoor de Duitse bezetters in Oost-Europa harder / meedogenlozer 

optraden om ruimte te creëren voor 'Ariërs' dan in West-Europa (dat 
diende als rugdekking) 1 

 
 24 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Uit deze beschrijving blijkt dat de Russische sergeant-majoor: 
• het ontstaan van het nationaalsocialisme verklaart vanuit het 

kapitalisme (wat voortkomt uit zijn marxistische opvatting) 1 
• stelt dat Duitsland goed af zou zijn met een socialistisch / 

communistisch / pro-Russisch bewind, wat vooruitloopt op het 
uitbreiden van invloedssferen in de Koude Oorlog  1 

 
 25 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Herblock geeft de mening weer dat de beschuldigingen tegen 

(vermeende) communisten in de Verenigde Staten (voortkomend uit 
het McCarthyisme) niet gebaseerd zijn op deugdelijk bewijsmateriaal / 
iedere Amerikaan tot verdachte kunnen maken 1 

• wat hij duidelijk maakt met twee van de volgende verwijzingen naar de 
prent: 2 
− de uitgezaagde schutting 
− de tekst op een schutting als bewijsmateriaal 
− de verwijzing naar het gewone volk (op de schutting) 

 
Opmerking 
Er mogen alleen scorepunten worden toegekend voor verwijzingen naar de 
prent als de mening in de prent juist wordt weergegeven. 
 

 26 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Stalin stelt dat de Verenigde Naties in handen zijn van de 

Verenigde Staten en worden ingezet om wereldheerschappij te 
verkrijgen / als agressor moeten worden gezien in het Korea-conflict 1 

• wat past bij het vijandbeeld binnen de Sovjet-Unie, waarbij ervan uit 
wordt gegaan dat de Verenigde Staten uit zijn op wereldheerschappij / 
het vernietigen van de Sovjet-Unie 1 

 
• Stalin stelt dat de kapitalisten in Latijns-Amerika op oorlog uit zijn 1 
• wat past bij het vijandbeeld van een agressief westers kapitalisme 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Met (een van de volgende):  1 

− de verwijzing naar Kennedy’s toespraak in West-Berlijn in 1963 
− Gorbatsjovs uitspraak van solidariteit met de Oost-Berlijners 

• geeft Haitzinger de mening weer dat Gorbatsjov zich opstelt achter de 
wens van de Oost-Duitse bevolking naar meer vrijheid / hervormingen 
(glasnost en perestrojka) zoals in de Sovjet-Unie 1 

 
• Met (een van de volgende): 1 

− Honeckers voorkeur voor de aanpak van de 
Chinese Communistische  Partij 

− de verwijtende blik / de gedachte van Honecker richting Gorbatsjov 
• geeft Haitzinger de mening weer dat Honecker kiest voor de harde lijn / 

elke vorm van verzet tegen zijn beleid de kop wil indrukken 1 
 
Opmerking 
Er mogen alleen scorepunten worden toegekend voor verwijzingen naar de 
prent als de mening in de prent juist wordt weergegeven. 
 

 28 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De bron vormt een illustratie bij: 
• 'de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen', 

omdat er reclame wordt gemaakt voor een Caribische muziekstijl / 
reggaemuziek 1 

• 'de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de 
twintigste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele 
veranderingsprocessen', omdat het affiche nieuwe leef- / muziekstijlen 
laat zien / er blijkbaar sprake is van een jongerencultuur 1 

 
Opmerking 
Alleen als een juist kenmerkend aspect van de tweede helft van de 
twintigste eeuw met een passende verwijzing naar de bron wordt 
genoemd, wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 25 juni. 
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