Correctievoorschrift VWO

2019

tijdvak 2

geschiedenis

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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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.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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 correctievoorschrift 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
Vraag

Antwoord

Scores

Door de tijd heen
1

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

Prehistorie en oudheid
2

3

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat:
• deze wet relaties tussen Atheense burgervrouwen en niet-Atheners
bestraft om te voorkomen dat hun eventuele kinderen aanspraak
maken op burgerschap / dat een niet-Athener ten onrechte
burgerrechten claimt
• wat ervoor zorgt dat alleen burgers van volledige Atheense afkomst in
de volksvergadering een stem hebben / invloed hebben op de
Atheense politiek

1

1

maximumscore 2
Kern van een juist antwoord is:
De bron bevat de meest bruikbare informatie voor onderzoeksonderwerp 2,
omdat Cerialis met de speech de noodzaak / de rechtvaardigheid van het
Romeinse optreden in Gallië benadrukt (om het Romeinse ingrijpen te
legitimeren) / de propaganda over de Pax Romana ondersteunt.
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Vraag

Antwoord

Scores

De middeleeuwen
4

5

maximumscore 3
Kern van een juist antwoord is:
• Mannen die grond in eigendom hebben, worden bewust verarmd (door
oneerlijke maatregelen) zodat zij hun grond moeten afstaan (waardoor
ze horigen worden)
• De koning vindt dit zorgwekkend, omdat hierdoor het aantal vrije
mannen die dienstplicht kunnen vervullen afneemt / hierdoor minder
mannen hun militaire verplichting aan de koning nakomen, zodat de
macht van de koning onder druk komt te staan

1

2

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat de landsheer voor zijn politiek van
staatsvorming en centralisatie de politieke / economische steun van de
steden nodig had, terwijl de steden voor het krijgen van privileges /
stadsrechten (die nodig waren voor de groei van zelfstandigheid)
medewerking van de landsheer nodig hadden / de landsheer moesten
betalen.

Vroegmoderne tijd
6

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat een van de volgende elementen:
− De Inca's zagen de Spanjaarden aan voor goden, waardoor de Inca's
de Spanjaarden met eerbied ontvingen / zich (in eerste instantie) niet
verzetten tegen de Spanjaarden (wat bijdroeg aan de snelle
verovering).
− De Spanjaarden brachten voor de Inca's onbekende wapens / paarden
met zich mee, waardoor de Spanjaarden militair superieur waren (wat
bijdroeg aan de snelle verovering).
Opmerking
Alleen als met een verwijzing naar de bron de oorzaak van de snelle
verovering duidelijk wordt gemaakt, worden scorepunten toegekend.
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Vraag

7

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
bij 1:
• Het boek van Titu Cusi werd gezien als een waardevolle bron, omdat
hij als vorst op de hoogte was van de gebeurtenissen rondom de komst
van de Spanjaarden / omdat het een ooggetuigenverslag was van een
Inca
bij 2:
• Er werd getwijfeld aan de objectieve / neutrale weergave van de
verhouding, omdat Titu Cusi zich bekeerde tot het christendom / zijn
relaas liet opschrijven door een Spaanse missionaris / het boek naar
Filips II wilde opsturen (waardoor het waarschijnlijk was dat het boek
een te positief beeld schetste)

8

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Door de verbetering van de boekdrukkunst konden vorsten sneller / meer
wetten in het hele land afkondigen / meer propagandaboodschappen
verspreiden, waardoor hun macht over het hele land / onder de bevolking
werd geconsolideerd / werd verstevigd (zodat het vorstelijk absolutisme
werd bevorderd).

9

maximumscore 4
Kern van een juist antwoord is:
bij 1:
De benoeming van de bisschop door Filips II paste bij
• de godsdienstpolitiek van de Habsburgers, want hiermee bereikte hij
dat de vervolging van de protestanten beter aangepakt werd / dat
kritiek op de rooms-katholieke kerk werd voorkomen
• de centralisatiepolitiek van de Habsburgers, omdat de vorst via een
door hemzelf benoemde bisschop meer invloed had op het bestuur in
Antwerpen
bij 2:
• Het Antwerpse stadsbestuur vreesde privileges te verliezen aan een
door de vorst benoemde bisschop / invloed op het bestuur te verliezen
• De adel vreesde dat zij door de benoeming van een bisschop op basis
van opleiding / competentie invloed verloren binnen de kerk (waar het
gewoonlijk was bisschoppen te benoemen met adellijke achtergrond)

1

1

1

1

1

1

Opmerking
Alleen als bij 2 verschillende motieven worden genoemd worden
2 scorepunten toegekend.
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Vraag

10

11

12

13

Antwoord

Scores

maximumscore 3
Uit het antwoord moet blijken dat:
bij 1:
• er openlijk calvinistische preken en bijeenkomsten plaatsvinden / grote
aantallen calvinisten openlijk samenkomen (waaruit blijkt dat de
vervolgingen gestopt zijn na de matiging)
bij 2:
• Willem van Oranje als vertegenwoordiger van het centrale bestuur de
orde in Antwerpen komt herstellen / het gebruik van de opstandige leus
Vive les Gueux afkeurt (waarmee Willem van Oranje de kant van het
centrale bestuur steunt)
• Willem van Oranje zich door het (opstandige) volk laat toejuichen / laat
vergezellen door de aanbieders van het smeekschrift (waarmee
Willem van Oranje de kant van de hervormers steunt)
maximumscore 3
Uit het antwoord moet blijken dat:
• het tableau de boodschap moet overbrengen dat (na het tekenen van
de Pacificatie van Gent) Willem van Oranje (als de held Perseus) de
Spanjaarden (het monster) zal verslaan
• waarmee bij de stedelingen de angst moet worden weggenomen dat zij
door de Spaanse legers zullen worden gestraft voor de aansluiting bij
de Pacificatie van Gent
• met 'de heroriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid' kan
worden verklaard dat het tableau wordt gebaseerd op een Griekse
mythe
maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
De Staten van Holland:
• wilden uitdragen dat (na de moord op Willem van Oranje) de Opstand
doorging / de militaire aanpak van de Opstand niet veranderde (omdat
die in handen kwam van de zoon van Willem van Oranje)
• verleenden de titel 'Graaf van Holland' niet, omdat deze titel te veel
(soevereine) macht aan Maurits zou geven / om duidelijk te maken dat
Maurits in dienst was van de Staten

1

1

1

1

1

1

1

1

maximumscore 2
Kern van een juist antwoord is:
De Cahiers des doléances waren bedoeld om de onvrede weg te nemen
door boeren de kans te geven hun klachten tegen het ancien régime te
uiten (voor de vergadering van de Staten Generaal), terwijl uit de bron
blijkt dat de boeren na het opmaken van de Cahiers weigeren zich nog
neer te leggen bij de sociale ongelijkheid / bij de betaling van belastingen
aan de kerk / bij de adel (wat bijdraagt aan het uitbreken van de
Franse revolutie).
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Vraag

14

15

Antwoord

Scores

maximumscore 3
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Willem I wilde Gent / de Zuidelijke Nederlanden aan zich binden / wilde
eenheid creëren in het (recent opgerichte) koninkrijk der Nederlanden
• Willem I kon duidelijk maken dat hij net als zijn voorvader een goede
vorst voor Gent / de Zuidelijke Nederlanden zou zijn, omdat in het
schilderij naar voren kwam dat zijn voorvader verdraagzaamheid
tussen katholieken en protestanten bepleitte / dat de eenheid moest
worden nagestreefd omdat de inwoners van de Nederlanden bij elkaar
hoorden vanwege een gezamenlijk verleden
maximumscore 3
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Het Frankfurter Parlement wil een Duitse eenheid / één grondwet voor
geheel Duitsland tot stand brengen
• Met het afbeelden van (een van de volgende):
− Friedrich Wilhelm IV als (spelend) kind dat geen belangstelling
heeft voor de kroon / alleen interesse heeft voor Berlijn
− Pruisen (als krachtige vrouw) die niets moet hebben van (het
voorstel van) het Frankfurter Parlement
− Von Gagern als (huilend) kind dat niet op kan tegen het grote /
sterke Pruisen
• wordt weergegeven dat het Frankfurter Parlement zijn doel niet bereikt
door de weigering van Pruisen om deel te nemen aan de
Duitse eenheid / door de weigering van de keizerskroon door de
koning van Pruisen

1

2

1
1

1

Opmerking
Alleen als een juiste oorzaak wordt genoemd voor het niet bereiken van
het doel van het Frankfurter Parlement wordt 1 scorepunt toegekend aan
een juiste verwijzing naar de bron.

Moderne tijd
16

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

17

18

Antwoord

Scores

maximumscore 3
Kern van een juist antwoord is:
• De eenwording van Duitsland / de overwinning van Duitsland op
Frankrijk (en het daardoor veranderde machtsevenwicht) veroorzaakte
de zorg in Groot-Brittannië
• De Britten maakten zich zorgen, omdat zij vreesden dat de Duitse
hegemonie op het continent ook de Britse (koloniale) belangen zou
aantasten / zij vreesden voor een nieuwe Europese oorlog
• Bismarck voerde een alliantiepolitiek (of een juiste omschrijving
daarvan) / geen koloniale politiek / streefde naar handhaving van het
bestaande machtsevenwicht (waarmee hij tegemoetkwam aan de
Britse zorg)

1

1

1

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat door alleen vrouwen toe te laten het
bestuur wilde laten zien dat vrouwen (zonder de hulp van mannen) konden
organiseren / wilde het bestuur aan vrouwen de kans geven bestuurlijke
ervaring op te doen, waarmee zij de opkomst van het feminisme wilde
bevorderen.
Opmerking
Alleen als een verband wordt aangegeven tussen het toelatingsbeleid en
de ontwikkeling van een politiek-maatschappelijke verandering worden
scorepunten toegekend.

19

maximumscore 2
Kern van een juist antwoord is:
Rosa Luxemburg schrijft dat de dictatuur van het proletariaat moet worden
uitgeoefend door de massa / niet in handen mag komen van een kleine
minderheid, wat de Komintern gevaarlijk vindt, omdat de Sovjet-Unie (die
de dienst uitmaakt in de Komintern) een communistische partijdictatuur
kent / omdat de Komintern (het leninistische) idee ondersteunt dat de
macht in handen moet zijn van een kleine groep (beroepsrevolutionairen).
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Vraag

20

Antwoord

Scores

maximumscore 3
Kern van een juist antwoord is:
Uit de poster is op te maken dat de Conservatieve Partij zich zorgen maakt
• dat het Britse rijk uit elkaar valt, wat past bij 'vormen van verzet tegen
het West-Europese imperialisme' en
• over (groeiende) werkloosheid / de slechte economie, wat past bij 'de
crisis van het wereldkapitalisme'
• waarbij de Conservatieve Partij ervan uitgaat dat het behouden van
eenheid in het Britse rijk de gevolgen van de crisis / de werkloosheid
zal tegengaan / dat het uiteenvallen van het Britse rijk de economische
crisis zal verergeren

1
1

1

Opmerking
Alleen als een passend kenmerkend aspect uit de eerste helft van de
twintigste eeuw wordt verbonden met een juiste ontwikkeling, wordt telkens
1 scorepunt toegekend.
21

maximumscore 3
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• het kenmerk dat past bij de leus is dat het belang van de gemeenschap
boven het individu wordt gesteld / het streven naar een
'Volksgemeinschaft' / het nationalisme dat stelt dat het Duitse volk
boven alles gaat (ook boven het individu)
• het hernoemen tot Heldengedenktag moest de Duitsers overtuigen dat
sterven voor het vaderland / vechten voor je vaderland een eer was
• wat kan worden verklaard met de verheerlijking van geweld door de
nationaalsocialisten / het nationalisme van de nationaalsocialisten

1
1
1

Opmerking
Als hetzelfde kenmerk van het nationaalsocialisme meer dan één keer
gebruikt wordt, wordt hiervoor niet meer dan 1 scorepunt toegekend.
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Vraag

22

23

24

Antwoord

Scores

maximumscore 4
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Volgens Stalin zal het sluiten van het niet-aanvalsverdrag (de oorlog
doen voortduren en daarmee) alle kapitalistische landen schaden (wat
een doelstelling is van de communisten), waarmee hij de kritiek afwijst
dat de Sovjet-Unie de kant kiest van de grootste politieke vijand van
het communisme / van het fascisme
• De redenering dat de Sovjet-Unie het niet-aanvalsverdrag sluit uit
bezorgdheid (door de uitsluiting bij de Conferentie van München)
betrokken te worden bij de oorlog kun je niet ondersteunen, omdat uit
de bron blijkt dat Stalin de oorlog die Hitler voert goedkeurend bekijkt /
De redenering dat de Sovjet-Unie het niet-aanvalsverdrag sluit om
Groot-Brittannië en Frankrijk te straffen (voor de uitsluiting bij de
Conferentie van München) kun je niet ondersteunen, omdat uit de bron
blijkt dat Stalin van plan is de volgende keer de andere kant aan te
sporen (en dus geen nadrukkelijke keuze maakt voor Duitsland)
maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Door te kiezen voor:
• de vlag met de kleuren van Pruisen droeg het Duitse keizerrijk uit dat
Pruisen de machtigste Duitse (deel)staat was / een belangrijke rol had
gespeeld tijdens de Duitse eenwording
• de vlag van het Frankfurter Parlement / de Weimarrepubliek droeg de
regering van de DDR uit dat het land een volksdemocratie was / zich
distantieerde van het Derde Rijk / van het keizerrijk

2

2

1

1

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
De hippies dragen bij aan het veranderen van traditionele levenswijzen /
samenlevingsvormen door privébezit / consumptie te willen inperken / door
een levenswijze in communeverband na te streven, waarmee zij zich
afzetten tegen de groei van de consumptiemaatschappij / tegen de
toenemende welvaart vanaf de jaren 1960.
Opmerking
Alleen als er een verband wordt gelegd tussen de levenswijze van de
hippies en een economische verandering worden scorepunten toegekend.
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Vraag

25

26

27

Antwoord

Scores

maximumscore 3
Kern van een juist antwoord is:
• De Amerikaanse regering gaat begin jaren 1970 op zoek naar een
diplomatieke oplossing voor de oorlog (driehoeksdiplomatie) / wil begin
jaren 1970 de Amerikaanse deelname aan de oorlog stopzetten
• Uit de bron blijkt dat de hippies (die een samenleving nastreven zonder
geweld) een groot aandeel van de jonge (toekomstige) kiezers vormen,
zodat de regering hun kritiek op de deelname aan de oorlog niet wil /
kan negeren (en op zoek gaat naar een diplomatieke oplossing)
maximumscore 3
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Door het artikel te laten inleveren:
• wilde Brezjnev voorkomen dat inwoners van de Sovjet-Unie beïnvloed
raakten door de ideeën van Dubček / sympathiseerden met het
opstandige Tsjecho-Slowakije
• wilde Brezjnev de relatie met het Westen / met de Oostbloklanden niet
in gevaar brengen met berichten over hardhandig optreden door de
Sovjettroepen
• werd censuur toegepast / bemoeide Brezjnev zich met de inhoud van
de krant (wat een kenmerk van totalitarisme is)
maximumscore 4
Kern van een juist antwoord is:
• Door de Oost-Europese landen als brokstukken weer te geven / door
de titel 'omwenteling'
• verwijst Herblock naar het in opstand komen tegen het communistische
regime in het Oostblok / het uiteenvallen van het Oostblok
• Door de arm /door de vlam van het (Amerikaanse) Vrijheidsbeeld af te
beelden (die de landen uiteen drijft)
• geeft Herblock de westerse visie op de verandering weer dat de
opstanden geïnspireerd zijn op het Amerikaanse / westerse
vrijheidsideaal

1

2

1

1
1

1
1
1

1

Opmerking
Alleen als de verandering / de westerse visie juist wordt weergegeven,
wordt 1 scorepunt toegekend aan een juiste verwijzing naar de prent.
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Vraag

28

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende):
bij 1:
− Zijn ondertekening van het Verdrag van Rome past bij 'De eenwording
van Europa'.
bij 2:
− Zijn mededeling dat Nederland marineschepen naar Nieuw-Guinea
stuurde past bij (het tegengaan van) 'de dekolonisatie die een eind
maakte aan de westerse hegemonie in de wereld'.
bij 3:
− Zijn werk voor de NAVO / zijn pleidooi voor modernisering van het
kernwapenarsenaal past bij 'de verdeling van de wereld in twee
ideologische blokken' / past bij 'een wapenwedloop en de daaruit
voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog'.
per juiste combinatie van gegeven en kenmerkend aspect

1

5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf.
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 juni.
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