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Correctievoorschrift VWO 

2021 
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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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:  
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). 

 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Door de tijd heen  
 

 1 maximumscore 2 
De juiste volgorde is: 
4, 6, 1, 3, 2, 5 
 
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 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
Met de vondst van een (wettig vastgesteld) gewicht dat werd gebruikt voor 
het afwegen van graan, kun je aantonen dat er sprake was van (het 
aanleggen van) graanvoorraden / van een overschot in de graanproductie 
(wat een voorwaarde is voor het ontstaan van een vroeg-stedelijke 
samenleving). 
 
Opmerking 
Als in het antwoord wordt ingegaan op het bestaan van wetten / van 
godsdienst, worden geen scorepunten toegekend (omdat dit geen 
voorwaarde is voor het ontstaan van een vroeg-stedelijke samenleving). 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 3 maximumscore 3 
Kern van een juist antwoord is: 
• Uit de beschrijving blijkt dat de Germanen een deel van het Romeinse 

Rijk verwoesten / zwaar plunderen, wat een eind maakt aan de groei 
van het Romeinse Rijk / wat bijdraagt aan het bestuurlijke / 
economische uiteenvallen van het westerse deel van het Romeinse 
Rijk 1 

• Lampridius schrijft dat de verwoestende aanvallen van de Germanen 
beschamend zijn / dat zelfs onbetekenende keizers de Germanen 
hebben onderworpen / dat de Romeinen vurig hopen op een 
overwinning 1 

• waaruit op te maken is dat hij ervan uitgaat dat de Romeinen de 
invallen kunnen stopppen / dat de Romeinen nog superieur zijn aan de 
Germanen (en dat de inval geen keerpunt is) 1 

 
Opmerking 
Alleen als bij de tweede deelvraag een juist argument wordt genoemd, 
wordt 1 scorepunt toegekend aan een passende verwijzing naar de bron.  
 
 

De middeleeuwen 
 

 4 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• Er is sprake van continuïteit (een van de volgende): 1 

 (op godsdienstig gebied) want de christenen hoeven hun geloof 
niet af te zweren. 

 (op politiek gebied) want Theodomir mag aan de macht blijven / de 
volgelingen van Theodomir worden niet gedood. 

• waarmee Abd al-Aziz bereikt dat zijn heerschappij wordt geaccepteerd, 
zodat het zuidoosten van Spanje een wingewest kan worden / zodat de 
genoemde belastingen worden betaald 2 

 
Opmerking 
Alleen als bij de tweede deelvraag wordt uitgelegd hoe de continuïteit 
bijdraagt aan het accepteren van de heerschappij, worden scorepunten 
toegekend. 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Door te laten zeggen dat een ridder van Christus voor zijn zonden kan 
boeten door ongelovigen te verslaan / dat Christus wil dat de ridders gaan 
strijden, wilde de paus de expansie van het christendom naar buiten toe 
ondersteunen / steun krijgen voor het houden van een kruistocht. 
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Vraag Antwoord Scores 

 6 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Door 'de opkomst van handel en ambacht' was het noodzakelijk  
bij 1: 
• muren te bouwen, om de ontstane markten / winkels / de 

toegestroomde handelaren / ambachtslieden te beschermen 1 
bij 2: 
• met nieuwe muren de stad uit te breiden omdat door de groeiende 

handel / werkgelegenheid de stad als vestigingsplaats aantrekkelijker 
werd / het aantal winkels / werkplaatsen steeg  1 

 
 

Vroegmoderne tijd 
 

 7 maximumscore 3 
Kern van een juist antwoord is: 
• Adrianus VI roept de hulp van Erasmus in voor de bestrijding van de 

protestantse reformatie (die de splitsing van de christelijke kerk in 
West-Europa tot gevolg had) 1 

• Tijdens de Rijksdag in Worms weigert Luther zijn kritiek op de Kerk 
terug te nemen waardoor de breuk definitief wordt / waardoor de 
aanhang van Luther groeit (zodat paus Adrianus VI zich gedwongen 
voelt de katholieke kerk te verdedigen) 1 

• Erasmus is expert op het gebied van klassieke schrijvers van het 
vroege christendom / geniet autoriteit als humanist, wat past bij 'de 
heroriëntatie op het klassieke erfgoed' in de zestiende eeuw  1 

 
Opmerking 
Als bij de derde deelvraag wordt ingegaan op de hernieuwde 
wetenschappelijke belangstelling, wordt geen scorepunt toegekend (omdat 
dit niet de expertise is waarop de paus een beroep doet in deze bron). 
 

 8 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat het bevel: 
• paste bij de centralisatiepolitiek omdat lokale wetten en regels pas 

geldig waren nadat een centraal college / een Collaterale Raad ze had 
goedgekeurd  1 

• door de steden / door de Nederlandse gewesten werd gezien als 
aantasting van hun privileges / van hun soevereiniteit (waartegen zij in 
Opstand kwamen) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 9 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• In 1581 zeggen de gewesten hun gehoorzaamheid aan Filips II op / 

tekenen de gewesten het Plakkaat van Verlatinge (zodat er een nieuwe 
landsheer kan worden ingehuldigd) 1 

• Het pamflet ondersteunt de keuze voor Anjou door duidelijk te maken 
dat de Spanjaarden opdracht gaven voor de aanslag / de aanslag 
hebben betaald, om hiermee aan te tonen dat Franse steun tegen 
Spanje wenselijk is 2 

 
Opmerking 
Alleen als bij de tweede deelvraag wordt ingegaan op de specifieke keuze 
voor de Franse hertog van Anjou, worden scorepunten toegekend. 
 

 10 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De wetenschappelijke revolutie maakte de bouw van anatomische 

theaters wenselijk, want (een van de volgende):  1 
 de aanwezigheid van publiek 
 de ronde theatervorm met zitplaatsen rond een snijtafel  

• draagt bij aan empirisch onderzoek / verspreiding van kennis via 
waarneming (wat een belangrijk onderdeel is van de wetenschappelijke 
revolutie)  1 

• De bouw van de theaters kan worden verklaard met (een van de 
volgende): 2 
 'de bloei in economisch opzicht van de Nederlandse Republiek', 

waardoor er in de Republiek voldoende kapitaal was om de 
anatomische theaters te bouwen. 

 'de bijzondere plaats in staatkundig opzicht van de Nederlandse 
Republiek', waardoor de gewesten / steden anatomische theaters 
lieten bouwen om hun (concurrentie)positie te versterken.  

 
Opmerkingen 
 Alleen als bij de eerste deelvraag een juiste uitleg wordt gegeven, 

wordt 1 scorepunt toegekend aan een juiste verwijzing naar de bron.  
 Bij de tweede deelvraag wordt voor het noemen van alleen een 

passend kenmerkend aspect geen scorepunt toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

 11 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
In de prent wordt weergegeven dat de politieke en godsdienstige 
onderdrukking voortkomt uit de wens (van het Spaanse bestuur en de 
katholieke geestelijkheid) om financieel te profiteren van de Nederlanden, 
wat wordt afgebeeld door het graaien in de geldkist van / het belagen van 
de Weelde / de Rijkdom. 
 
Opmerking 
Als in het antwoord wordt ingegaan op een verklaring voor alleen de 
politieke of alleen de godsdienstige onderdrukking, worden geen 
scorepunten toegekend. 
 

 12 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
De betrouwbaarheid van het boek van Bor als bron werd: 
• vergroot, omdat Bor door vrije toegang tot de archieven zich een 

vollediger beeld van de Opstand kon vormen / omdat Bor door het 
jaargeld uitgebreid onderzoek kon doen omdat hij geen ander werk 
hoefde aan te nemen 1 

• verkleind, omdat door het jaargeld (het beeld van) partijdigheid 
ontstond / verwacht kon worden dat Bor vooral de zienswijze van (de 
Staten van) Holland belichtte 1 

 
Opmerking 
Alleen als met een juiste redenering wordt weergegeven waardoor de 
betrouwbaarheid groter of kleiner wordt door een maatregel van de 
Staten van Holland, wordt telkens 1 scorepunt toegekend. 
 

 13 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Kant gaat er net als Aristoteles van uit dat kennis wordt verworven 

door zintuigelijke waarnemingen waarmee hij aansluit op het 
wetenschappelijk denken / het empirisme uit de oudheid  1 

• Kant legt (meer dan Aristoteles) nadruk op het gebruik van het 
verstand om tot zuivere kennis te komen / gaat ervan uit dat empirisme 
leidt tot het opdoen van kennis omdat dit het verstand activeert, wat 
past bij de nadruk op de rede / het rationalisme tijdens de Verlichting  2 
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Vraag Antwoord Scores 

 14 maximumscore 3 
Kern van een juist antwoord is: 
• De prent is gemaakt na de afschaffing van de voorrechten van de 

geestelijkheid / na aanname van de wet dat het bezit van de Franse 
kerk nationaal bezit wordt 1 

• De tekenaar geeft weer dat de geestelijkheid (te) rijk is / dat het 
afnemen van het kerkelijk bezit winstgevend is voor het vaderland 
(waardoor de aanname van de maatregel terecht is) 1 

• door (een van de volgende): 1 
 af te beelden dat de geestelijke die nog door de pers moet dik is 
 af te beelden dat de geestelijken die uit de pers komen dun zijn  
 af te beelden dat er munten komen uit een geestelijke in de pers 
 de titel 'De patriottistische vermageringspers' 

 
Opmerking 
Alleen als bij de tweede deelvraag een juist argument wordt genoemd, 
wordt 1 scorepunt toegekend aan een juiste verwijzing naar de bron. 
 
 

Moderne tijd 
 

 15 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Het Congres van Wenen herstelde Duitse vorstendommen, terwijl 

Siebenpfeiffer zich afzet tegen deze grenzen / tegen deze vorsten in 
Duitsland / tegen de onderdrukking van het volk 2 

• Siebenpfeiffer wil dat de Duitse vorsten burgers worden / wil een einde 
maken aan de absolutistische vorstenhuizen in Duitsland / wil vrij 
goederenverkeer door heel Duitsland / wil een verenigd Duitsland, 
waarmee hij vooruitloopt op de liberale politieke ideeën van het 
Frankfurter Parlement over de toekomst van Duitsland / het streven 
naar de Duitse eenwording 2 

 
 16 maximumscore 2 

De juiste volgorde is:  
4, 1, 3, 5, 6, 2 
 
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 Antwoord Scores 

 17 maximumscore 4 
Uit een juist antwoord moet blijken dat: 
• het initiatief voor de petitie werd genomen door de confessionelen, 

want de petitie richtte zich op het behoud van de 'School met den 
Bijbel' / op het behoud van christelijk onderwijs 2 

• de petitie zich in deze passages vooral richtte tegen de opkomst van 
de socialisten / sociaaldemocraten, want ze keren zich tegen figuren 
die oproepen tot opstand / die schreeuwen tegen rijken / die de armen 
ontevreden maken  2 

 
 18 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Er is kritiek op het ontslag omdat veel Duitsers van mening zijn dat 

Bismarck met zijn alliantiepolitiek voor het voortbestaan van Duitsland 
zorgt / oorlog voorkomt / dat Bismarck de eenheid van Duitsland heeft 
bewerkstelligd 1 

• De keizer schrijft dat (een van de volgende): 1 
 hij de kroon wil redden uit de allesoverheersende schaduw van 

Bismarck 
 hij de vorst weer zijn plaats wil teruggeven 
 Europa en de wereld de oren spitsen om te horen wat de Duitse 

keizer denkt (en niet de kanselier) 
• waarmee de tegenstanders van het ontslag kunnen argumenteren dat 

Wilhelm alleen koos voor het ontslag om zijn eigen macht te vergroten 
/ vanuit persoonlijke onvrede over de macht van Bismarck (en daarmee 
niet handelde vanuit de belangen van Duitsland) 1 

 
Opmerking 
Alleen als bij de tweede deelvraag een juist kritiekpunt wordt genoemd, 
wordt 1 scorepunt toegekend aan een juiste verwijzing naar de bron. 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Je concludeert dat je de informatie uit de brief als betrouwbaar kunt 
beschouwen, omdat het een persoonlijke brief is van keizer Wilhelm II aan 
zijn moeder / omdat de keizer de brief niet schrijft met het oog op 
publicatie, waardoor hij waarschijnlijk de waarheid schrijft over zijn 
gedachten over (het ontslag van) Bismarck. 
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 20 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De annexatie van Oostenrijk: 
• past bij het beleid van Hitler waarin hij streeft naar de aaneensluiting 

van Duitstalige gebieden 1 
• wordt onderbouwd met (een van de volgende): 1 

 het leidersbeginsel / het militarisme (omdat Hitler zegt dat de 
annexatie hem Führer maakt van het grootste leger ter wereld). 

 het nationalisme (omdat Hitler zegt dat de annexatie Duitsers 
samenbrengt / uitvoering is van de leus 'Eén Volk en één Rijk'). 

 
Opmerking  
Als bij de eerste deelvraag wordt geantwoord dat Hitler streeft naar 
gebiedsuitbreiding / Lebensraum, wordt geen scorepunt toegekend. 
 

 21 maximumscore 5 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Het kenmerkend aspect dat past bij alle drie de gebeurtenissen is 'de 

rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen 
van massaorganisatie' 1 

• Twee van de volgende verklaringen: 4 
 Het schrijven van het script kan verklaard worden met 'racisme en 

discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden' 
omdat met deze documentaire werd gestreefd naar het uitsluiten 
van joden / 'het in praktijk brengen van de totalitaire ideologie van 
het nationaalsocialisme' omdat de minister van propaganda 
documentaires liet maken om de ideologie te verspreiden. 

 De oprichting van de zender in Hilversum kan verklaard worden 
vanuit 'de Duitse bezetting van Nederland' / 'het voeren van twee 
wereldoorlogen' omdat de Duitsers de oorlog probeerden te 
beïnvloeden met het uitzenden van programma's naar  
Groot-Brittannië. 

 De betaling voor anticommunistische berichten kan verklaard 
worden met 'de verdeling van de wereld in twee ideologische 
blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit 
voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog', waardoor de 
Amerikaanse regering de Sovjet-Unie wilde bestrijden / wilde 
voorkomen dat de invloed van het communisme toenam. 

 
Opmerking 
Bij de tweede deelvraag wordt voor het alleen noemen van een passend 
kenmerkend aspect geen scorepunt toegekend.  
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 22 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Door de Sovjet-Unie als zeer armoedig te beschrijven wil Hans S. 
rechtvaardigen dat: 
• in Duitsland communisten gevangen worden genomen / berecht (zodat 

ze Duitsland niet kunnen verarmen) 1 
• in het oosten naar etnische herschikking wordt gestreefd (omdat de 

(superieure) Duitsers het land beter kunnen besturen)  1 
 

 23 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Stalin wilde een tweede front om het Russische leger te kunnen 

ontlasten / om de Duitsers definitief te kunnen terugdringen 1 
• Het uitblijven van het tweede front (een van de volgende): 2 

 werd door Stalin gezien als een poging van de westerse landen om 
de Russische troepen uit te putten / om te profiteren van de 
Russische inspanningen, wat bijdroeg aan het wantrouwen tussen 
beide ideologische blokken. 

 gaf de Sovjet-Unie de kans grote delen van Oost-Europa te 
bevrijden van de nazi's (die daardoor in de communistische 
invloedssfeer terechtkwamen), wat bijdroeg aan de verdeling van 
de wereld in twee ideologische blokken. 

 
Opmerking 
Alleen als bij de tweede deelvraag wordt uitgelegd op welke manier het 
uitblijven van het tweede front bijdroeg aan het ontstaan van de 
Koude Oorlog, worden scorepunten toegekend.  
 

 24 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De reactie van de Amerikaanse regering dat: 
• zij de communistische invloedssfeer respecteert zolang de westerse 

rechten worden gerespecteerd / alleen met propaganda zal reageren, 
laat zien dat zij de bouw van de Muur (die alleen het communistische 
deel afscheidt) niet strijdig achten met het uitgangspunt van de 
containmentpolitiek dat moet worden ingegrepen als het communisme 
zich uitbreidt 2 

• de Muur wordt gebouwd vanwege het falen van het communisme, past 
bij het westerse standpunt dat mensen niet uit vrije wil kiezen te leven 
in een communistisch land (zodat een muur nodig is om de bevolking 
binnen de DDR te houden) 2 
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 25 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is:   
• Nixon wilde China overhalen zijn steun aan Noord-Vietnam in te trekken 

(om zo de oorlog te kunnen beëindigen)   1 
• Door de aanval wilden de Noord-Vietnamezen (een van de volgende):   2 

 de oorlog in hun voordeel beslissen voordat China zich zou 
terugtrekken als bondgenoot. 

 laten zien dat de oorlog in het voordeel van Noord-Vietnam beslist 
kon worden zodat China zijn steun niet zou intrekken / zodat Nixon 
zou inzien dat zijn poging tot beëindiging op niets zou uitlopen. 

 
 26 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Dit schilderij toont een lange rij van mensen die moeten wachten om  

boodschappen te kunnen doen (waaruit blijkt dat er tekorten zijn), terwijl 
Russische regeringen vóór Gorbatsjov uitdragen dat zij (centraal geregeld) 
in alle behoeften voorzien    2 

• Het tentoonstellen van dit schilderij (met daarin kritiek op de economische 
toestand) wordt mogelijk door de Glasnost / de openheid die door  
Gorbatsjov is ingevoerd  1 

 
 27 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Uit de troonrede is op te maken dat door het einde van de Koude Oorlog de 
eenwording van Europa werd bevorderd omdat de Oost-Europese landen  
politiek / economisch betrokken zouden worden bij / geholpen zouden worden 
door Nederland / West-Europa. 
 
 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van de alfabetische eerste vijf kandidaten voor wie het tweede-tijdvak-

examen de eerste afname is én  
 de scores van alle herkansende kandidaten. 
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor 
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 23 juni te accorderen.  
 
Ook na 23 juni kunt u nog tot en met 1 juli 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. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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derde tijdvak 
Ook in het derde tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw derde-tijdvak-kandidaten de scores 
uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
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