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Correctievoorschrift VWO 

2022 
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, 5, 2, 3, 1 
 
Opmerking 
Als door het weglaten van één foutief geplaatst nummer een verder 
complete en foutloze reeks ontstaat, wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Prehistorie en oudheid 
 

 2 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is (twee van de volgende): 
 Er was sprake van verschillende beroepen / specialisatie / een 

gelaagde samenleving, wat blijkt uit het gegeven dat 
arbeiders/soldaten betrokken zijn bij het onderhoud/de beveiliging. 

 Er was sprake van handel/overschotten, wat blijkt uit het gegeven dat 
er transport plaatsvond tussen alle delen van het rijk. 

 Er was sprake van schrift, wat blijkt uit de aangebrachte inscripties 
waarmee Darius communiceerde over zijn militaire daden.  

 
per juiste combinatie 1 
 
Opmerkingen 
 Alleen als het antwoord een combinatie bevat van een juist kenmerk 

van een vroeg-stedelijke samenleving en een daarbij passend 
gegeven, wordt telkens 1 scorepunt toegekend. 

 Als er tweemaal wordt verwezen naar hetzelfde gegeven, wordt alleen 
bij de eerste verwijzing 1 scorepunt toegekend. 

 
 3 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De keizer verstevigt zijn positie door aan het volk van Rome de buit/de 

gevangengenomen Britse opstandeling te tonen / door een groot 
spektakel te laten organiseren rondom zijn verovering, zodat er meer 
vertrouwen is in zijn beleid / zodat het Romeinse volk hem ziet als een 
winnaar (wat zijn positie versterkt) 2 

• Door de familie van Caractacus te tonen/door de opstandeling mee te 
voeren tijdens de triomftocht wordt de boodschap overgebracht dat het 
Romeins imperialisme niet te stoppen is / dat de Romeinen superieur 
zijn aan (Britse) stammen 2 

 
Opmerking 
Alleen als bij de eerste deelvraag wordt ingegaan op het bijeenbrengen 
van het volk van Rome in combinatie met een wijze waarop dit de positie 
van Claudius versterkt, worden scorepunten toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

De middeleeuwen 
 

 4 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• In de vroege middeleeuwen was in West-Europa sprake van een 

vrijwel volledige zelfvoorziende/agrarische samenleving (waardoor er 
(te) weinig kooplieden/ambachtslieden waren om gilden mee te 
vormen) 1 

• De rondreizende kooplieden waren niet verbonden aan de feodale 
heersers van de gebieden waar zij door(heen) reisden / reisden ver 
van de bescherming van hun eigen heer, zodat zij genoodzaakt waren 
zich te organiseren om hun veiligheid/werkomstandigheden te regelen 1 

• Door de privileges die steden kochten/kregen, konden de 
ambachtslieden/gilden van die stad regels opstellen die de 
rondreizende kooplieden benadeelden / die de winst van de 
rondreizende kooplieden onder druk zetten (wat leidde tot conflicten) 1 

 
 5 maximumscore 3 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
• In de late middeleeuwen ontstaan spanningen tussen de patriciërs/het 

stadsbestuur en het gemeen/het volk (waardoor het stadsbestuur het 
opstandige volk laat veroordelen) 1 

• Een politiek motief is dat de leden van het stadsbestuur door het 
aannemen van deze wetten opstandelingen willen afschrikken / hun 
macht willen veiligstellen / de orde willen bewaren 1 

• Een economisch motief is dat de leden van het stadsbestuur 
aantasting willen voorkomen van het bedrijf/de verdiensten van de 
leden van het stadsbestuur / willen voorkomen dat de stad minder 
(belasting)inkomsten heeft door het wegvallen van de productie 1 

 
 6 maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 
• Sociale zorg was niet langer alleen de taak van de geestelijkheid / de 

stedelijke burgerij nam sociale zorg op zich, wat blijkt uit het gegeven 
dat burgers een gasthuis stichtten / dat een gasthuis (mede) werd 
bestuurd door leden van het stadsbestuur 1 

• Het stadsbestuur handelde in het algemeen belang van de stad/van de 
gemeenschap, door het gasthuis rechten te geven op het ontvangen 
van inkomsten uit testamenten en het vrijstelde van belastingen 
(waardoor het het bestaan van het gasthuis bevorderde) 1 

 
Opmerking 
Alleen als een antwoord een combinatie bevat van (bij de eerste 
deelvraag) een juiste verandering en (bij de tweede deelvraag) een juist 
uitgangspunt van bonum commune en een juist gegeven, wordt telkens 
1 scorepunt toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

Vroegmoderne tijd 
 

 7 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Met dit schilderij wordt de boodschap overgebracht dat Brugge een 

belangrijke plaats heeft in een internationaal handelsnetwerk / een 
geschikte stad is om zich als internationaal koopman te vestigen / over 
alle voorzieningen beschikt om een knooppunt te zijn van handel 1 

• door (een van de volgende): 1 
 de gebouwen die te maken hebben met de handel 

verhoudingsgewijs groter af te beelden (zoals de Waterhalle en het 
Oosterlingenhuis).  

 vooral de nadruk te leggen op gebouwen die te maken hebben met 
de handel. 

• De ontwikkeling dat de handelsstromen worden verlegd (naar 
Antwerpen) / dat Brugge zijn positie als knooppunt in de internationale 
handel verliest, maakt het nodig om de handel in Brugge te 
ondersteunen 1 

 
Opmerking 
Alleen als het antwoord op de eerste deelvraag een juiste boodschap 
bevat, wordt 1 scorepunt toegekend aan een passende verwijzing naar de 
bron. 
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
In de zestiende eeuw vond 'de heroriëntatie op de klassieke oudheid' 
plaats, waardoor de schilder ervan uitging dat een schilderij met een 
klassiek thema populair zou zijn / waardoor de boodschap door de 
vergelijking met de oudheid extra waarde zou krijgen / waardoor de 
boodschap serieus zou worden genomen. 
 
Opmerking 
Voor het alleen noemen van de heroriëntatie op de klassieke oudheid 
zonder verwijzing naar het trekken van aandacht wordt geen scorepunt 
toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

 9 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De Japanners zijn bezorgd dat de Nederlanders christenen zijn / het 

(Japanse) volk willen bekeren / dat bekering de nationale identiteit zou 
schaden, zodat het Japanse bestuur wil bewerkstelligen dat er 
geen/weinig contact is tussen Nederlanders en Japanners 2 

• De Nederlanders leggen zich neer bij de afscherming omdat zij willen 
voorkomen dat ze geen handel met Japan mogen drijven / dat zij geen 
Japanse goederen zouden mogen kopen, wat zij nastreven vanwege 
'de toenemende handelscontacten, handelskapitalisme en 
wereldhandel' 2 

 
Opmerking 
Als bij de tweede deelvraag alleen een juist kenmerkend aspect wordt 
genoemd zonder uitleg, wordt geen scorepunt toegekend. 
 

 10 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat deze bepaling oligarchisering (of een 
juiste beschrijving daarvan) bevorderde (waardoor de regenten hun eigen 
belangen konden dienen), waardoor het gemeen Oranjegezinder werd 
omdat het dacht dat de prins van Oranje/de stadhouder de belangen van 
het gemeen beter zou beschermen. 
 

 11 maximumscore 4 
Kern van een juist antwoord is: 
• Lodewijk XV beweert dat rechtbanken hun gezag uitoefenen namens 

de koning / dat de wetgevende macht aan hem behoort, wat botst met 
het standpunt van Montesquieu/met de Trias Politica dat de 
verschillende machten gescheiden moeten blijven 2 

• Lodewijk XV beweert dat het gezag bij hem berust / dat de rechten van 
de natie volledig in handen van de koning liggen, wat botst met het 
standpunt van Rousseau dat de macht van het volk komt / dat de 
macht alleen via het sociale contract in handen komt van een heerser 2 

 
Opmerking 
Alleen als het antwoord een combinatie bevat van een juist standpunt van 
(bij de eerste deelvraag) Montesquieu en (bij de tweede deelvraag) 
Rousseau, en een passende verschillende verwijzing naar de toespraak 
van Lodewijk XV, worden scorepunten toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

 12 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
Burke vond dat de inwoners van de Amerikaanse koloniën geen afstand 
konden doen van hun vrijheid/rechten / stelde dat er altijd geregeerd moest 
worden op basis van vrijheid, wat paste bij het uitgangspunt van 
natuurrechten dat die onvervreemdbaar zijn / dat die nooit kunnen worden 
afgestaan.  
 
Opmerking 
Alleen als in het antwoord een juist uitgangspunt van natuurrechten wordt 
genoemd in combinatie met een juiste verwijzing naar de opmerking van 
Burke, worden scorepunten toegekend. 
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Roux vond dat de revolutie nog niet was voltooid omdat (verlichte) 

idealen van gelijkheid/vrijheid nog niet waren behaald voor alle Franse 
burgers / omdat niet alle burgers dezelfde rechten hadden 1 

• in 1793 is de periode dat onder leiding van de jacobijnen/Robespierre 
tegenstanders/mensen met kritiek werden vervolgd/gedood 1 

 
Opmerking 
Alleen als bij de tweede deelvraag wordt ingegaan op de periode onder 
leiding van de jacobijnen/Robespierre, wordt 1 scorepunt toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

Moderne tijd 
 

 14 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De politieke ontwikkeling dieThorbecke stimuleerde was (een van de 
volgende): 
bij 1: 
 de 'discussies over de sociale kwestie', want door de rede over de 

economische ongelijkheid kwam er aandacht voor de sociale kwestie / 
ontstond mogelijkheid om de sociale kwestie aan te pakken. 

bij 2: 
 de 'voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer 

mannen en vrouwen aan het politieke proces', want door de nieuwe 
grondwet mochten mannen die een bepaald bedrag aan belasting 
betaalden gaan deelnemen aan het politieke proces. 

bij 4: 
 'de opkomst van het feminisme' / 'de opkomst van 

emancipatiebewegingen', want door de toelating van Jacobs tot een 
universiteit konden vrouwen voortaan ook hoger onderwijs volgen / 
werd de gelijkstelling van mannen en vrouwen in het hoger onderwijs 
bevorderd. 

 
De economische ontwikkeling die Thorbecke stimuleerde was: 
bij 3: 
 'de industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor 

een industriële samenleving', want door de verbeterde infrastructuur 
werden grondstoffen / producten sneller vervoerd (waardoor de 
industrie kon groeien). 

 
per combinatie van een passend kenmerkend aspect en een daarbij 
passend gegeven 2 
 
Opmerking 
Als een kenmerkend aspect/gegeven meer dan één keer wordt genoemd, 
worden alleen bij de eerste juiste verwijzing scorepunten toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

 15 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Longoni geeft de boodschap weer dat het verschil tussen arm en rijk te 

groot is / dat de rijken geen aandacht hebben voor de situatie van de 
armen 1 

• door (een van de volgende): 1 
 de titel "Overpeinzingen van een uitgehongerde". 
 de tegenstelling tussen de hongerende jongen buiten en de 

overdadige maaltijd van de vrouw en de man binnen. 
 een vrouw en een man af te beelden die geen oog hebben voor de 

(hongerige) jongen buiten. 
• De Italiaanse overheid vreest dat Longoni met zijn afbeelding sociale 

onrust aanwakkert / een grotere aanhang van de socialisten 
bewerkstelligt (wat zij willen tegengaan) 1 

 
Opmerking 
Alleen als het antwoord op de eerste deelvraag een juiste boodschap van 
Longoni bevat, wordt 1 scorepunt toegekend aan een daarbij passende 
verwijzing naar de bron. 
 

 16 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Het boek van Mouhot benadrukt volgens de Franse lezers het belang 

van het modern imperialisme, omdat het boek (volgens hen) duidelijk 
maakt dat de kolonisatie van Cambodja nodig is om de beschaving van 
de Cambodjanen weer op niveau te krijgen / dat de beschaving van de 
Cambodjanen zozeer is vervallen dat ze hulp nodig hebben van de 
Fransen 1 

• Door het boek van Mouhot over hun verloren hoofdstad/over de 
grootste beschaving van weleer worden Cambodjanen zich bewust(er) 
van hun verleden, wat het nationalisme / de afkeer van vreemde 
overheersing versterkt 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 17 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De boodschap is dat Japan zich moet verzetten tegen buitenlandse 

invloeden / met succes kan strijden tegen buitenlandse mogendheden 1 
• door af te beelden dat (een van de volgende): 1 

 de Japanse worstelaar een buitenlander tegen de grond gooit. 
 de Japanse worstelaar veel groter is dan de buitenlanders. 
 de Europeanen verschrikt toekijken. 

• Het verlies van de opiumoorlogen / het sluiten van ongelijke verdragen 
in China maakt dat het in Japan belangrijk wordt gevonden om te 
waarschuwen voor het gevaar van toenemende buitenlandse invloed 1 

 
Opmerking 
Alleen als het antwoord op de eerste deelvraag een juiste boodschap 
bevat, wordt 1 scorepunt toegekend aan een daarbij passende verwijzing 
naar de prent. 
 

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

 19 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De kern van de appeasement-politiek/de Britse politiek is proberen een 

oorlog te voorkomen door toe te geven aan de eisen van Hitler 1 
• Churchill vond dat de Engelsen voor schaamte kozen omdat ze hierbij 

Tsjecho-Slowakije opofferden / omdat ze zich hierbij onderdanig 
gedroegen tegenover Hitler 1 

• Churchill dacht dat Hitler (omdat werd voldaan aan zijn eisen) meer tijd 
had om zich voor te bereiden / dat Hitler sterker zou worden door 
landsuitbreiding, zodat de (uiteindelijke) oorlog lastiger te winnen zou 
zijn voor Groot-Brittannië 2 
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Vraag Antwoord Scores 

 20 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Hosenfeld noemt het verdrijven/doodschieten/willekeurig arresteren 

van Polen een schanddaad, waarmee hij het buiten werking stellen van 
de rechtsstaat afkeurt/afkeurt dat de nationaalsocialisten met terreur 
regeren (wat past bij het totalitaire karakter) 2 

• Door het nationaalsocialistische bewind / vanwege de oorlogssituatie 
werd censuur toegepast / werd de post gecontroleerd, waardoor 
Hosenfeld het gevaar liep dat hij vanwege zijn kritiek op het bewind 
zou worden bestraft 2 

 
Opmerking 
Alleen als het antwoord een combinatie bevat van (bij de eerste deelvraag) 
een voorbeeld van de afkeuring van Hosenfeld en een kenmerk van het 
totalitaire karakter, en (bij de tweede deelvraag) een verwijzing naar 
censuur/controle en het bestraffen van kritiek, worden scorepunten 
toegekend. 
 

 21 maximumscore 3 
Kern van een juist antwoord is: 
• De succesvolle doorstart / de productie van goedkope auto's en 

naaimachines past bij het wirtschaftswunder / bij de economische 
ontwikkeling dat de schade van de Tweede Wereldoorlog zo snel 
mogelijk wordt tegengegaan  1 

• De doorstart van een bedrijf als Messerschmitt, dat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gevangenen uit concentratiekampen heeft ingezet / 
vliegtuigen heeft geproduceerd voor de nationaalsocialisten, leidt tot 
de kritiek dat de denazificatie beperkt is gebleven/niet is geslaagd (wat 
bijdraagt aan de opkomst van links terrorisme in de jaren 1970) 2 

 
Opmerking 
Alleen als het antwoord op de tweede deelvraag een combinatie is van een 
juiste verwijzing naar de bron met een juiste uitleg over de kritiek op de 
beperkte denazificatie, worden scorepunten toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

 22 maximumscore 3 
Kern van een juist antwoord is: 
• Met het opeisen van de zetel liet Mao weten dat niet Chiang Kaishek 

(in Taiwan) maar hijzelf de rechtmatige leider was van China / dat hij 
zijn strijd tegen (de regering in Taiwan) van Chiang Kaishek niet zou 
opgeven 1 

• De Verenigde Staten wilden voorkomen dat met de toetreding van de 
Volksrepubliek tot de Verenigde Naties er een (machtig) 
communistisch land vertegenwoordigd zou worden, wat past bij 'de 
verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van 
een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een 
atoomoorlog' 2 

 
Opmerking 
Voor het alleen noemen bij de tweede deelvraag van een juist kenmerkend 
aspect zonder uitleg over de beslissing van de Verenigde Staten, wordt 
geen scorepunt toegekend. 
 

 23 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is:  
Met de afbeelding van een Nederlander die wordt bediend door vele 
Indonesiërs / die een groots banket krijgt geserveerd, maakt het restaurant 
reclame door (toekomstige) gasten te herinneren aan de koloniale periode 
in Nederlands-Indië als een aantrekkelijke tijd / door het koloniale verleden 
te presenteren als een aantrekkelijk beeld van wat (toekomstige) gasten 
van het restaurant mogen verwachten. 
 
Opmerking 
Alleen als het antwoord een combinatie bevat van een juiste uitleg van de 
bewering en een passende verwijzing naar de bron, worden scorepunten 
toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

 24 maximumscore 4 
Uit het antwoord moet blijken dat: 
• er openlijk in de officiële krant van de Communistische Partij wordt 

geschreven over de twijfel aan de Chinese economie/politiek / dat het 
prestige van China een knauw heeft gekregen, waarmee je kunt 
aantonen dat de relatie tussen China en de Sovjet-Unie na de breuk 
(na 1962) is verslechterd (waardoor de bron meer betrouwbaar is voor 
het eerste onderzoeksgebied) 2 

• de Pravda de breuk met China wil rechtvaardigen / het beleid van de 
Sovjet-Unie ten aanzien van China wil ondersteunen, waardoor het 
artikel de poging van China banden aan te knopen met Azië, Afrika en 
Latijns-Amerika negatief weergeeft / waardoor het artikel vanuit 
concurrentieoverwegingen het prestige van China in andere landen 
negatief weergeeft (waardoor de bron minder betrouwbaar is voor het 
tweede onderzoeksgebied) 2 

 
 25 maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 
• De protestbeweging in de DDR wilde politieke hervormingen (binnen 

het socialistische systeem) / wilde meer vrijheid bewerkstelligen 1 
• De demonstranten gingen ervan uit dat de regering van de DDR de 

demonstraties (met geweld) zou laten neerslaan, net zoals was 
gebeurd met de demonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede  1 

 
Opmerking 
Alleen als bij de tweede deelvraag wordt ingegaan op het neerslaan van de 
demonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede, wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

 26 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat de Kamerleden het noodzakelijk vonden 
met dit artikel de rol / het gebruik van de Nederlandse taal in de 
samenleving zeker te stellen omdat: 
 door 'de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen' 

Nederlands voor steeds meer inwoners niet de eerste taal was / naast 
Nederlands andere talen moesten worden ingezet om te 
communiceren met Nederlandse burgers.  

of 
 door groei van 'de eenwording van Europa' het gebruik van de 

Nederlandse taal onder druk kwam te staan (in de Europese 
samenwerking). 

 
per combinatie van een juiste redenering en een passend kenmerkend 
aspect     2 
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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 22 juni te accorderen.  
 
Ook na 22 juni kunt u nog tot en met 30 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. 
 
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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