
300030-634c 

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 

2003 
tijdvak 2 

 
 

 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB 
 
 
 
 
 
 

 



 

300030-634c 2 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO- 02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit 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 de CEVO. 

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 gecommitteerde toekomen. 

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 de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor 
het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling 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 het beoordelingsmodel. 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 een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 
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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; 

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. 

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 punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan een antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een 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 toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. 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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte 
en de gemengde leerweg en voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 
het jaar 2003 en mogelijk latere jaren:  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Geschiedenis en staatsinrichting BB kunnen maximaal  
50 scorepunten worden behaald. 
 
De vakinhoudelijke argumenten waarvan sprake is in de algemene regel 3.3 moeten voor het vak 
Geschiedenis en staatsinrichting afkomstig zijn uit gezaghebbende, wetenschappelijk 
verantwoorde publicaties. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
 
DE KOLONIALE RELATIE INDONESIË – NEDERLAND || 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 2 
Bij begrip 1 hoort omschrijving b. 
Bij begrip 2 hoort omschrijving c. 
Bij begrip 3 hoort omschrijving a. 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien één of twee antwoorden juist 1 
 

 3 C 
 

 4 maximumscore 2 
• Uitspraak a is juist 1 
• Uitspraak b is juist 1 
 

 5 maximumscore 2 
• a minder 1 
• b afgeschaft 1 
 

 6 A 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 2 
Bij 1 hoort afbeelding c. 
Bij 2 hoort afbeelding a. 
Bij 3 hoort afbeelding b. 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien één of twee antwoorden juist 1 
 

 9 A 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
door het leger in te zetten / door te vechten / door gebieden te veroveren 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 2 
• oorzaak 1  1 
• oorzaak 2 1 
 

 13 C 
 

 14 C 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Score 

 
 15 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De afbeelding laat een voordeel zien, namelijk: meer mensen kunnen leren lezen / 

kunnen hun kennis uitbreiden / hebben onderwijs gehad 1 
• De tekst laat een nadeel zien, namelijk: de discriminatie van inlanders / Indonesiërs 1 
 
opmerking 
Alleen als na een juiste keuze een juiste verklaring volgt, mag een scorepunt worden 
toegekend. 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
 
Indien gekozen wordt voor groep A (één van onderstaande): 

 Nederland heeft geweld tegen Indonesië gebruikt. 
 Nederland heeft lange tijd van Indonesië geprofiteerd. 
 Nederland heeft de Indonesische bevolking overheerst / achtergesteld. 

 
Indien gekozen wordt voor groep B (één van onderstaande): 

 Nederland heeft ervoor gezorgd dat er voor de groeiende bevolking voldoende 
voedsel werd geproduceerd. 

 Nederland heeft in Indonesië onderwijs / gezondheidszorg / goede infrastructuur 
bevorderd. 

 Nederland heeft de economische ontwikkeling van Indonesië bevorderd. 
 

 17 maximumscore 2 
Bij periode A hoort nummer 1. 
Bij periode B hoort nummer 4. 
Bij periode C hoort nummer 2. 
Bij periode D hoort nummer 3. 
 
Indien drie of vier antwoorden juist 2 
Indien één of twee antwoorden juist  1 
 

 18 maximumscore 2 
• Persoon A past bij nummer 2 1 
• Persoon B past bij nummer 3 1 
 
SOCIALE ZEKERHEID EN DE VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND || 
 

 19 A 
 

 20 maximumscore 2 
Voorbeeld van juiste antwoorden (twee van onderstaande): 

 arbeidsongeschikten 
 weduwen 
 wezen 
 werklozen 
 bejaarde arbeiders / ouderen 
 zieken 
 gehandicapten 

 
per juist antwoord 1 
 

 21 B 
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Vraag Antwoord Score 

 
 22 C 

 
 23 maximumscore 2 

De mening staat in 
•  zin 2  1 
•  zin 4  1 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord (één van onderstaande): 
Deze wet was een oplossing voor 

 het woonprobleem / de slechte woonsituatie / het probleem van slechte woningen. 
 slechte hygiëne / gebrekkige volksgezondheid. 

 
 25 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Het versje past goed bij de afbeelding, omdat op de afbeelding te zien is dat een kind 
stervende is. 
 

 26 A 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 1 
over particuliere armenzorg 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord (één van onderstaande): 

 omdat hij controle kreeg 
 omdat hij er bij kluste / hij zwart werkte 
 omdat hij bang was zijn uitkering te verliezen 

 
 30 B 

 
 31 maximumscore 1 

Iemand die geen werk heeft. 
 

 32 maximumscore 2 
Reden 1 is juist. 
Reden 2 is onjuist. 
Reden 3 is juist. 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien één of twee antwoorden juist 1 
 

 33 B 
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 1 
eerst b, daarna c en als laatste a 
 

 36 maximumscore 2 
• oorzaak 3 1 
• oorzaak 4 1 
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Vraag Antwoord Score 

 
 37 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
 Mijn voorkeur gaat uit naar oplossing a, omdat door minder instroom de kosten in de 

toekomst lager worden. 
óf: 

 Mijn voorkeur gaat uit naar oplossing b, omdat er te veel mensen misbruik maken 
van de WAO. 

 
opmerking 
Alleen als na een keuze een juiste uitleg volgt, mag een scorepunt worden toegekend. 
 

 38 maximumscore 1 
eerst 3, dan 2 en ten slotte 1 
 
 
VRAAGNUMMER EN BRONVERMELDING: || 
 
vraag 1 
L. Giebels, Soekarno, Nederlandsch onderdaan biografie 1901-1950, Amsterdam 1999, 
pag. 23. 
 
vraag 3 
Naar: J. de Jong, De waaier van het fortuin, Den Haag 1998, pag. 208. 
 
vraag 7 
J. van Goor, De Nederlandse koloniën, Den Haag 1993, pag. 212. 
 
vraag 8 
P. Boomgaard en J. van Dijk, Het Indië boek,  Zwolle 2001, pag. 108, 277 en 117. 
 
vraag 9 
H. Colijn (red.), Nederlands Indië, Land en volk, deel 2, Amsterdam 1912, pag. 139. 
 
vraag 10 
J. de Jong, De waaier van het fortuin, Den Haag 1998, pag. 384/385. 
 
vraag 14 
C v.d. Berg, Indië verloren, merdeka!, Rijswijk 1996, pag. 41. 
 
vraag 15 
Afbeelding: J. van Goor, De Nederlandse koloniën, Den Haag 1993, pag. 212. 
Naar: H. Beynon, Verboden voor honden, Amsterdam 1995, pag. 46-47. 
 
vraag 16 
Naar: NRC-Handelsblad 17 juli 1995. 
 
vraag 18  
L. Giebels, Soekarno, Nederlandsch onderdaan biografie 1901-1950, Amsterdam 1999, 
pag. 18. 
 
vraag 19 
Naar: M. van Doorn (red.), Den Haag zoals het was, Zwolle 1992-1993, pag. 349. 
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vraag 22 
Naar: G. Mak, Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan honderd 
reportages, Amsterdam 1998, pag. 160/161. 
 
vraag 24 
Naar: staatsblad 1901 nr. 158. 
 
vraag 25 en 26 
L. de Vries (red.), Het beste van Albert Hahn, Amsterdam/Brussel 1984, pag. 41. 
 
vraag 27 
J. Goedhart, Nederland in de jaren 1917-1940, Zutphen 1985, pag. 29. 
 
vraag 28 
Naar: H. van Gelder, De Olieman en andere liedjes, Amsterdam 1992, pag. 15. 
 
vraag 29 
Naar: NRC/Handelsblad, 25 oktober 1980, Interview met Henk Gortzak. 
 
vraag 30 
J. Goedhart, Nederland in de jaren 1917-1940, Zutphen 1985, pag. 43. 
 
vraag 31 
P. Geurts e.a., Bronnenboek, de laatste vijftig jaar in teksten en documenten, 
Amsterdam 1971, pag. 187. 
 
vraag 35 
Afbeelding a: Th. Roep & C.Loerakker, Van nul tot nu, deel 4 , Haarlem 1987, pag. 39. 
Afbeelding b en c: Th. Roep & C.Loerakker, Van nul tot nu, deel 3, Haarlem 1986,  
pag. 26 en 37. 
 
 


