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 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB 
 
 
 
 
 
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. 
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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 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; 

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 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 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.  
 

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 
de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen geschiedenis en staatsinrichting KB kunnen maximaal  
51 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. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord ScoresVraag 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND || 
 

 1 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• argument uit de bron (één van de volgende): 1 

 geen tijd voor het opvoeden van de kinderen / anderen moeten op de kinderen 
passen 

 geen familieleven 
 het bevordert alcoholisme 

• ander argument (één van de volgende): 1 
 fabrieksarbeid is lichamelijk (te) zwaar voor vrouwen 
 geen tijd voor het huishoudelijk werk 
 het hoort niet dat een vrouw fabrieksarbeid verricht 

 
 2 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende): 
 invoering van de leerplicht / meer onderwijs 
 verbetering van het onderwijs voor meisjes / hoger onderwijspeil voor meisjes 
 de eerste feministische golf / begin van de vrouwenemancipatie 
 groei van de werkgelegenheid (in de secundaire en tertiaire sector) 

 3 

 4 

 5 

600013-1-64
• 1
 
per juiste oorzaak 

 
maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende): 

 onderwijzeres 
 verpleegster 
 typiste 
 telefoniste 
 secretaresse 

 
per juist voorbeeld 1 
 
maximumscore 2 
de nummers 2, 4 en 6 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien één of twee antwoorden juist 1 
 
B 

5c 3 
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Vraag Antwoord Scores

 6 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende): 

 geluidshinder 
 eentonigheid 
 niet zelf het arbeidstempo kunnen bepalen 
 ongezonde werkomstandigheden 

 
per juist voorbeeld 1 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
wel kenmerkend, want het paard / spierkracht is grotendeels vervangen door elektrische 
aandrijving (bij de tram) / benzine (bij de auto) 
 
Opmerking 
Alleen als na ‘wel kenmerkend’ een juiste reden volgt, mag een scorepunt worden 
toegekend. 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat Philips rekening hield met 
• de wensen van de consumenten; dat blijkt uit de ‘lange brandduur / groote 

lichtsterkte / gering stroomverbruik’ 1 
• de mogelijkheden van de wetenschap; dat blijkt uit de tekst: ‘deze moeilijkheid 

hebben wij overwonnen’ / ‘lange brandduur, groote lichtsterkte, gering 
stroomverbruik’ (in één gloeilamp heeft Philips drie kwaliteiten gecombineerd) 1 

 
 10 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De bron is kenmerkend voor de tijd rond 1920, want er is sprake van (twee van de 
volgende): 

 een dienstbodekamer / de dienstbode woont in. 
 het schoonmaken van waskannen. 
 er wordt veel meer dan acht uur per dag gewerkt. 
 het ontbreken van elektrische hulpmiddelen (zoals vaatwasser, stofzuiger, e.d.). 
 het verzorgen van de kolenkachel. 

 
per juist voorbeeld 1 
 
Opmerking 
Alleen als na de juiste tijdsaanduiding een juist voorbeeld is gegeven, mag een 
scorepunt worden toegekend. 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 1 
ontwikkeling 2 en 3 
 
Opmerking 
Alleen als de beide juiste ontwikkelingen genoemd zijn, mag een scorepunt worden 
toegekend. 
 

 13 C 
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 14 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De situatie komt nu niet veel meer voor, want (één van de volgende): 1 

 als resultaat van de tweede feministische golf is een dergelijke houding van mannen 
minder aanvaardbaar geworden. 

 vrouwen hebben nu meer carrièremogelijkheden dan toen. 
 vrouwen hebben nu betere kansen dan toen. 
 vrouwen hebben nu meer onderwijsmogelijkheden dan toen. 

• De situatie komt nog wel veel voor, want (één van de volgende): 1 
 nog steeds zijn het vooral vrouwen die secretariële werkzaamheden verrichten. 
 nog steeds worden de meeste leidinggevende functies door mannen bekleed. 
 nog steeds zijn er veel bedrijven waar mannen de dienst uitmaken. 
 nog steeds hebben vrouwen een verzorgende rol. 

 
 15 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat het aantal ondernemingen daalt terwijl de omzet van 
de ondernemingen stijgt. 
 

 16 maximumscore 2 
Bewering 1 is juist. 
Bewering 2 is juist. 
Bewering 3 is onjuist. 
Bewering 4 is onjuist. 
Bewering 5 is onjuist. 
 
Indien vijf antwoorden juist 2 
Indien drie of vier antwoorden juist 1 
Indien geen, één of twee antwoorden juist 0 
 
STAATSINRICHTING VAN NEDERLAND || 
 

 17 A 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 2 
zin 1: later 
zin 2: het recht op bestaanszekerheid 
zin 3: slechte leefomstandigheden 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien geen of één antwoord juist 0 
 

 20 D 
 

 21 A 
 

 22 D 
 

 23 A 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken (één van de volgende): 

 algemeen kiesrecht voor mannen / de mogelijkheid van invoering van actief kiesrecht 
voor vrouwen 

 passief kiesrecht voor vrouwen 
 financiële gelijkstelling van het bijzonder onderwijs aan het openbaar onderwijs 
 invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging / nieuw kiesstelsel 
 opkomstplicht 

 
 25 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• bron 20, omdat deze situatie te maken heeft met (één van de volgende): 1 

 het recht op woonruimte / woongelegenheid 
 het recht op bewoonbaarheid van het land 
 het recht op bestaanszekerheid 

• bron 21, omdat deze situatie te maken heeft met (één van de volgende): 1 
 het recht op werk / het bevorderen van voldoende werkgelegenheid 
 het recht op bestaanszekerheid 

 
Opmerking 
Alleen als na een juiste keuze een juiste uitleg volgt, mag een scorepunt worden 
toegekend. Er moet duidelijk sprake zijn van twee verschillende sociale grondrechten. 
 

 26 A 
 

 27 B 
 

 28 maximumscore 2 
Recht a hoort bij omschrijving 3. 
Recht b hoort bij omschrijving 1. 
Recht c hoort bij omschrijving 4. 
Recht d hoort bij omschrijving 2. 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien twee of drie antwoorden juist 1 
Indien geen of één antwoord juist  0 
 

 29 maximumscore 2 
Bij omschrijving a hoort persoon 4. 
Bij omschrijving b hoort persoon 1. 
Bij omschrijving c hoort persoon 3. 
Bij omschrijving d hoort persoon 2. 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien twee of drie antwoorden juist 1 
Indien geen of één antwoord juist 0 
 

 30 maximumscore 1 
een referendum / plebisciet 
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Vraag Antwoord Scores

 31 maximumscore 2 
a = 3 
b = 4 
c = 1 
d = 2 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien twee of drie antwoorden juist 1 
Indien geen of één antwoord juist 0 
 

 32 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Argument voor het standpunt van Linde: de personen (die illegaal in Nederland 

verblijven) hebben niet de Nederlandse nationaliteit (en kunnen dus geen recht doen 
gelden op de rechten en plichten die daaruit voortvloeien) 1 

• Argument voor het standpunt van Rik: ieder mens kan uit humanitaire overwegingen 
te allen tijde een beroep doen op de gezondheidszorg in Nederland / de 
Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg van iedereen die 
in Nederland verblijft (ongeacht de nationaliteit) 1 

 
 33 D 

 
 34 D 

 
 35 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Nederland een democratisch land is, want er is sprake van een parlementaire 

democratie / rechtsstaat 1 
• Nederland niet democratisch genoeg is, want sommige democratische 

uitgangspunten (zoals gekozen staatshoofd of burgemeester/referendum/rekening 
houden met minderheidsstandpunten e.d.) worden niet toegepast / de rechtsstaat 
wordt soms geschonden 1 

 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
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