
 800013-1-721c 1 lees verder 

Correctievoorschrift VMBO-BB 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 geschiedenis en staatsinrichting CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden 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 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. 
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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 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. 

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. 
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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 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 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
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 één punt toegekend. 
 

Staatsinrichting van Nederland 
 

 1 B 
 

 2 C 
 

 3 A 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 2 
• uitspraak 3 1 
• uitspraak 4 1 
 

 6 D 
 

 7 B 
 

 8 A 
 

 9 C 
 

 10 B 
 

 11 maximumscore 2 
• uitspraak 5 1 
• uitspraak 6 1 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
dat Nederland een republiek wordt, want een president wordt door het hele 
volk gekozen en dat is democratisch. 
of 
dat Nederland een monarchie blijft, want een koning(in) vormt een 
stabiele/bindende factor in de politiek / staat symbool voor de eenheid van 
het land. 
 
Opmerking 
Alleen als na een keuze een juist, passend politiek argument volgt, mag 
een scorepunt worden toegekend. 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 14 maximumscore 2 
• uitspraak 2  1 
• uitspraak 4 1 
 

 15 maximumscore 2 
• uitspraak 2  1 
• uitspraak 3 1 
 

 16 C 
 

 17 D 
  

 18 maximumscore 2 
advocaat = 2 
officier van justitie = 3 
rechter = 1 
verdachte = 4 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien twee of drie antwoorden juist 1 
Indien geen of één antwoord juist 0 
 

Historisch overzicht 
 

 19 B 
 

 20 A 
 

 21 C 
 

 22 B 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 2 
• uitspraak 2  1 
• uitspraak 4 1 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 2 
• uitspraak 3  1 
• uitspraak 4 1 
 

 27 A 
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Vraag Antwoord Scores

 28 B 
 

 29 C 
 

 30 B 
 

 31 A 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 2 
• uitspraak 1  1 
• uitspraak 3 1 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De wereld is veiliger geworden, omdat de vroegere gespannen verhouding 
tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie na 1990/het uiteenvallen van 
de Sovjetunie is verminderd / er vanaf 1990 sprake is van meer 
samenwerking tussen de Verenigde Staten en Rusland. 
of 
De wereld is onveiliger geworden, omdat de machtsverhoudingen in de 
wereld onduidelijk zijn en dat levert voortdurend onzekerheid op / er 
verschillende conflicten zijn uitgebroken / er meer sprake is van terrorisme. 
 
Opmerking 
Alleen als na een keuze een juist, passend politiek argument volgt, mag 
een scorepunt worden toegekend. 
 

 36 A 
 

 37 maximumscore 1 
Eerst 1, dan 3 en ten slotte 2. 
 
Opmerking 
Er is maar één juiste volgorde. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
vraag 1   T. Roep en C. Loerakker, Van nul tot nu, deel 3, Haarlem 2005, pag. 15. 
vraag 2   D. Wolthekker, Politiek in een handomdraai, Amsterdam 2003, tussen pag. 96 en 97. 
vraag 3   eigen beheer Cito/CEVO. 
vraag 4   Artikel - Nederlands Dagblad, A. van Deursen, 22 mei 2006; afbeelding - Geschiedenis 
   Magazine, oktober 2006, pag. 61. 
vraag 5   E. Kloek e.a., Verzameld verleden, Hilversum 2004, pag. 135. 
vraag 6   P. Terpstra, Pieter Jelles Troelstra, Drachten 1985, pag. 198. 
vraag 7   T. Bottema e.a., Colijn in de caricatuur, Baarn z.j. (circa 1935), pag. 20. 
vraag 8    naar: NRC, 13 februari 1997 (inaugurele rede H.A. van Wijnen). 
vraag 10  naar: NRC, 13 december 2006. 
vraag 13  eigen beheer Cito/CEVO. 
vraag 16  naar: Trouw, 2 december 2006 (Onderwijsbijlage). 
vraag 17  eigen beheer Cito/CEVO. 
vraag 19   1: naar: NRC, 16 december 1914 (ochtendeditie) (http://kranten.kb.nl/index2.html). 
   2: naar: NRC, 18 januari 1915 (ochtendeditie) (http://kranten.kb.nl/index2.html). 
vraag 21  T. Roep en C. Loerakker, Van nul tot nu, deel 3, Haarlem 2005, pag. 31. 
vraag 23  Nederland in de 20e eeuw 1940-1945 (deel 1), Hoogeveen 2004, pag. 88. 
vraag 25  naar: brief B en W Gouda aan de minister van Binnenlandse Zaken, archief secretarie 

gemeente Gouda, 26 oktober 1933. 
vraag 27  Nederland in de 20e eeuw 1940-1945 (deel 2), Hoogeveen 2004, pag. 28. 
vraag 28  naar: A. van Liempt, Kopgeld. Nederlandse premiejagers op zoek naar joden, Amsterdam 

2002, pag. 71. 
vraag 29   naar: R. van Stipriaan, Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis in ruim honderd reportages, 

Amsterdam 2005, pag. 235. 
vraag 30  naar: http://86.87.236.69/jwsmit/Koude Oorlog CD/uitspraken.htm 
vraag 31  eigen beheer Cito/CEVO. 
vraag 32  H. Lehmann, Deutschland-Chronik 1945 bis 1995, Bonn 1996, pag. 148. 
vraag 34  eigen beheer Cito/CEVO. 
vraag 37  Churchill: Ivor Mantanle, Gedenkboek van de Tweede Wereldoorlog, Surrey 1989, pag. 36. 
   Gorbatsjov: http://www.refdag.nl/oud/foto/oudfo75.jpg 

Kennedy: 
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://teachpol.tcnj.edu/amer_pol_hist/fi/000001b4.jpg
&imgrefurl=http://teachpol.tcnj.edu/amer_pol_hist/fi/000001b4.htm&h=1136&w=909&sz=258
&hl=nl&start=7&tbnid=BXDxcWKUR2fS8M:&tbnh=150&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dk
ennedy%2Bjohn%26imgsz%3Dxxlarge%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D 
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