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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 het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor 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 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 het College voor 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 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 gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde 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 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 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. 

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 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 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. 

 
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. 
 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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 54 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels 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. 

− Indien in een antwoord 'voorbeeld van een juist antwoord' staat, bevat het antwoord 
voorbeelden van juiste antwoorden. Het is geen opsomming van alle denkbare 
juiste antwoorden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Staatsinrichting van Nederland 
 

 1 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de koning bang was dat (als hij geen 
toestemming zou geven voor de grondwetswijziging) de revoluties in het 
buitenland/het opkomende liberalisme zouden/zou overslaan naar 
Nederland. 
 

 2 maximumscore 2 
• omschrijving 3 1 
• omschrijving 5 1 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 2 
Bij afbeelding 1 hoort groep d (= socialisten). 
Bij afbeelding 2 hoort groep a (= confessionelen). 
Bij afbeelding 3 hoort groep b (= feministen). 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 5 maximumscore 2 
Zin 1: om eigen verenigingen op te richten 
Zin 2: algemeen mannenkiesrecht 
Zin 3: bijzondere scholen 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist  0 
 

 6 E 
 

 7 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat (in de grondwet staat dat) de koning(in) 
onschendbaar is / de ministers politiek verantwoordelijk zijn. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 8 B 
 

 9 maximumscore 2 
bewering 1 1 
bewering 3 1 
 

 10 B 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 3 
Krantenkop 1 hoort bij de twintigste eeuw. 
Krantenkop 2 hoort bij de negentiende eeuw. 
Krantenkop 3 hoort bij de negentiende eeuw. 
Krantenkop 4 hoort bij de negentiende eeuw. 
Krantenkop 5 hoort bij de twintigste eeuw. 
Krantenkop 6 hoort bij de twintigste eeuw. 
 
indien zes antwoorden juist 3 
indien vijf antwoorden juist 2 
indien vier antwoorden juist 1 
indien minder dan vier antwoorden juist 0 
 

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

Historisch overzicht vanaf 1900 
 

 14 C 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat Groot-Brittannië soldaten uit zijn 
(Afrikaanse en Aziatische) koloniën inzette / vanwege het Britse 
kolonialisme / het Britse onderdanen waren. 
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Vraag Antwoord Scores

 17 maximumscore 2 
Tekst 1 hoort bij f (= vluchtelingen). 
Tekst 2 hoort bij d (= mobilisatie). 
Tekst 3 hoort bij b (= distributie). 
Tekst 4 hoort bij c (= handelsbelemmeringen). 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 18 maximumscore 1 
Eerst 3, dan 4, vervolgens 1 en ten slotte 2. 
 
Opmerking 
Er is maar één juiste volgorde. 
 

 19 maximumscore 3 

 1900-1918 1918-1935 
Duitsland 5 3 
Nederland 1 2 
Rusland/de Sovjetunie 4 6 

 
indien zes antwoorden juist 3 
indien vijf of vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 20 B 
 

 21 A 
 

 22 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De propagandaboodschap is: Hitler is 'onze' (onbetwiste) leider / één 

partij aan de macht / de nazi's weten wat goed is voor Duitsland / geen 
democratie/verkiezingen 1 

• Dat is te herkennen aan: het volk dat massaal/als één man achter 
Hitler staat / Hitler die groot afgebeeld is / de Hitlergroet die gebracht 
wordt / de vastberaden blik van Hitler / het grote 'JA!' / de tekst 'wij 
volgen jou' 1 

 
 23 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat de bouw van Duitse militaire vliegtuigen 
in tegenspraak is met de bepaling uit het Verdrag van Versailles dat 
Duitsland moest demilitariseren/ontwapenen/slechts een klein leger erop 
na mocht houden / geen luchtmacht mocht hebben.
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende): 
− Hitler wil de baas zijn over de wereld. 
− Hitler wil dat het nationaal-socialisme overal prominent aanwezig is. 
− Hitler wil Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (aan zijn wil) 

onderwerpen. 
− Hitler wil de niet-ariërs uit de weg ruimen/uitschakelen. 
 
per juist antwoord 1 
 

 25 D 
 

 26 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken: 
• Churchill was vóór 1941 een politieke tegenstander van Stalin, omdat 

hij een felle tegenstander was van het stalinisme/communisme/ 
dictatuur/ondemocratisch systeem 1 

• Churchill ging vanaf juni 1941 tóch met Stalin samenwerken, omdat 
Churchill en Stalin een gemeenschappelijke vijand hadden gekregen 
(na de aanval van Duitsland op de Sovjetunie in 1941) / het 
fascisme/nationaal-socialisme een grotere vijand bleek dan het 
stalinisme/communisme / Groot-Britannië de strijd niet alleen kon 
winnen 1 

 
 27 C 

 
 28 maximumscore 2 

Kaart 1 hoort bij periode B (1925-1950) 1 
Kaart 2 hoort bij periode A (1900-1925) 1 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 2 
• Bij het Westen hoort: het Vrijheidsbeeld / grote/dure auto / de 

Amerikaanse vlag / de Amerikaanse president (Kennedy) / massa 
enthousiaste mensen 1 

• Bij het Oostblok hoort: galg / zweep / gevangenis / (verantwoordelijk 
voor de bouw van) de Muur / een Oost-Europese leider (Ulbricht / 
Lenin) 1 

 
 31 A 

 
 32 B 
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Vraag Antwoord Scores

 33 maximumscore 1 
Afbeelding 1 hoort bij periode A (= 1970-1975). 
Afbeelding 2 hoort bij periode C (= 1980-1985). 
 
Opmerking 
Alleen als beide letters juist zijn, mag 1 scorepunt worden toegekend. 
 

 34 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• aanwezigheid tot 1991 (één van de volgende): 1 

− Oost-Duitsland (de DDR) hoorde (tot 1990) bij het (door de 
Sovjetunie gedomineerde) Warschaupact/was een satellietstaat 

− ter verdediging bij/om in te zetten in een mogelijk conflict met het 
Westen 

− om binnenlands verzet de kop in te drukken 
• vertrek vanaf 1991 (één van de volgende): 1 

− de Duitse eenwording (van 1990) 
− het uiteenvallen van het Warschaupact 
− het wegvallen van de (militaire) steun van de Sovjetunie 
− de ineenstorting/het einde van de Sovjetunie / het einde van   
 Oost-Duitsland (de DDR)/de Koude Oorlog 

 
 35 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Tussen 1945-1965 is er sprake van een wapenwedloop/toename van 

kernwapens (van zowel de Verenigde Staten als de Sovjetunie). 
Verklaring: dat is een gevolg van de Koude Oorlog / spanningen tussen 
de Verenigde Staten en de Sovjetunie 1 

• Tussen 1985-2000 is er sprake van vermindering van de kernwapens 
(van de Verenigde Staten en de Sovjetunie).  

 Verklaring: dat is een gevolg van de beëindiging van de Koude Oorlog 
/ de verbeterde betrekkingen/de wapenonderhandelingen tussen de 
Verenigde Staten en de Sovjetunie 1 

 
Opmerking 
Alleen als na het noemen van een juiste ontwikkeling een juiste verklaring 
volgt, mag 1 scorepunt worden toegekend. 
 

 36 maximumscore 2 
• Bij a hoort 1 (= voert het Europese beleid uit) 1 
• Bij b hoort 2 (= wordt gekozen door burgers uit de Europese Unie) 1 
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Vraag Antwoord Scores

 37 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om secularisatie/secularisering/ 
ontkerkelijking. 
 
Opmerking 
Alleen voor het noemen van het juiste begrip, mag 1 scorepunt worden 
toegekend. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 naar: P. Oud, Honderd Jaren, Hoofdzaken der Nederlandsche staatkundige geschiedenis 

1840-1940, Assen 1967, pag. 101. 
bron 2 afb. 1: F. De Jong, Een beeld van een vakbeweging, Wageningen 1976, pag. 36. 

afb. 2: A. de Gooyer, Het beeld der vad'ren, Baarn 1964, pag. 267. 
afb. 3 naar: H. Beliën e.a., Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen?, Den Haag 1998, 
pag. 30. 

bron 3 A. de Gooyer, Het beeld der vad'ren, Baarn 1964, pag. 234. 
bron 4 afb. 1: Historisch Nieuwsblad, maart 2009, nr. 2, pag. 23. 

afb. 2: Historisch Nieuwsblad, mei 2008, nr. 4, pag. 18. 
afb. 3: J. Berger e.a., 14-18. De Eerste Wereldoorlog, deel 4, Amsterdam 1975/1976, pag. 
729. 
afb. 4: De Stentor, 27 juni 2009. 

bron 5 I. Westwell, De Eerste Wereldoorlog, Aartselaar 2002, pag. 39. 
bron 6 tekst 1 naar: Historisch Nieuwsblad, november 2007, nr. 9, pag. 19. 

tekst 2 naar: http://www.wereldoorlog1418.nl/ooggetuigen-eerste-wereldoorlog/bake-
regiment-huzaren.html 
tekst 3 naar: http://www.wereldoorlog1418.nl/distributie-rantsoenering/index.html#024 
tekst 4 naar: http://www.wereldoorlog1418.nl/nederlandse-ogen/index.html 

bron 7 afb. 1: H. Willmott, Eerste Wereldoorlog, Tielt 2004, pag. 287. 
afb. 2 en 3: P. Barton, De slagvelden Wereldoorlog I, Tielt 2008, pag. 89 en 21. 
afb. 4: Historisch Nieuwsblad, december 2009/januari 2009, nr. 10, pag. 52. 

bron 8 E. Philips (red.), State of Deception: The Power of Nazi Propaganda, Washington 2009, 
pag. 74. 

bron 9 Der Spiegel, Special Geschichte Hitlers Machtergreifung, 2008, nr. 1, pag. 117. 
bron 10 naar: M. Bryant, World War II in cartoons, Londen 2005, pag. 47. 
bron 11 naar: M. Bryant, World War II in cartoons, Londen 2005, pag. 46. 
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bron 12 naar: Vrij Nederland, Februari/Maart 1943, 3e Jaargang, pag. 2 (uit: de oorlogskranten 
deel 30). 

bron 13 kaart 1: J. Knigge, Historisch Perspectief. Wereldgeschiedenis van de 20e eeuw, Boek I 
1900-1945, Barneveld 1993, pag. 263. 
kaart 2 naar: J. Berger e.a., 14-18. De Eerste Wereldoorlog, deel 8, Amsterdam 
1975/1976, pag. 1490. 

bron 14 http://www.ena.lu, cartoon uit Deutsche Zeitung 26 juni 1963 (ontleend aan: BARTHOLY, 
Georg. Aufs Korn genommen, Das Jahr 1963 in der Karikatur der Deutschen Zeitung. 
Köln: Deutsche Zeitung, 1963, pag. 29). 

bron 15 naar: www.ena.lu/speech-nikita-khrushchev-cuban-crisis-23-1963-020005179.html 
bron 16 naar: Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, Mitten in Deutschland, mitten im 

20. Jahrhundert. Die Zonegrenze, Bonn/Berlin 1965, 2e druk 1967, binnenkant omslag. 
bron 17 afb. 1: http://beeldbank.nationaalarchief.nl/na:col1:dat257254 

afb. 2: http://www.trouw.nl/onderwijs/nieuws/article2820729.ece/ 
Werkloosheid_treft_een_op_drie__mbo_rsquo_ers___.html 

bron 18 Spiegel Special Geschichte Der Kalte Krieg, 2008, nr. 3, pag. 17. 
bron 19 http://www.atomicarchive.com/Almanac/Stockpiles.html 
bron 20 naar: http://www.rkkerk.nl/abc/detail_objectID285285.html en 

http://www.scp.nl/dsresource?objectid=21320&type=org 
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