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oud programma 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: 
2, 1, 4, 6, 3, 5 
 
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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Vroegmoderne tijd 
 

 2 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende):  
 De komst van tabakszaad naar Frankrijk uit Brazilië (1) kan in  

verband worden gebracht met 'het begin van de Europese overzeese 
expansie', waardoor tot dan toe onbekende producten (uit nieuw  
ontdekte landen) naar Europa werden gebracht. 

 Het verbouwen van tabak op Franse eilanden voor de kust van  
Zuid-Amerika (2) kan in verband worden gebracht met de 'uitbouw van 
de Europese overheersing met name in de vorm van plantagekoloniën', 
waardoor voor de verbouwing van (plantageproducten als) tabak 
koloniën werden veroverd. 

 Het vaststellen van een monopolie op de handel in tabak (3) kan in  
verband worden gebracht met 'het streven naar absolute macht van de 
koning', want hierdoor brengt de koning de economie onder zijn 
bewind. 

 
per combinatie van uitleg en kenmerkend aspect 2 
 
Opmerking 
Alleen voor een juist verband tussen een gegeven en een daarbij passend 
kenmerkend aspect worden scorepunten toegekend. 
 

 3 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
Luther had met zijn uitspraken en geschriften gezorgd voor verdeeldheid 
binnen het christendom / de positie van de keizer in gevaar gebracht, 
terwijl er juist eenheid nodig was om de Turken te kunnen bestrijden. 
 

 4 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De Staten van Utrecht geven de protestanten een kerk / bestraffen de 

Beeldenstorm niet / laten toe dat de protestanten openlijk een 
eredienst houden, wat past bij de opschorting van de kettervervolging 
die het centrale bestuur in 1566 afkondigt (na het smeekschrift van de 
edelen)  2 

• De Raad van Beroerten heeft de taak om de reformatie een halt toe te 
roepen / de Beeldenstormers te bestraffen (zodat de Raad streng 
optreedt tegen de Staten van Utrecht die een katholieke kerk 
weggeven / de Beeldenstormers niet bestraffen) 1 
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 5 maximumscore 4 
Kern van een juist antwoord is: 
Volgens Requesens zijn de oorzaken van de brede steun voor de Opstand: 
• de nieuwe belastingen en 1 
• het slechte gedrag van de Spaanse soldaten 1 
Hiermee keurt hij indirect het optreden van Alva af, omdat die juist  
• nieuwe belastingen / de Tiende Penning had ingevoerd en  1 
• het Spaanse leger hard liet optreden / de opstandelingen streng strafte 

/ het leger niet in de hand had 1 
 

 6 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
• Met deze berichten wilden de verspreiders de boodschap overbrengen  

dat samenwerking met / kiezen voor de kant van het Spaanse gezag 
gevaarlijk was 1 

• waarmee ze waarschijnlijk de Pacificatie van Gent wilden legitimeren / 
meer aanhang wilden krijgen voor het sluiten van de  
Pacificatie van Gent 1 

 
Opmerking 
Alleen als in het antwoord op de tweede deelvraag wordt verwezen naar 
de Pacificatie van Gent (of een omschrijving daarvan) wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

 7 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat door het sluiten van de Vrede van 
Münster de oorlog met Spanje was beëindigd, waardoor de Staten ervan 
uitgingen dat (de functie van stadhouder als) de opperbevelhebber van het 
Staatse leger niet langer nodig was.  
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Het stadsbestuur koos ervoor aanwezig te zijn bij de opening van de 
synagoge 
• om de boodschap over te brengen dat het bestuur de komst / de 

aanwezigheid van (religieuze) migranten / Joden ondersteunde / 
stimuleerde / tolerant was 1 

• omdat het geld dat / de handelscontacten die de migranten met zich 
meebrachten de economische bloei / de ontwikkeling van (wereldwijde) 
handel in Amsterdam kon / konden bevorderen 1 
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 9 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
• De hertog van Saint-Simon beschrijft dat Lodewijk XIV de edelen 

dwingt constant bij hem te zijn / de (hoge) edelen naar het hof haalt om 
hen in de gaten te houden (en zich daarmee opstelt als absoluut vorst) 1 

• De verklaring hiervoor is dat hij op deze manier voorkomt dat de 
Franse edelen oppositie tegen hem voeren / zijn gezag ondermijnen 1 

 
 10 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Gegeven 1 maakt de bron meer betrouwbaar, omdat de memoires 

gebaseerd zijn op informatie uit eerste hand / op meerdere 
getuigenverslagen 1 

• Gegeven 2 maakt de bron minder betrouwbaar, omdat de hertog van 
Saint-Simon wellicht kwaadspreekt over de koning / over de edelen, 
omdat hij werd buitengesloten / verbitterd was geraakt 1 

 
 

Moderne tijd 
 

 11 maximumscore 3 
Kern van een juist antwoord is: 
• De opdracht te zoeken naar een oplossing (voor de hoge zorgkosten) 

voor de arme arbeiders paste bij 'discussies over de sociale kwestie'  1 
• Door het advies zouden armen zelf verantwoordelijk worden voor het 

oplossen van hun problemen / zou de overheid minder hoeven 
organiseren, waardoor de overheidsuitgaven / overheidsbemoeienis 
zou / zouden afnemen (wat paste bij de negentiende-eeuwse liberale 
visie op armenzorg / bij een nachtwakersstaat)  2 

 
 12 maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 
Voor het bezwaar van Bismarck dat de Duitse vloot niet sterk genoeg is om 
koloniën te beschermen, bood de aanname van de Vlootwet door 
Wilhelm II (waarmee de vloot werd uitgebreid / versterkt) een oplossing.
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 13 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Door de komst van de stoomtrein (door de Industriële Revolutie) wordt 

transport van kranten sneller / effectiever, waardoor kranten nieuws 
direct konden verspreiden in heel Groot-Brittannië (waardoor een 
nationale pers ontstaat) 2 

• wat de 'opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen' / 
'voortschrijdende democratisering' bevordert, omdat door een nationale 
pers politieke stromingen kunnen rekenen op een landelijke aanhang / 
politieke ideeën kunnen worden verspreid door Groot-Brittannië / 
politici rekening moeten houden met de mening van het gehele volk 2 

 
Opmerking 
Alleen voor een combinatie van een passend kenmerkend aspect met een 
juiste uitleg worden bij de tweede deelvraag scorepunten toegekend. 
 

 14 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Gladstone verwachtte dat het opnemen van het vrouwenkiesrecht in de 
kieswet zo veel weerstand zou oproepen (in het parlement), dat zijn 
voorstel tot uitbreiding van het (mannen)kiesrecht hierdoor ook zou worden 
afgewezen. 
 

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

 16 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
• De Britse premier vindt dat de Fransen onrechtvaardige 

vredesvoorwaarden willen opleggen / een arrogante houding aannemen 1 
• Vanwege het verlies van / de vernedering na afloop van de Frans-

Duitse oorlog / de schade die de Fransen hebben geleden tijdens de 
Eerste Wereldoorlog willen de Fransen strenge bepalingen in het 
Verdrag, waarmee zij willen voorkomen dat Duitsland nog langer een 
gevaar vormt voor Frankrijk / waarmee zij Duitsland willen laten 
betalen / willen straffen 2 
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 17 maximumscore 3 
Kern van een juist antwoord is: 
• Door het Dawesplan werden de problemen met de herstelbetalingen 

opgelost, waardoor de verhoudingen tussen Duitsland en de 
Geallieerden normaliseerden (en het Verdrag van Locarno mogelijk 
werd)  2 

• De Duitse nationalisten konden niet toestaan dat voormalig Duitse 
gebieden (die afgestaan moesten worden na het Verdrag van 
Versailles) definitief verloren zouden zijn / dat Duitsland zich zou 
neerleggen bij (een deel van) het Verdrag van Versailles 1 

 
 18 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Door (een van de volgende): 1 

 met de tekst onder de prent te suggereren dat de brand Hitler goed 
uitkomt 

 af te beelden dat Hitler de verkiezingen opwarmt boven de 
Rijksdagbrand 

 af te beelden dat Hitler roert in de kookpot met daarop 
'verkiezingen' 

• geeft Jordaan de mening weer dat Hitler de brand in de Rijksdag 
gebruikt om de verkiezingen te beïnvloeden / dat Hitler waarschijnlijk 
betrokken is geweest bij de Rijksdagbrand om daarmee de 
verkiezingen te beïnvloeden 1 

 
Opmerking 
Alleen als de mening in de prent juist wordt weergegeven, wordt 
1 scorepunt toegekend aan een juiste verwijzing naar de prent. 
 

 19 maximumscore 4 
Een juist antwoord bevat twee verwijzingen naar de afbeelding die op een 
juiste manier worden verbonden aan een onderdeel van de nazi-ideologie, 
bijvoorbeeld (twee van de volgende): 
 Uit de afbeelding blijkt de centrale plaats van de Führer / Adolf Hitler, 

waarmee het leiderschapsprincipe uit de nazi-ideologie kan worden 
getoond. 

 Uit de afbeelding blijkt de massaliteit van de bijeenkomst, waarmee het 
idee van de ondergeschiktheid van het individu aan het collectief uit de 
nazi-ideologie kan worden getoond.  

 Uit de afbeelding blijkt het militaire uiterlijk van de partijbijeenkomst, 
waarmee het militaristische karakter van de nazi-ideologie kan worden 
getoond. 

 
per juiste combinatie van een verwijzing naar de afbeelding en een 
onderdeel van de nazi-ideologie 2 
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 20 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De missie was de etnische herschikking van Oost-Europa / het 

veroveren van Lebensraum 1 
• waardoor er onder de bevolking van Oost-Europa veel slachtoffers 

vielen / de bevolking van Oost-Europa dwangarbeid moest verrichtten / 
waardoor velen gedwongen werden te verhuizen 1 

 
 21 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Gromyko's overtuiging dat Truman een politieke bedoeling had met zijn 
mededeling over de atoombom: 
• laat zien dat hij uitging van het (communistische) vijandsbeeld dat de 

Amerikanen hun macht wilden uitbreiden ten koste van de Sovjet-Unie /  
de Sovjet-Unie onder druk wilden zetten (door te dreigen met het bezit  
van de atoombom) 1 

• paste bij de Koude Oorlog, waarbij de wereld verdeeld raakte in  
twee ideologische blokken (die elkaar wantrouwden) 1 

 
 22 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De Amerikaanse regering wil: 
• met de invoering van het Marshallplan voorkomen dat (heel) Duitsland 

/ Europa communistisch wordt / Europa aan zich binden / Europa 
toevoegen aan de Amerikaanse invloedssfeer 1 

• met de foto van jongens zonder schoenen / van de rij jongens die 
gratis pap nodig hebben, de Amerikaanse bevolking doordringen van 
het gevaar dat het communisme aanhang zal krijgen door de slechte 
(economische) situatie in Europa / de Amerikaanse bevolking 
medelijden laten krijgen met de bevolking van Europa (waardoor de 
steun voor de politiek toeneemt) 2 

 
 23 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• De bron geeft een eenzijdig beeld van de Hongaarse Opstand, want 

E.M. Bazarina (twee van de volgende): 2 
 beschouwt de opstandelingen als fascisten / contrarevolutionairen / 

reactionairen. 
 schildert de opstandelingen af als plunderaars / onruststokers. 
 benadrukt dat de Hongaarse regering zelf de hulp van de  

Sovjet-Unie / het Warschaupact heeft ingeroepen. 
 benadrukt dat de meerderheid van de Hongaarse bevolking blij is 

met de komst van de Sovjettroepen. 
• Radio Moskou wil duidelijk maken dat de Hongaarse Opstand moet 

worden neergeslagen / dat het optreden van het Russische leger 
legaal / terecht is 1
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 24 maximumscore 3 
Kern van een juist antwoord is: 
De Amerikaanse reactie op de bouw van de Muur in Berlijn past bij: 
• het tegenhouden van communistische expansie (een aspect van de 

Trumandoctrine), door met het bezoek van Kennedy aan te geven dat 
West-Berlijn bij de Amerikaanse invloedssfeer hoorde / een symbool 
van het vrije Westen was / niet wordt opgegeven 1 

• het indammen van het communisme (een aspect van de 
Trumandoctrine), want het bouwen van de Muur wordt niet 
tegengehouden / de Sovjet-invloedssfeer wordt erkend 1 

Het was voor Kennedy nodig om Berlijn te bezoeken, omdat 
• volgens het verslag van Murphy het moreel van de bevolking erg laag 

was / de West-Berlijnse bevolking bang was dat het Westen hen niet 
zou verdedigen 1 
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Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Essentieel voor de wapenwedloop is het afschrikkingseffect (van het 

bezit) van de (intercontinentale) kernraketten / het dreigen met 
wederzijdse vernietiging door kernwapens / het overwicht op het 
andere blok te tonen (wat in de foto naar voren komt) 1 

• In 1962 vindt de Cubacrisis plaats, die dreigt uit te lopen op een 
kernoorlog / waarbij het gaat om de dreiging met kernraketten 
(waardoor het omslag met de raket erop hierbij aansluit)  2 

 
Opmerking 
Alleen als in het antwoord op de tweede deelvraag wordt verwezen naar 
de Cubacrisis (of een omschrijving daarvan) worden 2 scorepunten 
toegekend. 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
In 1967 kwam de politieke koers van de DDR-regering nog overeen met de 
koers in de Sovjet-Unie, maar toen Gorbatsjov aan de macht kwam, voerde 
hij hervormingen door waar de DDR-regering het niet mee eens was. 
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Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De anekdote past bij het keerpunt / een sociaal-cultureel 
veranderingsproces in de Nederlandse samenleving op het gebied van 
seksuele normen, want Hetty Fortuin-Blitz werd uitgenodigd om op de 
televisie te komen praten over voorbehoedsmiddelen, maar ze maakte zich 
tegelijkertijd zorgen dat ze hiervoor gearresteerd zou kunnen worden. 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van alle 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 23 juni te accorderen.  
 
Ook na 23 juni kunt u nog tot en met 1 juli 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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