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2	   [4p]	   -‐	  Het	  KA	  ‘confrontatie	  met...’	  mag	  ook	  omschreven	  worden	  alszijnde	  een	  conflict	  /	  een	  strijd	  /	  
een	  ontmoeting.	  
	  
-‐	  Als	  apart	  KA	  mag	  ook	  ‘romanisering’	  (respect	  voor	  /	  beïnvloeding	  door	  Romeinse	  cultuur)	  
opgevoerd	  worden,	  uiteraard	  met	  juiste	  verwijzing	  /	  voorbeeld	  uit	  de	  bron.	  	  
	  
-‐	  In	  principe	  dienen	  er	  twee	  verschillende	  kenmerkende	  aspecten	  genoemd	  te	  worden.	  Het	  
kenmerkend	  aspect	  ‘de	  uitbreiding	  van	  het	  Romeinse	  imperium	  en	  de	  verspreiding	  van	  de	  
Grieks-‐Romeinse	  cultuur’	  mag	  echter	  ‘ingeknipt’	  worden	  en	  als	  twee	  afzonderlijk	  kenmerkende	  
aspecten	  opgevoerd	  worden	  (!	  ‘de	  ...	  imperium’	  en	  ‘de	  ...	  cultuur’).	  	  
	  
-‐	  In	  dit	  laatste	  geval	  moet	  wel	  bij	  elk	  deel	  naar	  een	  ander	  voorbeeld	  uit	  de	  bron	  worden	  
verwezen.	  
	  
-‐	  uitsluitend	  een	  (juist)	  voorbeeld	  =	  0p	  
	  
-‐	  uitsluitend	  een	  juist	  KA,	  zonder	  voorbeeld	  =	  1p	  
	  

3	   [2p]	   Let	  wel:	  7.7	  van	  septembermededeling	  t.a.v.	  de	  ‘leg	  uit-‐vraag’!	  
	  
Alleen	  als	  ‘militaire	  staf’/	  ‘hij	  is	  een	  Romein’	  met	  uitleg	  wordt	  gegegeven	  en	  de	  uitleg	  
krakkemikkig	  is	  geformuleerd,	  dan	  mag	  er	  1pt	  gegeven	  worden.	  
	  
-‐	  Het	  militaire	  aspect	  van	  zijn	  functie	  is	  van	  minder	  belang	  en	  hoeft	  niet	  –	  zoals	  in	  het	  
correctiemodel	  -‐	  genoemd	  te	  worden.	  
	  

4	   [2p]	   -‐	  wanneer	  feodalisme	  op	  één	  hoop	  wordt	  gegooid	  met	  het	  hofstelsel	  is	  het	  antwoord	  fout.	  
-‐	  als	  er	  een	  citaat	  wordt	  gegeven	  (wat	  eigenlijk	  niet	  mag)	  en	  dit	  citaat	  is	  vrijwel	  identiek	  –	  ook	  in	  
lengte!!	  -‐	  aan	  datgene	  wat	  als	  juist	  antwoord	  wordt	  gegeven	  in	  het	  CV,	  mag	  dit	  goed	  worden	  
gerekend.	  
	  



5	   [2p]	   AANVULLING	  OP	  HET	  CORRECTIEMODEL	  DOOR	  CITO:	  Bij	  het	  eerste	  scorebolletje,	  dient	  het	  
antwoord	  ‘de	  Investituurstrijd’	  ook	  goed	  gerekend	  te	  worden.	  Verdere	  uitleg	  is	  daarbij	  niet	  
nodig.	  	  
	  
Bij	  het	  tweede	  lid:	  er	  moet	  ingegaan	  worden	  op	  het	  feit	  dat	  de	  keizer	  de	  paus	  (ooit)	  als	  
machthebber	  over	  al	  deze	  gebieden	  heeft	  aangesteld.	  Als	  dus	  alleen	  maar	  wordt	  geconstateerd	  
dat	  na	  het	  lezen	  van	  deze	  oorkonde	  te	  begrijpen	  is	  dat	  de	  paus	  de	  baas	  is	  over	  Italië	  (‘...want	  dat	  
staat	  in	  deze	  oorkonde’),	  is	  dat	  niet	  voldoende.	  Het	  gaat	  erom	  dat	  de	  paus	  de	  macht	  heeft	  
gekregen	  van	  de	  keizer.	  
	  

6	   [2p]	   AANVULLING	  OP	  HET	  CORRECTIEMODEL	  DOOR	  CITO:	  Bij	  het	  eerste	  opsommingsstreepje,	  dient	  
het	  antwoord	  ‘de	  Renaissance’	  ook	  goed	  gerekend	  te	  worden.	  
	  
Het	  veranderende	  mens-‐	  en	  wereldbeeld	  =	  juist	  
	  
Het	  humanisme	  =	  niet	  juist	  
	  
Wetenschappelijke	  revolutie,	  verlichting,	  rationeel	  denken	  =	  niet	  juist.	  
	  
De	  kenmerkende	  aspecten	  moeten	  genoemd	  of	  omschreven	  te	  worden.	  Ze	  hoeven	  niet	  
uitgelegd	  te	  worden	  /	  Er	  hoeft	  niet	  naar	  de	  bron	  verwezen	  te	  worden.	  
	  

7	   [1p]	   ‘Vespucci	  is	  bang	  voor	  concurrentie’	  =	  1p	  	  
	  
Uit	  het	  antwoord	  blijkt	  dat	  de	  koning	  van	  Portugal	  ook	  een	  concurrent	  is	  van	  Vespucci	  =	  juist.	  
	  

8	   [4p]	   Let	  wel:	  het	  is	  een	  verband-‐vraag.	  Alleen	  als	  er	  een	  verband	  wordt	  gelegd	  mogen	  er	  punten	  
toegekend	  worden.	  Zie	  	  7.7	  van	  septembermededeling.	  
	  
Het	  antwoord	  hoeft	  niet	  voorzien	  te	  zijn	  van	  een	  voorbeeld.	  Dit	  blijkt	  niet	  uit	  de	  vraag.	  
	  
Eerste	  deelscore:	  ‘door	  wetenschappelijke	  belangstelling	  wilde	  men	  weten	  hoe	  de	  kaart	  van	  de	  
wereld	  er	  nou	  eigenlijk	  uitzag	  (...)	  men	  ging	  de	  zee	  op	  om	  landen	  te	  ontdekken	  /	  men	  wilde	  meer	  
weten	  van	  andere	  landen	  en	  de	  wereld,	  Daarom	  ging	  men	  op	  ontdekkingsreizen	  /	  de	  hele	  wereld	  
verkennen	  en	  verklaren’	  =	  juist	  
	  
Tweede	  deelscore:	  ‘omdat	  door	  nieuwe	  ontdekkingen,	  bijv.	  nieuwe	  producten	  en	  andere	  mensen	  
(...)	  mensen	  wilden	  hier	  meer	  over	  weten,	  waardoor	  wetenschappelijke	  belangstelling	  toenam	  /	  
ontdekking	  van	  nieuwe	  producten	  en	  grondstoffen	  /	  nieuwe	  landen,	  mensen,	  gewoontes,	  
landschappen...’	  =	  juist	  
	  
Let	  op:	  ‘Men	  dacht	  dat	  de	  wereld	  plat	  was’	  /	  ‘Men	  wilde	  onderzoeken	  of	  de	  wereld	  rond	  was’,	  
mag	  niet	  als	  reden	  genoemd	  worden	  (onjuist).	  ‘Omdat	  men	  wist	  dat	  de	  wereld	  rond	  was,	  wilde	  
men	  proberen	  om	  er	  omheen	  te	  varen’,	  mag	  wél	  als	  reden	  genoemd	  worden	  (juist).	  	  	  
	  

9	   [3p]	   AANVULLING	  OP	  HET	  CORRECTIEMODEL	  DOOR	  CITO:	  bij	  het	  eerste	  scorebolletje,	  dient	  als	  
kenmerkend	  aspect	  ‘het	  conflict	  in	  de	  Nederlanden	  dat	  resulteerde	  in	  de	  stichting	  van	  de	  
Nederlandse	  staat’	  (of	  een	  omschrijving	  ervan)	  ook	  goed	  gerekend	  te	  worden.	  
	  
Onjuist	  is:	  ‘Het	  streven	  naar	  absolute	  macht’/‘het	  absolutisme’.	  	  
	  
Wanneer	  de	  uitleg	  in	  zijn	  geheel	  onjuist	  is,	  maar	  er	  wordt	  wel	  één	  van	  de	  collaterale	  raden	  bij	  
naam	  genoemd,	  levert	  dat	  1p	  op.	  
	  
Bij	  elke	  Collaterale	  Raad	  een	  inhoudelijk	  aspect	  noemen,	  levert	  een	  derde	  punt	  op.	  
	  
	  



	  
10	   [3p]	   Eerste	  punt:	  geloof	  mag	  buiten	  beschouwing	  worden	  gelaten.	  

	  
Tweede	  punt:	  ‘godsdienstpolitiek’	  hoeft	  niet;	  het	  gaat	  om	  het	  geoorloofde	  verzet	  tegen	  een	  
vorst.	  
	  
Derde	  punt:	  ‘de	  bevolking	  van	  de	  Nederlanden	  mogen	  derhalve	  in	  Opstand	  komen’	  =	  mag	  goed	  
gerekend	  worden.	  
	  

11	   [1p]	   AANVULLING	  OP	  HET	  CORRECTIEMODEL	  DOOR	  CITO:	  bij	  opgave	  11	  dient	  het	  antwoord	  
‘gewetensvrijheid’	  ook	  goed	  gerekend	  te	  worden.	  
	  
Als	  uit	  het	  antwoord	  blijkt	  dat	  Willem	  van	  Oranje	  probeerde	  om	  van	  de	  bevolking	  der	  
Nederlanden	  een	  eenheid	  te	  smeden	  en	  daarom	  van	  godsdienstige	  tegenstellingen	  geen	  
probleem	  wilde	  maken	  /	  het	  belang	  van	  geloofsvrijheid	  predikte,	  is	  dat	  ook	  juist.	  	  
	  
Uitsluitend	  ingaan	  op	  ‘de	  nationale	  aanpak’,	  ‘het	  nationalisme’	  van	  Willem	  van	  Oranje	  is	  echter	  
onjuist.	  
	  

12	   [2p]	   Tweede	  scorepunt:	  leerling	  moet	  in	  het	  antwoord	  duidelijk	  maken	  dat	  hij	  /	  zij	  weet	  wat	  een	  
burgeroorlog	  is,	  namelijk	  mensen	  /	  burgers	  van	  een	  land	  die	  tegen	  elkaar	  vechten	  /	  niet	  tegen	  
een	  buitenlands	  leger.	  
Uit	  het	  antwoord	  van	  de	  leerling	  moet	  blijken	  dat	  hij	  begrijpt	  dat	  katholieken	  zowel	  
Nederlanders	  als	  Spanjaarden	  kunnen	  zijn.	  ‘Katholieken’	  en	  ‘bevolking’	  verwijst	  niet	  duidelijk	  
genoeg	  naar	  een	  “Nederlandse”	  bevolkingsgroep	  en	  scoren	  daarom	  geen	  punten.	  	  	  
‘Katholieken	  tegen	  geuzen’	  =	  niet	  voldoende	  
‘Geuzen	  tegen	  de	  bevolking’	  =	  niet	  voldoende	  

	  

14	   [3p]	   Soms	  wordt	  de	  eerste	  deelscore	  min	  of	  meer	  overgeslagen,	  bijvooorbeeld:	  ‘aan	  de	  foto	  is	  te	  zien	  
dat	  rooms-‐katholieken	  hun	  dienst	  op	  verborgen	  adressen	  moeten	  houden’	  is	  juist.	  
	  

15	   [2p]	   Let	  wel:	  7.7	  van	  septembermededeling	  t.a.v.	  de	  ‘leg	  uit-‐vraag’!	  
	  
‘rationeel	  optimisme’	  of	  een	  omschrijving	  ervan,	  hoeft	  niet	  persé	  in	  het	  antwoord	  te	  staan.	  Er	  
kan	  ook	  gekozen	  worden	  voor	  een	  ander	  uniek	  kenmerk	  van	  de	  Verlichting.	  
	  
Bijvoorbeeld:	  ‘Een	  ideaal	  van	  de	  Verlichting	  is	  onder	  meer	  dat	  mensen	  met	  verschillende	  
godsdiensten	  dezelfde	  rechten	  hebben.’	  (=	  2p)	  
	  

16	   [2p]	   Volg	  correctievoorschrift.	  
	  

	  

17	   [3p]	   Bij	  het	  eerste	  streepje	  in	  de	  opgave:	  in	  de	  vraag	  staat	  ‘toon	  aan’,	  maar	  in	  het	  antwoordmodel	  
wordt	  duidelijk	  dat	  de	  leerlingen	  alleen	  de	  KA’s	  hoeven	  te	  noemen.	  	  	  
	  
Aanvullingen:	  
De	  kritiek	  past	  bij	  de	  opkomst	  van	  emancipatiebewegingen	  =	  goed	  
De	  opkomst	  van	  politiek-‐maatschappelijke	  stromingen	  =	  goed	  
(De	  opkomst	  van)	  het	  socialisme	  =	  goed	  
	  
Bij	  het	  tweede	  streepje:	  	  
-‐	  Het	  is	  een	  verbandsvraag.	  Er	  mogen	  dus	  alleen	  punten	  worden	  toegekend	  als	  er	  een	  verband	  
gegeven	  wordt.	  	  
Let	  wel:	  7.7	  van	  septembermededeling.	  



18	   [4p]	   In	  het	  antwoord	  mogen	  motief	  en	  uitleg	  niet	  samenvallen,	  m.a.w.	  leerlingen	  mogen	  niet	  ‘twee	  
keer	  hetzelfde	  zeggen’	  (Dus	  niet:	  ‘ze	  wilden	  handel	  drijven,	  want	  in	  de	  bron	  staat	  dat	  ze	  handel	  
wilden	  drijven’).	  
	  
‘Handel’	  mag	  overigens	  wel	  als	  motief	  worden	  opgevoerd!	  Er	  moet	  dan	  een	  voorbeeld	  uit	  de	  
bron	  gezocht	  worden:	  bijv.	  afzetmarkten	  of	  wingewest	  grondstoffen.	  
	  

19	   [2p]	   Het	  noemen	  /	  omschrijven	  van	  ‘alliantiepolitiek’	  is	  goed.	  
	  

20	   [4p]	   Alleen	  de	  antwoorden	  die	  een	  ‘eenzijdig	  beeld’	  geven/ingaan	  op	  de	  oorzaak	  van	  de	  revolutie,	  
worden	  goed	  gerekend.	  	  
	  

21	   [3p]	   Derde	  deelscore:	  	  
	  
‘de	  Duitse	  bevolking	  had	  het	  geld	  hard	  nodig.’	  =	  juist	  	  
	  
‘Duitsland	  had	  het	  geld	  nodig,	  want	  op	  dat	  moment	  was	  er	  een	  economische	  crisis’	  =	  onjuist	  
	  

22	   [2p]	   In	  de	  historische	  context	  wordt	  de	  Duitse	  Volksgemeinschaft	  veel	  ruimer	  omschreven.	  We	  
kunnen	  de	  Volksgemeinschaft	  daarom	  breder	  opvatten	  dan	  het	  CV	  ons	  toestaat.	  Antwoorden	  die	  
ingaan	  op	  de	  eenheid	  van	  het	  volk	  ‘zoals	  beschreven	  in	  de	  Historische	  Context’	  kunnen	  ook	  
goedgekeurd	  worden.	  	  
	  

23	   [2p]	   Let	  wel:	  7.7	  van	  septembermededeling	  t.a.v.	  de	  ‘leg	  uit-‐vraag’!	  
	  
Het	  omschrijven	  van	  de	  appeasementpolitiek	  /	  de	  opstelling	  +	  intentie	  van	  Chamberlain	  is	  
essentieel.	  Dat	  moet	  in	  het	  antwoord	  zitten	  =	  1p	  
Daarmee	  uitleggen	  dat	  de	  redevoering	  hem	  verontrustte	  omdat	  Hitler	  zich	  leek	  op	  te	  maken	  
voor	  een	  nieuwe	  oorlog	  (militarisme,	  agressieve	  houding,	  oorlogsplannen)...	  =	  +1p	  
	  

24	   [2p]	   Volg	  correctiemodel	  	  
25	   [3p]	   Volg	  correctiemodel	  
26	   [4p]	   Volg	  correctiemodel	  
27	   [4p]	   Uiteindelijk	  is	  er	  consensus	  over	  bereikt	  dat	  ‘andersom	  redeneren’	  niet	  goed	  gerekend	  kan	  

worden,	  dus:	  
Slechte	  internationale	  verhoudingen	  !	  McCarthyisme	  =	  goed	  
McCarthyisme	  !	  slechte	  internationale	  verhoudingen	  =	  niet	  goed	  
	  
Verder	  hoeft	  de	  term	  Koude	  Oorlog	  niet	  genoemd	  te	  worden,	  zolang	  de	  internationale	  
verhouding	  wel	  in	  dat	  licht	  beschreven	  wordt.	  M.a.w.	  leerlingen	  kunnen	  ook	  ingaan	  op	  de	  
atoombom,	  blokvorming,	  Koreaoorlog,	  etc.	  
	  

28	   [28p]	   Communisme	  hoeft	  er	  niet	  perse	  bij.	  Focus	  ligt	  op	  verband	  tussen	  film	  en	  propaganda.	  
29	   [2p]	   Essentieel	  in	  het	  antwoord	  is	  dat	  Europese	  eenwording	  (volgens	  Miterrand)	  ingezet	  moet	  

worden	  om	  een	  nieuwe	  oorlog	  te	  voorkomen.	  
-‐	  Begrip	  kweken	  bij	  eigen	  bevolking/ingaan	  op	  begrip	  voor	  elkaars	  oorlogsverleden	  =	  0p	  
	  

30	   [2p]	   Let	  wel:	  7.7	  van	  septembermededeling	  t.a.v.	  de	  ‘leg	  uit-‐vraag’!	  
	  
Goed	  KA	  +	  goede	  uitleg	  =	  2p	  
Goed	  KA	  (zonder	  uitleg	  /	  verkeerde	  uitleg)	  =	  1p	  
KA	  is	  krakkemikkig	  omschreven	  /	  uitleg	  wel	  goed	  =	  1p	  
De	  lln	  mag	  wel	  het	  KA	  opknippen	  maar	  niet	  vervangen	  door	  jeugdcultuur,	  verzuiling	  etc.	  Immers,	  
dat	  is	  niet	  een	  vervangende	  term	  voor	  een	  onderdeel	  van	  het	  KA.	  	  
	  

	  


