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Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Door de tijd heen
1

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

Prehistorie en Oudheid
2

3

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat:
• een juist kenmerk van de Griekse stadstaten (bijvoorbeeld de
ontwikkeling van democratie)
• een juiste uitleg waarom dit kenmerk de westerse beschaving heeft
beïnvloed (bijvoorbeeld in de meeste westerse landen begon de
ontwikkeling van de parlementaire democratie met een verwijzing naar
de volksvergaderingen in de Griekse stadstaten)
maximumscore 4
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Bij 1:
• De technische voorsprong van de Romeinen komt naar voren in de
brug over de Saône die Caesar in één dag bouwt
• De technische voorsprong draagt bij aan de groei van het Romeinse
Rijk omdat de Romeinen daardoor een (militair) overwicht hebben op
hun buurvolken
Bij 2:
• De Romeinse diplomatie komt naar voren in de vraag om hulp van de
bedreigde volken/de Haeduërs/de Ambarri/de Allobrogen / de rol die de
Romeinen zich aanmeten als beschermer van de volken in hun
grensgebied/hun bondgenoten
• De Romeinse diplomatie draagt bij aan de groei van het Romeinse
imperium, omdat de Romeinen door volken tegen elkaar uit te spelen /
door een verdeel- en heerspolitiek hun invloed uitbreiden
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Vraag

Antwoord

Scores

4

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
De bedoeling van Caesar om tot consul gekozen te worden, maakt hem
een minder betrouwbare bron, omdat hij er belang bij heeft zijn eigen rol in
de oorlog zo gunstig mogelijk (voor Rome) af te schilderen / door een
heldenrol voor zichzelf te creëren meer stemmen kan halen.

5

maximumscore 3
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Op de sarcofaag zijn uiterlijke vormen van de Grieks-Romeinse cultuur
zichtbaar, bijvoorbeeld de kleding van de Romeinse soldaten/de toga/
de lauwerkrans/het driehoekige timpaan/de zuilen
• De verspreiding van het christendom kan met deze bron duidelijk
gemaakt worden, want het gaat om het graf van een christen in de
Romeinse catacomben / op de sarcofaag staan christelijke symbolen.
Daaruit blijkt dat het christendom zich tot in Rome verbreid heeft

1

2

De Middeleeuwen
6

7

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken:
• dat deze bron past bij kenmerkend aspect ‘de verspreiding van het
christendom in Europa’
• omdat in de bron bisschop Willibrordus probeert de bewoners van
Walcheren tot het christendom te bekeren / op Walcheren op
missiereis was
maximumscore 4
Uit het antwoord moet blijken:
• dat de bron de gebeurtenissen eenzijdig weergeeft, omdat er alleen
begrip is voor de opvattingen van Willibrordus en niet voor die van de
bewaker/de bewoners van Walcheren en
• dat dit in de bron naar voren komt doordat Willibrordus het enig juiste
geloof heeft/wordt aangeduid als ‘man Gods’ / doordat de (nietchristelijke) bewoners van Walcheren ‘heidenen’ worden genoemd/hun
geloof ‘bijgeloof’/de bewaker van het heiligdom een ‘goddeloze man’/
het geen probleem is dat Willibrordus een heiligdom stukslaat
•

De eenzijdigheid kan worden verklaard uit het doel van de tekst, omdat
het hier gaat om een heiligenleven (geschreven om het leven van
Willibrordus vast te leggen als een voorbeeld voor iedere gelovige) /
door een monnik opgeschreven levensverhaal van een heilige
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Vraag

8

9

Antwoord

Scores

maximumscore 3
Kern van een juist antwoord is:
• dat de Frankische koning zijn invloed/macht over Walcheren/de Friese
gebieden kon uitbreiden met steun van de christelijke kerk
• dat de paus door de steun van de Frankische koning zijn
kerken/kloosters/missionarissen kon beveiligen / het christelijk geloof
kon verspreiden
• dat in de middeleeuwen het probleem ontstond over de vraag bij wie
het hoogste gezag berustte, bij de paus of bij de vorsten
maximumscore 3
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• In de bron komt als kenmerk van het hofstelsel de horigheid van de
boeren/de herendiensten/pachtbetalingen in natura naar voren
• Doordat in de vroege middeleeuwen het geld vrijwel verdwijnt, moet de
abdij van St.-Bertin de boeren diensten laten verrichten/producten
laten leveren in plaats van belasting/pacht in geld te vragen
• De horige boeren krijgen daarvoor bescherming van de abdij

1

1
1

1

1
1

Vroegmoderne tijd
10

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
De uitspraak over kunst past meer bij de Renaissance, omdat in de
Renaissance de kunstenaar zelf belangrijk was / een meer realistische
weergave koos / met perspectief schilderde (de individuele mens staat
centraal)
of
omdat in de middeleeuwen de kunstenaar werd beschouwd als een
ambachtsman/het niet belangrijk was wie de kunst gemaakt had/het vooral
ging om wat werd afgebeeld.
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11

Antwoord

Scores

maximumscore 6
Uit het antwoord moet blijken:
• dat het schilderij gaat over de protestantse reformatie (die splitsing van
de christelijke kerk in Noordwest-Europa ten gevolge had), wat
weergegeven wordt door de rooms-katholieken en de hervormers
tegenover elkaar af te beelden en
• dat de schilder de kant kiest van de hervormers, omdat hun
argumenten zwaarder wegen/de Bijbel meer gewicht in de schaal legt
dan de rooms-katholieke kerkelijke attributen
• dat het schilderij als propaganda gebruikt kan worden, omdat het een
eenzijdige weergave is van het standpunt van de kerkhervormers die
als winnaars in het debat worden geschilderd

2

2

2

Opmerking
Alleen als er per onderdeel een juiste verwijzing naar het schilderij wordt
gegeven, mogen er twee scorepunten worden toegekend.
12

13

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat:
• in economisch opzicht de Republiek een bijzondere plaats inneemt
door de rijkdom van de boeren/de enorme handel in schilderijen/het
gebrek aan land om in te beleggen
• in cultureel opzicht de Republiek een bijzondere plaats inneemt door
de grote schilderijenproductie/het grote aantal schilderijen waarmee de
boeren hun huizen volhangen

1

1

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Reisverslagen zijn bruikbare bronnen voor onderzoek naar de bijzondere
plaats van de Republiek, omdat aan bezoekers uit het buitenland de
verschillen met hun eigen land en andere landen opvallen (Voor inwoners
van de Republiek was de gang van zaken normaal.).
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Vraag

14

Antwoord

maximumscore 4
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• De reactie van de Surinaamse overheid op het optreden van Elisabeth
Samson is, dat zij het ongepast vinden dat een zwarte en een blanke
officieel trouwen/in ondertrouw gaan. Zij nemen daarom geen
besluit/geven geen toestemming
• Deze reactie past bij de mentaliteit/de cultuur van een plantagekolonie
in de achttiende eeuw
•

•

15

Scores

De reactie van de Staten Generaal in de Republiek is, dat er geen
wettige reden is om de ondertrouw/het huwelijk te weigeren, omdat
Elisabeth Samson aan de wettelijke voorwaarden voldoet
Deze reactie past bij het rationeel denken dat in de achttiende eeuw
door aanhangers van de Verlichting werd toegepast op alle terreinen
van de samenleving

1
1

1

1

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Het leven van Elisabeth Samson is niet representatief voor het leven van
een zwarte vrouw in de koloniale samenleving, omdat zij als zwarte
plantagehouder een uitzondering is / de meerderheid van de zwarte
vrouwen in die tijd slavin was / het uitzonderlijk was dat een zwarte gelijke
behandeling kon afdwingen (langs juridische weg)/een vrouw een grote
onderneming bezat.

Door de tijd heen
16

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

Moderne tijd
17

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Vissering heeft alleen maar oog voor de arbeiders/vergelijkt de
arbeiders met werktuigen/spreekt over uitgeputte arbeiders/lange
werktijden/zware werkomstandigheden
• Als reden voor verbetering noemt hij het gevaar van een mogelijke
opstand van de arbeiders
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18

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Zo’n socialist kan in het artikel van Vissering een bevestiging van zijn
(klassenstrijd) theorie zien, omdat er in deze fabriek zo’n tegenstelling
bestaat tussen de omstandigheden van de arbeiders en die van de
eigenaar, dat Vissering vreest dat de arbeiders wel in opstand moeten
komen.

19

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Volgens deze liberalen zou de sociale kwestie opgelost worden door vrije
concurrentie/vrijhandel/een vrije markteconomie die welvaart voor iedereen
zou brengen.

20

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
De Industriële Revolutie in (bijvoorbeeld) Groot-Brittannië leidde ertoe dat
er een groeiende vraag naar katoen ontstond / een afzetmarkt voor
industrieproducten nodig was. In India werd katoen verbouwd / bestond
een grote afzetmarkt en daarom was het voor Groot-Brittannië belangrijk
om India te koloniseren.
Opmerking
Alleen als in de uitleg een juist voorbeeld van een land met een kolonie
wordt genoemd waarbij de relatie met de Industriële Revolutie juist wordt
gelegd, mogen scorepunten worden toegekend.

21

22

maximumscore 4
Voorbeeld van een juist antwoord is:
De Eerste Wereldoorlog heeft de vrouwenemancipatie in Groot-Brittannië
bevorderd, want uit de bron blijkt dat:
• de arbeid van de vrouwen nodig is om zoveel mogelijk granaathulzen
nauwkeurig te vullen/voor de oorlogsvoering/de oorlogsindustrie
vrouwen werk geeft. Hierdoor ervaren vrouwen (en mannen) dat
vrouwen even belangrijk zijn voor de oorlogsvoering als mannen/dat de
maatschappij niet zonder vrouwenarbeid kan (wat de emancipatie
bevordert)
• de vrouwen leren opkomen voor hun rechten/zich bewust zijn van het
verschil in beloning/willen overgaan tot staken (wat de emancipatie
bevordert)

2

2

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat de bekendmaking
racistische/antisemitische opvattingen/maatregelen bevat, wat aansluit bij
het racisme/antisemitisme van de nationaalsocialisten.
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Vraag

23

Antwoord

Scores

maximumscore 4
Voorbeeld van een juist antwoord is:
In de bron komt de isolatie van de Joodse bevolking naar voren in:
• de verplichting de Jodenster te dragen
• de beperking van de bewegingsvrijheid van de Joodse bevolking
•

De Duitse autoriteiten kiezen voor deze aanpak van isolatie om voor de
(rest van de) Nederlandse bevolking het lot van de Joden geheim te
houden/onrust te voorkomen/steun aan de Joodse bevolking te
voorkomen om de Joodse bevolking makkelijker te kunnen
deporteren/elimineren

24

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om de toepassing van
grootschalige luchtbombardementen/terreurbombardementen (op
burgerdoelen/op zeer grote schaal) / een totale oorlog waarvan de gehele
burgerbevolking het slachtoffer kan worden.

25

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• De Koude Oorlog is een belangrijke politieke reden voor de
Amerikaanse regering om Europa economische steun te verlenen
(omdat de Verenigde Staten wilden voorkomen dat Europa
communistisch zou kunnen worden)
• De foto kan gebruikt worden omdat erop te zien is dat een grote stad
volledig verwoest is / hoe slecht de (economische) situatie in Europa is

26

maximumscore 4
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• De eerste verandering is het verdwijnen van de Joodse bevolking/het
Joodse element uit het straatbeeld (In 1933 zie je twee broodbezorgers
van een Joodse bakker fietsen met op de achtergrond de synagoge)
• De historische verklaring is dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de
Joodse bevolking werd weggevoerd (en vermoord)
•

•

De tweede verandering is het ontstaan van de multiculturele
samenleving/de komst van Turken en Marokkanen/arbeiders uit het
Middellandse Zee gebied
De historische verklaring is dat er in de jaren zestig immigratie naar het
welvarende Europa op gang kwam uit economische en politieke
(vluchtelingen) motieven
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27

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Een verklaring is de deconfessionalisering / dat de kerken niet meer in
staat bleken hun leden vast te houden (een onderdeel van het sociaalcultureel veranderingsproces dat in de jaren vijftig/zestig begon).

28

maximumscore 4
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Het nationalisme dat twee wereldoorlogen had veroorzaakt zou, door
de oprichting van de supranationale EEG/de supranationale
samenwerking van de kolen- en staalsector, in bedwang kunnen
worden gehouden
• De Koude Oorlog kan een reden zijn geweest om de EEG op te
richten, omdat in een economisch sterk/verenigd West-Europa het
communisme minder kans maakte / omdat een economisch sterk
Europa beter in staat zou zijn de kosten van een sterk leger te dragen

29

2

2

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat de tekenaar suggereert dat de jonge
generatie de verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog door de oude
generatie geen reden vindt om enthousiast te zijn over de Europese
integratie/de verjaardag van de EU/dat de oude reden voor het ontstaan
van de EU de jonge generatie niet interesseert.
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