
4 Beoordelingsmodel 

Prehistorie en Oudheid 

Maximumscore 2 

1  Uit het antwoord moet blijken dat de oudste vaste woonplaats zich in laag 2 bevindt, omdat 

in die laag resten zijn achtergebleven die wijzen op het voorkomen van landbouw (een 

voorwaarde voor vestiging op een vaste plaats). 

Opmerking 

Alleen als na de keuze van laag 2 een juiste redenering volgt, mogen scorepunten worden 

toegekend. 

Maximumscore 2 

2  Voorbeeld van een juist antwoord is: 

Het volk bij de venen van Yde 

• straft misdadigers door hen ter dood te brengen, want het meisje is door geweld 

omgekomen (de strop om haar nek en de afdruk daarvan in haar hals) / Tacitus schrijft over 

deze gewoonte 1

• brengt mensenoffers, want het meisje is ter dood gebracht vóór ze in het veen wordt gelegd 

(ze is niet verdronken) / er is een mooie mantel over haar heen gelegd / heeft nog bruikbare 

kleding meekreeg (een lange mantel versierd met kleurige banen) 1

Opmerking 

Alleen als een bewering met een juist argument ondersteund wordt, mag een scorepunt 

worden toegekend. 

Maximumscore 2 

3  Uit het antwoord moet blijken dat: 

• enerzijds dit volk nog geen eigen schrift had (waardoor zij nog in de prehistorie leefden)  1

• anderzijds dit volk niet meer in de prehistorie leefde, want de Romeinen schrijven over deze 

volken 1

Maximumscore 4 

4  Voorbeeld van een juist antwoord is: 

Herodotus probeerde de geschiedenis op een wetenschappelijke manier te onderzoeken, 

want (twee van de volgende): 

 Hij geeft vooraf aan wat zijn uitgangspunt/doelstelling/probleemstelling is. 

 Hij onderzoekt de standpunten van Grieken én Perzen. 

 Hij laat door het gevonden bewijs bepalen wie een rechtvaardige strijd voert / bij ontbreken 

van voldoende bewijs, wijst hij geen veroorzaker van de oorlog aan. 

• per juist voorbeeld uit de bron  2

Maximumscore 2 

5  Voorbeeld van een juist antwoord is:

• Deze Romeinse bouwwerken zijn verspreid over het gehele Romeinse Rijk, de genoemde 

plaatsen hebben allemaal tot het Romeinse Rijk behoord 1

• De Romeinse levenswijze/cultuur verspreidt zich in het gebied waarover zij heersten  1

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 2 

6  De juiste volgorde is: 

3, 4, 1, 5, 6, 2. 

Opmerking 

Als door het weglaten van één foutief geplaatst nummer een verder foutloze reeks ontstaat, 

mag één scorepunt worden toegekend. 

De Middeleeuwen 

Maximumscore 2 

7  Voorbeeld van een juist antwoord is: 

Uit de bron blijkt: 

• dat oorlogsdreiging een oorzaak is van het ontstaan van het feodale stelsel, want 

(dreigende) aanvallen op zijn rijk brengen Pepijn ertoe om bezit van de kerk in leen te 

geven aan vazallen om zijn leger te versterkten 1

• dat in de vroege middeleeuwen het centrale vorstelijke gezag en de kerk elkaar nodig 

hebben, want Pepijn kan zonder de goederen van de kerk het rijk niet goed verdedigen en de 

kerk staat toe dat hij die goederen daarvoor gebruikt 1

Maximumscore 3 

8  Voorbeeld van een juist antwoord is:

• In de vroege middeleeuwen werd de agrarisch-urbane cultuur in West-Europa vervangen 

door een zelfvoorzienende agrarische cultuur 1

• Daardoor was er te weinig geld in omloop om soldaten te betalen, waardoor Pepijn het land 

moet uitlenen om aan voldoende soldaten te komen 2

Maximumscore 2 

9  Voorbeeld van een juist antwoord is: 

De afhankelijkheid van zijn vazallen was een oorzaak van het uiteenvallen van het centraal 

vorstelijk gezag in de latere middeleeuwen, omdat toen de mogelijkheid om nieuwe 

goederen in leen te geven uitgeput raakte / de vorst steeds afhankelijker werd van zijn 

vazallen/leenmannen / de leenmannen hun lenen als erfelijk bezit gingen beschouwen en 

zich daardoor steeds onafhankelijker van de vorst gingen opstellen. 

Maximumscore 2 

10  Voorbeeld van een juist antwoord is: 

Door de groei van de handel ontstaat er een geldeconomie met een belangrijke rol voor de 

steden/de burgerij, waardoor de vorst samen met de steden (door het gebruik van 

huursoldaten) de machtspositie van de adel kon doorbreken. 

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 5 

11  Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 

• een beschrijving van twee verschillende ervaringen van de emir met de ‘Franken’ 2

• een conclusie naar aanleiding daarvan 1

• een uitleg dat deze bron wel en niet bruikbaar is om deze conclusie te trekken 2

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

Emir Oesama heeft twee verschillende ervaringen met de ‘Franken’: 

• de pas uit West-Europa aangekomen ‘Frank’ stelt zich onverdraagzaam op als hij ziet dat de 

emir bidt in de ‘verkeerde’ richting 1

• de tempelieren bieden de emir hun bidvertrek aan als plaats om te bidden en beschermen 

hem  1

• Hieruit kun je afleiden dat de verhouding tussen beide religies goed is, want de emir is 

bevriend met de tempeliers/mag in hun bidvertrek bidden / wordt door hen in bescherming 

genomen / de christenen hebben een eigen bidvertrek in de moskee  1

• De bron is bruikbaar om deze conclusie te trekken, want de emir beschrijft zijn eigen 

ervaringen / hij is zelf islamiet 1

• maar aan de andere kant is de bron niet representatief voor de verhouding tussen islamieten 

en christenen in het algemeen, omdat de emir een Arabisch vorst/edelman is, die door de 

tempeliers als een gelijke beschouwd wordt / het over één geval gaat / het alleen de 

contacten tussen hoge edelen beschrijft 1

Vroegmoderne Tijd 

Maximumscore 4 

12  Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Uit de nieuwe wetenschappelijke belangstelling kwamen uitvindingen voort zoals het 

kompas/verbeterde scheepsbouw waardoor reizen overzee mogelijk werden 2

• De ontdekking van nieuwe volken/samenlevingen/gebieden met andere 

planten/dieren/grondstoffen vergrootte de belangstelling voor wetenschappelijk 

onderzoek/bevorderde de belangstelling voor natuurwetenschappen/cartografie 2

Opmerking 

Alleen als bij de uitleg een passend voorbeeld gegeven wordt, mogen twee scorepunten 

worden toegekend. 

Maximumscore 3 

13  Uit het antwoord moet blijken dat: 

1 een protestantse historicus is; hij legt de nadruk op de rol van het (Calvinistisch) geloof. 

2 een socialistische historicus is; het gewone volk speelt een beslissende rol / het 

economisch motief is doorslaggevend. 

3 een rooms-katholieke historicus is; de Opstand had weinig met geloof/vrijheid te maken, 

de persoon Alva was verantwoordelijk. 

per juiste combinatie 1

Opmerking 

Alleen als na een juiste keuze een juiste toelichting volgt, mag een scorepunt worden 

toegekend. 

Maximumscore 4 

14  Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Uit de indeling van William Temple blijkt het burgerlijk karakter van de Republiek, omdat 

daarin een laag van (hoge) adel ontbreekt 2

• Een voorbeeld van het burgerlijk karakter op cultureel gebied zijn de schilderijen van 

Rembrandt, waarvan de onderwerpen waren afgestemd op de burgerij (portretten van rijke 

kooplieden en regenten/schuttersstukken) 2
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Maximumscore 3 

15  Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• De verlichte absoluut vorsten namen het idee van volksoevereiniteit/democratie niet over  1

• Een verklaring hiervoor is, dat zij meenden dat zij (van nature) het recht hadden om te 

regeren / dat zij hun macht niet met het volk wilden delen 2

Maximumscore 6 

16  Voorbeeld van een juist antwoord is: 

bij 1 Verlichtingsideeën: 

• Het Abolitionisme werd geïnspireerd door Verlichtingsideeën zoals de natuurlijke 

gelijkheid van alle mensen 1

• in het medaillon komt dit in de tekst (‘Ben ik niet een mens en een broeder?’) naar voren  1

bij 2 De transatlantische slavenhandel: 

• De Abolitionisten kregen door het bekend worden van de misstanden in de transatlantische 

slavenhandel argumenten tegen de slavenhandel 1

• in het medaillon blijkt dit uit de geketende slaaf (die net van het schip afkomstig lijkt)  1

bij 3 De Industriële Revolutie: 

• De Abolitionisten kregen meer gehoor in Groot-Brittannië doordat de slavernij in het 

Zuiden van de Verenigde Staten toenam door de uitbreiding van de plantageteelt (met 

slavernij) voor de katoenindustrie  1

• dit soort medaillons kon door de industrialisatie pas in grote aantallen (goedkoop) 

verspreid/geproduceerd worden 1

Moderne Tijd 

Maximumscore 2 

17  Voorbeeld van een juist antwoord is: 

Omdat textiel tot de eerste levensbehoeften hoorde, was er een grote (stabiele) vraag naar 

de producten van de textielnijverheid. 

Maximumscore 2 

18  Uit het antwoord moet blijken dat in de bron naar voren komt dat fabriekseigenaars die hun 

arbeiders niet al te zeer willen belasten daartoe gedwongen worden ‘op straffe van 

faillissement’. 

Maximumscore 2 

19  Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• De socialistische arbeidersbeweging was tegen het imperialisme omdat het hierbij ging om 

de onderdrukking van andere volken / het imperialisme werd gezien als hoogste stadium 

van kapitalistische onderdrukking 1

• De arbeiders hadden belang bij de instandhouding van de koloniale rijken, omdat dit hun 

werkgelegenheid in de industrie opleverde / hun welvaart ervan afhing 1

Maximumscore 3 

20  Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• De tekening moet vóór 1917 gemaakt zijn, want toen werd het algemeen kiesrecht 

ingevoerd. Uit het onderschrift blijkt dat er toen de tekening verscheen nog geen algemeen 

kiesrecht was 1

• De tekenaar ziet de kiesrechtstrijd als de klassenstrijd, want hij benadrukt in de tekening het 

verschil tussen de klassen door het verschil in kleding en door de man te laten zeggen “die 

bende”, waarmee hij de arbeiders/betogers bedoelt 2

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 2 

21  Uit de gekozen voorbeelden moet blijken dat in een totalitaire dictatuur de heersende 

ideologie doordringt op alle terreinen van het maatschappelijk leven om daarover controle 

uit te oefenen, bijvoorbeeld: 

• een Sovjetburger die in een café een grap over Stalin vertelde, kon naar de Goelag worden 

gestuurd 1

• in nazi-Duitsland werden alle jeugdverenigingen (behalve de Hitlerjugend) ontbonden  1

Maximumscore 6 

22  Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Heartfield suggereert dat Hitler steun krijgt van het grootkapitaal/de kapitalisten, wat hij 

laat zien door de nazi-groet af te beelden als ‘handje ophouden’/in de opgeheven hand van 

Hitler geld te laten stoppen door de grote kapitalist / door de tekst: ‘de zin van de 

Hitlergroet’ 2

• Heartfield richt zich tot de arbeiders, wat blijkt uit het anti-kapitalistische thema van de 

collage / de titel van het tijdschrift (Arbeiter Illustrierte Zeitung) 2

• de arbeiders vormden in (het geïndustrialiseerde) Duitsland de grootste bevolkingsgroep, 

zonder steun van de arbeiders was er geen massapartij mogelijk 2

Maximumscore 2 

23  Uit het antwoord moet blijken dat de bekladding een voorbeeld is van de invloed van 

propaganda, omdat de daders de titel van de film (en het boek) gebruiken in de opschriften 

bij het huis/op de stoep van de familie Cohen. 

Maximumscore 3 

24  Uit het antwoord moet blijken dat: 

• het doel van de nazi’s de genocide op joden is 1

• wat dichterbij gebracht wordt doordat onder invloed van de propaganda 

racisme/antisemitisme/discriminatie toeneemt, waardoor de joodse bevolkingsgroep in de 

bezette landen geïsoleerd/gestigmatiseerd wordt en daardoor effectiever kan worden 

vervolgd 2

Maximumscore 3 

25  Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken: Churchill schetst een beeld van 

twee blokken die vijandig tegenover elkaar staan  1

• De wapenwedloop: Churchill wijst erop dat het Westen gelukkig een voorsprong in de 

ontwikkeling van atoomwapens heeft 1

• De dreiging van een atoomoorlog: Churchill waarschuwt voor de enorme kracht van de 

atoombom (zeker als die in ‘verkeerde’ handen is) 1

Maximumscore 4 

26  Voorbeeld van een juist antwoord is: 

Foto 1 laat zien (één van de volgende): 

aantasting van het gezag/sociaal-culturele verandering: de agent wordt getreiterd/zijn pet is 

afgeslagen. 

 de opkomst van een nieuwe massacultuur/jongerencultuur/sociaal-culturele verandering: de 

straat is in handen van een grote groep jongeren/demonstranten. 

Foto 2 laat zien: 

een feministische demonstratie/sociaal-culturele verandering: op de foto demonstreren 

(jonge) vrouwen / gebruik van de pil wordt gepropageerd. 

per juiste verandering, met toelichting 2

Opmerking 

Alleen als na een juiste verandering een juiste toelichting volgt, mogen twee scorepunten 

worden toegekend. 
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