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Correctievoorschrift VWO 

2022 
tijdvak 2 

 
 

 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:  
4, 6, 5, 2, 3, 1 
 
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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Vraag Antwoord Scores 

Prehistorie en oudheid 
 

 2 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is (twee van de volgende): 
 Er was sprake van verschillende beroepen / specialisatie / een 

gelaagde samenleving, wat blijkt uit het gegeven dat 
arbeiders/soldaten betrokken zijn bij het onderhoud/de beveiliging. 

 Er was sprake van handel/overschotten, wat blijkt uit het gegeven dat 
er transport plaatsvond tussen alle delen van het rijk. 

 Er was sprake van schrift, wat blijkt uit de aangebrachte inscripties 
waarmee Darius communiceerde over zijn militaire daden.  

 
per juiste combinatie 1 
 
Opmerkingen 
 Alleen als het antwoord een combinatie bevat van een juist kenmerk 

van een vroeg-stedelijke samenleving en een daarbij passend 
gegeven, wordt telkens 1 scorepunt toegekend. 

 Als er tweemaal wordt verwezen naar hetzelfde gegeven, wordt alleen 
bij de eerste verwijzing 1 scorepunt toegekend. 

 
 3 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De keizer verstevigt zijn positie door aan het volk van Rome de buit/de 

gevangengenomen Britse opstandeling te tonen / door een groot 
spektakel te laten organiseren rondom zijn verovering, zodat er meer 
vertrouwen is in zijn beleid / zodat het Romeinse volk hem ziet als een 
winnaar (wat zijn positie versterkt) 2 

• Door de familie van Caractacus te tonen/door de opstandeling mee te 
voeren tijdens de triomftocht wordt de boodschap overgebracht dat het 
Romeins imperialisme niet te stoppen is / dat de Romeinen superieur 
zijn aan (Britse) stammen 2 

 
Opmerking 
Alleen als bij de eerste deelvraag wordt ingegaan op het bijeenbrengen 
van het volk van Rome in combinatie met een wijze waarop dit de positie 
van Claudius versterkt, worden scorepunten toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

De middeleeuwen 
 

 4 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• In de vroege middeleeuwen was in West-Europa sprake van een 

vrijwel volledige zelfvoorziende/agrarische samenleving (waardoor er 
(te) weinig kooplieden/ambachtslieden waren om gilden mee te 
vormen) 1 

• De rondreizende kooplieden waren niet verbonden aan de feodale 
heersers van de gebieden waar zij door(heen) reisden / reisden ver 
van de bescherming van hun eigen heer, zodat zij genoodzaakt waren 
zich te organiseren om hun veiligheid/werkomstandigheden te regelen 1 

• Door de privileges die steden kochten/kregen, konden de 
ambachtslieden/gilden van die stad regels opstellen die de 
rondreizende kooplieden benadeelden / die de winst van de 
rondreizende kooplieden onder druk zetten (wat leidde tot conflicten) 1 

 
 5 maximumscore 3 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
• In de late middeleeuwen ontstaan spanningen tussen de patriciërs/het 

stadsbestuur en het gemeen/het volk (waardoor het stadsbestuur het 
opstandige volk laat veroordelen) 1 

• Een politiek motief is dat de leden van het stadsbestuur door het 
aannemen van deze wetten opstandelingen willen afschrikken / hun 
macht willen veiligstellen / de orde willen bewaren 1 

• Een economisch motief is dat de leden van het stadsbestuur 
aantasting willen voorkomen van het bedrijf/de verdiensten van de 
leden van het stadsbestuur / willen voorkomen dat de stad minder 
(belasting)inkomsten heeft door het wegvallen van de productie 1 

 
 6 maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 
• Sociale zorg was niet langer alleen de taak van de geestelijkheid / de 

stedelijke burgerij nam sociale zorg op zich, wat blijkt uit het gegeven 
dat burgers een gasthuis stichtten / dat een gasthuis (mede) werd 
bestuurd door leden van het stadsbestuur 1 

• Het stadsbestuur handelde in het algemeen belang van de stad/van de 
gemeenschap, door het gasthuis rechten te geven op het ontvangen 
van inkomsten uit testamenten en het vrijstelde van belastingen 
(waardoor het het bestaan van het gasthuis bevorderde) 1 

 
Opmerking 
Alleen als een antwoord een combinatie bevat van (bij de eerste 
deelvraag) een juiste verandering en (bij de tweede deelvraag) een juist 
uitgangspunt van bonum commune en een juist gegeven, wordt telkens 
1 scorepunt toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

Vroegmoderne tijd 
 

 7 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Met dit schilderij wordt de boodschap overgebracht dat Brugge een 

belangrijke plaats heeft in een internationaal handelsnetwerk / een 
geschikte stad is om zich als internationaal koopman te vestigen / over 
alle voorzieningen beschikt om een knooppunt te zijn van handel 1 

• door (een van de volgende): 1 
 de gebouwen die te maken hebben met de handel 

verhoudingsgewijs groter af te beelden (zoals de Waterhalle en het 
Oosterlingenhuis).  

 vooral de nadruk te leggen op gebouwen die te maken hebben met 
de handel. 

• De ontwikkeling dat de handelsstromen worden verlegd (naar 
Antwerpen) / dat Brugge zijn positie als knooppunt in de internationale 
handel verliest, maakt het nodig om de handel in Brugge te 
ondersteunen 1 

 
Opmerking 
Alleen als het antwoord op de eerste deelvraag een juiste boodschap 
bevat, wordt 1 scorepunt toegekend aan een passende verwijzing naar de 
bron. 
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
In de zestiende eeuw vond 'de heroriëntatie op de klassieke oudheid' 
plaats, waardoor de schilder ervan uitging dat een schilderij met een 
klassiek thema populair zou zijn / waardoor de boodschap door de 
vergelijking met de oudheid extra waarde zou krijgen / waardoor de 
boodschap serieus zou worden genomen. 
 
Opmerking 
Voor het alleen noemen van de heroriëntatie op de klassieke oudheid 
zonder verwijzing naar het trekken van aandacht wordt geen scorepunt 
toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

 9 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De Japanners zijn bezorgd dat de Nederlanders christenen zijn / het 

(Japanse) volk willen bekeren / dat bekering de nationale identiteit zou 
schaden, zodat het Japanse bestuur wil bewerkstelligen dat er 
geen/weinig contact is tussen Nederlanders en Japanners 2 

• De Nederlanders leggen zich neer bij de afscherming omdat zij willen 
voorkomen dat ze geen handel met Japan mogen drijven / dat zij geen 
Japanse goederen zouden mogen kopen, wat zij nastreven vanwege 
'de toenemende handelscontacten, handelskapitalisme en 
wereldhandel' 2 

 
Opmerking 
Als bij de tweede deelvraag alleen een juist kenmerkend aspect wordt 
genoemd zonder uitleg, wordt geen scorepunt toegekend. 
 

 10 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat deze bepaling oligarchisering (of een 
juiste beschrijving daarvan) bevorderde (waardoor de regenten hun eigen 
belangen konden dienen), waardoor het gemeen Oranjegezinder werd 
omdat het dacht dat de prins van Oranje/de stadhouder de belangen van 
het gemeen beter zou beschermen. 
 

 11 maximumscore 4 
Kern van een juist antwoord is: 
• Lodewijk XV beweert dat rechtbanken hun gezag uitoefenen namens 

de koning / dat de wetgevende macht aan hem behoort, wat botst met 
het standpunt van Montesquieu/met de Trias Politica dat de 
verschillende machten gescheiden moeten blijven 2 

• Lodewijk XV beweert dat het gezag bij hem berust / dat de rechten van 
de natie volledig in handen van de koning liggen, wat botst met het 
standpunt van Rousseau dat de macht van het volk komt / dat de 
macht alleen via het sociale contract in handen komt van een heerser 2 

 
Opmerking 
Alleen als het antwoord een combinatie bevat van een juist standpunt van 
(bij de eerste deelvraag) Montesquieu en (bij de tweede deelvraag) 
Rousseau, en een passende verschillende verwijzing naar de toespraak 
van Lodewijk XV, worden scorepunten toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

 12 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
Burke vond dat de inwoners van de Amerikaanse koloniën geen afstand 
konden doen van hun vrijheid/rechten / stelde dat er altijd geregeerd moest 
worden op basis van vrijheid, wat paste bij het uitgangspunt van 
natuurrechten dat die onvervreemdbaar zijn / dat die nooit kunnen worden 
afgestaan.  
 
Opmerking 
Alleen als in het antwoord een juist uitgangspunt van natuurrechten wordt 
genoemd in combinatie met een juiste verwijzing naar de opmerking van 
Burke, worden scorepunten toegekend. 
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Roux vond dat de revolutie nog niet was voltooid omdat (verlichte) 

idealen van gelijkheid/vrijheid nog niet waren behaald voor alle Franse 
burgers / omdat niet alle burgers dezelfde rechten hadden 1 

• in 1793 is de periode dat onder leiding van de jacobijnen/Robespierre 
tegenstanders/mensen met kritiek werden vervolgd/gedood 1 

 
Opmerking 
Alleen als bij de tweede deelvraag wordt ingegaan op de periode onder 
leiding van de jacobijnen/Robespierre, wordt 1 scorepunt toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

Moderne tijd 
 

 14 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De politieke ontwikkeling dieThorbecke stimuleerde was (een van de 
volgende): 
bij 1: 
 de 'discussies over de sociale kwestie', want door de rede over de 

economische ongelijkheid kwam er aandacht voor de sociale kwestie / 
ontstond mogelijkheid om de sociale kwestie aan te pakken. 

bij 2: 
 de 'voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer 

mannen en vrouwen aan het politieke proces', want door de nieuwe 
grondwet mochten mannen die een bepaald bedrag aan belasting 
betaalden gaan deelnemen aan het politieke proces. 

bij 4: 
 'de opkomst van het feminisme' / 'de opkomst van 

emancipatiebewegingen', want door de toelating van Jacobs tot een 
universiteit konden vrouwen voortaan ook hoger onderwijs volgen / 
werd de gelijkstelling van mannen en vrouwen in het hoger onderwijs 
bevorderd. 

 
De economische ontwikkeling die Thorbecke stimuleerde was: 
bij 3: 
 'de industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor 

een industriële samenleving', want door de verbeterde infrastructuur 
werden grondstoffen / producten sneller vervoerd (waardoor de 
industrie kon groeien). 

 
per combinatie van een passend kenmerkend aspect en een daarbij 
passend gegeven 2 
 
Opmerking 
Als een kenmerkend aspect/gegeven meer dan één keer wordt genoemd, 
worden alleen bij de eerste juiste verwijzing scorepunten toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

 15 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Longoni geeft de boodschap weer dat het verschil tussen arm en rijk te 

groot is / dat de rijken geen aandacht hebben voor de situatie van de 
armen 1 

• door (een van de volgende): 1 
 de titel "Overpeinzingen van een uitgehongerde". 
 de tegenstelling tussen de hongerende jongen buiten en de 

overdadige maaltijd van de vrouw en de man binnen. 
 een vrouw en een man af te beelden die geen oog hebben voor de 

(hongerige) jongen buiten. 
• De Italiaanse overheid vreest dat Longoni met zijn afbeelding sociale 

onrust aanwakkert / een grotere aanhang van de socialisten 
bewerkstelligt (wat zij willen tegengaan) 1 

 
Opmerking 
Alleen als het antwoord op de eerste deelvraag een juiste boodschap van 
Longoni bevat, wordt 1 scorepunt toegekend aan een daarbij passende 
verwijzing naar de bron. 
 

 16 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Het boek van Mouhot benadrukt volgens de Franse lezers het belang 

van het modern imperialisme, omdat het boek (volgens hen) duidelijk 
maakt dat de kolonisatie van Cambodja nodig is om de beschaving van 
de Cambodjanen weer op niveau te krijgen / dat de beschaving van de 
Cambodjanen zozeer is vervallen dat ze hulp nodig hebben van de 
Fransen 1 

• Door het boek van Mouhot over hun verloren hoofdstad/over de 
grootste beschaving van weleer worden Cambodjanen zich bewust(er) 
van hun verleden, wat het nationalisme / de afkeer van vreemde 
overheersing versterkt 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 17 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De boodschap is dat Japan zich moet verzetten tegen buitenlandse 

invloeden / met succes kan strijden tegen buitenlandse mogendheden 1 
• door af te beelden dat (een van de volgende): 1 

 de Japanse worstelaar een buitenlander tegen de grond gooit. 
 de Japanse worstelaar veel groter is dan de buitenlanders. 
 de Europeanen verschrikt toekijken. 

• Het verlies van de opiumoorlogen / het sluiten van ongelijke verdragen 
in China maakt dat het in Japan belangrijk wordt gevonden om te 
waarschuwen voor het gevaar van toenemende buitenlandse invloed 1 

 
Opmerking 
Alleen als het antwoord op de eerste deelvraag een juiste boodschap 
bevat, wordt 1 scorepunt toegekend aan een daarbij passende verwijzing 
naar de prent. 
 

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

 19 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De kern van de appeasement-politiek/de Britse politiek is proberen een 

oorlog te voorkomen door toe te geven aan de eisen van Hitler 1 
• Churchill vond dat de Engelsen voor schaamte kozen omdat ze hierbij 

Tsjecho-Slowakije opofferden / omdat ze zich hierbij onderdanig 
gedroegen tegenover Hitler 1 

• Churchill dacht dat Hitler (omdat werd voldaan aan zijn eisen) meer tijd 
had om zich voor te bereiden / dat Hitler sterker zou worden door 
landsuitbreiding, zodat de (uiteindelijke) oorlog lastiger te winnen zou 
zijn voor Groot-Brittannië 2 
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Vraag Antwoord Scores 

 20 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Hosenfeld noemt het verdrijven/doodschieten/willekeurig arresteren 

van Polen een schanddaad, waarmee hij het buiten werking stellen van 
de rechtsstaat afkeurt/afkeurt dat de nationaalsocialisten met terreur 
regeren (wat past bij het totalitaire karakter) 2 

• Door het nationaalsocialistische bewind / vanwege de oorlogssituatie 
werd censuur toegepast / werd de post gecontroleerd, waardoor 
Hosenfeld het gevaar liep dat hij vanwege zijn kritiek op het bewind 
zou worden bestraft 2 

 
Opmerking 
Alleen als het antwoord een combinatie bevat van (bij de eerste deelvraag) 
een voorbeeld van de afkeuring van Hosenfeld en een kenmerk van het 
totalitaire karakter, en (bij de tweede deelvraag) een verwijzing naar 
censuur/controle en het bestraffen van kritiek, worden scorepunten 
toegekend. 
 

 21 maximumscore 3 
Kern van een juist antwoord is: 
• De succesvolle doorstart / de productie van goedkope auto's en 

naaimachines past bij het wirtschaftswunder / bij de economische 
ontwikkeling dat de schade van de Tweede Wereldoorlog zo snel 
mogelijk wordt tegengegaan  1 

• De doorstart van een bedrijf als Messerschmitt, dat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gevangenen uit concentratiekampen heeft ingezet / 
vliegtuigen heeft geproduceerd voor de nationaalsocialisten, leidt tot 
de kritiek dat de denazificatie beperkt is gebleven/niet is geslaagd (wat 
bijdraagt aan de opkomst van links terrorisme in de jaren 1970) 2 

 
Opmerking 
Alleen als het antwoord op de tweede deelvraag een combinatie is van een 
juiste verwijzing naar de bron met een juiste uitleg over de kritiek op de 
beperkte denazificatie, worden scorepunten toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

 22 maximumscore 3 
Kern van een juist antwoord is: 
• Met het opeisen van de zetel liet Mao weten dat niet Chiang Kaishek 

(in Taiwan) maar hijzelf de rechtmatige leider was van China / dat hij 
zijn strijd tegen (de regering in Taiwan) van Chiang Kaishek niet zou 
opgeven 1 

• De Verenigde Staten wilden voorkomen dat met de toetreding van de 
Volksrepubliek tot de Verenigde Naties er een (machtig) 
communistisch land vertegenwoordigd zou worden, wat past bij 'de 
verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van 
een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een 
atoomoorlog' 2 

 
Opmerking 
Voor het alleen noemen bij de tweede deelvraag van een juist kenmerkend 
aspect zonder uitleg over de beslissing van de Verenigde Staten, wordt 
geen scorepunt toegekend. 
 

 23 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is:  
Met de afbeelding van een Nederlander die wordt bediend door vele 
Indonesiërs / die een groots banket krijgt geserveerd, maakt het restaurant 
reclame door (toekomstige) gasten te herinneren aan de koloniale periode 
in Nederlands-Indië als een aantrekkelijke tijd / door het koloniale verleden 
te presenteren als een aantrekkelijk beeld van wat (toekomstige) gasten 
van het restaurant mogen verwachten. 
 
Opmerking 
Alleen als het antwoord een combinatie bevat van een juiste uitleg van de 
bewering en een passende verwijzing naar de bron, worden scorepunten 
toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

 24 maximumscore 4 
Uit het antwoord moet blijken dat: 
• er openlijk in de officiële krant van de Communistische Partij wordt 

geschreven over de twijfel aan de Chinese economie/politiek / dat het 
prestige van China een knauw heeft gekregen, waarmee je kunt 
aantonen dat de relatie tussen China en de Sovjet-Unie na de breuk 
(na 1962) is verslechterd (waardoor de bron meer betrouwbaar is voor 
het eerste onderzoeksgebied) 2 

• de Pravda de breuk met China wil rechtvaardigen / het beleid van de 
Sovjet-Unie ten aanzien van China wil ondersteunen, waardoor het 
artikel de poging van China banden aan te knopen met Azië, Afrika en 
Latijns-Amerika negatief weergeeft / waardoor het artikel vanuit 
concurrentieoverwegingen het prestige van China in andere landen 
negatief weergeeft (waardoor de bron minder betrouwbaar is voor het 
tweede onderzoeksgebied) 2 

 
 25 maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 
• De protestbeweging in de DDR wilde politieke hervormingen (binnen 

het socialistische systeem) / wilde meer vrijheid bewerkstelligen 1 
• De demonstranten gingen ervan uit dat de regering van de DDR de 

demonstraties (met geweld) zou laten neerslaan, net zoals was 
gebeurd met de demonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede  1 

 
Opmerking 
Alleen als bij de tweede deelvraag wordt ingegaan op het neerslaan van de 
demonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede, wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

 26 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat de Kamerleden het noodzakelijk vonden 
met dit artikel de rol / het gebruik van de Nederlandse taal in de 
samenleving zeker te stellen omdat: 
 door 'de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen' 

Nederlands voor steeds meer inwoners niet de eerste taal was / naast 
Nederlands andere talen moesten worden ingezet om te 
communiceren met Nederlandse burgers.  

of 
 door groei van 'de eenwording van Europa' het gebruik van de 

Nederlandse taal onder druk kwam te staan (in de Europese 
samenwerking). 

 
per combinatie van een juiste redenering en een passend kenmerkend 
aspect     2 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van de alfabetische eerste vijf 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 22 juni te accorderen.  
 
Ook na 22 juni kunt u nog tot en met 30 juni 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. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1  Fik Meijer, Vreemd volk. Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld, 

Amsterdam 2007, pag. 216-217 
bron 2  S. Cohn, Popular protest in late-medieval Europe: Italy, France and Flanders, 

Manchester 2004, pag. 20 
bron 3  Jeroen Puttevils, Waarom deden sommige handelssteden het zo goed? Een overzicht 

van het historisch onderzoek naar handel en instituties in Nederlandse en Europese 
steden, 1300-1800, pag. 77 

bron 4  H.J. van Hove, Hollanders in Korea, Utrecht 1989, pag. 107-108 
bepaling vraag 10 L. Kooijmans, 'Patriciaat en aristocratisering in Holland tijdens de zeventiende en 

achttiende eeuw', in J. Aalbers en M. Prak ed., De bloem der natie. Adel en patriciaat 
in de Noordelijke Nederlanden (Amsterdam 1987) pag. 93-103 

bron 5  https://todayinsocialsciences.blogspot.nl/2011/09/louis-xvs-speech-about-kings-
power.html 

uitspraak vraag 12 public-library.uk/ebooks/17/82.pdf 
uitspraak vraag 13 http://dnpprepo.ub.rug.nl/10144/7/SenD_1939_07.pdf 
bron 6  Willemijn Lindenhovius ed., Sprezzatura. Vijftig jaar Italiaanse schilderkunst 1860-

1910, Zwolle 2019, pag. 76-77 
bron 7  C. Mouhot, Travels in the central parts of Indo-China (Siam), Cambodia, and Laos 

during the years 1858, 1859 and 1860, London 1864, pag. 278-279 
bron 8  https://images.metmuseum.org/CRDImages/as/original/ DP148106.jpg 
uitspraak vraag 19 Churchill's words: Choosing between War and Shame—and getting both. 

(richardlangworth.com) 
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bron 9  http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/der-zweite-
weltkrieg/199410/soldatische-kriegserfahrungen 

bron 10  Daniel Uziel, Arming the Luftwaffe, the German aviation industry in World War II, 
London 2012, pag. 181 

bron 11  M. Vermast 
bron 12  Eduard.B. Vermeer Ooggetuigen van de Chinese geschiedenis, Amsterdam 2009, pag. 

305 
bron 13  https://repository.brynmawr.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1018&context 

=german_pubs, aldaar pag. 18 
 
 

einde  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 240
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 240
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 240
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 240
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 400
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor de Cito Pitstop-Server en daarna geschikt zijn voor reproductie door Lijnco \(B.Helmantel, 2011-10-04\).)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


