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Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo 
 

Bij het centraal examen geschiedenis havo 
 

Onderstaande tekst komt in plaats van de tekst op pagina 6 in het correctievoorschrift: 
 
Maximumscore 13 

 11  Het antwoordmodel van de stelopdracht bestaat uit twee onderdelen. Eerst volgt voor ieder onderdeel 
van de stelopdracht de kern van een juist antwoord, daarna - op de volgende pagina - wordt dit 
uitgewerkt in een voorbeeld van een juist antwoord. 
 
In een juist antwoord dienen de volgende elementen verwerkt te zijn: 
 
Vrouwen in de textiel 1750-1830 
A De situatie rond 1750 

• De vrouw spint en de man weeft  1  
• De vrouw draagt ook zorg voor het huishouden / er is sprake van een dubbele belasting  1  

 
B De situatie rond 1830 

• De vrouw werkt in een textielfabriek waar zij nu ook de weefmachine bedient (vroeger mannenwerk), 
de man is opzichter  1  

• De vrouw is hele dagen van huis, overdag heeft ze geen tijd voor het huishouden   1  
 
C Een aanvulling  

• een historisch juiste verandering die een verslechtering van de situatie van de vrouw inhield (de 
vrouw was hele dagen van huis / ze werkt erg lang in de fabriek / de omgeving is ongezond/onveilig / 
ze wordt opgejaagd door de opzichter)  1  

• een historisch juiste verandering die een verbetering voor de situatie van de vrouw betekende 
(bijvoorbeeld het bedienen van machines in de fabriek vereiste minder spierkracht / was minder 
zwaar dan het hele dagen thuis in een bedompte omgeving handwerk verrichten / de vrouw brengt 
zelf loon in)   1  

• een beargumenteerde afweging tussen bovenstaande punten  1  
 
D De nabespreking 
Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 

• een juiste uitleg waarom de prent uit 1750 geen juist beeld geeft voor de werkomstandigheden in de 
huisindustrie (omdat de rommel/het stof / de lange werktijden / de donkere/sombere atmosfeer op 
deze prent niet zichtbaar is, de prent niet representatief is)  1  

• een juiste uitleg waarom de prent uit 1830 een geïdealiseerd beeld van de werkomstandigheden in de 
fabriek geeft (omdat er ook hier geen beeld gegeven wordt van de rommel/het stof/het lawaai/de 
lange werktijden in de fabrieken, niet representatief is voor de hele textielproductie)  1  

• het noemen, beschrijven of aanduiden van een (soort) bron uit de periode 1750-1830, met juiste 
uitleg waarom die geschikter is om een conclusie te trekken  2  

• het noemen, beschrijven of aanduiden van een andere (soort) bron uit de periode 1750-1830, met 
juiste uitleg waarom die geschikter is om een conclusie te trekken  2  
 
Opmerking 
De bedoeling van dit onderdeel is dat examenkandidaten laten zien dat zij: 
- goed weten wat een (bruikbare) bron is; 
- daar criteria als representativiteit en betrouwbaarheid bij kunnen toepassen. 
 

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren geschiedenis havo. 
 

De voorzitter van de CEVO 
 

drs. J. Bouwsma 
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