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Examenverslag van geschiedenis havo, eerste tijdvak 2021 

Beste leerling,  

In dit examenverslag voor leerlingen proberen we een zo goed mogelijk antwoord te geven op de volgende vraag: In hoeverre was het examen te maken met behulp 
van de op de cursus behandelde kennis & vaardigheden?  

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de vragen onderverdeeld in 4 categorieën.  

I. Algemene (niet vak gerelateerde) kennis & vaardigheden  
II. Alleen-kennis/aanpak-uit-de-cursus-vraag  
III. Een-stapje-extra-vraag. 
IV. Niet voorgekomen in de cursus  

De eerste categorie doet een beroep op algemene basisvaardigheden, welke we bekend veronderstellen. Categorie II en III zijn vragen die op te lossen zijn 
met de kennis en vaardigheden die je op de cursus geleerd hebt. De laatste categorie vragen is op de cursus niet aan bod gekomen. In bijlage 1, achteraan dit 
document, vind je een nadere toelichting van deze categorieën.  

Het is belangrijk om te beseffen dat deze categorieën niets zeggen over de moeilijkheidsgraad van een vraag. Een vraag die rechtstreeks op te lossen valt met 
kennis en vaardigheden uit de cursus (categorie II) kan best een pittigere opgave zijn dan een vraag die niet is voorgekomen tijdens de cursus (categorie IV).  

Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit examenverslag, dan horen we dit uiteraard heel graag! Je mag ons hier altijd over mailen op 
info@sslleiden.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Hans Huibregtse 
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toelichting categorie keuze:  
1 1 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Door kernwoorden aan te strepen die in de uitleg voorkwamen of die je kon linken aan een stuk 

uitleg, kon je bepalen waar in de geschiedenis de gebeurtenissen (ongeveer) plaatsvonden. Dit kon je doen aan de hand van het stappenplan 
'Chronologievragen' (behandeld in het avondprogramma). De volgende kernwoorden had je bijvoorbeeld kunnen onderstrepen: (1) 'eerste 
president', (2) 'Nederlandse opstand', (3): 'grondstoffen voor de Duitse industrie', (4): 'DDR', (5): 'kolonisten', (6): 'nationaalsocialistische'. 
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2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg van de '16e Eeuw' hebben we de kenmerken van de Renaissance besproken. Om 
deze vraag juist te beantwoorden moest je het kenmerk van 'een nieuwe wetenschappelijke belangstelling' (A) koppelen aan het oordeel dat 
Erasmus geeft in bron 1 (B). Dat kon je doen aan de hand van stap II uit het stappenplan 'Examenvraag'.  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg van de '16e Eeuw' hebben we de kenmerken van de Renaissance besproken. Om 
deze vraag juist te beantwoorden moest je het kenmerk van 'de hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de Klassieke Oudheid' (A) 
koppelen aan het oordeel dat Erasmus geeft in bron 1 (B). Dat kon je doen aan de hand van stap II uit het stappenplan 'Examenvraag'.  

3 
  

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg van de '16e Eeuw' hebben we de kenmerken van het protestantisme behandeld. 
Daarin hebben we onder andere besproken dat Luther en Calvijn kritiek hadden op de corruptie en rijkdom binnen de kerk en dat ze 
vonden dat de bijbel de basis moest zijn voor het geloof. Een ander uitgangspunt van Luther en Calvijn was dat zij vonden dat de bijbel in 
de volkstaal vertaald moest worden. Dit kon je met een extra denkstap koppelen aan het verminderen van de corruptie en rijkdom binnen 
de kerk en het nemen van de bijbel als uitgangspunt voor het geloof. Omdat mensen die iets niet kunnen begrijpen ook niet kunnen 
beoordelen of het klopt.  

1 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Algemene kennis. Om dit punt te scoren kon je de redenering maken dat een 
verbod op het drukken van bijvoorbeeld geschriften bijdraagt aan het stoppen van de verspreiding daarvan.  

4 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus hebben we in de uitleg van de '16e Eeuw' stilgestaan bij het begin van de 
tachtigjarige oorlog in de Nederlanden en het daarbij passende kenmerkend aspect. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je dit 
Kenmerkend Aspect (A) koppelen aan de sommen van Bartjens waarin hij noemt dat ze belegerd werden (B). Dit kon je doen aan de hand 
van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 
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2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus hebben we in de uitleg '16e Eeuw' stilgestaan bij de kenmerken van de 
republiek, waaronder de bloeiende handel en het daarbij passende kenmerkend aspect. In de uitleg 'Overzicht 16e - 18e Eeuw' hebben we 
stilgestaan bij het ontstaan van wereldwijde handel en het daarbij passende kenmerkend aspect. Om deze vraag goed te beantwoorden kon 
je één van deze twee kenmerkende aspecten (A) koppelen aan de som van Bartjens, waarin hij omschrijft dat er schepen gebouwd werden 
(B). Dit kon je aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag' doen.  
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1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus hebben we in de uitleg 'Overzicht 16e - 18e Eeuw' het kenmerkend aspect 
over het 'absolutisme' behandeld. In deze vraag kon je dit Kenmerkend Aspect (A) koppelen aan het besluit van Jacobus om zijn 
machtspositie over de koloniën te verstevigen (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'.  

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In subblok 1 van 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we de 'Pilgrim Fathers', hun doelen en de 
reden dat zij naar de koloniën gevlucht waren behandeld. Met een extra denkstap kon je beredeneren dat ze met hun doel (om vrij hun 
geloof te kunnen beoefenen) in opstand zouden komen tegen een inperking van hun geloof (A). Dit kon je vervolgens koppelen aan het 
besluit van Jacobus (B). Met behulp van stap II van het stappenplan 'Examenvraag' kon je deze A en B koppelen.   

6 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In subblok 1 van 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we besproken dat er in het Noordoosten 
van de Verenigde Staten met name vestigingskoloniën gesticht zijn. Met een extra denkstap kon je dat koppelen aan de mindere 
hoeveelheid leefruimte die voor de Oneida stam beschikbaar was. Het beschikbaar zijn van minder leefruimte (A) kon je koppelen aan de 
veranderingen die het stamhoofd noemt (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 
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2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In het 'Overzicht 16e - 18e Eeuw' hebben we het kenmerkende aspect dat gaat over 'de uitbouw 
van Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën' behandeld. Daarnaast is het gebruik van plantagekoloniën ook 
teruggekomen in het eerste subblok van 'Het Britse Rijk 1585 - 1900'. Dit kenmerkende aspect dat gegeven werd in de vraag (A) kon je 
koppelen aan de omschrijving van Reichard van de plantage (B). Dit kon je doen met behulp van stap II van het stappenplan 
'Examenvraag'. 

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In het 'Overzicht 16e - 18e Eeuw' hebben we het kenmerkende aspect dat gaat over 'de 
opkomst van het abolitionisme' behandeld. Daarnaast is 'de opkomst van het abolitionisme' ook teruggekomen in het eerste subblok van 
'Het Britse Rijk 1585 - 1900'. De opkomst van het abolitionisme (A) kon je niet koppelen aan de omschrijving van Reichard, waarin hij niet 
negatief spreekt over het bestaan van de slavernij (B). Dit verband kon je leggen met behulp van stap II van het stappenplan 
'Examenvraag'. 
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8 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Door kernwoorden aan te strepen die in de uitleg voorkwamen of die je kon linken aan een stuk 
uitleg, kon je bepalen waar in de geschiedenis de gebeurtenissen (ongeveer) plaatsvonden. Dit kon je doen aan de hand van het stappenplan 
'Chronologievragen' (behandeld in het avondprogramma). De volgende kernwoorden had je bijvoorbeeld kunnen onderstrepen: (1) 
'emancipatie katholieken', (2) 'wederopbouw', (3) 'Republiek', (4) 'democratische revolutie', (5) 'economische wereldcrisis', (6) 'reformatie'. 
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1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In subblok 3 van 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we de 'Reform Bill' besproken. Daar 
hebben we ook het gevolg dat industriesteden meer inspraak kregen in de Britse politiek besproken. De Industriële revolutie hebben we als 
een van de oorzaken daarvan omschreven. Met een extra denkstap kon je de Industriële Revolutie (A) koppelen aan de herziening van het 
kiesstelsel die in de bron werd omschreven (B). Deze koppeling kon je aan de hand van stap II in het stappenplan 'Examenvraag' maken.   

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Overzicht 19e Eeuw' hebben we voortschrijdende democratisering door middel van 
de uitbreiding van het kiesrecht besproken. De voorstellen breiden het kiesrecht uit (A) wat je kon koppelen aan de democratisering van 
Groot-Brittannië (B). Aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag' kon je deze A en B koppelen.  
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1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 3 van 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we de 'Reform Bill' besproken. Met deze 
wet kon je deze vraag volledig goed beantwoorden. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 3 van 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we de 'Reform Bill' besproken, met als 
gevolg dat industriesteden (en de ondernemers die daar wonen) meer inspraak kregen in de Britse politiek. Voor de volle punten kon je de 
Reform Bill (A) koppelen aan de uitbreiding van invloed van industriesteden en daarmee de invloed van ondernemers (B). Dit kon je doen 
aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

11 
  
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 2 van 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we de opstand in India in 1857 
besproken. Om het eerste deel van deze vraag goed te beantwoorden moest je deze gebeurtenis noemen. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 2 van 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we de opstand in India in 1857 
besproken, waaronder het besluit van de Britse regering om daarna het bestuur van India over te nemen (direct te gaan besturen). Om het 
tweede deel van deze vraag dus goed te beantwoorden moest je deze verandering noemen.   

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 2 van 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we de opstand in India in 1857 
besproken, en het besluit van de Britse regering om India daarna direct te gaan besturen. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je deze 
verandering in het bestuur (A) ondersteunen door aan te geven dat de gruwelijkheden die in de bron omschreven worden (B), in de ogen 
van de schrijver het Britse bestuur noodzakelijk maakte. Deze vraag kon je beredeneren aan de hand van stap II van het stappenplan 
'Examenvraag'. 

12 4 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In het 'Overzicht 19e Eeuw' hebben we het over het moderne imperialisme gehad. Ook in 
subblok 2 van 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' zijn aspecten van het Britse imperialisme besproken. In deze vraag kon je aan de hand van het 
stappenplan 'Prenten' de mening van de maker over het Britse imperialisme achterhalen. Je kon je kennis over het imperialisme (het gevoel 
superieur te zijn/de beschaving te willen verspreiden) koppelen aan elementen uit het schilderij. Dit kon je voor twee elementen doen.  
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1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 2 van 'Het Britse Rijk: 1585 - 1900' hebben we de economische doelen van Groot-
Brittannië in India besproken, waaronder het gebruiken van India als een afzetmarkt. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je de 
komst van die afzetmarkt (A) koppelen aan het ontstaan van de Swadeshi-beweging (die met het zelf produceren van producten dit tegen 
probeerden te gaan) (B). Om deze redenering goed te maken kon je stap II van het 'Stappenplan Examenvraag' gebruiken.   
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1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 2 van 'Het Britse Rijk: 1585 - 1900' hebben we de economische doelen van Groot-
Brittannië in India besproken, waaronder het gebruiken van India als een afzetmarkt ten behoeve van de eigen industrie. Om de 
economische verklaring te geven kon je beredeneren dat het verzet van de Swadeshi-beweging tegen het gebruik van India als afzetmarkt 
economische gevolgen had (slecht voor Britse industrie). Deze economische gevolgen (A) kon je vervolgens koppelen aan de reactie van de 
Britse kranten (B).  Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'.  

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In subblok 2 van 'Het Britse Rijk: 1585 - 1900' hebben we de invloed van Groot-Brittannië in 
India besproken en de wil van Indiërs om meer gelijke kansen te krijgen. De extra stap die je kon bedenken was dat de Britten hun invloed 
in India niet wilden verliezen. Een goede politieke verklaring kon je geven door de wil van de Britten om niet hun invloed in India te 
verliezen (A) te koppelen aan de Swadeshi-beweging (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'.  
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1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we het uitroepen van de 
Weimarrepubliek besproken. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je uit de bron de omschrijving halen dat het leger zijn plicht blijft 
uitvoeren (A). Dit kon je koppelen aan het mogelijk maken van het uitroepen van de Republiek van Weimar (B). Deze vraag kon je 
beantwoorden met stap II uit het stappenplan 'Examenvraag'. 

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we de dolkstootlegende besproken. 
Hierbij had men het idee dat WO1 niet verloren was en dat het einde de schuld van de Republiek van Weimar was. Je kennis over de 
dolkstootlegende (A) kon je bij deze vraag koppelen aan deze tekst, waarin staat dat het leger nog functioneert (B). Dit kon je doen aan de 
hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 
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1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we de betekenis van een totalitaire 
staat behandeld. Om deze vraag goed te beantwoorden moest je een kenmerk van de totalitaire staat (A) koppelen aan de behandeling van 
de gevangene (B). Dit kon je doen met behulp van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we de Vollksgemeinschaft van 
Hitler besproken. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je het idee van de Vollksgemeinschaft (A) koppelen aan de omschrijving van 
de gevangene (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 
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1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subbloek 1 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we het beleid van de Britse 
regering ten aanzien van Duitsland besproken: het behouden van vrede. Om het eerste deel van deze vraag over continuïteit goed te 
beantwoorden moest je dit doel noemen.   

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we Appeasementpolitiek besproken. 
Om deze vraag goed te beantwoorden moest je het beleid van Appeasement noemen (A) en koppelen aan Boothby's uitspraken over het 
Verdrag van Versailles (B). Hiervoor kon je stap II van het stappenplan 'Examenvraag' gebruiken.  
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1 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Tekst/bronverklaren. Om deze vraag te beantwoorden kon je uit de bron 
opmaken dat de infrastructuur/spoor vernietigd was (A) dit kan je koppelen aan economische ontwrichting (B). De koppeling kon je met 
behulp van stap II van het stappenplan 'Examenvraag' maken.  
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1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 3 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we de Heimatvertriebenen 
besproken. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je Heimatvertriebenen (A) koppelen aan de foto (B). Dit kon je doen aan de hand 
van het stappenplan 'Examenvraag'. 
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2 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Tekstverklaren. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je uit de tekst halen 
dat Brandt het ingrijpen van de Nederlandse regering legitiem vond (A). Dit kon je vervolgens ondersteunen door zijn omschrijving van 
opstandige Indonesiërs (B). Je kon stap III van het stappenplan 'Examenvraag' gebruiken om je antwoord goed te formuleren.   

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Nederland 1948 - 2008' hebben we de kenmerkende aspecten besproken die 
passen bij het verzet in koloniën en hebben we de kolonisatie behandeld. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je ofwel het 
kenmerkende aspect 'Verzet tegen West-Europese imperialisme' ofwel het kenmerkende aspect 'de dekolonisatie die een einde maakte aan 
de westerse hegemonie' (A) benoemen. Dit kon je vervolgens koppelen aan het ingrijpen van de Nederlandse regering om dat tegen te gaan 
(B). Stap II van het stappenplan 'Examenvraag' kon je helpen om die koppeling te maken.  

19 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? De oorzaak-gevolg relaties van deze vraag hebben we alle vier tijdens verschillende uitleggen 
besproken. In subblok 3 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we de Blokkade van Berlijn besproken. In subblok 4 van 'Duitsland 
in Europa 1918 - 1991' hebben we de Oostpolitiek, het loslaten van de Brezjnevdoctrine en de invoering van de Euro besproken. De stof 
kon je gebruiken om de vraag volledig te beantwoorden. 
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2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Voor deze vraag moest je weten dat Nederland voor de Tweede Wereldoorlog een neutraliteitspolitiek 
voerde. Dit hebben wij niet in de aantekeningen opgenomen omdat het onder de grotebakstof valt.  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 2 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we het begin van de Koude Oorlog 
besproken. Daarnaast hebben we in subblok 1 van 'Nederland 1948 - 2008' behandeld dat Nederland Marshallhulp ontving. Een goede 
politieke verklaring zou deze kennis over de Koude Oorlog (A) kunnen koppelen aan het besluit om zich bij de NAVO aan te sluiten (B). 
Deze koppeling kon je maken met stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 
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2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In subblok 2 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' bespreken we de tegenstellingen tussen het 
Westen (kapitalisme) en het Oosten (communisme). De extra denkstap die je hier kon bedenken was dat deze tegenstellingen er toe hebben 
geleid dat er vijandig/wantrouwig tegen elkaar werd aangekeken. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je dat wantrouwen/die 
vijandigheid als communistisch standpunt nemen (A) en dat koppelen aan het stuk van de Waarheid (B). Die koppeling kon je met behulp 
van stap II van het stappenplan 'Examenvraag' maken.  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 3 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we de economische kenmerken van 
de DDR behandeld. De economische malaise (A) kon je koppelen aan een van die kenmerken van de DDR economie, planeconomie of 
herstelbetalingen (B).  
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22 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 3 van 'Duitsland in Europa 1918-1991' hebben we de uitbreiding van de controle 
van de Stasi naar aanleiding van de arbeidersopstand behandeld. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je laten zien dat het uitbreiden 
van de Stasi laat zien dat de arbeiders niet zomaar gehoorzamen (A). Dit nuanceert het beeld wat in de bron geschetst werd van de 
gehoorzame arbeiders (B). Deze beredenering kon je met behulp van stap II uit het stappenplan 'Examenvraag' maken.   

23 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 3 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we besproken dat de BRD de DDR 
niet erkend. In subblok 4 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' staat dat de BRD pas na 1971 de DDR erkend. Om deze vraag goed te 
beantwoorden kon je het niet erkennen van de DDR door de BRD (A) koppelen aan het niet willen bijwonen van het hijsen van de DDR-
vlag (B). Deze redenering kon je aan de hand van stap II in het stappenplan 'Examenvraag' maken.   

24 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Nederland 1948 - 2008' hebben we de Oliecrisis besproken. Om deze vraag 
goed te beantwoorden kon je de oliecrisis (A) koppelen aan het bericht van het Ministerie van Economische zaken met een methode om 
benzine te besparen (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 
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2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Nederland 1948 - 2008' hebben we het ontstaan van jongerenculturen als de 
Provo's besproken. In subblok 2 van 'Nederland 1948 - 2008' hebben we de Punkers behandeld. Om het eerste deel van deze vraag goed te 
beantwoorden kon je met de kennis van de Provo's als anti-autoriteiten (A) een overeenkomst vinden met de bron die gemaakt is door een 
punkband (B).  Met behulp van stap II van het stappenplan 'Examenvraag' kon je dit verband leggen.  

2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In subblok 1 van 'Nederland 1948 - 2008' hebben we het ontstaan van jongerenculturen zoals de 
provo's besproken. In subblok 2 van 'Nederland 1948 - 2008' hebben we de punkbeweging behandeld. De extra stap die je hier kon 
bedenken was dat de provo's als protestbeweging geloofden dat verandering mogelijk was. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je 
laten zien dat het geloof in de toekomst/verandering/democratie (A) niet overeenkomt met de elementen uit de brontekst, die gemaakt is 
door de punkband (B). Deze beredenering kon je maken aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

26 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 2 van 'Nederland 1948 - 2008' hebben we het ontstaan van verzet tegen Europese 
samenwerking in de Jaren '00 behandeld. Met behulp van het stappenplan 'Prenten' kon je vervolgens dat groeiende verzet onder de 
Europese bevolking koppelen aan de elementen van de bron.   

27 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Nederland 1948 - 2008' hebben we het kenmerkend aspect 'de ontwikkeling 
van een pluriforme/multiculturele samenleving' behandeld. Dit kenmerkende aspect (A) kon je koppelen aan de eerste aflevering die bij 
deze vraag hoort (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van de uitleg 'Nederland 1948 - 2008' hebben we het kenmerkend aspect 
'ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen vanaf de jaren 60' behandeld. Dit Kenmerkende Aspect (A) kon je koppelen aan de 
tweede aflevering die bij deze vraag hoort (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'.   
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verdeling per categorie: 

 c
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I 4 5%   
II 56 78%   
III 10 14%   
IV 2 3%   

 72 100%   

     
In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden? 
Dit gold voor: 97% van de vragen (namelijk categorie I, II en III). 
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Bijlage 1: Toelichting categorieën  

Categorie I: Algemene (niet vak gerelateerde) kennis & vaardigheden  
Dit betreft de volgende vragen: vragen waarbij een beroep wordt gedaan op algemene kennis & vaardigheden. Dit zijn kennis & vaardigheden die niet zijn 
opgenomen in de eindtermen in de syllabus.  
 
Categorie II: alleen-kennis/aanpak-uit-de-cursus-vraag  
Dit betreft de volgende vragen:  

• Vragen die letterlijk voorkomen in de uitleg (in de uitleg of in een klassikaal voorbeeld);  
• Vragen die letterlijk met een stappenplan op te lossen zijn;  
• Vragen die vergelijkbaar zijn met opgaven uit de opgavenbundel die vrijwel altijd worden opgegeven door de hoofddocent;  
• Theorievragen die niet worden behandeld op de cursus, maar die we je van tevoren via de vakkenpagina geadviseerd hebben te leren (uit bijv. 

Samengevat);  
• Vragen die vergelijkbaar zijn met vragen uit de voorbereidende opgaven.  

Categorie III: een-stapje-extra-vraag  
Dit betreffen vragen waarbij je, de naam zegt het al, een stapje extra moet zetten. Oftewel: je moest je kennis en vaardigheden behandeld tijdens de cursus 
combineren met een stukje ‘inzicht’. Bijvoorbeeld: 

• Je moet net even buiten het stappenplan om denken; 
• Je moet informatie uit de tekst halen om een bepaalde variabele voor een formule of berekening uit te rekenen.  

 
Categorie IV: niet voorgekomen op de cursus  
Dit betreft de volgende vragen:  

• Vragen over grotebakstof (examenstof die niet behandeld is tijdens de cursus). De stof is niet voorkomen in de standaard opgegeven opgaven, de 
voorbereidende opgaven of opgegeven stof op de vakkenpagina. 

• Vragen waarvan je redelijkerwijs niet kon vaststellen dat het om een op de cursus behandeld concept in een andere context gaat.  


