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Examenverslag van geschiedenis havo, tweede 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? Bij deze opgave kon je het 'Stappenplan Examenvraag' of het stappenplan 'Chronologievragen' (dat 
tijdens het avondprogramma is behandeld) gebruiken om kernwoorden aan te strepen die in de uitleg voorkwamen. Door deze kernwoorden 
aan te strepen, kon je bepalen waar je de genoemde gebeurtenissen in de geschiedenis kon plaatsen. De volgende kernwoorden had je 
bijvoorbeeld kunnen onderstrepen: (1) 'de Republiek', (2) 'ontdekte Amerika', (3) 'het onafhankelijk geworden Indonesië', (4) 'de 
onafhankelijke Verenigde Staten', (5) 'nieuwe fabrieken', (6) 'fascistische dictator Mussolini'. 

2 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In subblok 2 van de uitleg 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we het verspreiden van beschaving 
als doel van kolonisatie genoemd. Dit hebben we ook besproken in de uitleg '19e Eeuw' als kenmerk van het moderne imperialisme. De extra 
denkstap die je hier kon zetten, was dit motief voor kolonisatie ten tijden van het modern imperialisme te koppelen aan het besluit van de 
Portugese koning om Brazilië te koloniseren in de 16e Eeuw. Met deze extra denkstap kan je dat motief van beschaving verspreiden (A) 
koppelen aan elementen in de bron die duidelijk maken dat er in de ogen van de schrijver een gebrek aan beschaving was, zoals dat zij naakt 
rondliepen (B). Dit kon je aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag' doen.  

3 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van de uitleg 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we de motieven voor de Engelsen 
om Noord-Amerika te koloniseren besproken. Een van die motieven was het creëren van een uitvalsbasis tegen de Katholieke Spanjaarden. 
Dit motief (A) kon je koppelen aan het eerste gegeven, dat gaat over het onderzoeken van de mogelijkheden tot kolonisatie van Noord-
Amerika (B). Deze koppeling kon je maken met behulp van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In subblok 1 van de uitleg 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we besproken dat kolonisten naar 
Noord-Amerika trokken om zich daar te vestigen en dat Engeland daar een uitvalsbasis wilde. De extra denkstap die je hier kon zetten, was 
het bedenken dat Engeland dus kolonisten wilden stimuleren om naar Noord-Amerika te trekken. Vervolgens kon je beredeneren dat het 
verspreiden van prenten (A) de opdracht van Raleigh kon ondersteunen. De tekeningen lieten namelijk zien dat Noord-Amerika een 
aantrekkelijke plek was om je te vestigen, waardoor ze kolonisten stimuleerden om naar Noord-Amerika te gaan. (B). Deze koppeling kon je 
maken met behulp van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

4 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg '16e Eeuw' hebben we het kenmerkend aspect 'het conflict in de Nederlanden dat 
resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat' (80-jarige oorlog) besproken. Om het eerste deel van deze vraag goed te beantwoorden 
kon je dat kenmerkend aspect (A) koppelen aan de noodzaak om een citadel (verdediging tegen Spanjaarden) te bouwen (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 de uitleg '16e Eeuw' hebben we het kenmerkend aspect 'de bloei van de Republiek' besproken. 
In de uitleg 'Overzicht 16e - 18e Eeuw' hebben we het kenmerkend aspect 'wetenschappelijke revolutie' besproken. Om deze vraag goed te 
beantwoorden kon je een van deze twee kenmerkende aspecten (A) koppelen aan het gebruik van molens/waterpompen (B), omdat dit 
wetenschap/economische bloei mogelijk maakte. Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'.  

5 
  
  

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg 'Overzicht 16e - 18e Eeuw' hebben we het absolutisme besproken. De extra denkstap die 
je bij deze vraag kon zetten, was het bedenken dat het daarom voor edelen/ministers belangrijk was in een goed daglicht te staan. Het in een 
goed daglicht willen staan (A) kon je koppelen aan het gedrag dat omschreven wordt in de bron, waarbij ministers/edelen bij de vrouw van de 
koning in de gunst probeerden te komen (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'.  

1 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? In de vraag staat aangegeven dat Elisabeth Charlotte de vrouw van de broer van de 
koning is (en dus familie). In de bron valt te lezen dat Madame de Maintenon familieleden van de koning tegen elkaar opzette. Je kon op basis 
daarvan de conclusie trekken dat het persoonlijke motief van Elisabeth Charlotte was, dat ze zich in haar positie bedreigd voelde door het 
gedrag van Madame de Maintenon. 

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In het stappenplan 'Bronnen Beoordelen' hebben we vier argumenten besproken die je voor of 
tegen de betrouwbaarheid van een bron kan gebruiken. Een van die argumenten is dat een auteur geen bijbedoelingen mag hebben. Met 
behulp van stap II van het stappenplan 'Bronnen Beoordelen' kon je beredeneren dat Elisabeth Charlotte wel degelijk bijbedoelingen had, 
omdat ze zich bedreigd voelde in haar positie.  

6 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Overzicht 16e - 18e Eeuw' hebben we het kenmerkend aspect over de 'trans-
Atlantische slavenhandel' besproken. Dit kenmerkend aspect (A) kon je koppelen aan de nadruk van de handel in de 18e eeuw: de slavernij 
(B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. Hiermee kon je bij deze vraag het eerste punt scoren. 

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Overzicht 16e - 18e Eeuw' hebben we het kenmerkend aspect over de trans-
Atlantische slavenhandel' besproken. Je kon aangeven dat de uitspraken in de bron over het mijnen van goud in Afrika (A) niet 
overeenkomen met de slavenhandel uit het kenmerkend aspect over de slavenhandel (B). Dit kon je doen met behulp van stap II van het 
stappenplan 'Examenvraag'. Hiermee kon je bij deze vraag de laatste twee punten scoren. 

7 
  

2 IV Niet voorgekomen op de cursus: het onderscheid tussen het begin van de industriële revolutie en de latere fases van de industriële revolutie 
(namelijk met de komst van fabrieken) hebben we in de cursus niet behandeld. Omdat dit onder de grotebakstof valt. 

2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In subblok 3 van 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we de bevolkingsgroei in Groot-Brittannië 
behandeld als gevolg van de verbeteringen in de landbouw. De extra denkstap die je hier kon zetten, was het bedenken dat een grotere 
bevolking ook een grotere behoefte heeft aan kleding. Op die manier kon je de verbeteringen in de landbouw (A) koppelen aan de noodzaak 
van industrialisatie om in die grotere vraag naar kleding te voorzien (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 
'Examenvraag'. 
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1 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Bij deze vraag wilde een regeringscommissie meer te weten wil komen over de 
arbeidersomstandigheden in Groot-Brittannië. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je beredeneren dat het handig was om mensen te 
interviewen die uit eigen ervaring spreken. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 3 van 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we de 'Factory Acts' besproken. Dit kon je 
benoemen om bij deze opgave het tweede punt te scoren. 

9 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In het stappenplan 'Bronnen Beoordelen' hebben we vier argumenten besproken die je voor of 
tegen de betrouwbaarheid van een bron kan gebruiken. Een van die argumenten is dat een auteur geen bijbedoelingen mag hebben. Met 
behulp van stap II van het stappenplan 'Bronnen Beoordelen' kon je beredeneren dat de commissie wel degelijk bijbedoelingen had, omdat ze 
verbeteringen wilden doorvoeren en dus baat hadden om de situatie slecht af te schilderen. Dit kon je illustreren met een van de vragen uit de 
bron. 

10 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 3 van de uitleg 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we de eerste wereldtentoonstelling 
in Londen besproken. Dit diende ter illustratie van Groot-Brittannië als financieel hart van de wereld, met als doel om aan de rest van de 
wereld te laten zien wat de Britse industrie kon. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je het superioriteitsgevoel (dat de Britse Industrie 
de beste is) (A) koppelen aan de bron waarin gezegd werd dat de tentoonstelling de Britse industrie ten goede zal komen (B). Dit kon je doen 
aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Overzicht 19e Eeuw' hebben we het liberale standpunt van weinig 
overheidsbemoeienis behandeld. Om deze vraag te beantwoorden kon je weinig overheidsbemoeienis (A) koppelen aan de bron, waarin Cole 
zegt dat hij denkt dat Britten het zelf beter kunnen dan de overheid (B). Om dit te doen kon je stap II van het stappenplan 'Examenvraag' 
gebruiken. 

11 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? in subblok 1 van 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we de opkomst van het abolitionisme 
besproken. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je het eenzijdige beeld van Liernur (A) koppelen aan de bron, waarin hij uitsluitend 
over de noodzaak van slavernij spreekt (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 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we de opkomst van abolitionisme in 
Christelijke en Verlichte kringen besproken. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je ofwel het Christelijke standpunt dat slavernij niet 
bij de bijbel past, ofwel het verlichte argument dat slavernij niet overeenkomt met vrijheid/gelijkheid, (A) koppelen aan de uitspraken van 
Liernur (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

12 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Overzicht 19e Eeuw' hebben we het kenmerkend aspect van de 'sociale kwestie 
besproken'.  Om het eerste deel van deze vraag te beantwoorden kon je het bouwen van de wijk Tuindorp (A) koppelen aan het kenmerkend 
aspect van de sociale kwestie (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 Beurskrach en het daarbij 
horende kenmerkende aspect van de 'crisis in het wereldkapitalisme' besproken. Om dit deel van de vraag goed te beantwoorden kon je dat 
kenmerkende aspect (A) koppelen aan het feit dat mensen in de jaren '30 liever geen aandelen meer kochten (B). Dit kon je doen aan de hand 
van het stap II stappenplan 'Examenvraag'. 

13 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok II van 'Het Britse Rijk 1585 - 1900' hebben we de oprichting van het Indian National 
Congress besproken. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je de oprichting van het Indian National Congress (A) koppelen aan het 
streven van de Indiërs naar meer gelijke kansen (B).  

14 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Overzicht 19e Eeuw' hebben we de kenmerkende aspecten over 'de opkomst van het 
socialisme', 'het ontstaan van emancipatie bewegingen' en de 'voortschrijdende democratisering' besproken. Om deze vraag goed te 
beantwoorden kon je één van deze kenmerkende aspecten (A) koppelen aan het zichzelf verkiesbaar stellen van Poppe de Rook als socialist. 
Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Overzicht 19e Eeuw' hebben we het socialisme besproken. Om deze vraag goed te 
beantwoorden kon je het socialisme als stroming die opkomt voor arbeiders (A) koppelen aan het voorstel van Poppe om schoolgeld te 
halveren (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

15 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Overzicht 19e Eeuw' hebben we de stroming van het feminisme besproken. Om deze 
vraag goed te beantwoorden kon je de redenering maken dat feministen (die op kwamen voor gelijke kansen voor vrouwen) (A) kritiek 
zouden hebben op de redenering van de recensent (B). Deze recensent leg namelijk de nadruk op Florence haar sekse, niet haar 
wetenschappelijke prestatie. Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

16 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Bij deze opgave kon je het 'Stappenplan Examenvraag' of het stappenplan 'Chronologievragen' (dat 
tijdens het avondprogramma is behandeld) gebruiken om kernwoorden aan te strepen die in de uitleg voorkwamen. Door deze kernwoorden 
aan te strepen, kon je bepalen waar je de genoemde gebeurtenissen in de geschiedenis kon plaatsen. De volgende kernwoorden had je 
bijvoorbeeld kunnen onderstrepen: (1) 'de op te richten DDR', (2) 'privatiseren', (3) 'bouw Berlijnse Muur', (4) 'machtsovername Nazi's', (5) 
'geallieerde bombardementen op Berlijn', (6) 'arbeidersopstand/Staatssicherheitsdienst'. 

17 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we het Verdrag van Versailles 
besproken. Met behulp van deze kennis en het stappenplan 'Prenten' kon je elementen uit de prent halen, waaruit bleek dat Clemenceau 
Duitsland wilde vernederen. Op deze manier kon je bij deze vraag de eerste twee punten scoren. 

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we het Verdrag van Versailles 
besproken en de economische gevolgen voor Duitsland. Met behulp van het stappenplan 'Prenten' en je kennis van het Verdrag van Versailles 
kon je elementen uit de prent halen, waaruit bleek dat het verdrag van Versailles negatieve gevolgen heeft voor de Duitse economie. Op deze 
manier kon je bij deze vraag de laatste twee punten scoren. 
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1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De hyperinflatie in de eerste fase van de Republiek van Weimar hebben we niet expliciet tijdens de cursus 
besproken. Wel hebben we de oorzaken, zoals herstelbetalingen besproken. We hebben dit niet expliciet genoemd omdat we hyperinflatie als 
grotebakstof zien. 

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In subblok 1 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we het gebrek aan vertrouwen in de 
Weimarregering in de eerste fase van de Weimarrepubliek besproken. De extra denkstap die je hier kon zetten, was het bedenken dat het 
aspect van het eerste deel van de vraag heeft bijgedragen aan het lage vertrouwen in de Weimarregering. Het aspect zelf hoefde je hiervoor 
niet te benoemen. Op deze manier kon je het tweede punt bij deze vraag scoren. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we het Dawesplan en de 
verzoeningspolitiek met Frankrijk besproken. Door het Dawesplan/de verzoeningspolitiek met Frankrijk noemen kon je bij deze opgave het 
laatste punt scoren. 

19 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we de kenmerken van Hitlers regime 
besproken, waaronder het antisemitisme (Jodenhaat). Om het dit deel van de vraag goed te beantwoorden kon je laten zien dat de Joden 
gedeporteerd werden (A) met een verwijzing naar de foto waaruit deze deportatie blijkt (zoals het hebben van bagage en de toelichting) (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 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we de kenmerken van Hitlers regime 
besproken, waaronder het antisemitisme (Jodenhaat). Om dit deel van de vraag goed te beantwoorden kon je antisemitisme en het daarbij 
horende doel (joden buiten de samenleving te plaatsen) (A) koppelen aan het niet publiceren van de foto (B). Dit kon je doen aan de hand van 
stap II van het stappenplan 'Examenvraag' 

20 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? De ontwikkelingen hebben we alle vijf besproken in subblok 1 van uitleg 'Nederland 1948 - 2008'. 
De gegevens in de artikelen (A) kon je stuk voor stuk koppelen aan een van de vijf ontwikkelingen (B), zonder dat daarbij toelichting nodig 
was. Op deze manier kon je alle punten scoren voor deze vraag. 

21 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Nederland 1948 - 2008' hebben we het economische herstel van Duitsland als 
een van de oorzaken van de economische groei in Nederland besproken. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je uitleggen dat 
Nederland van een goede Duitse economie kon profiteren (A) en dat de Nederlandse overheid de wederopbouw van Duitsland daarom 
steunde (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 3 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we besproken dat West-Duitsland bij de 
NAVO zat. In subblok 2 van 'Nederland 1918 - 1991' hebben we besproken dat ook Nederland bij de NAVO zat en dus aan de kant van 
West-Europa stond. De extra denkstap die je hier kon zetten, was het bedenken dat Nederland kon profiteren van een sterker bewapend 
West-Duitsland. Hierdoor zou de NAVO en daarmee de verdediging van West-Europa tegen het communisme sterker worden. Op die 
manier kon je het regeringsbeleid van Nederland om de herbewapening van West-Duitsland te steunen (A) koppelen aan hoe Nederland daar 
van kon profiteren (B).  
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2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Nederland 1948 - 2008' hebben we de opkomst van jongerenculturen besproken. 
Je kon aantonen dat deze bron slechts negatief spreekt over jongeren en dus eenzijdig is (A), door dit te koppelen aan uitspraken in de bron 
zoals 'hysterische vlegels' (B). Hiermee kon je bij deze opgave de eerste twee punten scoren. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Nederland 1948 - 2008' hebben we de opkomst van jongerenculturen besproken. 
Dit kon je benoemen om het laatste punt bij deze opgave te krijgen. 

23 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Nederland 1948 - 2008' hebben we de opkomst van de consumptiemaatschappij 
besproken. Hierbij is ook besproken dat een van de doelen was om zoveel mogelijk te verkopen/kopen (A). Dit kon je koppelen aan de focus 
van de supermarkt om te oordelen op de nauwkeurigheid/snelheid van het afrekenen (B).  

24 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 4 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we de Ostpolitik van Willy Brand 
besproken, als voorbeeld bij de periode van detente. Om deze vraag goed te beantwoorden kon je de Ostpolitik en de daarbij horende 
toenadering tot de DDR (A) koppelen aan de periode van detente (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 
'Examenvraag' 

25 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van 'Nederland 1948 - 2008' hebben we de tweede feministische golf behandeld. 
Hierbij hebben we ook als voorbeeld benoemd dat vrouwen meer gaan werken. De veranderende rol van vrouwen in relatie tot de 
arbeidsmarkt (A) kon je koppelen aan het volgen van extra onderwijs (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het stappenplan 
'Examenvraag'. Hiermee kon je bij deze vraag het eerste punt scoren. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het ideaal van de maakbaarheid van de samenleving hebben we niet besproken tijdens de examencursus, 
omdat we dit als grotebakstof zien.  

26 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 4 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we de angst van Honecker naar 
aanleiding van het beleid in de Sovjet Unie besproken. Aan de hand van het stappenplan prenten kon je beredeneren dat Honecker het niet 
eens is met de koers van de Sovjet Unie, met een verwijzing naar elementen uit de bron. Hiermee kon je bij deze vraag de eerste twee punten 
scoren. 

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 4 van 'Duitsland in Europa 1918 - 1991' hebben we de angst van Honecker naar 
aanleiding van het beleid in de Sovjet Unie besproken. Daarnaast hebben we ook besproken dat de DDR uiteindelijk door deze 
protestbewegingen uit elkaar valt. Aan de hand van het stappenplan prenten kon je beredeneren dat de DDR het waarschijnlijk niet lang vol 
ging houden, met een verwijzing naar elementen uit de bron. Hiermee kon je bij deze vraag de laatste twee punten scoren. 
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27 4 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Door twee van de vier gebeurtenissen (A) aan het juiste kenmerkende aspect te koppelen (B) kon 
je deze vraag goed beantwoorden. Alle kenmerkende aspecten die je kon koppelen aan deze vier gebeurtenissen hebben we besproken. (1): 
deze gebeurtenis (A) kon je koppelen aan het kenmerkende aspect 'modern imperialisme' of 'de opkomst van het nationalisme' (B), deze 
hebben we in de uitleg 'Overzicht 19e Eeuw' besproken. (2): deze gebeurtenis (A) kon je koppelen aan het kenmerkende aspect 'de Duitse 
bezetting van Nederland' of 'het voeren van twee wereldoorlogen' (B), deze hebben we besproken in subblok 1 van 'Duitsland in Europa 
1918 - 1991'. (3) deze gebeurtenis (A) kon je koppelen aan het kenmerkende aspect 'verzet tegen westerse imperialisme' of 'het voeren van 
twee wereldoorlogen' (B), deze hebben we respectievelijk besproken in subblok 1 van 'Nederland 1948 - 2008' en subblok 1 van 'Duitsland in 
Europa 1918 - 1991'. (4): deze gebeurtenis (A) kon je koppelen aan het kenmerkende aspect 'multiculturele samenlevingen' of 'dekolonisatie' 
(B), deze hebben we besproken in subblok 1 van 'Nederland 1948 - 2008'. Al deze koppelingen kon je aan de hand van stap II van het 
stappenplan 'Examenvraag' maken.    
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verdeling per categorie: 
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I 2 3%
II 59 80%
III 9 12%
IV 4 5%

 74 100%

   
In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden? 
Dit gold voor: 95% van de vragen (namelijk categorie I, II en III). 

 

 



 
 

2 
 

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.  


