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Examenverslag van geschiedenis vwo, 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? 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 verwijzen naar periodes uit de aantekeningen: (1) 'agrarisch-urbane samenleving' , (2) 'renaissancistisch', (3) 'economische 
bloeitijd van de Republiek', (4) 'Griekse stadstaten', (5) het feit dat de islam hun geloof verspreidt, (6) 'slavenschepen uit Afrika' 

2 
  
  

2 3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden kon je informatie gebruiken die besproken is in de blokken 
'Prehistorie & Oudheid', 'Middeleeuwen' en '16e eeuw'. De benodigde informatie over het Romeinse Rijk is besproken in blok 2 van de 
uitleg 'Prehistorie & Oudheid'. Voor de informatie uit de vroege middeleeuwen kon je blok 2 van de uitleg 'Prehistorie & Oudheid' en blok 
1 uit de uitleg 'Middeleeuwen' gebruiken. En in blok 1 van de uitleg'16e eeuw' is het humanisme behandeld. De verschillende kenmerkende 
aspecten (A) kon je vervolgens koppelen aan deze stukjes informatie (B). Dit kon je doen door stap II uit het 'Stappenplan Examenvraag' 
toe te passen. Het verband was hier een vergelijking, wat je kon herkennen aan de woorden 'passen bij'. 

3 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens het avondprogramma is de workshop 'Bronnen Beoordelen' aangeboden. Hierin is het 
begrip 'bruikbaarheid' behandeld, samen met verschillende argumenten die je kon gebruiken om te stellen of een bron wel of niet bruikbaar 
is. Om deze vraag juist te beantwoorden, kon je deze argumenten toepassen op de bron. 

2 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Tekstverklaren en logisch redeneren. Door middel van tekstverklaren kon je uit 
de bron halen dat er christenen waren die eerst aangaven christelijk te zijn, maar dit later ook weer ontkenden. Hiermee kon je beredeneren 
dat dit voor christenen niet een boodschap was die ze wilden uitdragen. Om deze vraag te beantwoorden had je geen verdere historische 
kennis nodig. 
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4 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg voor de voorbereidende opgaven van de Examencursus is, in blok 1 en 2 van de uitleg 
'Middeleeuwen', de rol van de koning in de middeleeuwen besproken. Om deze vraag op te lossen was het nodig om deze rol (A) te 
koppelen aan het feit dat hij hiervoor moest rondreizen (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het 'Stappenplan Examenvraag'. 
Het verband was hier een vergelijking. De extra stap die je bij deze opgave kon bedenken was dat de koning niet op één plek kon blijven, 
omdat hij dan niet aan zijn belasting zou kunnen komen en zijn leenmannen niet goed kon aansturen. 

5 2 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Tekstverklaren en logisch redeneren. Door middel van tekstverklaren kon je uit 
de bron halen dat het leven in Jeruzalem heel goed was. Zelf kon je vervolgens beredeneren dat het nodig was om dit leven zo positief neer 
te zetten om Europeanen te trekken voor dit net veroverde gebied. 
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2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Oorspronkelijk waren de Indiërs al leveranciers van specerijen. Pas later werden de specerijen door de 
Portugezen uit Azië gehaald. Dit werd niet behandeld tijdens de cursus, omdat het grotebakstof is. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Deze vraag kon je beantwoorden met de uitleg '16e eeuw'. Tijdens blok 1 van de uitleg '16e 
eeuw' is het kenmerkend aspect behandeld die je hier had kunnen kiezen. 

7 
  

2 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Tekstverklaren. Door middel van tekstverklaren kon je uit de bron halen dat er 
al dagen voor de beeldenstorm hier over werd nagedacht.  

2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In blok 1b van de uitleg 'Republiek' is de komst van Alva behandeld. Om punten te scoren bij 
deze opgave kon je de beslissing om de bron geheim te houden (A) koppelen aan de komst voor Alva (B). De extra denkstap die je hierbij 
kon zetten, was het beredeneren waarom een bestuurder niet wilde dat Alva wist wat zijn handelen was voor de beeldenstorm.  

8 
  

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De tactiek die Van Oranje gebruikt om Leiden te ontzetten is niet voorgekomen op de cursus, omdat dit 
grotebakstof is.  

4 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is er in de uitleg 'Vragen met Prenten' behandeld hoe een prentvraag 
aangepakt kan worden. Door bronelementen te kiezen en daarna te bedenken wat de (figuurlijke) betekenis hiervan was, kon je bij deze 
opgave vier punten scoren. 
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1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In het blok 3 van de uitleg 'Republiek' is het Plakkaat van Verlatinghe besproken. Ook is hier 
benoemd dat de Nederlanden daarna op zoek gaan naar een nieuwe vorst. Met deze informatie kon je de vraag volledig beantwoorden. 

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? De belegering (val) van Antwerpen wordt besproken in blok 3 van de uitleg 'Republiek'. De extra 
stap die je hier kon bedenken was dat het fijn was als Staten-Generaal om Engeland soevereiniteit te bieden. Met de hoop dat Engeland de 
Nederlanden dan zou steunen.  

10 3 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Het kenmerkend aspect is behandeld tijdens blokken 3 en 4 van de uitleg 'Republiek'. Vervolgens 
kon je het 'Stappenplan Examenvraag' gebruiken om het tweede deel van de vraag te beantwoorden. Je kon verklaren dat het beleid van de 
Republiek de handel bevorderde (A) met informatie uit de bron (B). Uit de bron bleek namelijk dat marineschepen werden opgetuigd. De 
extra denkstap die je kon maken om alle punten te halen was dat je met marineschepen je handel kan beschermen.   

11 
  
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Het 'Stappenplan Examenvraag' kon hier gebruikt worden om de Verlichting (A) te koppelen 
aan bewering 1 over de brief van Belle (B). Het verband hiertussen is een vergelijking en wanneer je Stap II goed had toegepast had je 
gevonden dat gelijkheid hoorde bij de Verlichting en terugkwam in de brief van Belle.  

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Om deze vraag te beantwoorden, kon je stap II van het 'Stappenplan Examenvraag' toe passen. je 
kon het begrip 'rationeel optimisme' (A) koppelen aan de brief van Belle (B). Het begrip 'rationeel optimisme' is behandeld tijdens blok 2 
van de uitleg 'Verlichting'. De extra denkstap die je bij deze vraag kon bedenken was dat het perfectioneren van je verstandelijke vermogen 
past bij het verbeteren van de samenleving.  
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1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In blok 6 van de uitleg 'Verlichting' zijn alle politieke stromingen behandeld waar je bij deze 
vraag uit kon kiezen. Om de juiste keuze te maken kon je stap II van het 'Stappenplan Examenvraag' gebruiken. Hiermee kon je de brief 
van Belle (A) koppelen aan een van de stromingen (B). Het verband was hier een vergelijking.  

12 4 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in blok 1 van de uitleg 'Verlichting' de uitgangspunten van de Verlichting 
behandeld. Daarnaast is in blok 2 en 4 het concept 'radicale verlichters' langsgekomen. Met deze informatie kon je voor beide 
perspectieven de boodschap uit de bron halen door middel van tekstverklaren en logisch redeneren.   
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13 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. Van alle 
gebeurtenissen die bij deze vraag genoemd worden, zijn er kernwoorden terug te vinden in blok 4 van de uitleg 'Verlichting' en in de 
blokken 1, 2 en 3 van de uitleg 'Duitsland', respectievelijk ging het om de volgende kernwoorden: 'Frans-Duitse oorlog', 
'concentratiekampen', 'Napoleon', 'Verdrag van Versailles', 'loopgraven' en 'Vlootwet'. 

14 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Om bij deze vraag beide punten te scoren kon je het 'Stappenplan Examenvraag' gebruiken. 
Hiermee kon je het vrijlaten van de slaven (A) koppelen met het verplicht laten sluiten van een arbeiderscontract (B). Bij stap II van dit 
stappenplan kon je bedenken wat er gebeurt als je de slaven vrij laat. Vervolgens kon je bedenken wat voor reden er kan zijn om een 
verplicht arbeiderscontract in te stellen.  

15 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Voor het eerste deel van de vraag kon je het 'Stappenplan Examenvraag' gebruiken. Je kon 'wet 
Le Chapelier' (A), die behandeld is in blok 4 van de uitleg 'Verlichting', koppelen aan het 'profiteren van de rijke burgerij' (B). Het verband 
hiertussen was een vergelijking. 

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Tijdens de cursus is in blok 1 van de uitleg 'Koude Oorlog' Karl Marx behandeld. Voor het tweede 
deel van de vraag moest je de 'ideologie van Karl Marx' (A) koppelen aan 'zijn uitspraak over wet Le Chapelier' (B) met het 'Stappenplan 
Examenvraag'. Het verband hiertussen was een vergelijking, wat je kon herkennen aan de woorden 'aansloot bij'. De extra denkstap die je 
hierbij kon bedenken was dat het communisme geïnspireerd is op de ideeën van Karl Marx. Om de vraag te beantwoorden, kon je 
vervolgens beredeneren wat deze ideeën dan waren.   

16 3 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Op de cursus is in het 'Stappenplan Prenten' de aanpak voor vragen met prenten besproken. Om 
deze vraag op te lossen kon je als eerste je kennis over het onderwerp activeren (stap I). Deze kennis is besproken in blok 6 van de uitleg 
'Verlichting'. Vervolgens kon je deze kennis koppelen aan de bron volgens stap II en III. De extra denkstap die je hier kon bedenken was 
wat het ideologisch standpunt van een socialistisch tijdschrift zou zijn. Hiervoor kon je logisch redeneren aan de hand van de informatie 
die je in de bron gevonden had.  

17 
  
  

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De kennis dat de herstelbetalingen weer hervat moesten worden door het Dawesplan is niet behandeld 
tijdens de cursus, omdat dit grotebakstof is.  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Op de cursus is het Dawesplan behandeld tijdens blok 2 van de uitleg 'Duitsland'. Bij deze vraag 
kon je de informatie uit deze tabel halen waarin we de politiek en economie van de Weimarrepubliek hebben behandeld.  



 
 

2 
 

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Voor deze vraag moest je het 'eenzijdige oordeel van Wilhelm II' (A) koppelen aan de 
'Weimarregering' (B) door middel van het 'Stappenplan Examenvraag'. De extra denkstap die je hier kon zetten, was bedenken wat een oud 
keizer voor mening zou hebben over deze nieuwe regering.  

18 4 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Om deze vraag juist te beantwoorden, kon je het stappenplan 'Vragen met Prenten' toepassen dat 
tijdens de cursus is behandeld. Voor het eerste deel van de vraag kon je daarvoor de voorkennis activeren uit blok 2 van de uitleg 
'Duitsland'. Bij het tweede deel van de vraag kon je als extra stap bedenken dat Hitler hier wordt afgebeeld als iemand die niet groot/sterk 
genoeg is voor de rol van Rijkskanselier. 

19 4 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is er in blok 3a van de uitleg 'Duitsland' behandeld welke kenmerken er 
allemaal bijdragen aan het stichten van de Volksgemeinschaft (A). Vervolgens kon je met het 'Stappenplan Examenvraag' deze kennis 
koppelen aan de bron (B) om zo alle punten te halen.   

20 2 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Tekstverklaren en logisch redeneren. Door middel van tekstverklaren kon je uit 
de bron halen dat er beweerd werd dat de Amerikanen de coloradokever verspreidden. Vervolgens kon je bedenken waarom de DDR dit 
wilde uitdragen.  

21 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Dekolonisatie is tijdens de cursus besproken in blok 2b van de uitleg 'Koude Oorlog' en in blok 
2 van de uitleg 'Moderne tijd: overzicht 1945-heden'. Dit kenmerkend aspect kon je gebruiken om de vraag te beantwoorden. 

22 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? De Praagse Lente (A) en Brezjnev (B) zijn besproken tijdens blok 4 van de uitleg 'Koude 
Oorlog'. Stap II van het 'Stappenplan Examenvraag' was vervolgens nodig om deze twee begrippen met elkaar te koppelen.  

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In blok 3b van de uitleg 'Duitsland' is het Duitse binnenvallen van Tsejcho-Slowakije behandeld. 
De extra denkstap die je kon zetten, was bedenken dat Praag in Tsjechië ligt en waarom Brezjnev om deze reden geen Duitse troepen zou 
inzetten.  

23 4 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In blok 2b van de uitleg 'Koude Oorlog' zijn alle begrippen uit deze vraag behandeld. Met het 
'Stappenplan Examenvraag' kon je eerst het militaire verloop van de Vietnamoorlog na de Tonkinresolutie (A) koppelen aan de 'War 
Powers Act' (B). Vervolgens kon je de publieke opinie (A) koppelen aan het aannemen van de 'War Powers Act' (B). De verbanden waren 
hier beide een ontwikkeling.  

24 
  

3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In blok 4 van de uitleg 'Koude Oorlog' is het begrip 'perestrojka' behandeld. De kennis over dit 
begrip kon je vervolgens gebruiken om het eerste deel van de vraag te beantwoorden. Je kon de verandering in de communistische 
ideologie (A) koppelen aan de tekst op de postzegel (B) met stap II van het 'Stappenplan Examenvraag'.    

1 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Logisch redeneren. Bij deze vraag kon je bedenken dat een postzegel een 
effectieve manier is om een bepaald gedachtegoed bij zoveel mogelijk mensen te krijgen.  
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25 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? De opkomst van jongerenculturen is besproken in blok 1 van de uitleg 'Moderne Tijd: 
Overzicht 1945-Heden'. Er is hierbij behandeld dat de jongerenculturen zich gingen afzetten tegen hun ouders en gezaghebbers. 
Vervolgens kon je door middel van tekstverklaren uit de bron kan halen dat er ontzag was voor de rector en de jeugd zich nog niet 
helemaal afzet tegen deze autoriteit. Hierdoor kan je spreken van een proces.     

73 
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I 9 12%   
II 41 56%   
III 19 26%   
IV 4 5%   

 73 100%   

     
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.  


