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Examenverslag van geschiedenis vwo, 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 verwezen naar 
periodes uit de aantekeningen: (1) 'de eerste kloosters', (2) 'het recent ontdekte Amerika (een omschrijving van het in de aantekeningen te 
vinden begrip 'ontdekkingsreizen')', (3) 'opkomende handel en nijverheid', (4) 'de Griekse stadstaat', (5) 'de Gouden Eeuw', (6) 'het 
uitgestrekte Romeinse Rijk'. 

2 
  
  

2 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg die hoorde bij de voorbereidende opgaven zijn in subblok 1 van het blok 'Prehistorie & 
Oudheid' de oorzaken genoemd voor het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen. De extra denkstap die je hier kon maken, was het 
bedenken dat het afwegen van graan te maken heeft met een van de voorwaarden genoemd in de uitleg.  

3 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg die hoorde bij de voorbereidende opgaven is er in subblok 2 van het blok 'Prehistorie 
& Oudheid' de groei van het Romeinse Rijk behandeld. Met deze informatie kon je de gegeven stelling van de historicus koppelen aan de 
bron. Deze koppeling kon je maken met behulp van stap II van het 'Stappenplan Examenvraag'. 

2 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Tekst verklaren en logisch redeneren. Je kon uit de bron halen dat Lampridius 
beschrijft dat de verwoestende aanvallen van de Germanen beschamend zijn en de Romeinen nog hopen op een overwinning. Vervolgens 
kon je beredeneren dat dit dus geen keerpunt is, omdat de Romeinen volgens hem dus nog superieur zijn aan de Germanen. 

3 
  
  

4 3 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Tekst verklaren en logisch redeneren. Je kon uit de bron halen dat zowel voor als 
na de inval Theodomir aan de macht mocht blijven. Er was dus sprake van continuïteit. Daarnaast kon je in de bron een economisch 
argument vinden, namelijk de opgelegde belastingen die er betaald moesten worden. Vervolgens kon je dit economisch doel koppelen aan de 
continuïteit.  

5 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg die hoorde bij de voorbereidende opgaven is er in subblok 3 van het blok 
'Middeleeuwen' behandeld hoe geloof een rol speelde vanaf de Middeleeuwen. Met deze informatie kon je de gegeven doelstelling van de 
katholieke kerk koppelen aan de preek. Deze koppeling kon je maken met behulp van stap II van het 'Stappenplan Examenvraag'. 

6 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg die hoorde bij de voorbereidende opgaven is er in subblok 1 van het blok 'Prehistorie & 
Oudheid' behandeld wat er allemaal speelde bij het ontstaan van de eerste stedelijke samenlevingen. De extra denkstap die je hier kon zetten, 
was het bedenken wat voor functie de muren konden hebben voor de eigenschappen die in de uitleg besproken zijn.  
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1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 2 van het blok '16e Eeuw' gaat het over de gebeurtenissen uit de tijd van de vraag, 
waaronder de protestantse reformatie. Met stap II van het 'Stappenplan Examenvraag' kon je deze gebeurtenis  koppelen aan de bron.  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de uitleg '16e Eeuw' is in subblok 2 de Rijksdag van Worms besproken. Met stap II van het 
'Stappenplan Examenvraag' kon je deze gebeurtenis koppelen aan de bron.  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? De kenmerkende aspecten van de 16e Eeuw zijn besproken in de uitleg '16e Eeuw'. Met het 
'Stappenplan Examenvraag' kon je uit de bron halen dat Erasmus humanist was. Deze informatie kon je vervolgens koppelen aan een 
gevonden kenmerkend aspect. Deze koppeling kon je maken met behulp van stap II van het 'Stappenplan Examenvraag'. 

8 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van het blok 'Republiek' hebben we het gehad over het centralisatiebeleid van Karel 
V. Met deze informatie kon je het bevel van Karel V koppelen aan het centralisatiebeleid en de opstand. Deze koppeling kon je maken met 
behulp van stap II van het 'Stappenplan Examenvraag'. 

9 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In het subblok 3 van het blok 'Republiek' is het Plakkaat van Verlatinghe besproken. Dit begrip 
kon je vervolgens koppelen aan 'de gebeurtenis in 1581'. Deze koppeling kon je maken met behulp van stap II van het 'Stappenplan 
Examenvraag'. 

2 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Tekst verklaren en logisch redeneren. Je kon uit de bron halen dat de aanslag 
vanuit de Spanjaarden was gekomen (bijvoorbeeld omdat de brieven in het Spaans waren geschreven, vanuit Spanje waren verzonden en geld 
werd gevraagd om aan de Spanjaarden te betalen). Vervolgens kon je beredeneren dat het fijn was voor de Nederlanden om een extra land 
aan dezelfde kant te hebben als steun tegen de Spanjaarden. 

10 4 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van het blok 'Verlichting' is de wetenschappelijke revolutie behandeld. Een kenmerk 
hiervan is empirisch onderzoek doen. Met het stappenplan uit het blok 'Vragen met prenten' kon je de eerste twee punten halen. Het 
kenmerkende aspect die bij de Republiek past voor het tweede deel van de vraag is behandeld in subblok 4 van het blok 'Republiek'. 

11 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Deze vraag kon je oplossen door het stappenplan te gebruiken uit de uitleg 'Vragen met prenten'. 
De elementen die je kon kiezen bij stap II uit dit stappenplan waren bijvoorbeeld het graaien van de nieuwe bisschoppen in de geldkist of de 
afgebeelde rijkdom en weelde.  

12 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens het avondprogramma is de workshop 'Bronnen beoordelen' aangeboden. Hierin zijn er 
argumenten gegeven die je kon noemen om te bewijzen dat een bron wel of niet betrouwbaar is.  

13 
  

1 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Tekst verklaren. Je kon uit de bron halen dat zowel Aristoteles als Kant empirisch 
onderzoek beschrijven.  

2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In subblokken 1 en 2 van het blok 'Verlichting' zijn er verlichte ideeën besproken. De extra denkstap 
die je hier kon maken, was het bedenken dat Kant extra nadruk legt op het gebruiken van verstand om tot zuivere kennis te komen. Dit past 
bij de nadruk op het begrip 'rede' uit de Verlichting  

14 
  

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De afschaffing van de voorrechten van de geestelijken in Frankrijk is niet behandeld tijdens de cursus, 
omdat dit grotebakstof is.  
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2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Dit deel van de vraag kon je beantwoorden door het stappenplan te gebruiken uit de uitleg 'Vragen 
met prenten'.  De elementen die je kon kiezen bij stap II uit dit stappenplan zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen de geestelijken voor en na 
de pers en de titel.  
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15 4 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 5 van het blok 'Verlichting' is het Congres van Wenen behandeld. In subblok 6 van het 
blok 'Verlichting' is het Frankfurter parlement behandeld. Beide begrippen kon je vervolgens koppelen aan de bron. Deze koppelingen kon je 
maken met behulp 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 verwijzen naar 
periodes uit de aantekeningen: (1) 'het Verdrag van Versailles', (2) 'Gorbatsjov', (3) 'ontslag van alle Joodse hoogleraren', (4) 'de Restauratie', 
(5) 'een grote anti-Russische opstand (in Hongarije)', (6) 'de oorlog in Vietnam'. 

17 4 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in blok 6 van het blok 'Verlichting' de opkomende politieke stromingen 
behandeld. Met deze informatie kon je de stroming 'confessionalisme' koppelen aan de eerste stelling. Daarnaast kon je het begrip 'socialisme' 
koppelen aan de tweede stelling. Deze koppelingen kon je maken met behulp van stap II van het 'Stappenplan Examenvraag'. 

18 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 1 van het blok 'Duitsland' zijn de politieke beleidsvorming van Bismarck en Willem II 
genoemd. Met behulp van stap II van het 'Stappenplan Examenvraag' kon je een politiek argument formuleren om de kritiek op het ontslag te 
verklaren. 

2 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Tekst verklaren en logisch redeneren. Je kon in de bron op zoek gaan naar wat 
volgens Willem II de reden was om Bismarck te ontslaan. Vervolgens kon je beredeneren wat voor kritiek tegenstanders zouden kunnen 
hebben op deze reden 

19 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens het avondprogramma is de workshop 'Bronnen beoordelen' aangeboden. Hierin zijn er 
argumenten gegeven die je kon noemen om te bewijzen dat een bron wel of niet betrouwbaar is.  

20 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 3 van het blok 'Duitsland' is de tabel behandeld met alle kenmerken van Hitler. Hierin 
kon je zowel het buitenlandse politieke beleid, als de nationaalsocialistische standpunten halen. Deze kon je vervolgens koppelen aan de bron. 
Deze koppelingen kon je maken met behulp van stap II van het 'Stappenplan Examenvraag'. 

21 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? De kenmerkende aspecten zijn te koppelen aan de stellingen met stap II van het 'Stappenplan 
Examenvraag'. De kenmerkende aspecten voor deze vraag zijn behandeld in de uitleg van de tijd waar de stellingen naar verwijzen. Voor de 
eerste twee stellingen is dat subblok 3 van de uitleg 'Duitsland' en voor stelling drie is dat het blok 'Koude Oorlog'. Het kenmerkende aspect 
wat bij alle drie de stellingen hoort is besproken in de uitleg 'Duitsland' in subblok 3a. 

22 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Het binnenlandse en buitenlandse beleid van Duitsland zijn respectievelijk in subblok 3a en 3b van 
het blok 'Duitsland' behandeld. Het anticommunisme uit subblok 3a en de behandeling van het volk in het oosten uit subblok 3b kon je 
vervolgens koppelen aan de bron. Deze koppelingen kon je maken met behulp van stap II van het 'Stappenplan Examenvraag'. 
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23 3 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? De Slag om Stalingrad is behandeld tijdens subblok 3 van het blok 'Duitsland'. De extra denkstap die 
je hierbij kon zetten, was het bedenken wat een voordeel voor Stalin kon zijn om een extra front te openen. Daarnaast kon je bedenken 
waarom het niet helpen van de Russen op dat moment bij droeg aan de spanningen van de Koude Oorlog, zoals behandeld in het blok 
'Koude Oorlog' 

24 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In subblok 2a van het blok 'Koude Oorlog' is er besproken wat het doel van de VS was in West-
Europa. Hier is het begrip 'containmentpolitiek' ook behandeld. Dit begrip kon je vervolgens koppelen aan de bron. Deze koppeling kon je 
maken met behulp van stap II van het 'Stappenplan Examenvraag'. 

2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Tijdens de cursus is er in subblok 3 van het blok 'Koude Oorlog' behandeld dat burgers uit de DDR 
burgers probeerden te vluchten. De extra denkstap die je hier kon maken, was het bedenken wat voor standpunt over het communisme de 
kapitalisten dan zouden innemen. Dit standpunt kon je vervolgens koppelen aan de bron. Deze koppeling kon je maken met behulp van stap 
II van het 'Stappenplan Examenvraag'. 

25 3 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? In de uitleg is er tijdens subblok 2b van het blok 'Koude Oorlog' behandeld welke gebeurtenissen er 
allemaal waren in Azië. Ook het bezoek van Nixon is hier behandeld. De extra denkstap die je hier kon maken, was bedenken wat de reden 
zou kunnen zijn van een aanval van de Noord-Vietnamezen nadat er overleg is geweest over de voortgang van de oorlog.   

26 
  

2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Op de cursus is in het stappenplan 'Prenten' de aanpak voor vragen met prenten besproken. Bij stap 
I uit dit stappenplan kon je je voorkennis activeren met de kennis over de regeringen van de Sovjet-Unie uit het blok 'Koude Oorlog'. 
Elementen die je bijvoorbeeld kon kiezen bij stap II van dit stappenplan waren dat de mensen in een rij staan en dat ze boodschappentassen 
vasthouden. De extra denkstap die je hier kon zetten, was het bedenken hoe de regeringen voor de regeringen van Gorbatsjov zich zouden 
uitdragen.  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is er in subblok 4 van het blok 'Koude Oorlog' het beleid van Gorbatsjov 
behandeld. Dit beleid kon je vervolgens koppelen aan de bron. Deze koppeling kon je maken met behulp van stap II van het 'Stappenplan 
Examenvraag' of met het stappenplan uit de uitleg 'Vragen met Prenten'. 

27 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? In de uitleg 'Overzicht 1945-heden' is er in een schema behandeld wat er in Europa gebeurde na de 
Koude Oorlog. In dit schema is te volgen hoe de Koude Oorlog een oorzaak was voor de eenwording van Europa. De redenering uit dat 
schema kon je gebruiken om deze vraag op te lossen. Je kon dit koppelen aan de stelling door stap II van het 'Stappenplan Examenvraag'   
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I 10 14%
II 45 63%
III 16 22%
IV 1 1%

 72 100%

   
In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden? 
Dit gold voor: 99% 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.  


