
 

 

 

Rectificatie 

Er is een wijziging gekomen in de toelichting bij opgave 14. Je vindt de aanpassing in geel.  

 

Verslag van de CE-bespreking Geschiedenis VWO  

Algemene opmerkingen t.a.v. Examen VWO geschiedenis 2021 tijdvak 2 [di 15 juni 2021 ]  
Algemene indruk Het examen als moeilijker ervaren, maar ook fijner te maken en na te kijken 
Lengte Lengte van het CE was prima. Er kwamen toch veel leerlingen in tijdnood 
Niveau De vragen worden gekenmerkt als ‘te doen’.  Niveau was prima. Tijdvak 2 als moeilijker ervaren dan 

Tijdvak 1. 
Spreiding De spreiding wordt als goed ervaren.  Het aantal vragen over de context van de Verlichting was minder 

dat de andere contexten 
Formulering vragen Een aantal open vragen met een vrij gesloten cv 
Geschiktheid bronnen Beeldbronnen worden als eenduidiger gezien dan in voorgaande jaren. Bronnen worden als helder en 

positief bestempeld. Qua lengte van de bronnen en verdeling beeld-/tekstbron was prima. 
Gebruik van de bronnen Veel vragen met betrekking tot bronnen is gericht op tekstverklaring. 
Corrigeerbaarheid Opvallend dat bij veel antwoorden in het cv ‘opmerkingen’ worden opgenomen.  

 



 

Verslag van de CE bespreking Geschiedenis VWO op 21 mei 2021 
Notulist: VGN 
Opmerkingen per vraag 
Nr.  & 
score 

Analyse van het correctieprobleem:  Wat is het probleem met deze vraag 
en welk correctieadvies kan dit probleem oplossen? 
Mogelijke problemen: 1. redactie v.d. vraag onduidelijk (RV)  / 2. redactie 
v.h. CV onduidelijk RC)  / 
3. Interpretatie v.d. bron discutabel (IB)  /4. punten-verdeling lastig (PV)  / 
5. vraag en antwoord sporen niet (VASN) / 6.  ander probleem 

Verduidelijkingen op het CV  
- Bij ‘kern van een juist antwoord’:  het antwoord moet in de kern overeenkomen met het CV.  Wat is de 
kern? 
- Bij ‘voorbeeld van een juist antwoord’: er zijn ook andere juiste antwoorden denkbaar. Welke 
bijvoorbeeld? 

Benoem eerst het probleem dat de vraag oplevert.  Formuleer daarna een correctieadvies  
 

1  CV volgen   

2 (forum) Wat wordt gezien als voorwaarde  van een 
stedelijke gemeenschap? 

- handel is een kenmerk en geen voorwaarde; 
handel toont wel overschot aan 

Redeneren vanuit de voorwaarde landbouwoverschot is nodig.  
 

3 Probleem: 
lLd 1. Leerling moet beseffen dat er een verschil is 
tussen een argument en een voorbeeld uit de bron.  
 
Lid 2 en 3. De leerling moet de bewering nuanceren.  
Je moet een argument geven terwijl in het 
antwoordmodel een redenering gevraagd wordt. 

Lid 1: Bij antwoord ‘verwoestende invallen’ valt het argument en het brondeel 
samen en kan 1 pt toegekend worden.  
 
Lid 2 en 3: De nuancering aangeven.  
 

 

4 CV volgen  
 
5 Het gaat niet om het bekeren van ongelovigen 

binnen de eigen gemeenschap.  
In doelstelling moet de leerling een ka herkennen.  

‘Naar buiten toe’ mag anders beschreven worden maar moet onderdeel zijn van 
de redenering voor 2 pt.  
  

 

6 CV volgen 
 

 
 



 

7 Opmerking in CV volgen.  
 
8 Geheime Raad werd bemenst door (Spaanse) 

juristen.  
Lid 2. Een leerling die adel noemt in plaats van steden = 1pt.  

 
9 CV volgen  
 
10 Leerlingen noteren: mensen gaan zelf onderzoek 

doen.  
2e deel moet goed zijn om bij 1e lid punt toe te 
kennen.  

Lid 1. 2e bolletje. Zelf onderzoek doen moet hier gaan over leren / 
onderwijskundig doel/delen van kennis/opdoen van kennis.  
Lid 2. 3e bolletje.  
KA: De bloei in cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek’ ook 1pt.  
 
Omschrijving Gouden Eeuw alleen als KA is krakkemikkige omschrijving omdat 
economisch / staatkundig / cultureel aspect ontbreekt. Mits uitgelegd, dan 
(vakspecifieke regel 3.2) =  1pt. 

 

11 CV volgen  
 
12  Bij lid 2. Uitgaan dat de Staten van Holland opdracht heeft gegeven.  
 
13 CV volgen  
 
14  Maatregel: Afschaffen van de standensamenleving = 1pt. 

Verklaring van de Rechten van Mens en Burger is 1791 = 0pt. 
Rectificatie: Verklaring van de Rechten van Mens en Burger 1789 = 1pt  

 

15  Lid 1. Afzetten tegen restauratie van vorstendommen 1pt. 
 
16 CV volgen  
 
17  Lid 1. Christelijk is geen politieke stroming en dus 0pt.   

Lid 2. Communisme kan hier ook worden genoemd  = 2pt.   
18 CV volgen  



 

 
19 CV volgen  
 
20  Lid 1. Volksgemeinschaft kan mits beredenering met bron aangegeven is.  

vb. Oostenrijkers horen bij de Duitse Volksgemeinschaft. De buitenlandse 
politiek moet dus terugkomen in het antwoord = 1pt.  
Lid 1. Lebensraum was nog niet aan de orde in die periode.  
 
Lid 2. Laatste streepje: nationalisme niet benoemd maar uitleg tussen haakjes 
wel gegeven = 1pt.  

 

21 CV volgen  
 
22  Lid 2. Je mag ingaan op het niet goede gebruik van het landbouwareaal. Er moet 

wel vanuit de Duitse superioriteit worden geredeneerd.  
23 CV volgen  
 
24 CV volgen  
 
25 CV volgen  
 
 
26  CV volgen  
27  Einde Koude Oorlog wordt al in de vraag benoemd. 

Leerlingen herhalen het vaak niet in hun antwoord.   
Leerling moet dit wel benoemen of beschrijven omdat er anders geen verband gelegd 
wordt. De leerling moet laten zien dat er een verband is. Dit is dus een 0 of 2 punten 
vraag.   

 


