
 

 

Havo Geschiedenis  

Verslag Centrale CE Bespreking – Dinsdag 22 mei 2018, Utrecht 

Examen HAVO geschiedenis 2018 tijdvak 1  

Voorzitter: Geert van Besouw, Saskia Brederveld  

Notulen: Maarten Bark en Saskia Groot 

 

- Voor de nader vastgestelde syllabus, verwijzen wij u naar het examenprogramma en syllabus 2018 zie: 
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-havo-3/2018/havo?topparent=vg41h1h4i9qd  

- Voor de september en maart mededelingen HAVO CE 2017 en 2018 

https://www.examenblad.nl/publicatie/20160922/vk7ghqmbu46w-mededelingen-over-

de/2017/havo?regime=hfregts&horizon=vg41h1h6n8u0#par23 

- Voor de uitleg over het beoordelen van de ‘leg-uit’ vragen, zie VAKSPECIFIEKE info ‘info gs havo ce 2017. Na openen klik op ‘bijlage1’  

https://www.examenblad.nl/publicatie/20160922/vk7ghqmbu46w-mededelingen-over-

de/2017/havo?regime=hfregts&horizon=vg41h1h6n8u0#par23 

NB.   Aanvullingen.  Een aanvulling op een correctievoorschrift (CV) is bedoeld als verduidelijking. Het gaat in het overgrote deel van de 
aanvullingen niet om fouten. Het is een hulp bij de onderlinge communicatie tussen de eerste en tweede corrector, en vaak voortkomend uit 
de examenbesprekingen. Incidenteel wordt het middel van de aanvulling gebruikt om te melden dat een vraag geneutraliseerd wordt. Zie voor 
meer informatie paragraaf 9.4 van de Septembermededeling. 
NB. Dit verslag is niet bedoeld als aanvulling op het correctievoorschrift (CV), maar dient tot het bereiken van consensus, zodat eindeloze 

discussies tussen correctoren vermeden kunnen worden 

https://www.examenblad.nl/publicatie/20160922/vk7ghqmbu46w-mededelingen-over-de/2017/havo?regime=hfregts&horizon=vg41h1h6n8u0#par23
https://www.examenblad.nl/publicatie/20160922/vk7ghqmbu46w-mededelingen-over-de/2017/havo?regime=hfregts&horizon=vg41h1h6n8u0#par23
https://www.examenblad.nl/publicatie/20160922/vk7ghqmbu46w-mededelingen-over-de/2017/havo?regime=hfregts&horizon=vg41h1h6n8u0#par23
https://www.examenblad.nl/publicatie/20160922/vk7ghqmbu46w-mededelingen-over-de/2017/havo?regime=hfregts&horizon=vg41h1h6n8u0#par23


 

Verslag van de Centrale CE-bespreking Geschiedenis HAVO dinsdag 22 mei 2018 

Algemene opmerkingen t.a.v. Examen HAVO geschiedenis 2018 tijdvak 1 [dinsdag 15 mei 2018 ]  

Lengte Iets te lang (maar minder vragen betekent risico van tegenvallend cijfer door toevalsmissers) 

Niveau Meer verschil h/v 

Spreiding Evenwichtig, wel wat zware vragen bij republiek en lange bronnen aan het eind. 

Formulering vragen ‘geef aan’-vraag levert soms verwarring op 

Geschiktheid bronnen Bronnen sluiten aan bij belevingswereld 

Gebruik van de bronnen Meestal prima 

Corrigeerbaarheid Beter na te kijken dan voorgaande jaren.  

 

 

N.B. bij kolom correctieadvies:  

‘CV-volgen’ betekent niet altijd dat men het met dat cv eens is, maar dat er a) geen consensus bereikt kan worden over het alternatief en b) dat het grote 

aantal foute antwoorden gecorrigeerd zal moeten worden door de N-term, omdat dit de enige manier is om de correctie voor alle leerlingen even eerlijk te 

laten verlopen. 

 

Opmerkingen per vraag 

Nr & 

score 

Wat is het probleem? 

Redactie vraag/ redactie cv/ broninterpretatie/ 

correctieprobleem? 

Voorstel oplossing probleem/correctieadvies 

voor centrale vergadering 

Voorstel aanvullende 

antwoordmogelijkheden voor centrale 

vergadering 

1/2 geen 

 

  

2/4 ‘Onderdelen’ van renaissance is een vaag begrip, 

waar eigenlijk onderdelen van KA bedoeld worden, 

of ‘kenmerken’ van de renaissance. 

Cv volgen. Onderscheidende vraag.  

Geen punt voor enkel brongegevens 

Heroriëntatie Klassieke Oudheid sowieso fout. 

‘zelfportret’/’perspectief’ is goed als uiting 

van individualisme/realisme 



‘geef aan’ impliceert voor leerlingen niet per se 

uitleggen. 

Veel leerlingen gaan met de klassieke oudheid aan 

de slag, omdat dit hen als eerste te binnen schiet. 

 

Te gezocht. 

Specifieke veranderingen in de kunst kunnen 

wel als onderdeel. 

Naast nummer is ook uitleg nodig  

Uomo universalis als ideaal is ook 

bruikbaar, met de juiste uitleg. 

3/3 Leerlingen lezen over jaartal heen en gebruiken 

Karel V i.p.v. Filips II. 

 

CV volgen. 

Bij ‘noem’ is alleen Augsburg zonder uitleg niet 

voldoende.  

Godsdienstvrede geldt niet voor de 

Nederlanden. 

‘Wordt in gebied bepaald’ = niet goed genoeg. 

Bij lid 2 moet je én iets over NL én iets over 

Emden zeggen 

voor verwarren Karel V/Filips II geen 

punten aftrekken 

bij lid 3: katholiek geloof afgedwongen in 

de Nederlanden 

4/4 Gevraagde denkstap gaat veel havoleerlingen te 

ver.  

 

CV volgen. 

Denkstappen als ‘ze hebben er geen 

vertrouwen meer in’ kunnen voor deelscore 

(krakkemikkige versie van gevraagde 

redenering), als uiteenvallen Pacificatie niet 

benoemd wordt. 

 

5/4 Motieven moeten uit bron komen, maar 

bronfragmenten worden vaak breder/verkeerd 

geïnterpreteerd. 

 

 

Cv volgen.  

Enige motief in de bron is ‘vorst als beschermer 

kiezen’, want het gaat om het doel van dit 

voorstel. 

 

 

6/2 Cv is al heel breed. 

 

Cv volgen 

 

 

7/3 Wetenschappelijke revolutie = al snel uitgelegd als 

wetenschappelijke belangstelling 

Nieuwe wetenschappelijke belangstelling kan. 

Zonder (goede) uitleg bij lid 2 geen punt. 

 

Bijzondere positie in cultureel opzicht = te 

beargumenteren 



Wetenschappelijke revolutie nog lastiger, 

maar kan in cartografie herkend worden.  

 

 

8/2 Politieke achtergrond is vaag.  

 

Cv volgen.  

Essentie is Spanje dwarszitten i.v.m. 80-jarige 

oorlog 

 

Evt. erkenning krijgen door meer 

economische macht? Gebiedsverovering 

op zich niet goed. 

9/2 Welke verlichtingsidealen moeten ze o.b.v. KA 

kennen? 

‘geef aan’ wordt niet altijd als ‘uitleggen’ 

geïnterpreteerd. 

 

Vrijheid en gelijkheid vormen de essentie.  

2x hetzelfde mag niet, of het moet heel anders 

uitgelegd. Kunnen alle twee bij beiden, mits 

goed uitgelegd. 

Uitleg/interpretatie wel vereist. Anders 0p. 

 

 

 

10/2 Cv legt politieke invalshoek uit, maar economische 

invalshoek kan aanvullend. 

Essentie is koloniaal gezag versterken met een 

imperialistisch doel. Dat doel kan ook 

economisch, maar puur economisch redeneren 

kan niet o.b.v. deze bron. 

Alleen laatste deel cv-antwoord is 0p 

 

 

11/2 Geen Cv volgen.  

Let op: 2e bolletje bestaat uit 2 mogelijkheden, 

die samen ook voor 2p kunnen. 

 

  

 

12/2 Verwarring over feitelijkheid van de bron. Wat is 

een novelle? (woordenboek) 

Cv volgen    



Ook ‘bijdrage’ is onduidelijk voor leerlingen, 

waardoor ze soms andersom gaan redeneren. 

 

13/2 Geen 

 

  

14/2 Geen: Speech van Kennedy staat niet in 

stofomschrijving, maar Kennedy zelf wel, dus goed 

te plaatsen. 

 

  

15/2 Combinatie. Stapelvraag na 14. 

 

Cv volgen  

16/3 In cv rijden treinen naar Frankrijk. Op biljet richting 

Keulen. 

 

Mening over herstelbetalingen wordt heel feitelijk 

gebracht. Leerlingen geven niet altijd expliciet 

afkeuring. 

 

 

Frankrijk hoeft niet genoemd.   

 

Politieke boodschap kan hier enkel negatief zijn 

 

Lokale niveau betaalmiddel niet expliciet vereist 

 

 

17/2   Hyperinflatie is ook een voorbeeld van de 

economische problemen. 

18/3 Leerlingen maken deel 2 vaak niet expliciet af (cirkel 

rond maken naar appeasementpolitiek). 

Qua tijd ingewikkeld (‘37/’38). 

 

 

Essentie voor 1p = oorlog voorkomen.  

Essentie 2e en 3e punt = omdat hij toch oorlog 

voorbereidt en appeasement/München daarom 

ineens minder positief lijkt. 

 

19/2  Cv volgen.  Hoog overleg met uitvoerende 

autoriteiten, mits goed uitgelegd. 

 



20/2 Verwarring over ziektebeeld.  Cv volgen. 

Moet ingaan op ‘deze opdracht’ dus dit gaat 

niet over joden, homo’s, etc. 

Gehandicapten horen niet bij Arische ras: 

Ook goed. 

21/2 Leerlingen laten ‘verslagen’ vaak weg. 

 

Aan de winnende hand = goed.  

Amerikanen zijn aan de macht (zonder 

overwinning/overwicht) = twijfel over 1p 

 

22/2  

 

Neutraliteit bij lid 1 = niet goed, want leerlingen 

zijn bang dat NL dan in WOI gezogen wordt. 

Terugtrekken van Rusland uit WOI is ook niet 

goed. 

 

23/4 Leerlingen brengen politiek standpunt nooit onder 

woorden zoals in CV. Uitleg eenzijdigheid = voor 

leerlingen politiek standpunt.  

 

Pro-/anti-communistisch is ook een politiek 

standpunt, maar voor 2p/4p moet politiek 

standpunt toegelicht worden. 

Toelichting kan wat simpeler, bijv. de 

krant als pro-/anti-SU of -democratie. 

24/2 Meer invalshoeken mogelijk. 

 

Vreedzame coëxistentie = geen westers 

concept.  

‘Angst voor oorlog’ an sich te vaag. 

Bang voor 3e wereldoorlog. 

25/4 Welke aspecten van totalitair moeten genoemd? 

Lid 2 vraagt niet expliciet naar link met 

communisme. 

Vrijheid van meningsuiting is hier het 

belangrijkst. 

 

Pro-DDR mag ook voor politieke kleur. 

Redenering noodzakelijk. 

 

Vrijheid om te reizen/controle erop en 

andere te verdedigen aspecten kunnen 

ook 

26/2 Is verwijzing naar de bron nodig? Toon aan.  

CV is hier bij lid 1 heel summier in. 

 

Cv volgen 

KA’s als pluriform/multicultureel zijn niet direct 

te relateren. KA’s uit tijdvak 9 kunnen niet. 

 

27/2 Lln vergeten stap 2: vrijheid t.o.v. SU Onderscheidende vraag. 

Mening: excessief geweld, want vrijheid wordt 

neergeslagen, kan voor 1p. 

 



Vraag: Gaat over mening over neerslaan. 

CV gaat over gevaar voor SU. Zit wel heel duidelijk 

in de prent, maar enkel via brontitel in de vraag. 

 

Betekenis voor SU is wel nodig voor 2p 

(belonen van leerlingen die hoofdgedachte 

oppakken). 

 

28/2  Essentie: SU kon in deze nieuwe stap niet 

volgen. 

‘Nieuwe wapenwedloop’ is minder goed dan 

‘evenwicht is weg’.  

Economisch motief wel nodig voor 2p 

 

 

29/2 Lid 2 geeft voor leerlingen te weinig aanwijzing voor 

deze stappen 

Kern bij lid 2: Stijgende welvaart >> veel 

werkgelegenheid, dus aantrekken 

gastarbeiders. 

 

 

 


