
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak Geschiedenis vwo, eerste tijdvak (2018). In dit examenverslag 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 vakgerelateerde) 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 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 kon je gebruiken? Door kernwoorden aan te strepen die in onze uitleg voorkomen, zoals is behandeld in het 'Stappenplan Examenvraag' of in het 'Stappenplan Chronologie' (dat tijdens het 

avondprogramma is behandeld), kon je bepalen waar in de geschiedenis je de gebeurtenissen die hier worden genoemd kon plaatsen. De volgende kernwoorden verwijzen naar periodes uit de aantekeningen: (1) 
het feit dat keizer en paus een conflict hebben, (2) 'Romeinse Rijk', (3) 'Feministe', (4) 'teruggegrepen op de klassieke oudheid', (5) 'tot het christendom bekeren', (6) 'Rousseau'.

2 2 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je twee delen van een kenmerkend aspect van de oudheid (A) koppelen aan het werk van aristoteles (B). Hiervoor moest je goed stap II van het 'Stappenplan 
Examenvraag' toepassen (het verband was hier een vergelijking). Alle benodigde informatie kon je vinden in subblok 2 van het blok 'Prehistorie & Oudheid'.

3 2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: tekstverklaren en algemene onderzoeksvaardigheid. Om deze vraag op te lossen moest je allereerst door middel van algemene onderzoeksvaardigheden bedenken 
waarom deze bron beperkte informatie bevat over de relatie tussen Romeinen en Germanen. Vervolgens kon je door tekstverklaren en interpreteren het politieke doel van Caracalla bepalen. Overigens kon de 
historische achtergrond uit subblok 2 van het blok 'Prehistorie & Oudheid' je hierbij wel helpen. 

3 4 4 III Welke stappen moest je zetten? Om deze vraag op te lossen kon je gebruik maken van de uitleg 'Bronnen Beoordelen' die tijdens het avondprogramma is behandeld of van je algemene kennis en vaardigheden. 
Je kon gebruik maken van alle standaardargumenten voor of tegen betrouwbaarheid en representativiteit. Aangezien het bij deze opgave vooral ging om de standplaats van de monnik die de tekst heeft 
geschreven moest je nog zelf bedenken dat deze monnik waarschijnlijk niet volledig objectief zou zijn. Dit is de extra stap die je bij deze vraag moest zetten. 

5 2 II Welke stof kon je gebruiken? Voor het antwoord op deze vraag moest je een kenmerkend aspect van de late middeleeuwen (A) koppelen aan de twee gegevens (B1 en B2). Door de signaalwoorden 'belastingen' 
en 'functionarissen van de graaf' kon je bedenken dat het hier om het kenmerkend aspect over centralisatie ging. Dit is terug te lezen in subblok 2 van het blok 'Middeleeuwen'. Door vervolgens stap II van het 
'Stappenplan Examenvraag' toe te passen, kon je het verband aantonen. Het ging bij deze vraag om het verband ontwikkeling (vanwege de oorzaak-gevolg relatie). 

4 6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok '16e eeuw' de wetenschappelijke belangstelling en de overzeese expansie behandeld. Centralisatie is behandeld in subblok 2 van het blok 
'Middeleeuwen'. Om deze vraag te beantwoorden moest je het sterker worden van het centrale gezag (A1) en het ontstaan van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling (A2) koppelen aan de overzeese 
expansie (B), dit kon je doen volgens het 'Stappenplan Examenvraag'. Het verband is hier een ontwikkeling. 

7 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door kernwoorden aan te strepen die in onze uitleg voorkomen, zoals is behandeld in het 'Stappenplan Examenvraag' of in het 'Stappenplan Chronologie' (dat tijdens het 
avondprogramma is behandeld), kon je bepalen waar in de geschiedenis je de gebeurtenissen kon plaatsen. Alle gebeurtenissen die bij deze chronologievraag worden genoemd zijn vrijwel letterlijk terug te vinden 
in subblok 2 van de uitleg 'Republiek der 7 Verenigde Nederlanden', respectievelijk ging het om de volgende jaartallen: 1581, 1588, 1566, 1576, 1579, 1568.

2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden moest je propagandapunten van Willem van Oranje uit de uitleg (A) koppelen aan de bron (B). Dit kon je doen aan de hand van het 'Stappenplan 
Examenvraag'. Het verband was hier een vergelijking, voor het eerste punt een overeenkomst (Filips II blijft buiten schot) en voor het tweede punt een verschil (er wordt geen nationale invalshoek gekozen). De 
benodigde kennis om deze vraag op te lossen kon je terugvinden in subblok 2 van het blok 'Republiek der 7 Verenigde Nederlanden'.

2 III Welke stappen moest je zetten? Om deze vraag te beantwoorden moet je het verschil tussen dit pamflet en de propaganda van Willem van Oranje die behandeld is in de uitleg (subblok 2 van het blok 'Republiek 
der 7 Verenigde Nederlanden') verklaren door middel van twee politieke redenen. Hiervoor moest je op de hoogte zijn van de situatie in Duitsland, namelijk dat de vorsten daar grotendeels protestants waren 
geworden na de Vrede van Augsburg (1555). Dit kan je terugvinden in subblok 2 van het blok '16e eeuw'. De stap extra zit hem hier dus in het koppelen van kennis uit een eerdere periode (de situatie in 
Duitsland) aan dit pamflet in een andere periode (de propaganda van Willem van Oranje). 

1 II Welke stof kon je gebruiken? De kennis die je nodig had voor deze vraag, namelijk dat Engeland de Republiek steunde, kon je terugvinden in subblok 2 van het blok 'Republiek der 7 Verenigde Nederlanden'. 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moest je het Engelse beleid in de Nederlanden (A) koppelen aan het sturen van de Armada door Spanje (B), dit kon je oplossen door middel van het 'Stappenplan 
Examenvraag', het verband was hier een ontwikkeling. 

2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de cursus zijn de kenmerkende aspecten van de negentiende eeuw behandeld in subblok 6 van het blok 'Verlichting'. Om deze vraag op te lossen moest je allereerst de 
belangstelling van de Britse historicus uit de negentiende eeuw (A) koppelen aan een kenmerkend aspect van de negentiende eeuw (B). Dit kon je doen met behulp van het 'Stappenplan Examenvraag', het 
verband was hier een ontwikkeling. De extra stap zat hem hier in het feit dat je een kenmerk van een andere periode moest gebruiken dan die waar de vraag zelf over gaat. 
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10 3 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het feit dat Van Oldebarneveld voorstander was van het verdrag met Frankrijk (en Maurits een tegenstander) is niet behandeld tijdens de cursus, omdat deze kennis niet 
voorkomt in de syllabus. Op dit moment is het nog onduidelijk of deze stof tot het examenprogramma geschiedenis behoort. 

11 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn de kenmerkende aspecten van de in de vraag bedoelde periode behandeld: deze kan je terugvinden in subblok 4 van het blok 'Republiek der 7 Verenigde 
Nederlanden' en in subblok 2 van het blok 'Verlichting'. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moest je het voorwoord van Maria Sybilla Merian, de bron (A), koppelen aan drie kenmerkende aspecten van 
haar  tijd (B). Dit kon je doen door toepassing van 'Stappenplan Examenvraag', het verband hier was een ontwikkeling. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden was kennis over de Franse Revolutie noodzakelijk, deze is terug te vinden in subblok 4 van het blok 'Verlichting', je hoefde hier alleen 
de goede fase uit de uitleg te benoemen.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden moest je het beleid van Robespierre (A) koppelen aan zijn betoog in de bron (B), het verband was hier een overeenkomst volgens het 
'Stappenplan Examenvraag'. De benodigde kennis over het beleid van Robespierre is terug te vinden in subblok 4 van het blok 'Verlichting'.

1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Tekstverklaren. Door middel van tekstverklaren kon je er achterkomen welk argument Robespierre in deze bron gebruikt. 

1 III Welke stappen moest je zetten? Allereerst moest je bij de vorige vragen bedacht hebben welk argument Robiespierre hier gebruikt en waar hij zich hier tegen verzet. De extra stap bij deze vraag schuilt hem in het 
bedenken waarom Robespierre dit nu zou schrijven. Dit kon je doen door je kennis over zijn bewind te activeren. Alle benodigde kennis hiervoor is terug te vinden in subblok 4 van het blok 'Verlichting'.

13 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn de kenmerken van het regime van Hitler en Stalin behandeld in subblok 3 van het blok 'Duitsland'. Om deze vraag te beantwoorden moest je het betoog van 
Robespierre in de bron (A) koppelen aan het beleid van Stalin en Hitler (B). Je kon hierbij gebruik maken van het 'Stappenplan Examenvraag', het verband was een vergelijking. 

5 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn de verschillende stromingen tijdens de negentiende eeuw behandeld in subblok 6 van het blok 'Verlichting'. Om deze vraag op te lossen moest je de bron (A) 
koppelen aan twee stromingen uit de negentiende eeuw (B). Dit kon je doen door het 'Stappenplan Examenvraag' te gebruiken, het verband was hier een vergelijking. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is de benodigde kennis over de heersende cultuur in Europa na 1815, namelijk dat dit de periode van de Restauratie was, behandeld in subblok 5 van het blok 
'Verlichting'. Om deze vraag op te lossen moest je de bron (A) koppelen aan de heersende cultuur in Europa na 1815 (B). Dit kon je doen door het 'Stappenplan Examenvraag' te gebruiken, het verband was hier 
een vergelijking (verschil). 

15 2 II Welke stof kon je gebruiken? TIjdens de examencursus zijn de verschillende idealen uit de verlichting in subblok 6 van het blok 'Verlichting' behandeld en de Duitse Eenwording in 1871 in subblok 1 van het 
blok 'Duitsland'. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moest je de idealen van het tijdperk van het Frankfurter Parlement (A) koppelen aan de Duitse eenwording in 1871 (B). Dit kon je doen door het 
'Stappenplan Examenvraag' te gebruiken, het verband hier was een vergelijking: een overeenkomst voor de gevraagde vervulling van een ideaal en een verschil voor de gevraagde teleurstelling. 

3 III Welke stappen moest je zetten? Om deze vraag op te lossen kon je gebruik maken van het 'Stappenplan Prenten' dat tijdens de cursus is behandeld. Je moest allereerst bedenken wat het onderwerp van de bron 
was, namelijk het beleid van Bismarck, dat je terug kon lezen in de vraag zelf. Vervolgens kon je door Stap II en III te zetten elementen uit de prent halen die de mening van de tekenaar laten zien. De extra stap 
zat hem hier in het combineren van de kennis over Bismarck (behandeld in subblok 1 van het blok 'Duitsland') en de interpretatie van de betekenis van de beeldelementen.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden hoefde je enkel een voorbeeld van het beleid van Bismarck te noemen uit de uitleg. Deze voorbeelden zijn terug te vinden in subblok 1 van het 
blok 'Duitsland'.

2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 'Duitsland' de situatie in de Republiek van Weimar besproken. Voor deze vraag moest je deze achtergrondkennis koppelen aan de de 
bron geschreven door Goebbels. Aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag' kon je uitleggen hoe Goebbels (A) hier bijdraagt aan de wankeling van de Republiek van Weimar (B). Het verband was een 
ontwikkeling. 

2 III Welke stappen moest je zetten? Allereerst moest je bedenken dat de NSDAP geen democratisch bestuur wilde, maar juist geloofde in één sterke leider. Dit is behandeld in subblok 2a van het blok 'Duitsland'. Dit 
is hier de extra stap, omdat het gaat om achtergrondkennis die nodig is om de rest van de vraag te beantwoorden. Daarna kon je pas door met het 'Stappenplan Examenvraag' door dit gegeven (A) te koppelen 
aan de bron (B), om zo de reden die Goebbels had om deze bron te schrijven te bepalen. 

18 1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is de inhoud van het Dawesplan (A) behandeld in subblok 2 van het blok 'Duitsland'. Deze kennis moest je om deze vraag op te lossen koppelen aan het gevaar 
voor de NSDAP (B). Deze kennis kon je in ditzelfde subblok terugvinden (de voedingsbodem van de NSDAP van ontevredenheid onder de bevolking). Door toepassing van Stap II van het 'Stappenplan 
Examenvraag' kon je deze vraag afmaken, het verband was een ontwikkeling. 
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19 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn de kenmerken van de nazi-ideologie behandeld in subblok 2 van het blok 'Duitsland'. Om deze vraag te beantwoorden moest je deze kenmerken (A) koppelen 
aan de situatieschets (B), dit kon je doen aan de hand van Stap II van het 'Stappenplan Examenvraag'. Het verband was een vergelijking. 

20 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdend de cursus zijn de kenmerken van totalitaire regimes besproken in subblok 2 van het blok 'Duitsland'. Om deze vraag te beantwoorden moest je deze algemene kenmerken 
(A) kopplen aan de tekst in de bron (B). Dit kon je doen aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag', het verband was een vergelijking (overeenkomst). 

21 2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de cursus zijn de geallieerden besproken in subblok 3 van het blok 'Duitsland'. Aan de hand van deze kennis kon je bedenken wat de motieven van de geallieerde 
bezettingsautoriteiten waren. De extra stap zat hem hier dus in het bedenken van dit motief (A) en vervolgens het koppelen van deze motieven aan de gegeven situatie in de vraag en de bron (B). Dit kon je 
vervolgens doen aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag', waarbij het verband een vergelijking was.

2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn de ontwikkelingen in de tweede helft van de twintigste eeuw behenadeld in subblok 2 van het blok 'Koude Oorlog'. Om deze vraag te beantwoorden moest je 
de juiste twee van deze ontwikkelingen (A) benoemen. Je kon dit bedenken aan de hand van de volgende (beeld)elementen (B): communistische vlag en het feit dat het hier gaat om een onafhankelijkheidsstrijd 
in de Nederlandse koloniën. De betreffende beeldelementen hoefde je echter niet te noemen in je antwoord. 

2 III Welke stappen moest je zetten? Om deze deelvraag te beantwoorden moest je allereerst bedenken dat Nederland de koloniën in Indonesië waarschijnlijk wilden behouden. Deze kennis is teruggekomen in 
subblok 2 van het blok 'Koude Oorlog'. Vervolgens moest je bedenken waarom het dan goed was om de onafhankelijkheidsstrijders als communisten af te schilderen. Hiervoor was ook algemene 
achtergrondkennis over de periode van de Koude Oorlog nodig, die in het gelijknamige blok is behandeld. De extra stappen zaten hem hier dus in het bedenken van de motieven van Nederland en de Verenigde 
Staten. 

23 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn verschillende gebeurtenissen tussen 1945 en 1950 behandeld in de eerste twee subblokken van het blok 'Koude Oorlog'. Om deze vraag te beantwoorden 
hoefde je enkel de goede gebeurtenissen te noemen. Om dit te doen kon je het 'Stappenplan Examenvraag' toepassen en de situatie in Azië (A1) en in Europa (A2) op dat moment koppelen aan de 
gebeurtenissen in de aantekeningen (B). Het verband was een vergelijking.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 3 van het blok 'Koude Oorlog' het begin van de bouw van de Berlijnse Muur behandeld. Hier werd ook de reden voor de DDR om dit te doen 
genoemd. Je kon hier zien dat het ging om deze gebeurtenis aan het jaartal (1961) dat bij de bron wordt genoemd. 

2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag op te lossen moest je de opstelling van de Sovjet Unie uit de bron (A) koppelen aan de oplossing die de DDR heeft gekozen (B), namelijk de bouw van de Berlijnse 
Muur. Dit kon je doen aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag' het verband was hier een verschil. 

25 2 III Welke stappen moest je zetten? Allereerst moest je bij deze vraag de mening van de maker over het beleid van Breznjev tijdens de Praagse Lente (1968) bepalen. Dit kon je doen aan de hand van het 
'Stappenplan Prenten' dat tijdens de cursus is behandeld. Door stap II en III toe te passen kon je de figuurlijke betekenis van de elementen bepalen. De volgende extra stap die je moest zetten was het bepalen 
van de historische parallel. Je moest de representatie van de Praagse Lente in de prent (A) koppelen aan je kennis over de Duitse inval in Polen in 1949 (B). Dit kon je doen aan de hand van 'Stappenplan 
Examenvraag', het verband was een vergelijking. De benodigde kennis over de Praagse Lente en de Duitse inval in Polen is terug te vinden in subblok 4 van het blok 'Koude Oorlog' en in subblok 3b van het 
blok 'Duitsland'.

26 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 4 van de uitleg 'Koude Oorlog' het beleid van Gorbatsjov behandeld (de glasnost en de perestrojka). Om deze vraag te beantwoorden moest je deze 
kennis (A) koppelen aan het versterken van de Sovjet-Unie (B1) en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie (B2). Dit kon je doen aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag', het verband was een ontwikkeling.

27 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van de multiculturele samenleving behandeld in subblok 2b van het blok 'Koude Oorlog'. Om deze vraag te 
beantwoorden moest je deze oorzaken (kenmerkende aspecten) (A) koppelen aan het ontstaan van de multiculturele samenleving (B). Dit kon je doen aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag', het 
verband was hier een ontwikkeling. 
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I 3 4%
II 45 63%
III 20 28%
IV 3 4%

71 100%

Dit gold voor: 96% van de vragen (namelijk categorie I, II en III).

verdeling per categorie:

In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden?
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Bijlage 1: Toelichting categorieën 

Categorie I: Algemene (niet vakgerelateerde) 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 en niet in Samengevat staan (zo ja: 
dan behoren de vragen tot één van de drie andere categorieën). 

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 begrippen die niet voorkomen in de uitleg, de standaard opgegeven opgaven door de hoofddocent, en waarbij het woordenboek ook geen soelaas biedt;
• Vragen over grotebakstof die niet voorkomen in standaard opgegeven opgaven door de hoofddocent, 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.
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