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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak geschiedenis vwo, tweede 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 

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 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) 'groeiende welvaart' en 'ontkerkelijking', (2) 'Franse revolutionaire legers', (3) 
'missionarissen', (4) 'Duitse bezetters', (5) 'door handel opbloeiende stad', (6) 
'Stadhouder'.  

2 
  

2 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 
'Prehistorie & Oudheid' het begrip democratie behandeld. Om deze vraag te 
beantwoorden moest je de omschreven maatregel in de vraag (A), koppelen aan 
deze democratie (B). Dit kon je doen aan de hand van het 'Stappenplan 
Examenvraag', het verband was hier een ontwikkeling.  

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 
'Prehistorie & Oudheid' de groei en ondergang van het Romeins imperium 
behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je je kennis over de groei 
van het Romeins imperium (A1) en de val van het Romeinse Rijk (A2) koppelen 
aan de bron (B). Dit kon je doen aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag', 
het verband was een vergelijking.  

3 
  
  
  

4 
  

2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Tekstverklaren. Door middel van 
tekstverklaren kon je de reden voor het schrijven van de tekst en de reden voor het 
benadrukken van de snelheid van het verspreiden van het bericht uit de bron halen. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn de verschillende kenmerken van 
de middeleeuwen behandeld in het blok 'Middeleeuwen'. Om deze vraag juist te 
beantwoorden moest je deze kennis (A) koppelen aan je antwoord op de vorige 
deelvragen (B). Dit kon je doen aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag', 
het verband was hier een vergelijking.  

5 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok 'Middeleeuwen' 
allerlei ontwikkelingen in deze periode behandeld, waaronder economische 
ontwikkelingen. Om deze vraag goed te beantwoorden moest je deze economische 
ontwikkelingen (A) koppelen aan het zich snel kunnen verspreiden van een bericht 
(B). Dit kon je doen aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag', het verband 
was hier een ontwikkeling.  

6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok '16e Eeuw' de 
verschillende kenmerken van de Renaissance behandeld. Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden moest je deze kenmerken (A) koppelen aan de bron (B). Dit kon je 
doen aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag', het verband was hier een 
vergelijking.  

4 
  
  
  
  
  
  
  

7 4 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok '16e Eeuw' de 
culturele en in subblok 1a van het blok 'Republiek' de bestuurlijke ontwikkelingen 
van de 16e eeuw behandeld. (Tijdens de herkansingscursus zijn deze ontwikkelingen 
tevens behandeld in het blok 'Overzicht 16e-18e eeuw). Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden moest je deze ontwikkelingen (A) koppelen aan de gegevens bij de 
vraag (B). Dit kon je doen aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag', het 
verband was een vergelijking.  
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8 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok '16e 
Eeuw' de oorlog tussen de Duitse vorsten en Karel V en de Vrede van Augsburg 
(1555) behandeld. Om deze vraag juist te kunnen beantwoorden moest je deze 
oorlog (A1) en de afspraken in deze vrede (A2) koppelen aan het optreden van 
Luther in de Rijksdag van Worms (B1) en het religieuze beleid van Karel V (B2), 
welke eveneens in het blok '16e eeuw' zijn besproken. Je kon het 'Stappenplan 
Examenvraag' gebruiken om deze vraag op te lossen. Voor het eerste verband (A1 
en B2) ging het om een ontwikkeling, voor het tweede verband (A2 en B2) om een 
vergelijking (verschil).  

9 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens subblok 2 en 3 van het blok 'Republiek' is de 
bestuurlijke situatie in de Republiek behandeld. Hier kon je vinden dat de 
Nederlanden tot 1581 een vorst hadden (A1) en dat elk gewest het eens moest zijn 
met een beslissing voordat een besluit kon worden genomen (A2). Om deze vraag 
juist op te lossen moest je deze gegevens koppelen aan de twee gebeurtenissen bij 
de vraag (B1 en B2). Dit kon je doen aan de hand van het 'Stappenplan 
Examenvraag', het verband was een vergelijking (verschil).  

10 1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 
'Republiek' het standpunt van Willem van Oranje over gelijkberechting van 
katholieken en protestanten behandeld. Hierbij is tevens het motief van Willem van 
Oranje besproken om dit standpunt in te nemen.  

11 1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 4 van het blok 
'Republiek' de Alteratie van Amsterdam behandeld. Om deze vraag te 
beantwoorden moest je benoemen dat deze ten tijde van de vergadering (1572) nog 
niet was geweest.  

12 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 
'Republiek' het jaartal 1581 (het plakkaat van Verlatinghe) behandeld. Om deze 
vraag te beantwoorden moest je deze kennis (A) koppelen aan de bron (B). Dit kon 
je doen aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag', het verband was hier een 
vergelijking.  

13 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 
'Verlichting' de politieke theorie van John Locke behandeld. Om deze vraag te 
beantwoorden moest je deze theorie (A) koppelen aan de bron (B). Dit kon je doen 
aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag', het verband was hier een 
vergelijking.  

14 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Door kernwoorden aan te strepen die eveneens 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. Gebeurtenis 1 t/m 4 en 6 kwamen letterlijk in het blok 'Republiek' 
voor.  

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Gebeurtenis 5 (de moord op Willem van Oranje) 
is tijdens de cursus niet behandeld, omdat het tot de grote-bakstof behoort.  

15 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 4 van het blok 
'Verlichting' de kritiek op het ancien regime in Frankrijk en de Franse Revolutie 
behandeld. Om deze vraag goed te beantwoorden moest je deze kritiek (A1) 
koppelen aan de bron (B1) en vervolgens de kritiek uit de bron (A2) koppelen aan 
de de Franse Revolutie (B2). Je kon beide verbanden oplossen aan de hand van het 
'Stappenplan Examenvraag', het ging om een vergelijking en een ontwikkeling. 
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16 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 2 van het blok 
'Verlichting' de kenmerken van de radicale stroming in de Verlichting behandeld. 
Om deze vraag goed te beantwoorden moest je deze kenmerken (A) koppelen aan 
de bron (B). Dit kon je doen aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag', het 
verband was hier een vergelijking. 
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17 4 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 4 van het blok 
'Verlichting' de democratische revoluties behandeld. In subblok 5 van dit blok is de 
Restauratie aan bod gekomen. Om deze vraag te beantwoorden moest je deze 
democratische revoluties (A1) en de Restauratie (A2) koppelen aan de bron (B). Dit 
kon je doen aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag', het verband was een 
vergelijking. 

18 4 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 6 van het blok 
'Verlichting' de verschillende politieke stromingen van de negentiende eeuw en hun 
kenmerken behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je deze 
stromingen en hun kenmerken (A) koppelen aan de bron (B). Dit kon je doen aan 
de hand van het 'Stappenplan Examenvraag', het verband was een vergelijking.  

19 2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok '16e 
Eeuw' het handelen van Maarten Luther behandeld. Om deze vraag te 
beantwoorden moest je dit handelen (A) koppelen aan het versterken of 
verzwakken van de Duitse Culturele eenheid (B) die omschreven werd in de vraag. 
Dit kon je doen aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag', het verband was 
hier een vergelijking. De extra stap die je hier moest zetten, was dat je moest 
bedenken dat de Bijbelvertaling van Luther kon hebben bijgedragen aan het 
verspreiden van de Duitse taal, hier was enig inzicht en historisch redeneren voor 
vereist.  

20 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok 
'Duitsland' de politiek van Bismarck behandeld. Voor de beantwoording van deze 
vraag was het voldoende deze in eigen woorden te omschrijven. 

3 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je oplossen aan de hand van het 
'Stappenplan Prenten' wat tijdens de cursus is behandeld. Het onderwerp van deze 
bron was 'de positie van Bismarck in Europa' welke terugkwam in subblok 1 van 
het blok 'Duitsland'. Aan de hand van stap II en III van het stappenplan kon je 
vervolgens de elementen van de prent interpreteren.  

21 4 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 en 3 van het blok 
'Duitsland' de ideologie van de nationaalsocialisten in Duitsland behandeld. Om 
deze vraag juist te beantwoorden moest je deze ideologie (A) koppelen aan de bron 
(B). Dit kon je doen aan de hand van het 'Stappenplan Examenvraag', het verband 
was een vergelijking.  

22 1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 
'Duitsland' de situatie in de Republiek van Weimar behandeld. Hier kon je ook 
vinden waarom deze situatie in 1924 veranderde. Om deze vraag juist te 
beantwoorden moest je dit feit in je eigen woorden omschrijven.  

23 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 3b van het blok 
'Duitsland' de buitenlandse politiek van Hitler en de Duitse verovering van Europa 
behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je de gevraagde elementen 
uit deze aantekening in je eigen woorden omschrijven. Het leggen van historische 
verbanden was hierbij niet vereist. 
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24 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg is in het blok 'Koude Oorlog' het 
gedachtegoed van het communisme en de Koude Oorlog in het algemeen 
behandeld. Om deze vraag te beantwoorden moest je de mening van de 
communisten over de nazi's (A1) en de behandeling van Duitsland tijdens de 
Koude Oorlog (A2) koppelen aan de bron (B). Dit kon je doen aan de hand van het 
'Stappenplan Examenvraag', het verband was hier een vergelijking.  

25 3 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je oplossen aan de hand van het 
'Stappenplan Prenten' wat tijdens de cursus is behandeld. Het onderwerp van deze 
bron was 'het McCarthyisme', wat terugkwam in subblok 1 van het blok 'Koude 
Oorlog'. Aan de hand van stap II en III van het stappenplan kon je vervolgens de 
elementen van de prent interpreteren.  

26 4 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 en 2 van het blok 
'Koude Oorlog' het vijandbeeld van de Sovjet-Unie ten opzichte van de Verenigde 
Staten behandeld. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moest je dit 
vijandbeeld (A) koppelen aan de bron (B). Dit kon je doen aan de hand van het 
'Stappenplan Examenvraag', het verband was hier een vergelijking. Overigens was 
het niet strikt noodzakelijk het vijandbeeld uit de aantekening te halen. Door 
tekstverklaren kon je ook zelf bedenken wat waarschijnlijk het vijandbeeld van de 
Sovjet-Unie moest zijn geweest.  

27 4 III Welke stappen moest je zetten? Deze prent kon je oplossen aan de hand van het 
Stappenplan Prenten dat tijdens de cursus is behandeld. De extra stap die je hier 
moest zetten was omgaan met het feit dat het hier om twee onderwerpen ging: (1) 
de politieke koers van Gorbatsjov en (2) de politieke koers van Honecker. Aan de 
hand van stap II en stap III van het stappenplan kon je de figuurlijke betekenis van 
de elementen uit de prent bedenken. 

28 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok 'Overzicht 1945-
Heden' de verschillende kenmerkende aspecten van de naoorlogse periode 
behandeld. Om deze vraag juist te kunnen beantwoorden moest je deze 
kenmerkende aspecten (A) koppelen aan de bron (B). Dit kon je doen aan de hand 
van het 'Stappenplan Examenvraag', het verband was hier een vergelijking.  

  70   
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I 2 3% 

  II 61 87% 
  III 6 9% 
  IV 1 1% 
  

 
70 100% 

  

     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 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.  


