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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak geschiedenis vwo, tweede tijdvak (2019). 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 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? Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je op zoek naar signaalwoorden die terugkomen in de 

uitleg die tijdens de cursus is gegeven. De volgende signaalwoorden verwezen naar periodes die zijn voorgekomen in deze uitleg: 'Griekse 
stadstaten', 'Romeinse', 'Eerste stedelijke gemeenschappen', 'Rousseau', 'Kruistochten', 'Bloeitijd van de Republiek'. 

2 
  
  

2 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de Herkansingscursus en in de voorbereidende opgaven van de Examencursus is in 
subblok 2 van het blok 'Prehistorie en Oudheid' het burgerschap in de Griekse stadstaat behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden 
moest je de wet in de bron (A) koppelen aan je kennis over dit burgerschap. Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan 
Examenvraag, het verband was hier een ontwikkeling. Daarnaast kon je de begrippen burgerschap en burgerrechten opzoeken in het 
woordenboek. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de Herkansingscursus en in de voorbereidende opgaven van de Examencursus is in 
subblok 2 van het blok 'Prehistorie en Oudheid' de democratie in de Griekse stadstaat behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, 
moest je het beschermen van het burgerschap (A, uitgelegd in de eerste deelvraag van deze opgave) koppelen aan bescherming van deze 
democratie (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag, het verband was hier een ontwikkeling.  

3 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de Herkansingscursus is in het blok 'Bronnen Beoordelen' het begrip bruikbaarheid 
behandeld, samen met verschillende argumenten die je kunt gebruiken om te stellen dat een bron wel of niet bruikbaar is. Om deze vraag juist 
te beantwoorden, moest je deze argumenten toepassen op de bron. Eventueel kon je het woord 'legitimering' opzoeken in je woordenboek. 

3 
  
  

4 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de Herkansingscursus en in de voorbereidende opgaven van de Examencursus is in 
subblok 1 van het blok 'Middeleeuwen' het begrip horigheid behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je de bron (A) koppelen 
aan het ontstaan van horigheid (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag, het verband was hier een 
ontwikkeling.  

2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Tijdens de Herkansingscursus en in de voorbereidende opgaven van de Examencursus is in subblok 
1 en 2 van het blok 'Middeleeuwen' de rol van de koning in de middeleeuwen besproken. Om deze vraag op te lossen moest je de situatie in 
de bron die je moest omschrijven bij de eerste deelvraag van deze opgave (A) koppelen aan deze rol (B). Dit kon je doen aan de hand van stap 
II van het Stappenplan Examenvraag, het verband was hier een ontwikkeling. De extra stap zat hem hier in het feit dat je zelf moest bedenken 
dat de koning een leger nodig had om zijn macht te behouden.  
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5 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de Herkansingscursus en in de voorbereidende opgaven van de Examencursus is in 
subblok 2 van het blok 'Middeleeuwen' de onderlinge afhankelijkheid tussen burgers in steden en de koning behandeld. Om deze vraag juist te 
beantwoorden, moest je deze afhankelijkheid in je eigen woorden omschrijven.  

4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6 2 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Tekstverklaren en logisch redeneren. Door middel van tekstverklaren kon je uit de 
bron halen dat de Spanjaarden door de Inca's als goden werden gezien / dat de Spanjaarden moderne wapens hadden. Hiermee kon je 
beredeneren dat ze hierdoor snel het grondgebied van de Inca's konden veroveren. Er was hiervoor geen verdere historische kennis nodig.  

7 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de Herkansingscursus zijn in het blok 'Bronnen Beoordelen' de begrippen 
betrouwbaarheid en bruikbaarheid behandeld, samen met verschillende argumenten die je kunt gebruiken om te stellen dat een bron wel of 
niet bruikbaar of betrouwbaar is. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je aan de hand van deze kennis een redenering geven voor de 
bij de vraag gegeven stellingen. De argumenten die je bij deze vraag kon gebruiken, kon je terugvinden in de hiervoor genoemde aantekening. 

8 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 3 van het blok 'Verlichting' het begrip absolutisme behandeld. Om 
deze vraag juist te beantwoorden, moest je de boekdrukkunst (A) koppelen aan de ontwikkeling van dit absolutisme (B). Dit kon je doen aan 
de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. Het verband was hier een ontwikkeling.  

9 
  
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok 'Republiek' het politieke en religieuze beleid van 
Filips II en Karel V behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je dit beleid op politiek en religieus gebied (A) koppelen aan de 
informatie over het benoemen van een bisschop in Antwerpen (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan 
Examenvraag. Het verband was hier een ontwikkeling.  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de Herkansingscursus en in de voorbereidende opgaven van de Examencursus in subblok 
2 van het blok 'Middeleeuwen' de rol van het stadsbestuur van steden besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je het 
benoemen van een bisschop door Filips II (A) koppelen aan de bedreiging voor deze rol van het stadsbestuur (B). Dit kon je doen aan de 
hand van het Stappenplan Examenvraag. Het verband was hier een ontwikkeling.   

1 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Om deze vraag juist te beantwoorden moest je de benoeming van de bisschop in Antwerpen (A) 
koppelen aan het beschadigen van de rol van de adel (B). Dit kon je doen aan de hand van het Stappenplan Examenvraag, het verband was 
hier een ontwikkeling. Er waren meerdere extra stappen nodig: allereerst moest je bedenken dat de adel doorgaans op basis van geboorte en 
niet op basis van verdiensten een rol in het bestuur krijgt. Dit kon je weten op basis van je algemene kennis. Daarnaast kon je doormiddel van 
nauwkeurig lezen zien dat de bisschop juist wel op basis van verdiensten werd benoemd.  

10 
  
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 1b van het blok 'Republiek' de gevolgen van de matiging van de 
kettervervolging na het smeekschrift behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze gevolgen (A) koppelen aan de bron (B). 
Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. Het verband was hier een vergelijking. 
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1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1a van het blok 'Republiek' het centrale gezag in de Nederlanden 
besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je het handelen van Willem van Oranje in de bron (A) koppelen aan het herstellen 
van dit centrale gezag (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. Het verband was hier een vergelijking.  

1 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Tekstverklaren. Door middel van tekstverklasren kon je uit de bron halen dat 
Willem van Oranje de hervormers in de Nederlanden steunde.  

11 
  
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Aan de hand van het stappenplan 'Vragen met Prenten' dat tijdens de cursus is behandeld, kon je 
hier de boodschap bedenken die uit de prent naar voren komt, namelijk dat Willem van Oranje de Spanjaarden zal verslaan.  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Aan de hand van je antwoord op de eerste deelvraag van deze opgave kon je bedenken welke angst 
moest worden weggenomen bij de inwoners van Brussel, namelijk dat de Spanjaarden hen zouden straffen als zij Willem van Oranje zouden 
steunen.  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok '16e eeuw' de kenmerkende aspecten van de 16e eeuw behandeld. 
Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze kenmerkende aspecten (A) koppelen aan de bron (B). Dit kon je doen aan de hand van 
stap II van het Stappenplan Examenvraag. Het verband was hier een vergelijking.  

12 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 2 van het blok 'Republiek' de functie van stadhouder en de rol 
van Willem van Oranje behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je aan de hand hiervan beredeneren waarom er in de 
geschetste situatie in de vraag zowel sprake was van continuïteit als verandering.  

13 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 4 van het blok 'Verlichting' de cahiers de doléances en de 
gevolgen hiervan behandeld. Om deze vraag te beantwoorden, moest je allereerst de bedoeling van deze cahiers uitleggen en vervolgens deze 
bedoeling (A) koppelen aan de bron (B), om zo te laten zien dat dit mislukte. Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan 
Examenvraag. Het verband was hier een ontwikkeling.  

14 3 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Tijdens de cursus is in het blok '19e eeuw' de situatie in Nederland rond 1820 behandeld, namelijk 
dat België op dat moment onderdeel was van het Koninkrijk der Nederlanden. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je bedenken 
welke boodschap Willem I wilde overbrengen door de schenking van het schilderij aan Gent. De extra stap die je hierbij moest zetten was het 
achterhalen van de figuurlijke betekenis van het schilderij. Hiervoor had je je inzicht nodig.  

15 
  

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De doelstelling van het Frankfurter parlement is tijdens de cursus niet behandeld, omdat dit tot de 
grotebakstof behoort 

2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Om deze vraag juist te beantwoorden, kon je het stappenplan 'Vragen met Prenten' toepassen dat 
tijdens de cursus is behandeld. De extra stap die je hier moest zetten, was bedenken dat Pruisen kennelijk niet mee wilde doen met de Duitse 
eenheid. Hiervoor had je je inzicht en logisch redeneervermogen nodig.  

5 
  
  

16 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Om deze vraag juist te beantwoorden moest je op zoek naar signaalwoorden die terugkomen in de 
uitleg die tijdens de cursus is gegeven. De volgende signaalwoorden verwezen naar periodes die zijn voorgekomen in deze uitleg: 'absolute 
koning Lodewijk XIV', 'Filips II', 'Karel V', 'Napoleon', 'Staten-Generaal', 'Opstandige Belgen'. 
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17 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok 'Duitsland' de Duitse eenwording behandeld. Om 
deze vraag juist te beantwoorden, moest je hiervan een omschrijving geven en uitleggen waarom dit de Britten zorgen zou baren. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok 'Duitsland' de politiek van Bismarck behandeld. Om 
deze vraag juist te beantwoorden moest je de Engelse zorg uit de eerste deelvraag (A) koppelen aan deze politiek (B). Dit kon je doen aan de 
hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag, het verband was hier een ontwikkeling.  

18 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok '19e eeuw' de verschillende politiek maatschappelijke 
ontwikkelingen van deze eeuw besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze ontwikkelingen (A) koppelen aan de 
geschetste situatie bij de vraag (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. Het verband was hier een 
vergelijking. 

19 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok 'Koude Oorlog' het bestuur van de Sovjet-Unie 
besproken. Om deze vraag te beantwoorden, moest je beargumenteren waarom de opvatting van Rosa Luxemburg in de bron (A) een 
bedreiging vormde voor de Sovjet-Unie (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. Het verband was 
hier een vergelijking.  

20 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in de blokken 'Duitsland' en 'Koude Oorlog' de kenmerkende aspecten van 
de 20e eeuw behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze kenmerkende aspecten (A) koppelen aan de bron (B). Dit kon je 
doen aan de hand van Stap II van het Stappenplan Examenvraag. Het verband was hier een vergelijking.  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is de crisis van het wereldkapitalisme behandeld in subblok 2 van het blok 
'Duitsland', vormen van verzet tegen de westerse overheersing zijn behandeld in subblok 2b van het blok 'Koude Oorlog'. Om deze vraag 
juist te beantwoorden, moest je een verband beredeneren tussen deze twee kenmerkende aspecten. Dit kon je doen aan de hand van stap II 
van het Stappenplan Examenvraag. Het verband was hier een ontwikkeling.  

21 3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 3 van het blok 'Duitsland' de kenmerken van het nationaal 
socialisme behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je deze kenmerken (A) koppelen aan de gegevens bij de vraag (B). Dit kon 
je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. Het verband was hier een vergelijking.  

22 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in de blokken 'Duitsland' en de 'Koude Oorlog' de ideologie van de 
communisten en nationaal-socialisten behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je allereerst bedenken dat de kritiek bestond 
uit de ideologische tegenstelling tussen deze twee stromingen. Daarna kon je door middel van tekstverklaren uit de bron halen welk argument 
Stalin tegen deze tegenstelling inbracht.  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in de blokken 'Duitsland' en de 'Koude Oorlog' de conferentie van München 
behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je allereerst bedenken waarom de Sovjet-Unie toenadering zou zoeken tot Duitsland 
door het feit dat zij niet mee mocht doen aan deze conferentie. Vervolgens kon je door middel van tekstverklaren toelichten dat deze bron 
deze redenering niet ondersteunt.  
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23 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je op basis van je algemene kennis en 
redeneervermogen argumenten bedenken voor het kiezen voor een bepaalde Duitse vlag. Hiervoor had je wel basiskennis nodig over de 
Duitse geschiedenis, behandeld in het blok 'Duitsland'. 

24 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 2a van het blok 'Koude Oorlog' de veranderingen vanaf de jaren 
60 behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze veranderingen (A) koppelen aan de bron (B). Dit kon je doen aan de hand 
van stap II van het Stappenplan Examenvraag. Het verband was hier een ontwikkeling.  

25 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is subblok 2b van het blok 'Koude Oorlog' de verandering van het Amerikaanse 
beleid in de Vietnamoorlog rond 1970 behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze verandering kort omschrijven.  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 2b van het blok 'Koude Oorlog' de oorzaken van de verandering 
van het Amerikaanse beleid in de Vietnamoorlog rond 1970 behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze oorzaken (A) 
koppelen aan de bron (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. Het verband was hier een 
ontwikkeling.  

26 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in sublok 1a van het blok 'Koude Oorlog' behandeld dat de Sovjet-Unie een 
dictatuur is. Daarnaast is in subblok 4 de Praagse Lente behandeld en is het beleid van Brezjnev (Brezjnevdoctrine) besproken. Om deze 
vraag juist te beantwoorden, moest je het antwoord van Brezjnev in de anekdote bij de vraag (A) koppelen aan zijn binnenlandse en 
buitenlandse politieke doelen (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. Het verband was hier een 
ontwikkeling.  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subbblok 3a van het blok 'Duitsland' de kenmerken van een totalitaire 
staat besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je een van deze kenmerken (A) koppelen aan de anekdote bij de vraag (B). Dit 
kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. Het verband was hier een vergelijking.  

27 4 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Om deze vraag juist te beantwoorden kon je gebruik maken van het stappenplan 'Vragen met 
Prenten' dat tijdens de cursus is behandeld. Hiervoor kon je tevens je kennis over het uiteenvallen van het Oostblok gebruiken. Deze kennis is 
besproken in blok 4 van het blok 'Koude Oorlog'. 

28 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok 'Koude Oorlog' alle kenmerkende aspecten van de tweede helft 
van de twintigste eeuw besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze kenmerkende aspecten (A) koppelen aan de gegevens 
(B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. Het verband was hier een vergelijking.  

  72   
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I 3 4%
II 60 83%
III 8 11%
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 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.  


