
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak geschiedenis havo, eerste tijdvak (2015). In dit examenverslag proberen we 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 examenvragen 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 op 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 bij deze vraag stap I van het algemene stappenplan goed toe te passen, kon deze vraag opgelost 
worden, zoals ook besproken als aanpak bij stap II voor chronologievragen.  De volgende kernwoorden verwijzen naar de periodes 
die in de uitleggen zijn besproken: 'televisie', 'Griekse arts', 'industriesteden', 'uitvinding van het schrift', 'stedelijke burgerij' en 
'wetenschappelijke revolutie'.

2 2 4 II Welke stof kon je gebruiken? De kenmerkende aspecten van de Oudheid zijn allemaal besproken bij de uitleg 'Grieken en 
Romeinen'. Aan de hand van deze kennis kon je op zoek gaan naar voorbeelden uit de bron, zoals je tijdens cursus misschien hebt 
geoefend bij bijvoorbeeld vraag 8.

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de hand van het woord 'betrouwbaarheid' kon je afleiden dat je de uitleg over 'bronnen 
beoordelen' moest gebruiken in deze vraag. De woorden 'door de achtergrond van de schrijver' zijn een extra hint dat je hier goed 
een argument had kunnen geven op basis van de bijbedoelingen van de schrijver.

3 4 2 III Welke stappen moest je zetten? Deze vraag is gebaseerd op kennis over bestuur en economie aan het begin en eind van de 
Middeleeuwen, zoals besproken in de uitleg over die periode. De extra denkstap die je hier moest zetten, is het koppelen van deze 
kennis over bestuur en economie aan de militaire organisatie, die in de bron wordt genoemd. Dit had je kunnen herkennen in 
woorden als 'leven lang in dienst stellen' en 'beloning' in de bron.

5 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de woorden 'keizer', 'paus' en 'bisschop' kon je hier herkennen dat van de drie conflicten die zijn 
besproken in de uitleg over 'De Middeleeuwen', de investituurstrijd wordt bedoeld.  Bij het tweede punt moest je een argument voor 
de paus vinden, een opdracht die erg lijkt op andere opgaven waar je misschien mee hebt geoefend zoals 15, 16 of 17.

4 6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze opgave moest je twee van de kenmerken noemen die zijn besproken in de uitleg over 'de 
Renaissance' als onderdeel van de Vroegmoderne Periode. Het woord 'noem' geeft in dit geval aan dat het een kennisvraag is en dat 
je geen lang antwoord hoefde te geven.

7 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Deze vraag is niet gebaseerd op kennis en op basis van logisch nadenken zou je bij deze 
vraag op het goede antwoord uit kunnen komen.

8 4 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze opgave kon je aan de woorden 'licht dit verband toe' herkennen dat je de uitleg over 
'redeneren' kon toepassen. Je moest in dit geval op basis van logisch nadenken tussenstappen bedenken tussen de gevraagde 
begrippen, die zijn behandeld in de tabel 'van Renaissance tot Verlichting'. De opgave lijkt op opgave 40, waar je misschien mee 
hebt geoefend.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de uitleg over 'De Republiek' is de centralisatiepolitiek van Karel V besproken. Een omschrijving 
van dit kenmerkende aspect leverde alle punten op. Je zou tijdens de cursus eventueel kunnen hebben geoefend met vraag 48, die 
lijkt op deze vraag.

2 IV Niet voorgekomen op de cursus: De verschillende Collaterale Raden zijn niet specifiek behandeld in de uitleg omdat we deze stof als 
grote bakstof beschouwen.

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De ideeën van Luther over gehoorzaamheid aan de overheid zijn niet behandeld omdat deze 
worden beschouwd als grote bakstof.

2 II Welke stof kon je gebruiken? De ideeën van Calvijn en de link met de Opstand zijn besproken in de religieuze oorzaken van de 
Opstand. Hier werd letterlijk naar gevraagd bij deze opgave.

11 1 II Welke stof kon je gebruiken? Willem van Oranje's religieuze aanpak is besproken bij de uitleg over 'Opstand' als onderdeel van 'De 
Republiek'.

12 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg over de eerste jaren van 'de Opstand' is de Alteratie van Amsterdam besproken, waardoor 
je kon weten dat je in de bron op zoek kon gaan naar het omverwerpen van het katholieke stadsbestuur. Om het tweede punt te 
scoren had je alleen kennis nodig over wat een burgeroorlog is en moest je vooral de vaardigheid toepassen om informatie uit de 
bron te halen, zoals vaak geoefend is tijdens de cursus.

13 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Bij deze vraag heb je alleen de vaardigheid begrijpend lezen nodig.
14 3 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze vraag moet je een extra denkstap zetten om erachter te komen wat de foto te maken heeft 

met tolerantie en godsdienstvrijheid. Aan de woorden 'leg dit uit' had je kunnen afleiden dat dit een 'redeneren'-vraag is, waar je 
door middel van logisch nadenken je begin- en eindpunt dichter naar elkaar toe had kunnen brengen.

15 2 II Welke stof kon je gebruiken? De idealen van de Verlichting zijn besproken in de uitleg 'Van Renaissance tot Verlichting'. Door de 
kernwoorden 'democratische revoluties' te markeren zoals in stap 1 van het algemene stappenplan, had je kunnen denken aan 
grondwetten en grondrechten; het woord 'voorrechten' had je op het spoor van de afkeer van machtsmisbruik kunnen brengen.

5 16 2 II Welke stof kon je gebruiken? Zie vraag 1.
6 17 3 IV Niet voorgekomen op de cursus: De benodigde kenmerkende aspecten zijn wel geoefend maar niet behandeld tijdens de uitleg. Ook 

is het genoemde verband tussen de aandacht van de rooms-katholieken en de opkomst van het socialisme gezien als grote bakstof.

18 4 II Welke stof kon je gebruiken? In het bijschrift van de bron had je de woorden 'Conferentie van Berlijn' kunnen markeren, waardoor 
je aan het modern imperialisme uit die uitleg had kunnen denken. Je had op zoek kunnen gaan in de bron naar de twee besproken 
doelen van het modern imperialisme, maar ook zonder deze kennis had je hier de vaardigheid 'bronnen gebruiken' kunnen 
toepassen. Deze opgave lijkt op opgaves waar je misschien mee hebt geoefend, zoals 66 en 67.

19 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de woorden 'leg uit' had je hier kunnen herkennen dat dit een verbandvraag is met als beginpunt 
'verzet tegen modern imperialisme' en als eindpunt 'het buitenlands beleid van Bismarck'. Op basis van de besproken kennis tijdens 
de uitleg over 'het Duitse keizerrijk', zou je logische denkstappen hebben kunnen zetten tussen deze twee begrippen.
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2 IV Niet voorgekomen op de cursus: De revolutie die een einde maakte aan het Duitse keizerrijk is niet besproken omdat dit volgens 
ons grote bakstof is. Dit maakte het lastig om de eenzijdigheid van de bron aan te tonen met de uitleg.

2 III Welke stappen moest je zetten? Om uit te leggen wat dit fragment te maken heeft met het verzwakken van de Republiek van 
Weimar, is de kennis nodig die besproken is bij het kopje 'Republiek van Weimar' over de politieke instabiliteit. Door dit te 
koppelen aan de informatie uit de bron over het feit dat er door middel van een revolutie een einde kwam aan het Duitse keizerrijk, 
samen met de rol die Wilhelm II geeft aan die revolutionairen, kan een goede redenering worden gegeven over het verzwakken van 
de Republiek.

21 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moet je de kennis over het Dawesplan, de NSDAP en de economische situatie in 
Duitsland in 1928 gebruiken, die besproken is bij de uitleg over 'De Republiek van Weimar'. Het koppelen van bronelementen aan 
een boodschap is vaak geoefend, je hebt bijvoorbeeld misschien vraag 75 of 76 gemaakt.

1 II Welke stof kon je gebruiken? De kenmerken van totalitaire regimes zijn behandeld bij de uitleg over 'Hitler' in de historische context 
'Duitsland'. Door met deze kennis op zoek te gaan naar één van de besproken kenmerken, zoals je misschien hebt geoefend bij 
bijvoorbeeld opgave 78 of 80, kon je dit punt scoren.

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De term 'Volksgemeinschaft' is een begrip waarvan we vinden dat dit grote bakstof is.
23 2 III Welke stappen moest je zetten? De Conferentie van München en de houding van Engeland in die conferentie zijn besproken bij de 

uitleg over 'Hitler' in de context 'Duitsland'. De extra denkstap die je hier moest zetten, is het koppelen van die houding aan de 
verontrusting die in de vraag wordt genoemd. Hier is het belangrijk om de tegenstelling tussen de appeasementpolitiek en het 
totalitaire regime in te zien.

24 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Op basis van de algemene kennis over wie de nazi's waren, kon je hier een argument 
bedenken waarom deze foto geen positieve boodschap uitdraagt. Daarnaast kon je ook zonder kennis over wie de geallieerden 
waren, uit de vraag afleiden dat het de tegenstanders van de nazi's waren en een argument bedenken waarom ook de tegenstanders 
van de nazi's deze foto niet zouden willen gebruiken.

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De Russische Revolutie wordt als grote bakstof gezien.

2 II Welke stof kon je gebruiken? De atoombom is bij het kopje '2 ideologiën botsen' van 'De Koude Oorlog' gekoppeld aan de 
toenemende angst van de SU voor deze bom en de wapenwedloop die hieruit volgt. Bij het kopje 'uitbreiden invloedssfeer' werd de 
Trumandoctrine besproken. Door deze kennis te reproduceren, scoorde je hier alle punten.

26 4 II Welke stof kon je gebruiken? De kennis over Oost-Europa zoals besproken bij het kopje 'uitbreiden invloedssfeer' in de context 'De 
Koude Oorlog' gaf je hier een zoekopdracht waarmee je bronelementen over de mening van de maker kon vinden. Dit type vraag, 
waarbij je de mening van de maker moet geven, heb je misschien wel tijdens de cursus geoefend, bijvoorbeeld bij vraag 96. Vraag 97 
lijkt sterk op het laatste punt uit deze vraag.

2 III Welke stappen moest je zetten? De redevoeringen van senator McCarthy zijn besproken bij het kopje 'uitbreiden invloedssfeer'. De 
extra denkstap die je had moeten zetten is het linken van het begrip 'McCarthyisme' aan deze kennis. De vraag lijkt inhoudelijk erg 
op opgave 22 uit het proefexamen, die je misschien hebt gemaakt.

2 II Welke stof kon je gebruiken? De redevoeringen van McCarthy zijn behandeld binnen de historische context over 'De Koude 
Oorlog'. Door het kernwoord 'internationale verhoudingen' volgens stap 1 van het algemene stappenplan te markeren, had je 
kunnen herkennen welke kennis van je gevraagd werd.

28 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Het feit dat filmmakers de publieke opinie kunnen beïnvloeden en daarom interessant 
zijn, zien wij als algemene kennis.

29 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de woorden 'Leg uit welk verband' kon je hier herkennen dat je de stappen die besproken zijn bij 
'redeneren' moest toepassen. Door logische stappen te zetten tussen beginpunt (oorlogservaring) en eindpunt (Europese 
eenwording), kon je hier alle punten scoren. 

30 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het kenmerkende aspect van de toenemende welvaart uit de jaren na de Tweede Wereldoorlog is niet 
tijdens de uitleg besproken, maar misschien heb je wel oefenopgaven hiermee gemaakt, zoals bijvoorbeeld vraag 111. Daarnaast zijn 
we er ook vanuit gegaan dan deze toenemende welvaart basiskennis is.
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I 6 8%
II 43 58%
III 15 20%
IV 10 14%

74 100%

Dit gold voor: 86% 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 grote-bak-stof 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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