
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak geschiedenis havo, tweede 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 je deze vraag 

oplossen, zoals ook besproken als aanpak bij stap II voor chronologievragen. De volgende kernwoorden verwijzen naar de 

periodes die in de uitleggen zijn besproken: 'slag bij de Marne', 'Romeinse Imperium', 'kruistocht', 'Duitse generaal', 'verspreidde 

daar de islam' en 'ontdekking van Amerika'.

2 2 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je de uitleg 'bronnen beoordelen' combineren met het vinden van informatie in 

een bron. In dit geval kon je de argumenten om de bron te beoordelen vinden in de schrijver: de schrijver heeft bijbedoelingen 

maar is ook een Romein. Het vinden van informatie in een bron heb je waarschijnlijk vaak geoefend tijdens de cursus, zoals 

bijvoorbeeld bij vraag 7 en 9 van de opgavebundel.

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag is niet zoveel kennis nodig, maar vooral de vaardigheid om een bron te gebruiken. Dit 

heb je waarschijnlijk vaak geoefend tijdens de cursus, zoals bij vraag 7, 9 en 11.

3 4 1 II Welke stof kon je gebruiken? Het eerste punt bij deze vraag kon je scoren door de bron goed te lezen en door woorden te 

onderstrepen in de bron die te maken kunnen hebben met continuiteit.

1 III Welke stappen moest je zetten? Om ook het tweede punt bij deze vraag te scoren, moest je een denkstap zetten wat het behouden 

van heiligdommen te maken zou kunnen hebben met het bevorderen van het verspreiden van het christendom.

5 4 II Welke stof kon je gebruiken? De aspecten waar bij deze vraag naar verwezen wordt, zijn besproken bij de uitleg over de 

Middeleeuwen. Aan de woorden 'koning' en 'paus' had je hier de investituurstijd kunnen herkennen, aan het woord 'belasting' de 

ontwikkeling dat vorsten gaan centraliseren. Deze aspecten zijn ook in opgaven teruggekomen die je hebt geoefend, zoals 15, 16, 

17, 19 en 20.

4 6 4 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag had je zowel de uitleg over de middeleeuwen als over de renaissance nodig. De 

kernwoorden in de vraag over christendom en bekeren verwijzen naar het kenmerkende aspect uit de middeleeuwen. Kernwoorden 

over het aspect uit de renaissance gaan over de overzeese expansie die wordt beschreven. Deze vraag gaat over dezelde 

onderwerpen als vragen 37 en 40, waarmee je misschien hebt geoefend.

7 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'aanloop van de Opstand' is besproken dat de ontevredenheid over de strenge vervolging 

van ketters één van de belangrijke oorzaken voor het uitbreken van de Opstand was. Bij deze vraag werd je hiernaar gevraagd en 

moest je uit de bron halen waardoor dit bijdraagt aan het uitbreken van de Opstand. In vraag 53 uit de opgavebundel komen 

dezelfde thema's terug.

8 1 II Welke stof kon je gebruiken? Door de uitleg over beredeneren bij deze vraag toe te passen, had je een link kunnen leggen tussen de 

onrust die in de bron beschreven wordt en het terugtrekken van Alva.

9 4 III Welke stappen moest je zetten? De kernwoorden die je in deze vraag had kunnen onderstrepen waren 'Antwerpen' en 'VOC'. De 

extra denkstap die je hier had moeten zetten is bij welke aspecten, die we besproken hebben in de uitleg over de Republiek, deze 

kernwoorden passen.

10 1 II Welke stof kon je gebruiken? Het eerste punt bij deze vraag kon je scoren door het jaartal 1588 te koppelen aan het verslaan van de 

Armada, zoals besproken bij de uitleg over het ontstaan van de Republiek.

2 III Welke stappen moest je zetten? Om de laatste twee punten te scoren, moest je een link leggen tussen het verslaan van de Armada 

en het ontwikkelen van een zelfstandige staat.

11 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de woorden 'beleidswijziging' en 'VOC' had je hier kunnen herkennen dat er gevraagd werd naar 

het verplaatsen van het bestuurscentrum van de VOC, zoals besproken bij de uitleg over de Gouden Eeuw. De laatste 2 punten 

kon je hier behalen door deze verplaatsing te koppelen aan de informatie in de bron, zoals je waarschijnlijk geoefend hebt bij 

bijvoorbeeld vraag 57, 61 en 63.

12 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De Verlichtingsidealen behoren tot de grote bakstof en zijn niet behandeld tijdens de cursus.

1 III Welke stappen moest je zetten? Je had bij deze vraag een punt kunnen scoren door een logische denkstap te zetten tussen het 

afschaffen van de feodale tradities en de Franse revolutie. Misschien heb je tijdens de cursus geoefend met vraag 46, waar deze 

vraag op lijkt.

5 13 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Het feit dat veel mensen tijdens de industriele revolutie in slechte leefomstandigheden 

woonden, wordt als basiskennis verondersteld. De link met een epidemie volgt hier logisch uit.

4 III Welke stappen moest je zetten? De vraagstelling hier lijkt sterk op vraag 17 uit het eerste tijdvak van 2015. Dezelfde thema's, 

namelijk de sociale kwestie en de link met de politiek, had je hier kunnen herkennen door de woorden 'overheid', 'sociale kwestie' 

en 'democratisering'. Je moest extra denkstappen zetten om deze begrippen te linken aan de genoemde epidemie.

14 2 II Welke stof kon je gebruiken? Zie vraag 1. Bij deze vraag waren de kernwoorden 'Republiek van Weimar en inflatie', 'aftreden van 

de keizer', 'Joden in Rusland', 'Spartakus-Opstand', 'Rijksdagbrand' en 'Bismarck'.

15 4 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag wordt vooral een beroep gedaan op je vaardigheid om een bron te gebruiken. De 

vraagstelling is hier bijna hetzelfde als in vragen 67 en 69, waarmee je waarschijnlijk hebt geoefend.

16 4 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag kon je je kennis gebruiken over de expansie van het Duitse keizerrijk. Je moest deze 

kennis koppelen aan elementen uit de bron, zoals je ook bijvoorbeeld bij opgaven 66 uit de bundel hebt gedaan.

17 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het doel van Bismarck om het Europese machtevenwicht te behouden is ook besproken bij de uitleg 

over de expansie van het Duitse keizerrijk. Je had hier kunnen herkennen dat er naar deze informatie werd gevraagd door de 

kernwoorden 'Bismarck' en 'imperialistisch buitenlands beleid'. Deze vraag lijkt ook sterk op een vraag uit het examen van het 

eerste tijdvak, namelijk vraag 19.
18 2 III Welke stappen moest je zetten? Hier had je een denkstap moeten zetten tussen nationalisme en verbeterd onderwijs. Dit verband is 

niet letterlijk behandeld in de uitleg, maar een logische denkstap had je alle punten opgeleverd.
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19 2 II Welke stof kon je gebruiken? De gevolgen van het buitenlandse beleid van Wilhelm II is besproken bij de uitleg over de expansie 

van het Duitse keizerrijk. Dit had je hier kunnen herkennen door de woorden 'Duits koloniaal rijk'. Deze vraag lijkt op vraag 68 en 

70, waarmee je misschien hebt geoefend.

20 3 II Welke stof kon je gebruiken? Er is tijdens de cursus extra geoefend met het vinden van de mening van de maker in een bron. Door 

een specifieke mening te formuleren en dit te koppelen aan bronelement, kon je 2 punten scoren. Een derde punt kreeg je voor het 

reproduceren van kennis die besproken is in de uitleg over de Weimar Republiek: Hitler grijpt de macht na de Rijksdagbrand.

21 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Het feit dat veel mannen in de oorlog zijn omgekomen, wordt als basiskennis 

verondersteld.

22 1 II Welke stof kon je gebruiken? De politieke reden die je hier moest noemen is besproken bij de uitleg over de Koude Oorlog, onder 

het kopje 'uitbreiden invloedssfeer'. Dit zou je ook geoefend kunnen hebben bij vragen 95, 96 en 97.

2 III Welke stappen moest je zetten? Je moest hier de armoede die te zien is op de foto koppelen aan het communisme, door te beseffen 

dat communisme aantrekkelijker is voor arme mensen.

23 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: De DDR ideologie is niet besproken tijdens de cursus omdat dit tot de grote bakstof behoort.

24 2 II Welke stof kon je gebruiken? Je had hier je kennis over de Brezjnev-doctrine nodig, die is besproken bij de laatste uitleg over de 

Koude Oorlog. De extra denkstap die je moest zetten was de overeenkomst tussen deze doctrine en het Marshallplan, namelijk dat 

beiden een invloedssfeer wilden vormen of behouden.

25 4 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de laatste uitleg over de koude oorlog zijn de Detente en de oplopende spanning in de jaren '80 

besproken. De jaartallen in de vraag hadden je op het goede spoor kunnen brengen. 

26 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door de kernwoorden in de bron over 'samen overleven of samen vergaan' had je hier kunnen 

herkennen dat het belangrijkste kenmerk van de Koude Oorlog werd bedoeld: de wapenwedloop, die op meerdere momenten in de 

uitleggen is teruggekomen. Het laatste punt had je kunnen scoren door de bron goed te gebruiken, zoals je ook hebt geoefend bij 

vragen als 104 en 107.

27 3 II Welke stof kon je gebruiken? Het kenmerkende aspect waar hier naar wordt gevraagd is niet in de uitleg teruggekomen, maar je 

hebt hier waarschijnlijk wel vragen mee gemaakt, zoals 111 en 112. De vraag lijkt ook op opgave 30 uit het examen geschiedenis 

2015 tijdvak I.
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I 3 4%

II 52 70%

III 16 22%

IV 3 4%

74 100%

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 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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