
 
 
 
Verslag VGN - CE 2015 VWO 22 mei 2015 
Voorzitter: Loek Janssen en Jorien Ruyters 
Notulant: Wendy Hinke 
 
Algemene opmerkingen zoals doorgegeven aan Cito en CvTE: 
- Het examen is ervaren als erg lang. Veel kandidaten in tijdnood; in de laatste 
opgaven misten ll door vermoeidheid vaker signalen en scoorden lager. 
- Constatering: bij sommige vragen interpreteren ll de opgave anders waardoor hun 
antwoord en het cv sterk uiteen lopen. 
- Wisselende ervaringen over verhouding tussen resultaten van contextvragen en 
van algemene vragen. 
- Algemene indruk: goed uitgebalanceerd examen en zeker niet te gemakkelijk. 
Lengte van het examen werkt niveauverhogend. 
- Taalvaardigheid sluit aan bij referentieniveau. Het is bij veel vragen van 
doorslaggevend belang. 
- Er is behoefte aan meer helderheid over de voorbeelden bij de contexten: welke 
kennis wordt vereist, zijn daar richtlijnen voor? Hoe gedetailleerd moeten de 
contexten en voorbeelden gekend worden? In principe is gedetailleerde kennis niet 
vereist, maar bij sommige vragen lijkt dat wel zo te zijn. 
 
Voor de aanvulling op het correctievoorschrift van 22  mei 2015  zie 
http://www.examenblad.nl/examendocument/2015/1/geschiedenis-vwo/aanvulling-op-
het/2015/vwo/f=/VW-1021-a-15-1-c-A.pdf 
 
Voor de septembermededelingen CE 2015 zie  
https://www.examenblad.nl/publicatie/20140912/mededelingen-over-de-eindexamens/2015 
 
 
Vraag 1: goede binnenkomer.  
 
Vraag 2: laatste zin doorslaggevend en geeft geen ruimte voor alternatieven. 
 
Vraag 3: CV aanhouden. Helaas maken veel ll die vraag 2 fout hebben, bij vraag 3 
ook praktisch nooit de juiste keuze. 
 
Vraag 4: CV volgen. Verkeerd KA in combinatie met (op zich juiste) uitleg 0 pt. Bij 
alleen KA noemen 1 pt. 
 
Vraag 5: Deel 1: als leerlingen de trouw (of omschrijving daarvan) noemen als 
continuïteit moet dat wel gekoppeld worden aan een langer bestaande traditie. 
 
Vraag 6:  Het noemen van KA is niet verplicht (niet gevraagd), dus ruime 
mogelijkheden, mits gekoppeld aan vraag. 
 



Vraag 7: Mededeling  CVTE:. Deel 1 :KA Het conflict in de Nederlanden…of De 
Opstand is ook goed. Dan moet in deel 2 ingegaan worden op de weerstand 
/verdeeldheid die de genoemde raad opriep. KA Het streven naar absolute macht is 
NIET goed. Zie www.examenblad.nl en www.cito.nl 
Taak van genoemde collaterale raad moet wel omschreven worden in verband met 
gekozen KA. 
Afwijkende functie-aanduiding per raad alleen goed mits voorzien van 
wetenschappelijke onderbouwing. (dus niet uit examenbundels of wikipedia) 
 
Vraag 8: hier moet een drieslag gemaakt worden. Redeneren vanuit Pacificatie: het 
mislukken daarvan heeft een religieuze reden. De felle taal van de bron wekt bij 
katholieken angst, waardoor pacificatie mislukt. (De RK zien het bepalen van geloof 
door de vorst niet als tirannie en schrikken terug voor de calvinistische felheid). 
 
Vraag 9: juiste van koppeling deze bron en inhoud Plakkaat (het afzetten van de 
vorst) vereist voor 2 pt. Inhoud tekst moet er dan bij betrokken worden. 
Opstand/wapens opnemen: niet goed (was ten tijde van het Plakkaat al aan de 
gang). Uitleg over plakkaat  met algemene opmerking over bron: 1 pt.  
 
Vraag 10: koppeling met machtsstrijd Maurits-Oldenbarnevelt is de juiste ingang. 
Element binnenlandse onrust benoemen:  1 pt. Met juiste koppeling met 
bijbelvertaling: 2 pt. 
 
Vraag 11: deel 1: gedoogpolitiek is kern. 
Deel 2: Verlichtingsideaal moet aan vrijheid van godsdienst gekoppeld worden. 
Vrijheid als Verlichtingsideaal is ook goed. Scheiding van kerk en staat gekoppeld 
aan godsdienstvrijheid: ook goed 
Vraag 12: deel 1: Redeneren vanuit empirie is goed.  
Deel 2: verwantschap moet benadrukt worden: ook Spinoza ging zelf  kritisch op 
zoek naar antwoorden/geloofde niet in bovennatuurlijke zaken. Er is maar 1 pt te 
verdienen: antwoord moet wel passen bij Spinoza. Deïsme of atheïsme NIET goed. 
 
Vraag 13: per onderdeel 1 pt aanhouden. 
Kern is  dat de revolutionairen zich niet aan het sociaal contract houden. Verder cv 
volgen. Wil van het volk kan bij 2 en 3 tussen haakjes. Het gaat om het zich niet 
houden aan het contract. 
 
Vraag 14. Mededeling CVTE: Ipv Kern van een juist antwoord: Voorbeeld van een 
juist antwoord. Zie www.examenblad.nl en www.cito.nl. 
Deel 3: het moet wel duidelijk zijn waarom de beperking de socialisten tegenwerkt. 
 
Vraag 15: Noemen van een juiste gebeurtenis: volgens cv bij deel 1 voldoende. 
Cahier des Doléances :ook goed. Bij deel 2 enige uitleg vereist. Hier zijn de 
machtsovername van Robespierre en de Restauratie NIET goed. 
 
Vraag 16: niet makkelijk. 
 



Vraag 17: Mededeling CVTE: Ipv Kern:  Voorbeeld van een juist antwoord. Zie 
www.examenblad.nl en www.cito.nl 
Bij tweemaal zelfde KA met steeds (wel verschillende) juiste uitleg: 3 pt. Bij tweemaal 
zelfde KA met twee keer zelfde uitleg: 2 pt.  
Deel 1: suggestie dat de overheid iets moet doen is niet uit de vraag af te leiden. KA 
opkomst politiek/maatsch. stromingen: socialisme ook goed.  
 
Vraag 18: antwoord moet wel chronologisch kloppen. Eerst industrie, daardoor 
mogelijkheid tot vlootbouw, dus tot Vlootwet, waardoor Weltpolitik bedreven kon 
worden. 
 
Vraag 19:  hier is één uitleg mogelijk, gekoppeld aan twee verschillende KA. 
 
Vraag 20:deel 1: het uitschakelen van militarisme/kapitalisme in Duitsland / einde 
maken aan onderdrukking: 1 pt. Deel 2: arbeiders aan de macht. NIET goed. (Het 
bereiken van) een klassenloze maatschappij/de communistische heilsstaat/ de 
wereldrevolutie WEL goed. 
 
Vraag 21: Het gaat om oorzaken. Nationale eenheid : ook goed. Hitler weet groepen 
als deze industriëlen aan zich te binden : ook goed. 
 
Vraag 22  Deel 1: open brief/eigenbelang als uitgangspunt. 
Deel 2: deze groep vertegenwoordigt niet de hele Duitse elite: ook goed.  
 
Vraag 23: Tegenstelling DDR met BRD moet eruit komen: de nazi’s zijn er nog en 
leven in de kapitalistische BRD.  
 
Vraag 24: Er moet wel geredeneerd worden vanuit resp. nazi- en geallieerde 
propagandadoeleinden. Antwoorden als “het ging slecht met de oorlog/er wordt veel 
kapotgemaakt) zijn te vaag. Bij geall. reden: het maken van burgerslachtoffers door 
geallieerden is slechte propaganda. 
 
Vraag 25: Deel 1: visie moet verwoord worden: afsluiting Oostduitse bevolking: 
element bron prikkeldraad ipv voedsel. Muur hoeft niet genoemd te worden. 
Blokkade is NIET goed. 
 
Vraag 26: westers beeld moet verwoord worden: DDR wordt gestuurd door SU/ Volk 
wordt uitgebuit deer regering DDR in verbond met/op last van SU: goed. Er moet wel 
iets van het begrip volksdemocratieën uit komen. Sovjetzone als element goed. 
Relatie verwijzing/beeld vereist (zie cv). 
 
Vraag 27: Zowel Praagse lente als Brezjnev doctrine moet worden toegelicht. 
Communisme met menselijk gezicht: ook goed. Kern doctrine: niemand mag uit het 
Sovjetblok breken. 
 



Vraag 28: Miljoenen slachtoffers (en geld) goed. Waarschuwing moet wel worden 
uitgelegd.  
 
Vraag 29: Precieze tijdsaanduiding. Deel 1:Wapenvermindering: 1 pt. Samenwerking 
binnen West-Europa: NIET goed. Deel 2: Koude Oorlog ging door buiten Europa, bv. 
Vietnam/Angola: goed.  
Gebruik detente met vertaling ontspanning: goed. Een juiste uitleg van detente in 
deel 1 kan indien juiste link wordt gelegd ook voor deel 2 gelden.  
 
Vraag 30: Kernzaken: welvaart en sociaal-culturele veranderingen (voorbeeld 
jeugdcultuur). KA alleen beloond in combinatie met uitleg.  
 
 
 


