
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak Geschiedenis vwo, 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 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je aan de hand van de bron een redenering geven. Het antwoord op deze 
vraag kon je geheel uit de bron halen, al is enige achtergrondkennis over het ontstaan van het christendom zoals besproken bij 
de uitleg 'Prehistorie en oudheid' nuttig.

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? De uitleg die je voor deze vraag kon gebruiken, is 'Bronnen beoordelen', waarbij je aan de hand 
van de woorden 'betrouwbaarste informatie' kon afleiden dat het om het beoordelen van de betrouwbaarheid van de bron 
ging.  Er is tijdens de cursus geoefend met het herkennen van de bijbedoelingen van een schrijver, op basis waarvan je hier 
argumenten had kunnen geven.

3 4 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de uitleg 'Prehistorie en oudheid' is besproken hoe het Romeinse Rijk ten val kwam, wat je 
ook in de bron kon lezen. Door deze kennis aan de bron te koppelen, zoals vaak is geoefend tijdens alle oefenrondes, konden 
alle punten behaald worden.

5 4 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.

4 6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de woorden 'goede geschriften' en 'ervaring' kon je bij deze vraag de verwijzing naar de twee 
belangrijke kenmerken van de Renaissance herkennen die bij de uitleg over deze periode zijn besproken. Misschien heb je 
tijdens de cursus geoefend met vraag 39 of 40, waarbij dezelfde kenmerken gevraagd worden.

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 41, 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.

8 2 II Welke stof kon je gebruiken? Op basis van de kennis over de reden voor het uiteenvallen van de Pacificatie van Gent, 
besproken bij de uitleg over 'De Republiek', werd duidelijk waarnaar je moest zoeken in de bron.

9 2 II Welke stof kon je gebruiken? De inhoud van het Plakkaat van Verlatinge is besproken in de uitleg over 'De Republiek'. Met 
deze kennis kon je in de bron op zoek gaan naar aanwijzingen over de rol die de vorst krijgt en wat het volk daartegen mag 
doen. Kernwoorden uit de bron die je daarbij hadden kunnen helpen zijn bijvoorbeeld 'tirannie', 'zijn wil op kan leggen' en 
'barbaarse beslissing'.

10 2 III Welke stappen moest je zetten? Op basis van het jaartal 1618 kon je hier herkennen dat de vraag gaat over het Twaalfjarig 
Bestand, en zoals besproken bij de Staatsinrichting van 'De Republiek' speelden er toen conflicten op. Een extra denkstap 
moest gezet worden door hier in te zien dat deze interne problemen dus ook een religieuze inhoud kregen,zoals je kan lezen in 
de informatie die gegeven is bij deze vraag.

2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Tijdens de uitleg over 'De Republiek' is wel gesproken over de religieuze gelijkheid, maar het 
feit dat katholieken geen godsdienstvrijheid hadden, is niet besproken. Dit beschouwen we als grote bakstof.

2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je één van de belangrijke ideeën die is besproken bij de uitleg over 'de 
Verlichting', namelijk gelijkheid, toepassen op het gebied van religie.

12 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de uitleg over 'De Verlichting' is besproken welke ideeën er tijdens de Wetenschappelijke 
Revolutie ontstonden, die je hier moest herkennen. In dezelfde uitleg is het werk van Spinoza gekoppeld aan de ontdekkingen 
van natuurwetten, waar ook in deze opgave naar werd gevraagd. De opgave lijkt erg op opgave 9 uit het proefexamen, waar je 
mee hebt geoefend tijdens de cursus.

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De precieze inhoud van het Sociaal Contract van Locke is niet besproken in de cursus, 
omdat we dit als grote bakstof zien.

2 II Welke stof kon je gebruiken? Het sociaal contract is in de uitleg over 'De Verlichting' wel gekoppeld aan het streven voor 
gelijkheid en volkssoevereiniteit en deze kennis kon je koppelen aan de bron om 2 van de 4 punten te scoren. Dit lijkt wat je 
bij opgave 10 uit het proefexamen moest doen.

1 III Welke stappen moest je zetten? Om het laatste punt te scoren, had je een denkstap moeten zetten wat boodschap in de bron 
te maken kan hebben met een keuze het sociaal contract te gebruiken als argument tegen de revolutionairen. Hierbij had je 
kunnen zoeken naar de overeenkomsten tussen het sociaal contract en de inhoud van de bron, bijvoorbeeld in de laatste zin 
van de bron.

14 3 II Welke stof kon je gebruiken? De wet van Chapelier is besproken bij de uitleg over 'De Verlichting'. Daarnaast lijkt de 
vraagstelling ook erg op vraag 71 uit de bundel, die je misschien tijdens de cursus hebt gemaakt.
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15 4 III Welke stappen moest je zetten? De belangrijke gebeurtenissen uit de Franse Revolutie die je bij deze vraag had moeten 
noemen, zijn allemaal behandeld bij de uitleg over 'De Verlichting'. Deze moest je herkennen en koppelen aan de genoemde 
conclusies, wat bijvoorbeeld kan aan de hand van de woorden 'hervormen' en 'verklaarde vijand van alle onderworpenheid'.

5 16 2 II Welke stof kon je gebruiken? Zie vraag 1; in dit geval zijn de kernwoorden 'Duitse bezetter', 'bezoek van President Kennedy 
aan Berlijn', 'onafhankelijkheid van Indonesië', 'loopgravenoorlog', 'Vietnamoorlog' en 'Kommunisme'.

6 17 4 III Welke stappen moest je zetten? Door de woorden 'arbeiders', 'socialistisch tijdschrift' en 'politiek' kon je hier herkennen dat 
het over de stromingen gaat, zoals besproken in de cursus. Hier zijn deze stromingen ook gekoppeld aan een ander 
kenmerkend aspect, namelijk de sociale kwestie. Een extra denkstap die gezet moest worden was om in te zien dat discussies 
over de sociale kwestie vooral gevoerd werden door rijken, en arbeiders zich bij het socialisme aansloten.

18 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag kon je de uitleg over de opkomst van het Duitse keizerrijk tussen 1871 en 1918 
goed gebruiken, te herkennen aan de woorden 'industralisatie' en 'Weltpolitik'.  Daarnaast kun je de uitleg over 'redeneren' hier 
direct toepassen om de verbanden in deze vraag inzichtelijker te maken.

19 2 III Welke stappen moest je zetten? Aan de hand van de jaartallen en het woord 'kiesrecht', kon je hier herkennen dat de vraag 
ging van de stromingen die in de moderne tijd ontstaan, met als uitkomst onder andere kiesrecht. Door je kennis uit deze tijd 
te koppelen aan de gebeurtenis, bijvoorbeeld met behulp van 'redeneren', kon je hier alle punten scoren.

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om het eerste punt bij deze vraag te scoren, werd een beroep gedaan op je vaardigheid om de 
inhoud van de bron gebruiken en minder op je kennis. Dit is tijdens de cursus vaak geoefend,  door eerst een zoekopdracht op 
te stellen: waaruit blijkt in de bron een doel van de revoltie? Het tweede punt kon je scoren door de behandelde kennis over de 
Spartakusopstand uit de uitleg over Duitsland te gebruiken.

21 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door hier de veel geoefende vaardigheid van het gebruiken van bronnen toe te passen, kon je de 
gevraagde punten uit de bron halen. De kennis over deze periode die is besproken bij de uitleg over 'Duitsland' kon je 
hiervoor ook gebruiken, door op basis hiervan te bepalen waarnaar je op zoek moest in de bron (bijvoorbeeld het feit dat 
Hitler de economische problemen oploste zoals besproken bij het kopje 'Weimar Republiek' in de uitleg over Duitsland).

22 2 II Welke stof kon je gebruiken? De woorden 'betrouwbaarheid' en 'representativiteit' geven bij deze vraag aan dat de uitleg 
'bronnen beoordelen' moest gebruiken. De argumenten hier zou je op basis van de bijbedoelingen van de schrijver 
(betrouwbaarheid) en op basis van het feit dat niet alle meningen worden weergegeven (representativiteit) kunnen geven.

23 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: De ideeën van de DDR en de term 'Bondsrepubliek' zijn niet altijd duidelijk teruggekomen in 
de cursus omdat dit vaak basiskennis is.

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.

25 2 III Welke stappen moest je zetten? Door het jaartal bij deze vraag te markeren, kon je afleiden dat deze vraag over de bouw van 
de Berlijnse Muur ging, zoals besproken bij de uitleg over 'de Koude Oorlog'. Op basis van de besproken kennis over het 
verdelen van Berlijn in meerdere zones, kon je hier afleiden dat de prent ging over de Russische zone. De beeldelementen als 
het geweer en het prikkeldraad wijzen in de richting van een negatieve mening van de schrijver, waarbij het onderwerp 
hetzelfde is als bij bijvoorbeeld vraag 119 uit de bundel.

26 3 II Welke stof kon je gebruiken? Ook zonder kennis van de DDR, zou je hier aan bijvoorbeeld het onderschrift 'communistische 
partij in de DDR' kunnen afleiden dat de DDR Oost-Duitsland is. Door hier twee beeldelementen te noemen die te maken 
hebben met een mening of visie, zoals vaak geoefend, scoor je hier alle punten. Soortgelijke oefenopgaven zijn bijvoorbeeld 
95, 96 en 136.

27 2 II Welke stof kon je gebruiken? De Praagse Lente is in de uitleg over 'de Koude Oorlog' besproken en gekoppeld aan de 
Breznev-Doctrine.  Deze kennis moet je hier reproduceren. Door 'redeneren' te gebruiken, kon je deze vraag nog inzichtelijker 
maken en de gevraagde denkstappen zetten om deze opvatting te ondersteunen.

28 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je de besproken kennis over zowel de Vietnamoorlog en de burgeroorlog in 
Angola gebruiken, wat te herkennen was aan de woorden 'Vietnam' en 'Angola' in de bron. Door, zoals vaak geoefend bij 
bijvoorbeeld vraag 135, deze kennis gebruikt om tot een mening van de schrijver te komen en door naar bronelementen te 
verwijzen zoals behandeld in het algemene stappenplan, kon je alle punten scoren.

29 4 II Welke stof kon je gebruiken? Bij het kopje 'afspraken en einde' van 'de Koude Oorlog' zijn de belangrijke Europese 
gebeurtenissen in Europa tijdens de Détente besproken; aan de woorden 'buiten Europa' kon je denken aan de situatie in Azië 
die besproken is in het bijbehorende stukje uitleg. Op basis van deze aanwijzingen werd duidelijk uit welk stukje uitleg de 
voorbeelden genoemd moesten worden.

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 145, 146 
en 147. Daarnaast zijn we er ook vanuit gegaan dan deze toenemende welvaart basiskennis is.
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I 2 3%
II 48 63%
III 19 25%
IV 7 9%

76 100%

Dit gold voor: 91% 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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