
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak geschiedenis vwo, 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 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: 'humanisten', 'spijkerschrift', 'Grieken en Romeinen', 'verlichte denkers', 'atoombom' 

en 'fabiekarbeiders'.

2 2 2 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze vraag kon je je kennis van het blok 'Prehistorie en Oudheid' gebruiken om dit vervolgens 

te combineren met het stappenplan Beredeneren. Bij de Oudheid hebben we besproken wat democratie inhoudt. Vervolgens kon 

je met behulp van het stappenplan Beredeneren bedenken hoe deze gewoonte de democratie versterkte.

3 4 III Welke stappen moest je zetten? Als eerste moest je bij beide bronnen de deugden/kern uit de bron halen, waarna je voor beide 

bronnen moest bedenken waarom deze deugden pastten in deze tijd. Hiervoor kon je de behandelde kenmerkende aspecten van de 

Oudheid gebruiken.

3 4 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag kon je je kennis van het blok 'Middeleeuwen' gebruiken. In dit blok hebben we 

besproken hoe de typische samenleving/economie/politieke verhouding van de Middeleeuwen eruit ziet. Vervolgens moest je zelf 

bedenken of dit met de bron overeen kwam.

5 4 III Welke stappen moest je zetten? In de uitleg van de Middeleeuwen hebben we de kenmerkende aspecten van deze periode 

besproken. Bij deze opgave moest je de extra stap zetten door deze kenmerkende aspecten aan de gebeurtenissen te koppelen.

4 6 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de blokken over de Oudheid' en de Renaissance hebben we besproken wat het interesseniveau 

was voor de wetenschap van deze samenlevingen. Door dit belang ook uit de bron te halen kon je het eerste punt verdienen. Het 

tweede punt kon je verdienen met je kennis uit het blok de Renaissance. Hierbij hebben we behandeld dat de wetenschap weer 

opbloeide.

7 3 III Welke stappen moest je zetten? In de uitleg van de Republiek hebben we besproken wat de voorwaarden waren van de Pacificatie 

van Gent en wat de Alteratie van Amsterdam inhield. Bij deze vraag moest je de extra stap zetten door uit de bron te halen 

waarom de satisfactie wel/niet bij deze gebeurtenissen pasten.

8 1 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg van de Republiek, subblok de Opstand, hebben we besproken wat het standpunt was van 

Willem van Oranje op geestelijk gebied.

2 III Welke stappen moest je zetten? Vervolgens moest je zelf de extra stap zetten door te bedenken waarom hij dit geestelijke 

standpunt had gekozen en hoe dit in de bron terug kwam.

9 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag kon je je kennis van het blok de Republiek, in het bijzonder van het subblok Ontstaan 

Republiek, gebruiken. In dit blok hebben we besproken dat de republiek op zoek ging naar een koning, wat je moest koppelen aan 

de bron. Ook hebben we besproken wat de uitkomst was van deze zoektocht.

10 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij het beantwoorden van deze vraag kon je je kennis gebruiken van het blok de Republiek, subblok 

Ontstaan Republiek. Hierin hebben we besproken dat met Engelse steun de Spaanse Armada werd verslagen. Bij deze vraag moest 

je dit koppelen aan de bron.

11 2 III Welke stappen moest je zetten? Voor het eerste punt van deze vraag kon je je kennis van het blok 'de Verlichting' gebruiken. In dit 

blok hebben we besproken wat de mening is van Locke over de overheid. Vervolgens moest je de extra stap zetten door dit te 

koppelen aan de bron. Het tweede punt kon je verdienen met je kennis van de Republiek. Hierin hebben we besproken van het 

Plakkaat van Verlatinghe inhoudt. Vervolgens moest je dit koppelen aan de bron.

12 3 III Welke stappen moest je zetten? In het blok van de Verlichting hebben we besproken wat de kritiek is van de verlichters is op het 

absolutisme/vorsten. Bij deze vraag moest je de extra stap zetten door dit koppelen aan de bron.

13 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag kon je je kennis gebruiken van het blok ' de Verlichting', voornamelijk van het 

subonderdeel de Franse revoluties. In dit subblok hebben we besproken over hoe de Franse revoluties eruit hebben gezien, welke 

groepen er aan de macht kwamen en wat hun politieke beleid was.

14 2 II Welke stof kon je gebruiken? Wederom kon je bij deze vraag kon je de uitleg van de Verlichting gebruiken. In de uitleg van dit 

blok hebben we de kenmerkende aspecten van deze periode verwerkt. Tevens heb je van ons een lijst gehad met kenmerkende 

aspecten dit je bij deze vraag aan de bron kon koppelen.

5 15 2 II Welke stof kon je gebruiken? Wederom kon je bij deze chronologievraag stap I van het Stappenplan Examenvraag goed toepassen. 

Tevens hebben we in de cursus geoefend met chronologievragen. De woorden in de gebeurtenissen die je kon koppelen aan de 

uitleg zijn: 'Congres van Wenen/Na Franse revolutie',   'Val van de muur/Sovjetunie uiteen', 'Slag bij de Marne', 'Frankfurter 

Parlement', 'opstand in Brussel/Willem I', en 'ontstaan Duitse keizerrijk'. 

6 16 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Het feit dat veel mensen tijdens de industriële revolutie in slechte leefomstandigheden 

woonden, veronderstellen wij als basiskennis. 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.

17 1 II Welke stof kon je gebruiken? In het blok 'Duitsland' hebben we besproken wat de conferentie van Berlijn inhield en waarom dit 

invloed heeft gehad op Afrika.

18 3 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze vraag moest je de kennis van het blok 'Duitsland' gebruiken, vooral van het subblok de 

Weimarrepubliek. In dit subblok hebben we besproken dat het in de Weimarrepubliek en aan het einde van het Duitse keizerrijk 

politiek erg onrustig was. Met deze kennis en het stappenplan Beredeneren moest je de extra stappen zetten door uit te leggen hoe 

dit in de bron terugkwam en wat de invloed was van deze verklaring op de stabiliteit van de Weimarrepubliek. 
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19 2 III Welke stappen moest je zetten? In het subblok over de Weimarrepubliek zijn we ingegaan op het Dawesplan: wat het economische 

doel hiervan was en wat de oorzaak was van de slechte economie in Duitsland in deze periode. Vervolgens moest je de extra stap 

zetten door te bedenken hoe dit in de bron terug kwam. Een soorgelijke opgave die je mogelijk tijdens de cursus hebt gemaakt is 

opgave 118.

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? Als eerste moest je de gedachte over expansionalisme en bestuur uit de bron halen waarna je dit kon 

koppelen aan je kennis van het subblok Hitler.

21 4 III Welke stappen moest je zetten? In het subblok Hitler hebben we besproken hoe de nazi's het bestuur en de Duitse samenleving 

veranderden. Bij deze vraag moest je deze kennis koppelen aan de bron en beschrijven hoe dit in de bron terug kwam. Bij de 

historische contexten heb je een aantal opgaven gemaakt waar je deze vaardigheid hebt geoefend zoals 74, 76, 119, 120, 133, 

135,137.

22 2 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze vraag moest je als eerste het politieke ideaal van von Hindenburg uit de bron (bron 9) 

halen, waarna je dit moest koppelen aan bron 11.

23 2 III Welke stappen moest je zetten? In het subblok Hitler hebben we de kenmerken van de totalitaire staat Duitsland besproken. Bij 

deze vraag moest je voor het eerste punt uitleggen waarom deze bron past bij het totalitaire regime, waarna je het tweede punt kon 

verdienen door uit te leggen hoe de medische experimenten de 'Volksgemeinschaft' beinvloeden.

24 2 III Welke stappen moest je zetten? De eerste twee punten van deze vraag kon je verdienen door je achtergrondkennis van het 

Marshallplan, behandeld in het blok 'Koude Oorlog', te koppelen aan de bron. Allereerst moest je de mening van de schrijver uit 

de bron halen, waarna je moest beschrijven hoe dit in de bron terugkwam.

2 II Welke stof kon je gebruiken? Voor het derde en het vierde punt van deze vraag kon je je kennis van het subblok '2 ideologiëen die 

botsen' gebruiken. In dit blok hebben we besproken wat het Marshallplan precies inhield en wat het  politieke doel van Amerika 

hierbij was. In deze vraag moest je dit vanuit het Russische perspectief bekijken.

25 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: In de cursus zijn we ingegaan op het vertrek van de Fransen uit Vietnam, maar is niet behandeld 

dat de slag van Dien Bien Phu hier een grote rol in gespeeld heeft, omdat we dit als grote bakstof beschouwen. Deze kennis had je 

nodig om de bron te kunnen interpeteren en de vraag te beantwoorden.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Het derde punt van de vraag kon je behalen met je kennis van het subblok Uitbreiden invloedssferen. 

Hierin hebben we behandeld wat de directe aanleiding was om militairen te sturen naar Vietnam.

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: In de cursus is niet aan bod gekomen dat president Johnson vergaande bevoegdheden kreeg na 

de Tonkinresolutie. Dit zien wij namelijk als grote bakstof. 

26 2 II Welke stof kon je gebruiken? In het blok 'de Koude Oorlog' hebben we besproken wat de Trumandoctrine en de Breznjevdoctrine 

inhielden. Bij deze vraag moest je het verschil tussen beide doctrines uitleggen.

27 2 II Welke stof kon je gebruiken? In het subblok 'Afspraken en einde' hebben we behandeld wat de Breznjevdoctrine en het politieke 

beleid van Gorbatsjov inhield en hoe dit leidde tot de val van de Berlijnse muur.

28 2 III Welke stappen moest je zetten? De kenmerkende aspecten van deze periode zaten verwerkt in de uitleg van de Koude Oorlog. 

Ook hebben we een lijst gegeven met deze kenmerkende aspecten per periode. Vervolgens moest je de extra stap zetten door uit te 

leggen welke aspecten terugkwamen in de bron en in welke vorm.

29 2 III Welke stappen moest je zetten? Dit kenmerkend aspect is voorbijgekomen in verschillende opgave 145, 146, 147. Ook was dit 

kenmerkend aspect opgenomen in de lijst. Het tweede punt kon je verdienen door uit te leggen waarom de jeugdcultuur zo goed 

past bij de opkomst van deze soort muziek.
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I 2 3%

II 29 38%

III 43 56%

IV 3 4%

77 100%

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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