
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak geschiedenis havo, eerste tijdvak (2016). 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 de examentips uit stappenplan examenvraag te 
gebruiken ('markeer kernwoorden' & 'zoek bij welk stukje uitleg deze kernwoorden 
horen') kon je bepalen waar in de geschiedenis je de gebeurtenissen die hier worden 
genoemd kon plaatsen. Ook kon je het stappenplan chronologievragen dat in het 
avondprogramma is behandeld gebruiken: stap I en II van dit stappenplan komen 
overeen met de examentips uit stappenplan examenvraag. De volgende kernwoorden 
verwijzen naar de periodes uit de aantekeningen die je tijdens de cursus hebt gekregen: 
'Karel de Grote/Islam/Arabische Rijk', 'Romeinse Keizer', 'ruimtevaartuig', 'Willem van 
Oranje', 'computer/internet', 'democratische revoluties'.

2 2 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door gebruik te maken van stap II van het stappenplan 
examenvraag kon je het antwoord op deze vraag beredeneren. Hiervoor had je kennis 
nodig over het denken over politiek en de democratie in de Atheense stadstaat. De 
kenmerken van de democratie (A) moest je vervolgens koppelen aan de geschetste 
situatie (B). Het verband was een ontwikkeling.

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? Ook bij deze vraag kon je met behulp van stap II uit het 
stappenplan examenvraag het antwoord vinden. Je moest hiervoor de twee 
hoofdstukken (A) koppelen aan de bron (B). Het verband hier was een vergelijking 
(overeenkomst). Door kenmerken van de infrastructuur en romanisering in de bron op 
te zoeken kon je het antwoord vinden. 

3 4 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je oplossen met behulp van stap II uit het 
stappenplan examenvraag. Door te redeneren kon je het verschil (vergelijkend verband) 
aantonen tussen (A) de situatie in de vroege middeleeuwen en (B) de vonst die werd 
gedaan in Utrecht.

5 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden moest je kenmerken van 
het Feodale Stelsel (A) uit de Bron (B) halen. Dit kon je doen door stap II van 
stappenplan examenvraag te gebruiken. Door tekstverklaren kon je de kenmerken van 
het feodaal stelsel, die zijn besproken in blok 1 van de uitleg 'Middeleeuwen', 
terugvinden in de bron.

4 6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je oplossen met kennis van de 
kenmerkende aspecten over de Renaissance, welke zijn opgenomen in blok 1 van de 
uitleg 16e eeuw. Door deze kenmerkende aspecten (A) te vergelijken met de tekst in de 
vraag (B) kon je het verband door middel van redeneren (vergelijking, stap II 
stappenplan examenvraag) aantonen.

7 2 II Welke stof kon je gebruiken? Informatie over de standpunten van Willem van Oranje 
kan je terugvinden in blok 2 van de uitleg 'Republiek der 7 Verenigde Nederlanden.' 
Vervolgens moest je door te redeneren (ontwikkeling) aantonen waarom Willem van 
Oranje geen partij koos voor de protestanten of katholieken. Door de kennis dat niet 
één van de twee godsdiensten dominant was in de Nederlanden kon je deze vraag 
uiteindelijk oplossen.
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8 4 II Welke stof kon je gebruiken? Hier moest je je kennis over het ontstaan van de 
Pacificatie van Gent (A) koppelen aan de bron (B). Op deze manier kon je de 
muiterijen/plunderingen van de Spanjaarden die zijn besproken in blok 2 van de uitleg 
Republiek terugvinden in de bron.  Vervolgens kon je met behulp van de kennis over de 
Pacificatie van Gent het verband leggen tussen deze pacificatie en de plunderingen van 
de Spanjaarden. Ook dit kon je oplossen met behulp van stap II uit het stappenplan 
examenvraag (redeneren).

9 3 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Een vraag zoals deze is ook voorgekomen 
op de cursus, daarbij moest je de eenzijdigheid van het Plakkaat van Verlatinghe 
aantonen. Met behulp van de algemene vaardigheid tekstverklaren kon je tot de 
conclusie komen dat de schrijver van de bron (overdreven) negatief spreekt over Alva 
en de Katholieken. Ook voor de redenering waarom de schrijver negatief zou zijn over 
de Katholieken en Alva had je geen historische kennis nodig, omdat gegeven was dat de 
schrijver protestants was.

10 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om tot een goed antwoord bij deze vraag te komen had je 
kennis nodig over het jaartal 1588. In blok 3 van de uitleg Republiek der 7 Verenigde 
Nederlanden is dit jaartal besproken. Vervolgens kon je door te redeneren (stap II van 
stappenplan examenvraag) de ondergang van de Armada/de vele oorlogen van Filips II 
(A) koppelen aan het terugwinnen van gebieden door de Nederlanden (B). Het verband 
was hier een ontwikkeling.

11 4 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Overzicht Vroegmoderne Tijd' komen de 
kenmerkende aspecten terug die relevant zijn voor deze vraag. Gebruik makend van die 
kennis kon je kijken of deze kenmerkende aspecten terugkomen in de bron. Voor de 
eerste deelvraag gaat het hier dus om een vergelijkend verband tussen (A) de 
kenmerkende aspecten en (B) de bron. Bij de tweede deelvraag moest je de bron (A) 
vergelijken met je kennis over de Middeleeuwen (B). Dit alles kon je uiteindelijk 
oplossen door gebruik te maken van de stap 'redeneren' uit het stappenplan 
examenvraag. Dat het hier ging om een vergelijkend verband kon je zien aan de 
signaalwoorden 'past bij', 'continuïteit' en 'verandering'. 

12 4 II Welke stof kon je gebruiken? Deze bron komt vrijwel volledig overeen met vraag 66 uit 
de bundel, ook daar moest je aan de hand van een schilderij uitleggen welke kenmerken 
van de Republiek in de 17e eeuw daarbij pasten. Door je kennis over de Republiek in de 
Gouden Eeuw (A) te vergelijken met de Bron (B) kon je hier tot je antwoord komen. 
Stap II van stappenplan examenvraag kon je hierbij dus helpen.

13 2 II Welke stof kon je gebruiken? Voor deze vraag kon je stap II van het stappenplan 
examenvraag goed gebruiken. Je moest hier de idealen van de democratische 
revolutionairen, die behandeld zijn in het Overzicht Vroegmoderne tijd, (A), koppelen 
aan het citaat van Spinoza (B). Het verband was hier een vergelijking (overeenkomst). 
Dit kon je herkennen aan de signaalwoorden 'past bij'. 

5 14 4 II Welke stof kon je gebruiken? Door te redeneren kon je hier de gebeurtenissen die 
genoemd zijn in de vraag (A) koppelen aan de kenmerkende aspecten van de Moderne 
Tijd (B). Deze kenmerkende aspecten zijn behandeld in de uitleg 'Moderne Tijd: 
Opkomst Stromingen' tijdens de cursus. 
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15 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag moest je het modern imperialisme (A) 
vergelijken met de aanleg van een spoorweg in Nederlands Indië (B). Door kenmerken 
van het modern imperialisme op te schrijven kon je ontdekken dat de spoorwegen 
handig waren voor het vervoer van grondstoffen. 

2 III Welke stappen moest je zetten? Om deze tweede vraag te beantwoorden moest je als 
eerste kennis hebben over het begrip modern imperialisme, dat is behandeld in blok 1 
van de uitleg over Duitsland. Daarnaast kon je door te redeneren de aanleg van de 
spoorweg (A) koppelen aan het mogelijk maken van het modern imperialisme (B). 
Hiervoor moest je een extra tussenstap zetten, namelijk dat modern imperialisme alleen 
kon slagen met een sterk koloniaal gezag. Voor deze tussenstap had je inzicht nodig en 
daarom is hier gekozen voor categorie III.

16 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door de examentips uit stappenplan examenvraag te 
gebruiken ('markeer kernwoorden' & 'zoek bij welk stukje uitleg deze kernwoorden 
horen') kon je bepalen waar in de geschiedenis je de gebeurtenissen die hier worden 
genoemd kon plaatsen. Ook kon je het stappenplan chronologievragen dat in het 
avondprogramma is behandeld gebruiken: stap I en II van dit stappenplan komen 
overeen met de examentips uit stappenplan examenvraag. De volgende kernwoorden 
verwijzen naar de periodes uit de aantekeningen die je tijdens de cursus hebt gekregen: 
'Adolf Hitler', Pasgebouwde Muur/Kennedy/Ich Bin Ein Berliner', 'Jongeren/Pink 
Floyd', 'Potsdam', 'Dawesplan' en 'Koning van Pruisen, Keizer van Duitsland'.

17 2 III Welke stappen moest je zetten? Hier kon je met een aantal tussenstappen het 
stappenplan vragen met prenten toepassen dat is behandeld tijdens de cursus. Het 
onderwerp (stap I) was hier de Spartakusbeweging, dit kon je uit de vraag halen. Voor 
stap II moest je elementen uit de bron halen en had je inzicht nodig om achter de 
figuurlijke betekenis te komen. Zo kon je zien dat Arnold de Spartakist, die de tak van 
de boom doorzaagt waar hij zelf op zit, waarschijnlijk een tegenstander van de 
Spartakisten was. Omdat hier een tussenstap en inzicht nodig waren, is deze vraag 
ingedeeld in categorie III.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de bron is gegeven dat Arnold een Links Liberaal was. 
Dit gegeven (A) kon je vervolgens vergelijken met de daden van de Spartakisten (B) (ze 
probeerden gewelddadig de macht te grijpen).  Met behulp van stap II van het 
stappenplan examenvraag kon je deze vraag dus oplossen. 

18 4 II Welke stof kon je gebruiken? De kennis die je voor deze vraag nodig had kon je 
terugvinden in het schema uit blok 3 van de uitleg over Duitsland. De kennis over 
enerzijds de politieke instabiliteit en anderzijds de economische instabiliteit (A) had je 
kunnen koppelen aan de foto's (B). Hierdoor kon je de kritiek op de regeringen van 
Weimar kunnen verduidelijken.

19 4 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je oplossen met behulp van het 
stappenplan bronnen beoordelen dat tijdens de cursus is behandeld. Zo kon je zien dat 
de schrijfster bij het schrijven over wie de rijksdag had aangestoken waarschijnlijk 
beïnvloed was door propaganda, dit maakt de bron op dat punt minder betrouwbaar. 
Over wat er in Duitsland gebeurde ná de Rijksdagbrand geeft ze minder nadrukkelijk 
haar mening. Via de zoekopdrachten 'schrijver' en 'soort bron' uit het stappenplan kon 
je aan de hand van deze argumenten vervolgens tot je conclusie komen.
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20 2 II Welke stof kon je gebruiken? De kenmerken van de totalitaire staat kon je halen uit de 
aantekening over Hitler-Duitsland 1933-1945, onderdeel van de Historische context 
Duitsland. De kenmerken die hier werden genoemd (A), moest je vervolgens vergelijken 
met de bron (B). Zo kon je tot de conclusie komen, met behulp van redeneren (Stap II 
stappenplan examenvraag), dat er hier sprake was van het onderdrukken van afwijkende 
meningen, oftewel censuur/het stichten van een volksgemeinschaft door het 
verwijderen van buitenstaanders.

21 3 II Welke stof kon je gebruiken? Al de genoemde voorbeelden in deze vraag zijn behandeld 
in de het blok over Hitler-Duitsland, onderdeel van de uitleg over de historische context 
Duitsland. De inhoud en gevolgen van deze voorbeelden zijn grotendeels eveneens 
behandeld in dit blok. Alleen voor voorbeeld B had je enig inzicht nodig om tot je 
antwoord op de vraag te komen. Door te redeneren had je hier kunnen bedenken dat 
Duitse schrijvers door de Rijkscultuurkamer naar Frankrijk zouden vluchten.

22 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je oplossen door gebruik te maken van 
redeneren (stap II, stappenplan examenvraag). Daarbij kon je het einde van de Tweede 
Wereldoorlog (A1) en het begin van de Koude Oorlog (A2) koppelen aan de bron (B). 
Het verband was hier dus een vergelijking, te herkennen aan het signaalwoord 'past bij'.

23 1 III Welke stappen moest je zetten? Om deze vraag te beantwoorden was allereerst kennis 
nodig over de Hongaarse Opstand en de Praagse Lente, deze kon je terugvinden in de 
blokken 3 en 4 van de uitleg Koude Oorlog. Vervolgens had je inzicht nodig om te 
bedenken dat het doel van het schrijven van de bron was om niet net als in Hongarije 
neergeslagen te worden in Praag.

1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Door gebruik te maken van de algemene 
vaardigheid tekstverklaren kon je in de bron vinden welk argument gebruikt wordt om 
de Praagse Lente te onderscheiden van de Hongaarse Opstand. 

24 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: De aanzet tot de Praagse Lente en de redenen waarom 
deze precies plaatsvond, zijn niet behandeld tijdens de cursus, omdat zij als grotebakstof 
worden beschouwd. 

2 II Welke stof kon je gebruiken? De afloop van de Praagse Lente kan je terugvinden in het 
vierde blok van de uitleg Koude Oorlog. Door deze afloop (A) te verbinden met het 
bestaande vijandbeeld ten opzichte van de Sovjet Unie (B) kon je deze vraag oplossen. 
De stap redeneren uit het stappenplan examenvraag kon je hier dus goed gebruiken. Het 
verband was hier een vergelijking, dit kon je zien aan het signaalwoord 'paste bij'.

25 2 III Welke stappen moest je zetten? Voor deze vraag had je diepgaand inzicht nodig in de 
symbolische betekenis van de prent, het stappenplan vragen met prenten kon je hierbij 
als handvat gebruiken. Het onderwerp van de prent (stap I) kon je in de vraag zelf 
vinden. Voor de beeldelementen kon je de bril van de demonstrant gebruiken (stap II). 
Dit kon je vervolgens koppelen aan de de mening van de maker, die het protest als 
eenzijdig / alleen tegen de VS gericht afbeeldt.

26 4 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moest je gebruik 
maken van de kenmerkende aspecten van de Moderne Tijd (A), deze aspecten zijn 
opgenomen in de verschillende blokken van de uitleg Koude Oorlog. Door deze 
kenmerkende aspecten te koppelen aan de genoemde gebeurtenissen (B) kon je het 
verband aantonen. Je kon hier dus gebruik maken van stap II van het stappenplan 
examenvraag, het redeneren. Het verband hier was een vergelijking, te zien aan de 
woorden 'past bij'.

73
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I 4 5%
II 60 82%
III 7 10%
IV 2 3%

73 100%

Dit gold voor: 97% van de vragen (namelijk categorie I, II en III).

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.

Verdeling Per Categorie

In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden?

6 van 6


