
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 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: 'stadsrechten/privileges', 'Atheense 
volksvergadering', 'Romeinse keizer', 'Jan Pieterszoon Coen/Batavia', 
'ontdekkingsreizigers' en 'Islamitische Moren'.

2 2 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Het vinden van de overeenkomst tussen de 
drie in de vraag genoemde maatregelen kon je door middel van tekstverklaren ontdekken. 
Hiervoor had je verder geen historische kennis nodig.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Door redeneren kon je hier het verband leggen. Hiervoor 
moest je kenmerken van de democratie (A) vergelijken met het doel uit de eerste deelvraag 
(B), de aanpak hiervoor kan je vinden in stap II van het stappenplan examenvraag. De 
achtergrondkennis die hiervoor handig was, was het kenmerkend aspect over het 'denken 
over politiek' dat behandeld is in blok 2 van de uitleg Prehistorie & Oudheid. 

3 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Door middel van tekstverklaren kon je hier 
kenmerken van het christendom ontdekken die aantrekkelijk moeten zijn geweest voor 
mensen die een zwaar en arm leven hadden. Door dit te combineren met de algemene 
kennis over slavernij kon je het verband compleet maken.  

4 1 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon hier met behulp van de stap 'redeneren' uit 
stappenplan examenvraag een verband leggen tussen het Romeins Imperialisme (A) en de 
verdraagzaamheid tegenover andersgelovigen. (B) Achtergrondkennis over de Romeinse 
uitbreiding die je hierbij had kunnen gebruiken kan je vinden in blok 2 van de uitleg 
Prehistorie & Oudheid. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Kennis over de houding van christenen ten opzichte van 
de keizer in het Romeinse Rijk wordt als grotebakstof gezien en is dus niet voorgekomen 
tijdens de cursus. 

3 5 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. 

6 4 II Welke stof kon je gebruiken? Ook hier kon je met behulp van de stap 'redeneren' uit het 
stappenplan examenvraag de vraag beantwoorden. Je moest hier eerst een overeenkomst 
zoeken tussen (A) de vroege middeleeuwen en (B) de situatie in de bron en vervolgens een 
verschil ontdekken tussen deze zelfde elementen. Kennis die je hiervoor nodig had kon je 
vinden in blok 1 en 2 van de uitleg Middeleeuwen.

4 7 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 het verhaaltje in de vraag (B) kon 
je het verband doormiddel van redeneren (vergelijking, stap II stappenplan examenvraag) 
aantonen.

2 van 7



8 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Met behulp van de algemene vaardigheid 
tekstverklaren kon je de reden uit de bron halen waarom de edelen in de Nederlanden 
ontevreden waren over het beleid van Filips II.

1 II Welke stof kon je gebruiken? De kennis over de maatschappelijke taak van de edelen in de 
Nederlanden (orde handhaven / besturen) kon je halen uit het blok staatsinrichting dat in 
het blok over de Republiek is behandeld. Daarnaast volgt kennis over de adel ook uit het 
blok Middeleeuwen, hier had je deze kennis dus ook kunnen vinden. 

9 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Om deze vraag te beantwoorden kon je 
gebruik maken van de algemene kennis (Spanje ligt ver weg van Nederland, een grotere 
afstand zorgt voor trage communicatie). Vervolgens had je hiervoor in de bron naar 
bewijs kunnen zoeken (bijvoorbeeld het grote verschil in data van de eerste brief en het 
antwoord van Filips.) 

10 2 II Welke stof kon je gebruiken? Hier kon je wederom gebruik maken van de stap 'redeneren' 
uit het stappenplan examenvraag. Je moest hier op zoek naar een verschil tussen het beleid 
van Filips II (A) en de Inhoud van de bron (B). De precieze aanpak hiervoor kon je 
vinden in stap II van het stappenplan examenvraag: de vergelijking. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je oplossen met behulp van de kennis dat 
Filips II pas in 1581 met het plakkaat van Verlatinghe officiëel werd afgezworen en 
daarvoor gewoon nog koning was. Dit kon je vinden in blok 3 van de uitleg over de 
Republiek der 7 verenigde Nederlanden. 

11 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door te signaleren dat de prent in 1615 was gemaakt, kon je 
weten dat het hier ging om de conflicten die plaatsvonden tijdens het Twaalfjarig Bestand 
(1609-1621). Het gevraagde debat over de buitenlandse politiek is behandeld in blok 4 
(staatsinrichting republiek) van de uitleg Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. 

2 III Welke stappen moest je zetten? De extra stappen zaten hem bij deze vraag vooral in het 
herkennen van de beeldelementen. Je moest hier inzien dat de leeuw voor de Republiek 
stond en het luipaard voor Spanje.  Uit het feit dat het luipaard 'niet te vertrouwen' wordt 
genoemd kon je dan de mening van de maker ontdekken.  Bij het aanpakken van deze 
vraag kon het stappenplan 'vragen met prenten' dat is behandeld tijdens de cursus je 
verder helpen.

12 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je oplossen met kennis over de gematigde 
en radicale verlichting die in het gelijknamige blok in de uitleg 'Verlichting' is behandeld. 
Door de kenmerken van de radicale verlichting (A) te vergelijken met de inhoud van de 
bron (B) kon je het verband (een vergelijking: verschil) aantonen. 

13 4 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de jaartallen kon je zien in welke fase van de Franse 
Revolutie de gebeurtenissen plaatsvonden. Dit kan je vinden in het blokje over deze 
revolutie in de uitleg 'Verlichting'. Door je kennis over deze fases (A) te koppelen aan de 
omschreven gebeurtenissen (B) kon je door middel van redeneren (ontwikkeling) de vraag 
beantwoorden. 

5 14 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 kernwoorden die je hier had kunnen gebruiken waren: 
'Bombardementen/Geallieerden', 'Val van Napoleon', 'Val van de Muur', 'Na de Eerste 
Wereldoorlog', 'Na de troonsafstand van de keizer' en 'de leiders van de DDR'.
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15 2 II Welke stof kon je gebruiken?  De twee doelen van het modern imperialisme zijn tijdens de 
cursus behandeld in het eerste blok van de historische context Duitsland, zo kon je weten 
dat het hier ging om een economisch en een politiek doel.  Vervolgens kon je door het 
redeneerschema te gebruiken deze kenmerken (A) koppelen aan de bron (B), het ging hier 
om een vergelijkend verband (overeenkomst). 

2 III Welke stappen moest je zetten? Hier kon je door redeneren (het ging hier om een 
ontwikkeling) uitleggen waarom onderwijs (A) leidt tot het bereiken van de beide doelen 
van de vorige vraag (B). De tussenstap die je hiervoor nodig had was wat voor gevolgen 
onderwijs heeft voor de lokale bevolking. Dat het hier ging om een ontwikkeling kon je 
ontdekken, doordat er geen directe overeenkomst is tussen onderwijs (A) en de doelen 
van de vorige vraag (B). Je had hier dus een tussenstap nodig om je redenering compleet te 
maken. Daarom is deze vraag in categorie III geplaatst.

1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Door gebruik te maken van de algemene 
vaardigheid tekstverklaren kon je uit de bron halen dat de koning zich zorgen maakt om 
het gebruiken van onderwijs omdat de Javaan / de inlandse bevolking dan minder 
makkelijk te besturen is. 

16 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door te redenenren kon je de politieke stroming van het 
liberalisme (A) koppelen aan de geschetste situatie in de vraag (B). Het verband is een 
vergelijking. Kennis over de politieke stromingen kon je halen uit het blok Moderne Tijd: 
Opkomst Stromingen waar het liberalisme is behandeld. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip 'conservatisme' is niet besproken op de 
examencursus, omdat het tot de grotebakstof behoort. De uitleg die je bij dit begrip moest 
geven is wel behandeld tijdens de cursus, zie de cel hieronder. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? In de aantekening over de restauratie, blok 5 van de uitleg 
'Verlichting', kon je de reden halen waarom vorsten niet van plan waren macht aan 
vertegenwoordigers van het volk te geven. Door te redeneren (stappenplan examenvraag) 
kon je tevens de houding van de vorst in de tekst (A) koppelen aan de theorie over de 
restauratie (B). Het gaat hier om een vergelijkend verband.

17 4 III Welke stappen moest je zetten? Voor deze vraag had je meerdere tussenstappen nodig om 
tot je antwoord te komen. Het stappenplan vragen met prenten, dat is behandeld tijdens 
de cursus, kon je hierbij helpen. Allereerst had je kennis over het beleid van Bismarck en 
Wilhelm II (weltpolitik) en de gevolgen van dit beleid (de Eerste Wereldoorlog en de val 
van het keizzerrijk) nodig (stap I) om te kunnen verklaren waarom de keizer wegvluchtte 
uit Duitsland. Daarna moest je hiervoor bewijs zoeken in de prent (stap II). Uit de titel 
kon je halen dat de maker waarschijnlijk negatief was over Wilhelm II. Vervolgens kon je 
met elementen als de geest van Bismarck uitleggen dat de maker vond dat Wilhelm II er 
door zijn (slechte) beleid zelf voor heeft gezorgd dat hij zijn macht kwijt raakte.

18 4 III Welke stappen moest je zetten? Deze vraag kon je voor beide punten oplossen door te 
redeneren. Het verband was hier een ontwikkeling. Je moest eerst gebeurtenis 1 (A) 
verbinden met gebeurtenis 2 (B) en vervolgens gebeurtenis 2 (A) verbinden met 
gebeurtenis 3 (B). Hiervoor had je een aantal tussenstappen nodig, zo moest je weten 
welke gevolgen de bezetting van het Ruhrgebied moest hebben op de Duitse economie en 
welke gevolgen het Dawesplan precies had voor de regering van Weimar. Omdat deze 
tussenstappen nodig waren om tot een juist antwoord te komen is deze vraag in categorie 
III geplaatst.
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19 2 III Welke stappen moest je zetten? Ook hier kon je gebruik maken van het stappenplan 
vragen met prenten dat tijdens de cursus is behandeld, je had wel een aantal tussenstappen 
nodig. Allereerst had je kennis nodig van het begrip appeasementpolitiek. Dit begrip kan je 
terugvinden in de aantekening van blok 3, Hitler 1933-1945 van de uitleg over Duitsland. 
Daarna kon je in de bron zien dat Hitler de bladmuziek aan het veranderen is, hierdoor 
kon je uiteindelijk ook de mening van de maker over de appeasementpolitiek bepalen (stap 
II en III).

2 II Welke stof kon je gebruiken? Door te redeneren kon je hier het verband leggen tussen (A) 
het congres van Wenen en (B) de situatie in de prent. Het ging hier om een vergelijkend 
verband (verschil). De inhoud en de gevolgen van het congres van Wenen kon je halen uit 
het blok Restauratie, dat is behandeld in de historische context Verlichting. 

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door gebruik te maken van het stappenplan examenvraag en 
met name stap II (redeneren) kon je  hier de inhoud van het verdrag van München (A) 
koppelen aan de (falende) appeasementpolitiek (B). Het verband was hier een vergelijking. 
Informatie over A en B kon je halen uit blok 3 van de historische context Duitsland. 

21 2 II Welke stof kon je gebruiken? Als eerste had je kennis nodig over de belangen van de 
geallieerden en de nazi's, dat op de cursus behandeld is maar ook hoort tot de algemene 
kennis. Vervolgens kon je een argument bedenken, waarom de geallieerden en de nazi's 
beiden propaganda konden maken van de getoonde foto. Dit kon je doen door middel 
van redeneren (stap II, stappenplan examenvraag).

22 2 III Welke stappen moest je zetten? Om tot een goed antwoord te komen moest je een aantal 
stappen zetten. Stappenplan Vragen met Prenten kon je hierbij helpen. Allereerst moest je 
duidelijk maken dat de Derde Weg geen partij zou kiezen, omdat zij noch voor het 
Oosten, noch voor het Westen was, hiervoor was enig inzicht vereist. Vervolgens kon je 
deze visie uit de bron halen. Hiervoor moest je de symbolische betekenis (zie de 
examentip in het stappenplan) van de twee identieke Duitslanden en/of de afbeeldingen 
van Stalin en Truman achterhalen, ook hier moest je een beroep doen op je inzicht. Zo 
kon je zien dat de maker geen partij koos in het conflict.

23 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door gebruik te maken van de stap redeneren uit het 
stappenplan examenvraag (Stap II) kon je hier de inhoud van de bron (A) koppelen aan je 
kennis over het McCarthyisme (B). Het verband was hier een overeenkomst, dit kon je 
herkennen aan het woord 'overeenkomst' in de vraag. Kennis over het McCarthyisme is 
behandeld in blok 1 van de uitleg Koude Oorlog.

24 4 III Welke stappen moest je zetten? Als eerste kon je hier opmerken dat het hier moest gaan 
om de Praagse Lente. Dit kon je zien aan het jaartal 1968 en het feit dat het hier ging om 
ontwikkelingen in Tsjecho-Slowakije. Daarna kon je door te redeneren (een ontwikkeling) 
deze Praagse Lente (A) koppelen aan enerzijds het willen geven van eerherstel (B1) en 
anderzijds het uiteindelijk niet publiceren van het rapport (B1). Hiervoor had je zowel 
kennis nodig over het ontstaan van de Praagse Lente als de afloop ervan, maar ook inzicht 
om het doel van het wel of niet publiceren van het document te bedenken. De benodigde 
kennis kon je vinden in blok 4 van de uitleg Koude Oorlog.
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25 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Om deze vraag te kunnen beantwoorden had je kennis 
en inzicht nodig. Je moest weten hoe de internationale verhoudingen in deze tijd lagen en 
wat de relatie tussen China en de SU was. Dit specifieke stukje kennis is ‘grote bak’ stof.

2 II Welke stof kon je gebruiken? Door te redeneren kon je hier het bezoek van Kissinger (A) 
koppelen aan het einde van de Vietnamoorlog (B), het verband was hier een ontwikkeling. 
De tussenstappen die je verder nodig had kon je vinden in blok 2b van de uitleg Koude 
Oorlog, namelijk dat de VS de Vietnamoorlog uiteindelijk kon beëindigen door middel 
van de driehoeksdiplomatie. 

26 3 II Welke stof kon je gebruiken? Door het kenmerkende aspect (A) te koppelen aan de de 
bron (B) op twee manieren kon je hier met stap II van het stappenplan examenvraag het 
antwoord op de vraag vinden. Het ging hier om een overeenkomst. De stof die je nodig 
had om deze overeenkomst te vinden, kon je halen uit het blok 2b van de uitleg Koude 
Oorlog. 
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I 7 9%
II 44 59%
III 20 27%
IV 3 4%

74 100%

Dit gold voor: 96% 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. 

Verdeling per categorie:

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