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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak geschiedenis havo, tweede tijdvak 

(2017). In dit examenverslag proberen we een 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 vragen 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 van 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 het stappenplan 'Examenvraag'. De volgende 
kernwoorden verwijzen naar de periodes uit de aantekeningen die je tijdens de 
cursus hebt gekregen: 'Conferentie van Berlijn', 'Val Romeinse Rijk', 'pas-ontdekte 
Amerika', 'Jezus', 'Franse Revolutie', 'Stalin'. 

2 
  
  

2 4 II Welke stof kon je gebruiken? In subbblok 1 van het blok 'Prehistorie & Oudheid' 
zijn de kenmerken van de stedelijke landbouwsamenleving (waar staatsvorming 
begon) (A) behandeld. Deze kenmerken moest je hier vervolgens koppelen aan de 
bron (B). Het verband was een vergelijking, volgens stap II van het stappenplan 
'Examenvraag'. Op deze manier kon je de verschillende kenmerken in de bron 
terugvinden. 
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1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 2 van het blok 
'Prehistorie & Oudheid' de verschillende kenmerkende aspecten van de Oudheid (A) 
behandeld. Deze kenmerkende aspecten moest je vervolgens koppelen aan het 
verhaaltje boven de vraag (B). Het verband was hier een vergelijking, volgens stap II 
van het stappenplan 'Examenvraag', te zien aan het signaalwoord 'past bij'. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok 'Overzicht 16e-18e 
eeuw' de kenmerkende aspecten van de zeventiende eeuw (A) behandeld. Eén van 
deze kenmerkende aspecten moest je koppelen aan het gegeven dat er onderzoek 
naar het altaar dat in de tekst genoemd wordt, werd gedaan (B). Het verband hier 
was een vergelijking, volgens stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 
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4 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 2 van het blok 
'Middeleeuwen' de verschillende conflicten die tijdens deze periode gaande waren, 
besproken. Aan de hand van deze achtergrondinformatie kon je beredeneren wat de 
boodschap van zowel de paus (deelvraag 1) als Stephen (deelvraag 2) moest zijn.  

5 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 
'Middeleeuwen' de opkomst van de stedelijke burgerij behandeld, met de 
bijbehorende kenmerken (A). Deze kenmerken moest je vervolgens uit de bron 
halen (B). Het verband hier was een vergelijking, volgens stap II van het stappenplan 
'Examenvraag' te zien aan de signaalwoorden 'past bij'. 
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6 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is zijn het blok '16e eeuw' de 
kenmerkende aspecten van de 16e eeuw (A) behandeld. Om deze vraag goed te 
kunnen beantwoorden moest je één van deze aspecten koppelen aan elk van de drie 
gegevens (B). Het verband was hier een vergelijking volgens stap II van het 
stappenplan 'Examenvraag'. 

7 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is het antwoord op deze vraag 
letterlijk behandeld: in subblok 2 van het blok '16e eeuw' zijn de kritiekpunten van 
Luther op de kerk en de reactie van Karel V terug te vinden. Het opschrijven van 
één van deze kritiekpunten en de visie van Karel V daarop was voldoende om deze 
vraag goed te beantwoorden. 
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8 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag goed te beantwoorden moest je eerst 
bedenken waarom Alva het verwoesten van steden (zoals in de bron) als strategie 
koos. Door middel van je algemene kennis kon je bedenken dat hij andere steden 
wilde afschrikken om zich aan te sluiten bij het verzet. Vervolgens moest je dit 
gegeven (A) vergelijken met het voorbeeld van Leiden (B). Dit voorbeeld is 
behandeld in subblok 2 van het Blok 'Republiek'. 

9 1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 4 van het blok 
'Republiek' de vlucht van migranten uit Antwerpen naar de Nederlanden besproken. 
Hier is ook besproken hoe dit de Nederlandse economie stimuleerde. Om deze 
vraag goed te beantwoorden hoefde je deze kennis enkel op te schrijven, er was geen 
redenering nodig.  

10 4 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 4 van het blok 
'Republiek' de bijzondere staatkundige positie van de Nederlanden (A1) en de bloei 
in cultureel opzicht (A2) van de republiek besproken. Deze twee kenmerken moest 
je vervolgens koppelen aan de gegevens (B). Het verband was hier een vergelijking, 
volgens stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

11 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 4 van het blok 
'Republiek' het begrip moedernegotie (A1) besproken. In subblok 2 van hetzelfde 
blok is de Nederlandse opstand (A2) besproken. Deze twee begrippen moest je 
koppelen aan de vier gegevens uit de vraag (B). Het verband was hier een 
vergelijking, volgens stap II van het stappenplan 'Examenvraag'.  

12 
  
  

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Tijdens de cursus is het feit dat de VOC een 
handelsmonopolie kreeg in Indië niet behandeld, omdat het tot de grote-bak-stof 
behoort. 

1 I benodigde algemene kennis & vaardigheden: Door te tekstverklaren, het opschrijven 
van de algemene strekking van de tekst, kon je op dit vraagonderdeel de volledige 
punten halen. Geschiedeniskennis was hier verder niet nodig. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Om deze vraag goed te beantwoorden moest je het 
antwoord op deelvraag 1 weten, aangezien dit antwoord niet tijdens de cursus is 
behandeld kon je deze vraag niet met op de cursus behandelde kennis 
beantwoorden: hij behoort tot de grote-bak-stof. 

13 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok 'Overzicht 16e-18e 
eeuw' de kenmerkende aspecten van de zeventiende eeuw (A) behandeld. Van deze 
kenmerkende aspecten moest je er drie koppelen aan de drie gegevens boven de 
vraag (B). Het verband was hier een vergelijking volgens stap II van het stappenplan 
'Examenvraag'. 
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14 4 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok '19e eeuw' allerlei 
gevolgen van de industriële revolutie besproken. Om deze vraag te beantwoorden 
moest je allereerst twee van deze gevolgen uit de aantekening noemen. Vervolgens 
moest je deze gevolgen (A) koppelen aan het bevorderen van de democratisering 
(B). Het verband was een ontwikkeling volgens stap II van het stappenplan 
'Examenvraag'.  

15 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn de elementen in elke bewering 
behandeld: de industrialisatie, de sociale kwestie en verschillen tussen arm en rijk 
kwamen allemaal terug in het blok '19e eeuw'. Om deze vraag goed te kunnen 
beantwoorden moest je deze elementen (A) koppelen aan de bron (B). Het verband 
was een vergelijking volgens stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 
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  16 4 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn zowel de benodigde 
kenmerkende aspecten van de negentiende eeuw (in het blok '19e eeuw') als de 
benodigde kenmerkende aspecten van de 20e eeuw (in het blok 'Overzicht 1945-
Heden') behandeld. Om deze vraag goed te beantwoorden moest je een aspect uit 
elke eeuw (A) koppelen aan de tabel in de bron (B). Het verband was hier een 
vergelijking volgens stap II van het stappenplan 'Examenvraag'.  

17 1 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag goed te beantwoorden was alleen 
kennis nodig uit subblok 1 van het blok 'Duitsland', je moest weten wat de Frans-
Duitse Oorlog inhield en wat de gevolgen ervan waren. Deze kennis hoefde je hier 
alleen in eigen woorden op te schrijven.  

18 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in de begrippen 'Slag bij de 
Marne' (subblok 1), 'Rijkscultuurkamer' (subblok 3a), 'Conferentie van München' 
(subblok 3b) en 'de Duitse inval in de SU' (subblok 3b) in het blok 'Duitsland' 
behandeld. De gevolgen van deze begrippen zijn eveneens in de aantekening 
opgenomen. Voor begrip 1, 2 en 3 kon je zo een combinatie maken. Begrip 4 bleef 
over, aangezien de vlootwet veel eerder plaatsvond (subblok 1) moest begrip 4 dus 
wel aan de Wannseeconferentie gekoppeld worden. De Wannseeconferentie is 
besproken in subblok 3a. 

19 
  

2 II Welke stof kon je gebruiken? Met behulp van het stappenplan 'Prenten' kon je deze 
opgave oplossen. Door stap I en II goed te zetten kon je uit de bron halen dat het 
hier om propaganda ging voor de Vlootwet, te zien aan Wilhelm II als grote leider 
van de Duitse vloot.  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijden subblok 1 van het blok 'Duitsland' zijn de 
gevolgen van de politiek van Wilhelm II behandeld. Om deze vraag goed te 
beantwoorden hoefde je enkel één van deze gevolgen te noemen. 

20 4 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok 
'Duitsland' de situatie in de Republiek van Weimar behandeld, hier is ook behandeld 
(op economisch en op politiek vlak) waar de mensen ontevreden over waren. Om de 
eerste twee punten binnen te halen, hoefde je enkel deze twee punten van 
ontevredenheid te noemen. In ditzelfde subblok zijn de drie partijbeloften van de 
NSDAP behandeld. Om de laatste twee punten bij deze vraag te halen, moest je 
twee van deze beloften noemen en koppelen aan de ontevredenheden van de Duitse 
bevolking. 

21 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 3a van het blok 
'Duitsland' de kenmerken van het naziregime (nazificatie) en de rol van moderne 
propaganda besproken. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moest je je 
kennis over deze begrippen (A) koppelen aan de bron (B). Het verband was een 
vergelijking volgens stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

22 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moest 
je de jaartallen van de 4 uitspraken/gebeurtenissen kennen. Deze jaartallen zijn 
besproken in het blok 'Koude Oorlog': subblok 1 (luchtbrug), subblok 3 (Hongaarse 
Opstand, Cubacrisis) en subblok 4 (Gorbatsjov/val van de Muur). Als je het jaartal 
van de gebeurtenis had gevonden, kon je de periode van de genoemde president 
kiezen waarin dit jaartal viel. Op deze manier kon je de juiste koppelingen maken. 

23 4 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de cursus is het stappenplan 'Prenten' 
behandeld. Hiervoor moest je eerst het onderwerp bepalen (de Sovjetleiders die de 
Hongaarse Opstand beëindigen)(stap I), vervolgens twee elementen vinden (stap II) 
en de figuurlijke betekenis ervan verklaren (stap III). Juist deze figuurlijke betekenis 
maakte dat bij deze vraag een extra stap nodig was: je moest de prentelementen 
interpreteren om de mening van de maker te achterhalen. Ook had je 
achtergrondkennis nodig over de Hongaarse Opstand. De benodigde kennis 
hierover is tijdens de cursus behandeld in subblok 3 van het blok 'Koude Oorlog'. 



 
 

5 
 

24 
  

2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 4 van het blok 'Koude 
Oorlog' de Praagse Lente behandeld. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden 
moest je de kennis van de Praagse Lente (A) vergelijken met de bron (B). Aangezien 
je moet aantonen waarom de bron 'eenzijdig' is, moet je op zoek naar verschillen 
tussen jouw kennis en de bron. Op deze manier kon je aan de hand van het schema 
in stap II van het stappenplan 'Examenvraag', deze vraag oplossen. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is het regime van de SU in Oost-
Europa in subblok 2 van het blok 'Koude Oorlog' behandeld. Met deze kennis kon 
je de functie van Gromyko (A) koppelen aan zijn eenzijdige verhandeling over de 
Hongaarse Opstand (B). Het verband was hier een ontwikkeling volgens stap II van 
het stappenplan 'Examenvraag'. 
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1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is de Brezjnevdoctrine behandeld in 
subblok 4 van het blok 'Koude Oorlog'. Om dit punt binnen te halen hoefde je enkel 
een omschrijving te geven van dit begrip. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag goed te beantwoorden moest je het 
verdedigen van de Brezjnevdoctrine (A) koppelen aan de bron (B). Het verband was 
een vergelijking volgens stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

26 3 II Welke stof kon je gebruiken? In subblok 3 van het blok 'Koude Oorlog' is de kennis 
over het SDI-project, waar het hier om gaat, letterlijk behandeld: het SDI-project, de 
angst van de SU en de angst in het Westen zijn in deze aantekening omschreven. 
Om deze drie punten binnen te halen, moest je deze drie punten noemen in je 
antwoord. 

27 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 1 van het blok 
'Overzicht 1945-heden' de kenmerkende aspecten van de tweede helft van de 
twintigste eeuw behandeld. Om deze vraag goed te beantwoorden moest je één van 
deze kenmerkende aspecten (A) koppelen aan de bron (B). Het verband hier was een 
vergelijking volgens stap II van het stappenplan 'Examenvraag'.  

  71   
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I 1 1% 

  II 64 90% 
  III 4 6% 
  IV 2 3% 
  

  71 100% 
  

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

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


