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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak geschiedenis vwo, 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: 'Spartakus-opstand', 'nazi's', 'Napoleons', 'Wilhelm II', 
'Romeinse', 'Congres van Wenen'/'Franse Revolutionairen'. 

2 
  

2 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag op te kunnen lossen moest je 
allereerst kenmerken van de beslissing door middel van tekstverklaren uit de bron 
halen. Vervolgens moest je deze kenmerken (A) in verband brengen met het 
bevorderen van de Atheense democratie (B). De democratie is behandeld in 
subblok 2 van het blok 'Prehistorie & Oudheid'. 

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn de kenmerkende aspecten van 
de Oudheid behandeld in subblok 2 van het blok 'Prehistorie & Oudheid'. Om deze 
vraag op te lossen moest je één van deze kenmerkende aspecten (A) koppelen aan 
de geschetste situatie boven de vraag (B). Het verband hier was een vergelijking 
volgens stap II van het stappenplan 'Examenvraag'.  

3 
  

4 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 1 van het blok 
'Middeleeuwen' de systemen van het hofstelsel (A1) en het feodale stelsel (A2) 
behandeld. Om deze vraag op te lossen moest je elk van deze systemen koppelen 
aan de situatie die in de tekst boven de vraag wordt geschetst (B). Het verband voor 
deze twee redeneringen was een ontwikkeling, volgens stap II van het stappenplan 
'Examenvraag'.  

5 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok 'Middeleeuwen' de 
begrippen stedelijke burgerij (subblok 2) en feodalisme (subblok 1) besproken. Je 
moest elk van deze begrippen (A) bij deze vraag, koppelen aan de bron (B). Het 
verband hier was een vergelijking, volgens stap II van het stappenplan 
'Examenvraag'. 

4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de cursus is in het blok '16e eeuw de 
reformatie' behandeld. Deze kennis had je in deze vraag nodig om goede 
argumenten te bedenken. Echter was in deze vraag een extra stap nodig, je moest 
namelijk zelf bedenken wat de contrareformatie precies inhield (een reactie van de 
katholieke kerk op de reformatie) en moest met behulp van je eigen inzicht 
beredeneren waarom katholieke historici dit geen goede term zouden vinden. Op 
een vergelijkbare manier moest je beredeneren waarom ze 'katholieke reformatie' 
juist wel een goede term vonden. Het stappenplan kon je hier wel helpen: je moest 
beide termen (A) vergelijken met het standpunt van katholieke historici (B), waarbij 
je bij de eerste deelvraag een verschil en bij de tweede een overeenkomst moest 
vinden. 
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8 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is de periode rond het jaar 1567 in 
subblok 1b van het blok 'Republiek' behandeld. Zo kon je dus weten wat er rond dit 
jaar allemaal speelde. Vervolgens moest je deze kennis (A) koppelen aan het zweren 
van de eed van trouw door de edelen in de Nederlanden (B). Het verband was een 
ontwikkeling, volgens stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

9 4 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is de aanpak 'Bronnen beoordelen' 
behandeld. Aangezien het hier ging om de betrouwbaarheid van de bronnen, moest 
je de argumenten voor betrouwbaarheid gebruiken uit de tabel in de aantekening. 
Uiteindelijk had je twee van deze argumenten nodig om van beide bronnen aan te 
tonen waarom zij juist niet betrouwbaar zijn en om aan te tonen waarom de ene 
bron toch betrouwbaarder is dan de andere.  

10 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 
'Republiek' de bijzondere positie van Holland en Zeeland behandeld. Er is 
besproken dat zij als eerste van alle gewesten Willem van Oranje gingen steunen in 
de opstand. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moest je dit gegeven (A) 
koppelen aan de verhoging van de belastingen (B). Het verband was een 
ontwikkeling volgens stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

1 III Welke stappen moest je zetten? Om deze vraag op te kunnen lossen waren enkele 
extra stappen vereist: je moest allereerst weten naar welke vrijheid de gewesten 
streefden, dit is terug te vinden in de subblokken 1 en 2 van het blok 'Republiek'. 
Vervolgens moest je zelf bedenken, dit is de extra stap die hier nodig is, welke 
'vrijheid' door het instellen van de belastingen juist werd opgegeven om de 
uitspraak, die figuurlijk is bedoeld, te duiden. 

11 
  
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is de situatie in de Republiek 
behandeld na het Plakkaat van Verlatinge, namelijk dat de Nederlanden op zoek 
gingen naar een nieuw staatshoofd (subblok 2 'Republiek'). Deze kennis hoefde je 
hier enkel te omschrijven om het punt voor deze vraag te verdienen. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is de latere bestuursvorm van de 
Republiek besproken en de latere kritiek hierop in subblok 3 van het blok 
'Republiek'. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moest je deze kennis uit de 
aantekening (A) koppelen aan de bron (B). Het verband was een vergelijking 
volgens stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is het politiek-militaire conflict 
tijdens het Twaalfjarig Bestand behandeld in subblok 3 van het blok 'Verlichting'. Je 
kennis over dit begrip (A), moest je vervolgens koppelen aan de bron (B). Het 
verband was hier een vergelijking, volgens stap II van het stappenplan 
'Examenvraag'. 

12 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in de blokken '16e eeuw' en 
'Republiek' de kenmerkende aspecten van de 16e en 17e eeuw behandeld. Om deze 
vraag goed te beantwoorden moest je deze kenmerkende aspecten (A) koppelen aan 
de bron (B). Het verband was hier een vergelijking, volgens Stap II van het 
stappenplan 'Examenvraag'.  

13 2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Om deze vraag goed te beantwoorden 
heb je geen feitelijke historische kennis nodig. Door goed te lezen (tekstverklaren) 
en logisch na te denken (redeneren) kon je hier tot het juiste antwoord komen. De 
kennis dat Nederland een tolerant land was tijdens de Gouden Eeuw (subblok 4 van 
het blok 'Republiek') kon je hier helpen, maar deze kennis was niet noodzakelijk. 

14 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is de politieke situatie rondom de 
jaren 1781 (vóór de Franse Revolutie) en 1792 (ná de Franse Revolutie) behandeld. 
De kennis over de situatie in deze twee jaren (A) had je nodig om elk van de 
gegevens in de vraag (B) te verklaren. Het verband was hier steeds een ontwikkeling 
volgens stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 



 
 

4 
 

15 
  

2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is de bestuursvorm van de 
Republiek behandeld in subblok 4 van het blok 'Republiek'. Om deze vraag juist te 
beantwoorden moest je deze kennis (A) vergelijken met de beschrijving in de bron 
om zo het verschil te vinden. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Om een verklaring te vinden voor de verkeerde 
weergave moest je kennis hebben van de tijd waarin de bron is geschreven. De 
kenmerken van de Verlichting zijn tijdens de cursus behandeld in subblok 2 van het 
blok 'Verlichting'. Deze kennis (A) moest je vervolgens koppelen aan de idealisering 
in de bron (B). Het verband is een vergelijking volgens stap II van het stappenplan 
'Examenvraag'. 
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1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok '19e eeuw' de 
Belgische Opstand behandeld. Aan de hand van deze kennis kon je het beleid van 
Nederland richting België vóór 1830 (A) en het beleid na 1830 (B) met elkaar 
vergelijken om zo een verschil te vinden.  

2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok '19e eeuw' de politieke 
situatie van dat moment (in 1848) (A) behandeld. Om deze vraag te beantwoorden 
moest je dit koppelen aan de verandering in houding die je hebt genoemd in de 
eerste deelvraag (B). Het verband was een ontwikkeling, volgens stap II van het 
stappenplan 'Examenvraag'.  

17 
  
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is de democratisering tijdens de 
negentiende eeuw behandeld in het blok '19e eeuw'.  Om deze vraag te 
beantwoorden moest je de omschreven grondwetswijziging (A) koppelen aan deze 
democratisering (B). Het verband was een ontwikkeling volgens stap II van het 
stappenplan 'Examenvraag'. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok '19e eeuw' de positie 
van vrouwen in het kiesrecht behandeld. Om deze vraag te beantwoorden hoefde je 
enkel hun positie te noemen om aan te tonen dat er sprake was van continuïteit, 
namelijk dat vrouwen geen inspraak hadden in het bestuur.  

1 III Welke stappen moest je zetten? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden was 
een extra stap en wat inzicht vereist. Allereerst moest je kennis hebben over de 
positie van de vrouw in deze periode. Deze achtergrondkennis is terug te vinden in 
het blok '19e eeuw'. De extra stap was hier dat je zelf moest bedenken wat het 
opnemen van een nadrukkelijke bepaling in de grondwet die vrouwen van kiesrecht 
uitsloot zei over hoe er over vrouwen werd nagedacht.  

18 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok '19e eeuw' het 
Frankfurter Parlement (A1) behandeld, eveneens is in subblok 1 van het blok 
'Duitsland' de Frans-Duitse Oorlog behandeld (A2). Om deze vraag op te lossen 
moest je beide gegevens koppelen aan de uitspraak van Bismarck in de bron (B). 
Het verband was een vergelijking volgens stap II van het stappenplan 
'Examenvraag'. 

19 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.  

20 3 III Welke stappen moest je zetten? Deze vraag kon je oplossen met het stappenplan 
'Vragen met Prenten' dat tijdens de cursus is behandeld. Het onderwerp van de 
prent (stap I) was hier 'een gevaarlijke ontwikkeling in de Duitse politiek'. De eerste 
extra stap was dat je zelf moest ontdekken welke ontwikkeling hier bedoeld werd. 
Door goed naar de bron te kijken kon je bedenken dat het ging om de aanloop naar 
de Oorlog, subblok 1 van blok 'Duitsland'. Daarnaast moest je de figuurlijke 
betekenis van de elementen (stap II en III van het stappenplan) achterhalen. 
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21 3 II Welke stof kon je gebruiken? De kennis die je voor deze vraag nodig hebt is 
behandeld tijdens de cursus in subblok 2 van 'Duitsland' (gegeven 1, 1933), subblok 
3b van 'Duitsland' (gegeven 2, 1938) en in subblok 2 van de 'Koude Oorlog' 
(gegeven 3, 1950). Aan de hand van deze gegevens (A) kon je steeds beredeneren 
waarom Heartfield emigreerde (B). Het verband was een ontwikkeling.  

22 
  

2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn de verschillende kenmerken van 
het naziregime behandeld in subblok 3 van het blok 'Duitsland'. Deze 
achtergrondkennis kon je gebruiken om deze vraag te beantwoorden. Daarnaast 
moest je vooral tekstverklaren: je moest een mogelijk motief voor het binnenvallen 
van de SU uit de bron halen (A) en vervolgens beredeneren waarom het 
binnenvallen van de SU een gevolg was van dit motief (B). Het verband was hier 
een vergelijking. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Tijdens de cursus is niet specifiek behandeld dat 
de nazi's radicaal anticommunistische waren, omdat dit tot de grote-bak-stof 
behoort.   

23 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok 
'Duitsland' het karakter van de moderne oorlogsvoering, namelijk een totale oorlog, 
besproken. Aan de hand van de definitie van dit begrip (A) moest je vervolgens 
verklaren waarom onderzoek werd gedaan naar de publieke opinie (B). Het verband 
was een ontwikkeling, volgens stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

24 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 1 van het blok 
'Koude Oorlog' de internationale verhoudingen net na de Tweede Wereldoorlog 
besproken, namelijk het opkomen van de Koude Oorlog. Deze kennis (A) moest je 
vervolgens koppelen aan de naamswijziging van de straat in Berlijn (B). Het 
verband was een ontwikkeling volgens stap II van het stappenplan 'Examenvraag'.  

25 
  

3 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de cursus is het stappenplan 'Vragen met 
Prenten' behandeld. Dit stappenplan kon je gebruiken om deze vraag op te lossen. 
Het onderwerp van de prent was 'de verhouding op dat moment tussen de Sovjet-
Unie en Joegoslavië' (stap I). De extra stap zat hem bij deze opgave in het 
achterhalen van de figuurlijke betekenissen in de afbeelding, hiervoor was enig 
inzicht en interpretatievermogen noodzakelijk. Alle benodigde kennis over de relatie 
tussen de SU en de Oostbloklanden is terug te vinden in subblok 2a van het blok 
'Koude Oorlog. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is de verhouding tussen de SU en de 
Oostbloklanden besproken in subblok 2a van het blok 'Koude Oorlog'. In dit blok 
is ook de reden voor deze verhoudingen besproken (namelijk invloed houden in de 
invloedssfeer). Om het punt te halen bij deze vraag hoefde je deze reden enkel in 
eigen woorden te omschrijven. 

26 2 II Welke stof kon je gebruiken? In subblok 1 van het blok 'Koude Oorlog' zijn zowel 
de Marshallhulp (A) als de NAVO (B) besproken. Om deze vraag te beantwoorden 
moest je de Marshallhulp en de NAVO met elkaar in verband brengen, het verband 
was hier een vergelijking volgens stap II van het stappenplan 'Examenvraag'. 

27 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok 'Koude 
Oorlog' SALT I besproken. Om deze vraag correct te beantwoorden hoefde je 
enkel een omschrijving te geven van wat er in de aantekening over SALT I is 
opgenomen. 

2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag goed te beantwoorden moest je 
allereerst uit de bron een zorg van de Nederlandse regering halen die veroorzaakt 
werd door SALT I (A). Vervolgens moest je deze zorg koppelen aan de Koude 
Oorlog (B). Alle kennis over deze periode is terug te vinden in het blok 'Koude 
Oorlog'. Het verband was een vergelijking volgens stap II van het stappenplan 
'Examenvraag'. 
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I 2 3% 

  II 55 79% 
  III 12 17% 
  IV 1 1% 
  

  70 100% 
  

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

Dit gold voor: 99% van de vragen (namelijk categorie I, II en III). 

 

  

28 2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de cursus zijn de kenmerken van de 
naoorlogse periode behandeld in het blok 'Overzicht 1945-Heden'. Hier werd ook 
ingegaan op de technologische ontwikkeling (zoals televisies) en de toenemende 
westerse welvaart. Met behulp van deze kennis kon je bedenken dat de televisie als 
aandachtstrekker wel goed past bij de jaren zestig, maar minder bij de jaren 
zeventig. De extra stap was hier dat je zelf moest beseffen dat het erg bijzonder was 
om een televisie te hebben in de jaren zestig.  

29 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'.  

  70   
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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.  


