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Let op: Bij het invoeren van de Wolfscores: Indien een leerling geen antwoord heeft ingevuld. Noteer je een N en geen 0! 

Algemene opmerkingen t.a.v. Examen VWO geschiedenis 2018 tijdvak 1 [dinsdag 22 mei 2018] 

Lengte Te lang. Weinig leerlingen op tijd klaar. Bewerkelijk en bij enkele vragen: veel handelingen voor weinig 
punten.  

Niveau Over het algemeen goed: Afwisseling tussen “makkelijke” en “pittige” vragen. Wat opvalt is de 
taligheid van het examen. De vraag was soms moeilijk te herleiden. Hier hebben leerlingen ook veel 
tijd mee verloren.  

Spreiding Gevoel van onevenwichtige verdeling: Veel Republiek en Duitsland (ook gekoppeld aan KO). Echter 
het correspondeert met de inhoud van de syllabus. 

Formulering vragen Aan de complexe kant op taalkundig gebied. Verhouding tussen aantal te behalen punten en de 
antwoordelementen ongelijk en onduidelijk. Grote verscheidenheid tussen: “Geef aan”, “Toon aan”, 
“Noem”. Hier raken leerlingen van in de war.  

Geschiktheid bronnen Op zich prima/leuke bronnen.  

Gebruik van de bronnen Veel nieuwe bronnen/onderwerpen (positieve constatering) 
Meer beeldbronnen gewenst; zeer talig bronnenboekje (ook dat kost tijd). 

Corrigeerbaarheid Door complexiteit in verhouding tussen puntentelling en antwoordelementen is corrigeren soms lastig. 
Correctiemodel is gevoelsmatig star: vaak ‘de kern van een antwoord’ i.p.v. ‘een voorbeeld van een 
goed antwoord is…’  
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Opmerkingen per vraag 

 

Nr & 

score 

Wat is het probleem? 

Redactie vraag/ redactie cv/ broninterpretatie/ 

correctieprobleem? 

Oplossing probleem/ correctieadvies  Aanvullende antwoordmogelijkheden  

1/2    

2/2 KA bestaat uit drie onderdelen: bestuur, 

burgerschap en wetenschap. Mogen deze alle 

drie gebruikt worden?  

 

Splitsing mag ook zijn: burgerschap en 

politiek, mits er gebruik gemaakt wordt 

van verschillende argumenten.  

 

3/2 Lid 1: Moet “keizer” genoemd worden?  

[ 

CV: ‘uit het antwoord moet blijken dat’: 

geeft ruimte. 

Lid 1: Wat de keizer doet is niet representatief 

voor gewone Romeinen. 

4/4  Het is een alles of niets vraag.   

 

CV volgen voor wat betreft het hoofdstuk 

waarvoor meer / het hoofdstuk waarvoor  

minder bruibare info is. 

 

CV: ‘bijvoorbeeld’ geeft aan dat  meer 

voorbeelden mogelijk zijn. 

5/2 2e antwoordelement is nauwelijks een 

verklaring  

 Lid 1:  Aantonen dat het een voorbeeld van 

centralisatie is. 

Lid 2: - Leenmannen krijgen minder macht / adel 

wordt omzeild, want aangestelde functionarissen 

(lees ambtenaren) nemen het werk over. 

- Meer centrale sturing mogelijk, want 

vorst benoemt functionarissen 

6/2 Bevorderen is een breed begrip. Hierdoor 

algemenere antwoorden dan CV, zoals 

nieuwsgierigheid.  

Er moet een historisch correcte 

oorzaak/gevolg relatie gemaakt worden, 

waarbij het gevolg: overzeese expansie 

moet zijn. 

Lid 1: meer geld om reizen te financieren. 

Lid 2: - wetenschappelijke theorieën toetsen.  

- Nieuwe wetenschappelijke belangstelling leidt 

tot nieuwsgierigheid; dit bevordert expansie  

7/2    



8/4 Tegenstrijdigheid in CV. Lid 3 hebben leerlingen 

niet. I.p.v. een andere nadruk, is lid 3 een 

bevestiging van lid 1. 

Taaltechnisch lastige vraag. 

Zie aanvulling op het CV van Cito / CvTE  

9/3 CV: 

Lid 2: Enkel noemen KA afdoende voor één 

punt? 

Lid 2: Zijn andere KA’s mogelijk? 

Lid 2: Kenmerkend aspect enkel noemen 

is een onvolkomen antwoord (1 pt) 

Geen andere passende KA’s uit 19e eeuw 

10/3 Hoe is lid 1 te beantwoorden zonder bron?  

Met bron is het wel te herleiden. Waar in 

syllabus? 

Veel leerlingen geven aan dat beschrijving 

gekleurd is, maar niet hoe deze is gekleurd.  

‘Zonder bron’ wordt gebruikt, omdat het 

antwoord niet  (letterlijk) in de bron staat. 

 

CV: Lid 2/3 als één geheel beoordelen voor 2 pt  

11/3 Veel handelingen voor één punt. Er gaat veel 

tijd mee verloren.  

‘In haar tijd’:  past in twee tijdvakken. Is KA 

‘Verlichting’ dan ook mogelijk? 

 

Steeds moet koppeling met  

‘wetenschappelijke revolutie’  mogelijk 

zijn.  

Correctie volgens CV, alleen dan kan er 

rekening mee gehouden worden in N-

term. 

KA Verlichting kan, indien in de uitleg van de lln 

past bij de volledige omschrijving van dit KA en in 

verband kan worden gebracht met de bron en de 

wetenschappelijke revolutie.  

12/4 Leerlingen citeren voor antwoord op lid 3 in de 

bron (laatste regel) 

 

Bron citeren (r. 5/6; r. 7/8) 

kan bij lid 3 of lid 4 tot een goed 

antwoord leiden 

Lid 1: tweede fase/tweede revolutie goedkeuren 

(zie syllabus blz 26). 

Lid 3: - Individu ondergeschikt maken aan het 

welzijn van het hele volk. 

- Citaten over revolutionaire regering zijn 

correct (regel 5/6 + regel 7/8). 

13/2 Vraag gaat over inspiratie. CV gaat over 

legitimering. 

Stapelvraag met 12 (m.n. 12.3) 

 

R. legitimeerde zijn handelingen, S en H 

deden dit ook. R kan hen daarbij hebben 

geïnspireerd.  

CV volgen.  

Enkel wanneer een redenering met behulp van 

de bron wordt gekoppeld aan een overeenkomst 

tussen de regimes kunnen 2 scorepunten worden 

toegekend.  



 

14/3 CV:  Kan ‘socialisme’ als stroming? 

CV:  Mag ‘Restauratie’ ook worden 

omschreven?  

 

‘Restauratie’ kan als periode ook worden 

omschreven  

Lid 1: socialisme is niet correct (te vroeg). 

Lid 3: omschrijving van de tijdgeest v.d. 

Restauratie: Periode van de conservatieve 

monarchieën / terugkeer naar periode vóór 

Franse Revolutie /  

15/2    

16/4 Klopt de (positieve) interpretatie van deze bron 

wel? 

Leerlingen redeneren verder door dan strikt 

noodzakelijk.  

 

Als leerlingen consistent door redeneren 

bij Lid 1+2 en de kern van de boodschap 

van de prent: machtsevenwicht proberen 

te behouden (zonder dat duidelijk is of dit 

gaat lukken), kunnen punten gegeven 

worden. 

Clausule onderaan: dient om te 

voorkomen dat enkel beeldelementen 

noemen tot punten leidt. 

 

17/4 Lid 1: Zijn alle elementen uit CV terug te vinden 

in de bron? 

Lid 2: Is motivatie voor Goebbels niet gewoon 

stemmen werven?  

CV volgen. Lid 1: Argumenten moeten 

gaan over activeren van anti-

democratische acties of gevoelens 

 

Lid 2:   - Er wordt een ideologische antwoord 

verwacht. (Goebbels moet zich verantwoorden 

voor deelname aan democratie). Belonen met 2 pt. 

- Gaat het antwoord alleen over stemmen 

werven/aanhang vergroten: 1 pt.  

18/1    

19/2   

 

Antw. moeten gaan over perfecte mensen 

/ perfecte samenleving  

Er mag ook verwezen worden naar gezonde 

Ariërs / raszuiverheid.  

20/3 LL-en volgen niet keurig de uitsplitsing die CV 

aanbrengt.  

Is het relevant wie de kunstenaar is?  

Vraag gaat over rol van kunstenaars in het 

algemeen in een totalitair systeem. Er 

hoeft niet te worden ingegaan op 

specifieke kunstenaar, maar het kan wel.  

 

Totalitair karakter van het regime moet blijken 

uit het antwoord.  

De tweedeling die het CV aanbrengt hoeft niet.  

1e en 2e bolletje CV kunnen ook als één geheel 

worden beoordeeld  



 

 

 

21/2 Dubbele ontkenning leidt tot problemen.  CV volgen  

22/4 Er wordt gevraagd naar ontwikkelingen. CV 

geeft KA’s.  

Het is niet duidelijk wie de soldaat is.  

 

Er staat noem twee politieke 

ontwikkelingen, dus verwijzing naar de 

bron is niet nodig. 

Lid 1:  

- Verzet tegen westers-imperialisme. 

- Verspreiding communisme (in Z-O-Azië). 

23/2 Over welk Oosten gaat het hier? 

 

Vanuit Stalin geredeneerd: Dus moet Azië 

zijn. 

Lid 1: SU had nu ook een atoombom. 

Lid 2: Trumandoctrine/Containmentpolitiek 

24/3 Is de muur noemen essentieel voor het 

beantwoorden van Lid 2?   

Lid 2: De kern is: repressie / ideale beeld 

laten zien. 

Lid 1: stemmen met de voeten. 

Lid 2: Weglopen geeft een negatief beeld van het 

communisme, past niet bij communistische 

heilstaat (1p). Repressie/Muur voor 2 punten.   

25/2 Klopt de interpretatie van deze bron wel? Er staat: Een interpretatie, dus per 

definitie discutabel. Gaat niet om of deze 

juist is.  

CV volgen 

 

26/2 Leerlingen beargumenteren vaak enkel glasnost 
(tijdgebrek?) 

CV volgen  

27/2 CV mag je één KA in tweeën hakken?  Ja. Zie vakspecifieke regels 3.2 (blz. 4). 

Verder CV volgen.  

 

 


