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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak geschiedenis havo, tweede tijdvak (2019).  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 vak gerelateerde) 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 uit de cursus kon je gebruiken? Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je de kernwoorden die in de verschillende 

gebeurtenissen terugkwamen, markeren en op volgorde zetten. De volgende kernwoorden die in de vraag terugkwamen, zijn behandeld in 
onze aantekeningen en verwezen naar periodes die tijdens de cursus zijn behandeld: 'multiculturele samenleving', 'Duitse bezetting', 'bloeitijd 
Republiek', 'Renaissance', 'opkomend feminisme', 'verlichtingsfilosoof'.  

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in verschillende aantekeningen (bijvoorbeeld die van de 16e eeuw) het 
christendom besproken. Daarnaast kon je door gebruik te maken van je algemene kennis bedenken dat het zich bekommeren om mensen die 
het slecht hebben, hoort bij de christelijke leer. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je de achtergrond van De las Casas, namelijk dat 
hij een christelijke geestelijke was (A), koppelen aan zijn opvatting (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan 
Examenvraag.  

3 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 'Republiek' de politieke situatie in de Nederlanden 
besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je allereerst de boodschap uit de gegeven boektitel halen. Vervolgens moest je deze 
boodschap (A) koppelen aan de politieke situatie (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.  

4 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok 'Repbliek' de politiek van Filips II en Karel V 
besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je hun politieke doel in de Nederlanden in je eigen woorden omschrijven.  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1b van het blok 'Republiek' de reactie van de adel na 1565 
besproken, namelijk het smeekschrift. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze reactie (A) koppelen aan het politieke doel van 
Filips II (B), om zo uit te leggen waarom dit doel hierdoor niet werd bereikt. Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan 
Examenvraag.   

5 
  

2 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Tekstverklaren. Door middel van tekstverklaren kon je uit de bron halen op welke 
manieren de Calvinisten hun geloof verspreidden. 

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1b van het blok 'Republiek' de situatie in de Nederlanden in het jaar 
1566 besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze situatie (A) koppelen aan het openlijk uitoefenen van het geloof van de 
Calvinisten dat wordt omschreven in de bron (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.   

6 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 2 van het blok 'Republiek' de gebeurtenissen in de jaren 1579 en 
1588 besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze gebeurtenissen in je eigen woorden omschrijven. Er was geen verdere 
redenering vereist.  
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7 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 1 en 2 van het blok 'Republiek' de gebeurtenissen Val van 
Antwerpen, Beeldenstorm, Plakkaat van Verlatinghe en machtsovername van radicale Calvinisten in het zuiden besproken. Ook zijn in deze 
blokken de gevolgen van deze gebeurtenissen behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze gevolgen koppelen aan de 
gebeurtenissen. Hiervoor moest je je kennis uit de aantekening van dit blok reproduceren. 

8 3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 'Republiek' de houding in de Nederlanden tegenover 
Filips II besproken. Daarnaast is besproken hoe deze houding bij het plakkaat van Verlatinghe veranderde. Om deze vraag juist te 
beantwoorden, moest je je kennis over de houding aan het begin van de opstand (A) koppelen aan de bron (B) om zo het verschil te vinden. 
Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. Daarna moest je de inhoud van het Plakkaat van Verlatinghe in je 
eigen woorden omschrijven.  

9 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 4 van het blok 'Republiek' de verschillende kenmerken van de 
bloeitijd van de Republiek besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je twee van deze kenmerken (A) koppelen aan de bron 
(B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.   

1 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Om deze vraag juist te beantwoorden, had je je logisch redeneervermogen nodig 
om te bedenken dat het stadsbestuur door het ophangen van dit schilderij wilde laten zien dat zij verantwoordelijk waren voor de bloei van 
Dordrecht.  

10 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok 'Overzicht 16e-18e eeuw' de verschillende idealen van de 
Verlichting besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze idealen (A) koppelen aan de bron (B). Dit kon je doen aan de 
hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.   

3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11 3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok '19e eeuw' de verschillende kenmerkende aspecten van de 19e 
eeuw besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze kenmerkende aspecten (A) koppelen aan de verschillende gegevens (B). 
Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.   

12 2 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Algemeen redeneervermogen en tekstverklaren. Door middel van algemeen 
redeneervermogen en tekstverklaren kon je bedenken dat het acute probleem van de vrouwen de arbeidswet was en dat hun achterliggende 
probleem was dat ze te weinig betaald kregen. Beide zaken zijn terug te vinden in de gegevens.   

13 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok '19e eeuw' het modern imperialisme besproken. Om deze vraag 
juist te beantwoorden, moest je dit begrip (A) koppelen aan de bron (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan 
Examenvraag.   

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Overzicht 1945-heden' het kenmerkend aspect 'vormen van verzet 
tegen het West-Europees imperialisme' behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je de zorgen die geuit worden in de bron (A) 
koppelen aan dit kenmerkend aspect (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.   
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14 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je de kernwoorden die in de verschillende 
gebeurtenissen terugkwamen, markeren en op volgorde zetten. De volgende kernwoorden die in de vraag terugkwamen, zijn behandeld in 
onze aantekeningen en verwezen naar periodes die tijdens de cursus zijn behandeld: 'beginnende industrialisatie', 'beginjaren van de 
NSDAP/nazi's', 'DDR', 'jongerenculturen', 'Eerste Wereldoorlog', 'genocide op de Joden'. 

15 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok 'Duitsland' de Weltpolitik behandeld. Om deze 
vraag juist te beantwoorden, moest je gebruik maken van het stappenplan 'Vragen met Prenten' dat tijdens de cursus is behandeld. Zo kon je 
elementen uit de afbeelding kiezen en interpreteren, om zo de mening van de maker te bepalen over deze Weltpolitik.  

1 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Met algemeen logisch redeneervermogen kon je bedenken waarom een klok een 
geschikt propagandamiddel is.  

16 4 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 1 van het blok 'Duitsland' de Weltpolitik en de Vlootwet 
besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je gegeven 1 (A1) en gegeven 2 (A2) bij de vraag, koppelen aan de Weltpolitik (B1) 
en de Vlootwet (B2). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.   

17 3 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Tekstverklaren, algemene kennis en algemeen redeneervermogen. Door middel van 
tekstverklaren kon je de mening van de journalist over het belang van oorlogsjournalistiek uit de bron halen. Door middel van je algemene 
kennis over de functie van generaal kon je bedenken waarom een generaal minder blij zou zijn met oorlogsjournalistiek.  

18 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 'Duitsland' de kritiek op de Weimarrepubliek 
behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze kritiek (A) koppelen aan de bron (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II 
van het Stappenplan Examenvraag.   

19 4 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 2 en 3 van het blok 'Duitsland' de uitgangspunten van de 
NSDAP behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze uitgangspunten (A) koppelen aan de bron (B). Dit kon je doen aan 
de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.   

20 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 3b van het blok 'Duitsland' de appeasementpolitiek besproken. Om 
deze vraag juist te beantwoorden, moest je dit begrip in je eigen woorden omschrijven. 

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je het stappenplan 'Vragen met Prenten' gebruiken 
om zo de mening van de maker over de appeasementpolitiek te bepalen. 

21 2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 3a van het blok 'Duitsland' besproken wat een totalitaire staat is. 
Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je dit begrip (A) koppelen aan de omschreven situatie (B). Dit kon je doen aan de hand van stap 
II van het Stappenplan Examenvraag.   

22 3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in blok 2a van het blok 'Koude Oorlog' de Trumandoctrine en het 
Marshallplan behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je allereerste de Trumandoctrine in je eigen woorden omschrijven. 
Vervolgens moest je deze Trumandoctrine (A) koppelen aan het Marshallplan (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het 
Stappenplan Examenvraag.   



 
 

5 
 

23 
  

2 I Welke algemene kennis & vaardigheden kon je gebruiken? Algemene kennis en logisch redeneervermogen. Door middel van je algemene 
kennis over eenzijdigheid en je algemeen redeneervermogen kon je beargumenteren waarom deze bron maar één kant van het verhaal belicht. 
Eventueel kon je hiervoor ook de uitleg 'Bronnen Beoordelen' gebruiken die tijdens de Herkansingscursus is behandeld (en in het 
avondprogramma is besproken tijdens de Examencursus). In deze aantekening komt het begrip 'bijbedoelingen' terug.  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Koude Oorlog' de politieke situatie rond 1953 behandeld. Om 
deze vraag juist te beantwoorden, moest je de eenzijdigheid van de bron (A) koppelen aan deze politieke situatie (B). Dit kon je doen aan de 
hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.   

24 
  

2 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 4 van het blok 'Koude Oorlog' de gebeurtenissen in 1968, 
namelijk de Praagse Lente, besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je de situatie in de bron (A) koppelen aan het optreden 
van de Sovjet-Unie tijdens de Praagse Lente (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.  

2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je aan de hand van je antwoord op de eerste deelvraag 
beargumenteren welke boodschap de schrijver van de bron hier wilde overdragen aan de Sovjet-Unie. Hiervoor was het belangrijk dat je 
bedacht wat de positie was van deze schrijver. Daarnaast had je algemeen inzicht en redeneervermogen nodig om deze boodschap te 
bedenken. De vaardigheid tekstverklaren was nodig om hem uit de bron te halen. Dit waren de extra stappen bij deze opgave. 

25 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 4 van het blok 'Koude Oorlog' de veranderende houding van de 
Verenigde Staten in de Koude Oorlog behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze veranderende houding (A) koppelen 
aan de omschreven protesten in Nederland (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.   

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok 'Overzicht 1945-heden' de veranderingsprocessen in de 
Nederlandse samenleving vanaf de jaren 60 besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze veranderingen (A) koppelen aan 
de omschreven protesten in Nederland (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.    

26 
  

1 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 4 van het blok 'Koude Oorlog' de politiek van Gorbatsjov 
behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je deze politiek in je eigen woorden omschrijven.  

3 II Welke stof uit de cursus kon je gebruiken? Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je gebruik maken van het stappenplan 'Vragen met 
Prenten'. Op deze manier kon je elementen uit de prent selecteren en hun figuurlijke betekenis bepalen, om zo de mening van de maker over 
de politiek van Gorbatsjov (onderwerp) te bepalen. 

  72   
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I 11 15%
II 59 82%
III 2 3%
IV 0 0%

72 100%
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Bijlage 1: Toelichting categorieën  

Categorie I: Algemene (niet vak gerelateerde) 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 grotebakstof 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.  


