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Beste leerling,  

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

 

 



 
 

2 
 

   v
ra

ag
 

 a
an

ta
l p

un
te

n 

 c
at

eg
or

ie
 v

ra
ag

 

toelichting categorie keuze:  
1 1 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door kernwoorden aan te strepen die eveneens in onze uitleg voorkomen, zoals behandeld in het Stappenplan 

Examenvraag of in het Stappenplan Chronologie (dat tijdens het avondprogramma is behandeld), kon je bepalen waar in de geschiedenis je de 
gebeurtenissen die hier worden genoemd kon plaatsen. De volgende kernwoorden verwijzen naar periodes uit de aantekeningen: (1) 
'Beurskrach', (2) 'Industriële Revolutie', (3) 'VOC-schepen', (4) 'Franse democratische revolutie', (5) 'IJzeren Gordijn', (6) 'Nederlandse 
opstandelingen' en 'Alva'. 
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2 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok '16e eeuw' het veranderende wereldbeeld van de renaissance 
besproken. Om deze vraag goed te beantwoorden moest je het beschikbaar komen van kaarten met daarop het continent Amerika aan een 
groter publiek (A) koppelen aan dit veranderende wereldbeeld (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan 
Examenvraag.  
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1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 2 van het blok '16e eeuw' de ideeën van Luther behandeld die hebben 
bijgedragen aan een scheuring in de kerk. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je deze ideeën en hun gevolgen kort in je eigen 
woorden omschrijven. Dit was dus een kennisvraag, een verdere redenering was niet noodzakelijk. Dit was te zien aan de woorden 'aan te 
geven'. 

2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1a van het blok 'Republiek' het politieke beleid van Karel V behandeld. Tevens is 
in subblok 2 van het blok '16e eeuw' de Rijksdag van Worms besproken. Om deze vraag goed te beantwoorden moest je het organiseren van 
Karel V van de Rijksdag van Worms (A) koppelen aan het bereiken van zijn politieke beleid. Dit kon je doen aan de hand van stap II van het 
Stappenplan Examenvraag. 
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2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 1b van het blok 'Republiek' de beeldenstorm en haar oorzaken behandeld. Om 
deze vraag juist te beantwoorden moest je de gegeven maatregelen van Willem van Oranje (A) koppelen aan deze oorzaken en de 
beeldenstorm zelf (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.  

2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 'Republiek' de geloofsopvatting van Willem van Oranje 
behandeld. Om deze vraag te beantwoorden moest je de gegeven maatregelen van Willem van Oranje (A) koppelen aan deze geloofsopvatting 
(B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.  
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5 2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Tekstverklaren. Uit de tekst boven de bron kon je opmaken dat Leiden op het moment van 
schrijven van de bron belegerd wordt. Door algemene leesvaardigheid kon je er tevens achter komen dat de munten uit de bron gebruikt 
worden om de soldaten te betalen. Met je algemene redeneervermogen kon je vervolgens bedenken dat de munten kennelijk bedoeld waren 
om de soldaten te betalen. 

  2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens subblok 2 van het blok 'Republiek' is de politiek tijdens de Opstand besproken, namelijk het belang van 
het verkrijgen van genoeg steun voor de Opstand. Om deze vraag op te lossen moest je beargumenteren waarom het slaan van deze munten 
(A) bij kon dragen aan dit doel (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.  
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2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 'Republiek' het ontstaan van de Pacificatie van Gent behandeld. 
Om deze vraag op te lossen moest je de omschreven situatie in de bron (A) koppelen aan de oorzaak voor het ontstaan van de Pacificatie van 
Gent (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 'Republiek' het ontstaan van de Pacificatie van Gent behandeld. 
Hierbij is evneeens behandeld wat de directe aanleiding was voor deze samenwerking. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je deze 
directe aanleiding, namelijk het beëindigen van de plunderingen door Spaanse troepen, in je eigen woorden omschrijven. Dit was dus een 
kennisvraag, waarbij geen verdere redenering was vereist. Je kon dit zien aan de woorden 'aan te geven'. 

7 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 3 van het blok 'Republiek' het probleem van de staatsinrichting van de Republiek 
behandeld, namelijk dat alle gewesten het eens moeten zijn met beslissingen. Om deze vraag te beantwoorden moest je deze kennis over de 
staatsinrichting (A) koppelen aan de omschreven situatie (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. 
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1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Tekstverklaren. Je kon door middel van tekstverklaren het antwoord op deze vraag uit de bron 
halen. 

2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het blok 'Overzicht 16e-18e eeuw' het absolutisme behandeld. Om deze vraag te 
beantwoorden moest je de manier van werken aan het hof (het antwoord op de vorige vraag) (A) koppelen aan het absolutisme (B). Dit kon je 
doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.  

9 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok 'Overzicht 16e-18e eeuw' de idealen van de Verlichting besproken. Om deze 
vraag te beantwoorden moest je een van deze idealen (A) koppelen aan de bron (B), om op die manier het verschil te vinden, waardoor de 
bron past bij de kritiek op het ancien régime tijdens de Verlichting. Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan 
Examenvraag. 
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1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1b van het blok 'Republiek' het beleid van de Hertog van Alva behandeld. 
Hierdoor kon je weten wat er bedoeld wordt als iemand met Alva wordt vergeleken, namelijk dat hij bloeddorstig was. Daarnaast kon je 
tevens het optreden van Alva (A) vergelijken met het optreden van Van Daalen tijdens de Atjeh Oorlog (B), om zo te zien dat de 
overeenkomst zijn bloeddorstigheid was. Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. 

2 III Welke stappen moest je zetten? Door je kennis uit de vorige deelvraag te gebruiken, kon je bedenken dat het kamerlid met deze uitspraak zijn 
argument kracht bij wilde zetten. Hiervoor moest je de uitspraak over Alva en je kennis over zijn daden (A) koppelen aan de mogelijke 
politieke doelen van het kamerlid (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. Omdat deze A en B niet 
letterlijk in de bewering terugkwamen, was een extra stap nodig: je moest hier je inzicht gebruiken.  

11 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok 'Duitsland' de Frans-Duitse Oorlog behandeld. Om deze vraag 
juist te beantwoorden moest je een gebeurtenis uit de tweede helft van de negentiende eeuw (de Frans-Duitse Oorlog) (A) koppelen aan de 
speciale aandacht die Bismarck in de bron aan Frankrijk geeft (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. 
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1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok 'Duitsland' de politiek van Bismarck behandeld. Om deze vraag 
juist te beantwoorden moest je deze politiek in je eigen woorden omschrijven. Dit was dus een kennisvraag. Er was geen verdere redenering 
vereist, te zien aan de woorden 'te noemen'. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok 'Duitsland' het verschil tussen de politiek van Bismarck en van 
Wilhelm II besproken. Hieruit volgt de kritiek die op het beleid van Bismarck gegeven werd. Om deze vraag juist te beantwoorden, moest je 
deze kritiek in je eigen woorden omschrijven. Een verdere redenering was niet vereist, te zien aan de woorden 'te noemen'. 

2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok '19e eeuw' de kenmerkende aspecten van de 19e eeuw behandeld. Om deze 
vraag juist te beantwoorden moest je deze kenmerkende aspecten (A) koppelen aan de kritiek die je had verwoord in de vorige deelvraag (B). 
Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. 

13 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok '19e eeuw' de democratisering en de vrouwenemancipatie behandeld. Om deze 
vraag juist te beantwoorden moest je met hulp van de bron het verband uitleggen tussen de democratisering (A) en de vrouwenemancipatie 
(B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. 

14 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door kernwoorden aan te strepen die eveneens in onze uitleg voorkomen, zoals behandeld in het Stappenplan 
Examenvraag of in het Stappenplan Chronologie (dat tijdens het avondprogramma is behandeld), kon je bepalen waar in de geschiedenis je de 
gebeurtenissen die hier worden genoemd kon plaatsen. De volgende kernwoorden verwijzen naar periodes uit de aantekeningen: (1) 'Detente', 
(2) 'Dawes (...) plan', (3) 'Michael Gorbatsjov', (4) 'Marshall (...) hulpprogramma', (5) 'communistische revolutie in Rusland', (6) 
'concentratiekamp'. 
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15 2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok 'Duitsland' de Duitse vlootpolitiek van Wilhelm II behandeld. 
Om deze vraag goed te beantwoorden moest je allereerst bedenken waarom Wilhelm II deze politiek noodzakelijk zou vinden. Vervolgens 
moest je deze opvatting koppelen aan de carnavalswagen die op de foto te zien is. Dit kon je doen aan de hand van het Stappenplan Prenten, 
door in stap II en stap III de juiste beeldelementen de kiezen en interpreteren. Hiervoor had je wel wat extra inzicht nodig, wat deze vraag een 
extra stap geeft. 

16 
  

2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 'Duitsland' de onvrede over de Republiek van Weimar besproken. 
Om deze vraag juist te beantwoorden moest je de oorzaken van deze onvrede (A) koppelen aan de bron (B). Dit kon je doen aan de hand van 
stap II van het Stappenplan Examenvraag. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2 van het blok 'Duitsland' de ondergang van de Republiek van Weimar 
behandeld, namelijk het aan de macht komen van de NSDAP. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je de kritiekpunten uit de bron (A) 
koppelen aan het ontstaan van deze oorzaak (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. 
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2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het Stappenplan Prenten besproken hoe je vragen met prenten kunt beantwoorden. 
Belangrijk was hier om stap II en III goed te zetten, door beeldelementen te selecteren en deze te interpreteren. In dit geval hoefde je het 
onderwerp (stap I) en de mening van de maker (stap III) niet te geven. Het hielp bij deze vraag om je achtergrondkennis bij het onderwerp 
(stap I) te gebruiken. Deze achtergrondkennis over de Rijksdagbrand is behandeld in subblok 2 van het blok 'Duitsland'. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 3a van het blok 'Duitsland' de verandering in de rechtsstaat van Duitsland na de 
Rijksdagbrand behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je deze verandering (A) koppelen aan de mening van Low uit de prent 
(B). DIt kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag.  

18 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 3a van het blok 'Duitsland' de verschillende kenmerken en motieven van de 
nazi's behandeld. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je deze motieven (A) koppelen aan de bron (B). Dit kon je doen aan de hand 
van stap II van het Stappenplan Examenvraag.  

19 2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Algemene interpretatie- en onderzoeksvaardigheden. Door gebruik te maken van deze 
vaardigheden kon je bedenken waarom deze bronnen in dit geval niet bruikbaar zijn. Eventueel kon je hiervoor ook de uitleg 'Bronnen 
Beoordelen' die tijdens het avondprogramma is behandeld gebruiken. Je kon hierbij gebruik maken van de gegeven criteria die een bron wel 
of juist niet bruikbaar maken voor onderzoek. 

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 3 van het blok 'Duitsland' de machtsovername van de nazi's in Duitsland en de 
Conferentie van München behandeld. Daarnaast zijn in het blok 'Koude Oorlog' de Blokkade van Berlijn, de Praagse Lente en het SDI-
project behandeld. Om deze vraag te beantwoorden moest je deze gebeurtenissen en je kennis hierover (A) koppelen aan de vier gegevens bij 
de vraag (B). Je kon dit doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. 
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1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok 'Koude Oorlog' de Conferentie van Potsdam behandeld. Hieruit 
volgde het discussiepunt tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je deze discussie in je 
eigen woorden omschrijven. Dit was dus een kennisvraag, er was geen verdere redenering vereist. Dit kon je zien aan de woorden 'zonder 
bron (...) te noemen'. 

1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Tekstverklaren. Door middel van tekstverklaren kon je uit de bron het tweede discussiepunt 
halen, namelijk dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie beide bezig waren aan een atoombom. 

  2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 1 van het blok 'Koude Oorlog' de oorzaken voor het ontstaan van de Koude 
Oorlog besproken. Om deze vraag juist te beantwoorden moest je de antwoorden op de eerste twee deelvragen, namelijk de discussiepunten 
(A) koppelen aan je kennis over de oorzaken van de Koude Oorlog (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan 
Examenvraag. 
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1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in subblok 3 van het blok 'Koude Oorlog' de oorzaken voor de bouw van de Berlijnse 
Muur en de scheiding tussen DDR en BRD behandeld. Om deze vraag te beantwoorden moest je deze oorzaken in je eigen woorden 
omschrijven. Dit was dus een kennisvraag. Er was geen verdere beredenering nodig, te zien aan het woord 'geef'. 

2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2a van het blok 'Koude Oorlog' besproken hoe de Sovjet-Unie omging met de 
landen in haar invloedssfeer, zoals de DDR. Om deze vraag te beantwoorden moest je het verbod op het gebruik van de term 'Tränenpalast' 
(A) koppelen aan deze kennis over de DDR (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. 

23 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 3 van het blok 'Koude Oorlog' de Cubacrisis behandeld. Hierbij is tevens 
behandeld wat de gevolgen van deze crisis waren voor de Koude Oorlog en wat dit betekende voor de detente. Om deze vraag juist te 
beantwoorden moest je van dit gedeelte uit de aantekening een korte omschrijving geven.  

24 
  

2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 2a van het blok 'Koude Oorlog' besproken was de opstelling was van de Sovjet-
Unie ten opzichte van landen binnen haar invloedssfeer. Om deze vraag te beantwoorden moest je deze opstelling (A) koppelen aan de 
gebeurtenissen in de bron (B). Dit kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. 

2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in subblok 1 van het blok 'Koude Oorlog' besproken dat het communistische regime 
totalitair was en wat het communisme inhield. Daarnaast zijn in subblok 3a van het blok 'Duitsland' de kenmerken van deze totalitaire regimes 
besproken. Om deze vraag te beantwoorden moest je deze kennis (A) koppelen aan de situatie in de bron (B). Dit kon je doen aan de hand 
van stap II van het Stappenplan Examenvraag. 

25 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is in het Stappenplan Prenten besproken hoe je vragen met prenten kunt beantwoorden. 
Allereerst moest je het onderwerp bepalen. Dit onderwerp wordt in de vraag genoemd, namelijk 'de verwachting over de politieke toekomst 
van Oost-Europa'. Vervolgens kon je deze verwachting bepalen aan de hand van de beeldelementen (stap II) en de interpretatie hiervan (stap 
III). Het was handig om hierbij je achtergrondkennis te gebruiken. Deze achtergrondkennis over de Val van de Muur is behandeld in subblok 
4 van het blok 'Koude Oorlog'. 
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26 4 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus zijn in het blok 'Overzicht 1945-heden' de kenmerkende aspecten van de naoorlogse periode 
besproken. Om deze vraag te beantwoorden moest je deze kenmerkende aspecten (A) koppelen aan de gegevens over het badhuis (B). Dit 
kon je doen aan de hand van stap II van het Stappenplan Examenvraag. 

  71   
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I 6 8%
II 61 86%
III 4 6%
IV 0 0%

71 100%

In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden? 
Dit gold voor: 100% van de vragen (namelijk categorie I, II en III). 
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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.  


