
Stappenplan voor het beantwoorden van examenvragen: 
 
 
Stap 1 Wat is de vraag? 
 

 Ga na welke vraag je moet beantwoorden. Wat wil de maker van de vraag precies van je 
weten? 

 Controleer of er een bron is. Is dit een tekst- of een beeldbron? Wie heeft de bron 
geschreven of gemaakt, en vanuit welk perspectief? 

 Check het werkwoord. Dit werkwoord geeft aan wat je moet doen. Leg uit, toon aan, 
ondersteun, beargumenteer, noem, licht toe, verklaar.  

 
 
Stap 2 Check de deelvragen 
 

 Hoeveel scorepunten kun je behalen? Ieder scorepunt is een deelvraag. Als je 4 punten 
kunt halen, moet je 4 dingen doen. 

 Formuleer de deelvraag per scorepunt. Wat moet je doen voor ieder punt? 
 
 
Stap 3 Beantwoord de deelvragen 
 

 Geef je antwoord per deelvraag.  
 
 
Stap 4 Formuleer volgens een vaste structuur je antwoord 
 

Je begint met het herhalen van de vraag in eigen woorden (als dit niet lukt, dan begrijp je 
de vraag niet goed genoeg). 
 
Je beantwoordt de deelvragen één voor één. Maak gebruik van opsommingstekens 
(bolletjes, streepjes, sterretjes) per scorepunt. Zo weet je zeker dat je geen punten mist. 
 
Sluit af met een conclusie (Dus: “…”). Zo check je voor jezelf of je de vraag wel echt 
beantwoord hebt. 

 
 
Stap 5 Laatste check 
 

 Geen scorepunten overgeslagen? Klinkt je antwoord logisch? Vaste structuur gevolgd? 
 
 
Nog een paar andere tips: 
 

 In de titel en toelichting van de bron staan vaak belangrijke aanwijzingen voor het antwoord. 
 Als je naar een bron moet verwijzen, doe je dat als volgt: “Uit de bron blijkt dat…”. 
 Ga na met wat voor soort bron je te maken hebt (primair, secundair, geschreven, ongeschreven, 

direct, indirect, overheid, privé). 
 Spotprenten zijn een vak apart. Daarvoor je krijg je een apart stappenplan. 
 Let op de volgende structuurbegrippen: 

o Verandering en continuïteit 
o Oorzaak en gevolg 
o Bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit 
o Standplaats- en tijdgebondenheid 
o Kenmerkende aspecten. 



Oorzaak en gevolg 

Gevolgen
Er zijn verschillende soorten gevolgen:

1. Bedoelde en onbedoelde gevolgen.
Voorbeeld 1: De Holocaust is een bedoeld gevolg van het beleid van Hitler.
Voorbeeld 2: Het ontstaan van de Lutherse kerk is een onbedoeld gevolg van
het optreden van Maarten Luther.

2. Belangrijke en minder belangrijke gevolgen.
Voorbeeld 1: Minder belangrijk is dat mede als gevolg van gebeurtenissen in
de Tweede Wereldoorlog de PvdA werd opgericht.
Voorbeeld 2: Belangrijker is dat mede als gevolg van gebeurtenissen in de
Tweede Wereldoorlog de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie de machtigste
landen werden.

3. Korte-termijn (direct optredende) gevolgen en lange-termijn gevolgen.
Voorbeeld 1: De dood van Hitler is een korte-termijn gevolg van de Duitse
nederlaag in de Tweede Wereldoorlog.
Voorbeeld 2: De deling van Duitsland is meer een lange-termijn gevolg van de
Duitse nederlaag in de Tweede Wereldoorlog.

4. Gevolgen op politiek, cultureel, economisch, sociaal,
sociaaleconomisch en sociaal- cultureel gebied.
Voorbeeld 1: De oprichting van de Verenigde Naties is een politiek-bestuurlijk
gevolg van de Tweede Wereldoorlog.
Voorbeeld 2: De dollar als standaardmunt is mede een gevolg op economisch
gebied van de Tweede Wereldoorlog.

Oorzaken 

We onderscheiden verschillende soorten oorzaken:

1. Dieperliggende (structurele/indirecte) oorzaken en directe (incidentele)
oorzaken. De meest directe oorzaak (“druppel die de emmer doet
overlopen”) is de aanleiding. Voorbeeld 1: De moord op Frans Ferdinand is
de directe oorzaak (de aanleiding). Voorbeeld 2: De strijd om de macht in
Afrika is een dieperliggende oorzaak.

2. Oorzaken op politiek, cultureel, economisch, sociaal,
sociaaleconomisch en sociaal-cultureel gebied.
Voorbeeld 1: De vorming van bondgenootschappen is een oorzaak op
politiek-bestuurlijk gebied.
Voorbeeld 2: De strijd om de macht in Afrika is een oorzaak op
sociaaleconomisch gebied.
Voorbeeld 3: Het opkomende nationalisme is een oorzaak op cultureel-
mentaal gebied.



Continuïteit en verandering

Continuïteit 
Continuïteit wil zeggen dat er niet of nauwelijks sprake is van verandering in een 
bepaalde periode. Iets verloopt continu, oftewel, gaat op de zelfde manier door.    

Verandering  
Het tegenovergestelde van continuïteit is verandering. 

• Tempo
Een verandering kan snel en plotseling plaatsvinden (revolutie) of langzaam en
geleidelijk (evolutie).  Als een geleidelijke verandering wel grote
maatschappelijke gevolgen heeft spreken we soms toch over een revolutie
(Industriële Revolutie).

• Gebied
Naast de snelheid van veranderingen moet je ook kunnen bepalen op welk
gebied de verandering optreedt. Dat kan op sociaal / politiek / economisch en
cultureel gebied zijn, of een combinatie daarvan.

• Intensiteit / duur
In de laatste plaats moet je kunnen bepalen of wie te maken heeft gehad met
die verandering (schaal); een groep mensen, een provincie, een volk, een land
of wellicht een heel continent.

Examenvragen 
Geef bij een vraag naar een verandering zowel aan hoe het eerst was als hoe het 
geworden is. Je antwoord bestaat dus altijd uit TWEE onderdelen.



Beoordelen van bronnen  
(bruikbaarheid / representativiteit/ betrouwbaarheid)

Bij het doen van historisch onderzoek is het van groot belang om de informatie 
uit de bronnen te kunnen beoordelen. Bevatten de bronnen voldoende en 
juiste informatie? Daarvoor moet je zowel kijken naar de inhoud van de bron 
als naar het type bron.

Bij het beoordelen van de inhoud van de bron gaat het om vragen als:

• wat voor (historische) feiten / meningen / interpretaties bevat de bron?
• wat voor informatie bevat de bron juist niet (terwijl die wellicht

verwacht mocht worden)?

Bij het beoordelen van het soort bron gaat het om vragen als: 

• onder welke omstandigheden is de bron tot stand
gekomen?

• wie is de auteur (tijd- en plaatsgebondenheid)?
• wat wil de maker bereiken / wat is zijn of haar

doel?
• voor welk publiek is de bron bedoeld?

Bij het beoordelen van het type (soort) bron let je op de bruikbaarheid van de 
bron.  Bruikbaarheid is een term die we gebruiken voor twee verschillende 
vaardigheden samen. Voor bruikbaarheid kijken we namelijk naar zowel 
betrouwbaarheid als representativiteit. 

De betrouwbaarheid  van een bron beoordelen 

Stel bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van een bron de volgende vragen:

(1) Op welke manier was de maker direct betrokken bij wat hij beschrijft? (plaats /
tijd) Personen die zelf betrokken waren zijn in beginsel betrouwbaar dan verhalen
van mensen die vertellen wat zij van anderen hebben gehoord. Maar ook personen
die zelf betrokken waren kunnen zich vergissen. Zij geven vaak ook informatie door
die zij niet met eigen ogen hebben gezien of gehoord. En vaak hebben ze niet alles
kunnen zien.

(2) Wanneer werden de bevindingen opgeschreven: hoe kort of lang na het
gebeurde? (tijd) Herinneringen vervagen in de loop van de tijd. Sommige dingen
herinnert men zich langer en beter dan andere, waardoor vertekening van de
werkelijkheid kan ontstaan. Ook kunnen ze -vaak onbedoeld - vermengd worden met
wat men van anderen heeft gehoord. Wat lang na het gebeurde is opgeschreven,
heeft men dat alleen op grond van zijn herinneringen gedaan? Of had iemand
bijvoorbeeld aantekeningen? Wanneer heeft hij het meegemaakt? Wellicht was de
auteur toen nog erg jong?

(3) Met welke bedoeling(en) is de bron gemaakt? Houd in dit verband rekening met
vragen als: (doel)



(a) Was het zijn bedoeling zo objectief mogelijk het gebeurde te verslaan? Of had hij
andere bedoelingen? Zo ja, welke?
(b) Had hij er belang bij de werkelijkheid te verdraaien? Zo ja, welk?
(c) Heeft hij misschien omwille van een goed verhaal hier en daar iets overdreven?

(4) In hoeverre wordt de juistheid van de informatie beïnvloed door de gebondenheid
aan tijd en plaats van de maker?(omgeving) Hou hierbij rekening met vragen als:

(a) In welke opzichten is de maker onvermijdelijk beïnvloed door aspecten
van zijn gebondenheid aan tijd en plaats als geloof, ideologie, cultuur,
natie?
(b) Toont hij zich bewust van zijn gebondenheid aan tijd en plaats?

(5) In hoeverre is de maker beïnvloed door omstandigheden waarin hij op dat
moment verkeerde? (omgeving) Houdt in dit verband rekening met vragen als:
(a) Heeft hij misschien bepaalde zaken verzwegen, om anderen of zichzelf te
beschermen of om anderen niet te kwetsen?

(b) Was hij misschien genoodzaakt de werkelijkheid anders voor te stellen onder
druk van anderen?

(6) Als hij gegevens aan anderen ontleende: hoe betrouwbaar zijn die als bron?
(afkomst) In een boek kan de schrijver zowel over gebeurtenissen schrijven die hij
zelf heeft meegemaakt als over wat hij van anderen gehoord heeft.

(7) De informatie die iemand zich herinnert (of denkt zich te herinneren!) is mogelijk
controleerbaar aan de hand van andere bronnen, zoals brieven en/of foto’s.

De representativiteit van een bron beoordelen

Houd bij het beoordelen van de representativiteit van een bron rekening met het 
volgende: 

- Een bron is meestal door één persoon of enkele personen vervaardigd, maar geldt
vaak voor mensen. Het is daarom belangrijk dat men de representativiteit van een
bron kan bepalen: voor hoeveel mensen geldt de inhoud van de bron? De informatie
in een bron betreft bijvoorbeeld soms de gehele bevolking van een land, soms een
deel van de bevolking, soms een kleine groep, soms één of enkele mensen.

- Stel voor het beoordelen van de representativiteit van een bron de volgende vragen:

(1) Voor hoeveel mensen, voor welke situatie(s) gelden de gegevens die zijn
geselecteerd?

(2) Zijn de gegevens misschien representatief voor een groter aantal
mensen dan waarover in de bron wordt gesproken?



Gebondenheid aan tijd en plaats / interpretatie

Gebondenheid aan plaats en tijd (standplaatsgebondenheid)
De volgende factoren hebben invloed op het doen en denken van mensen: 

* persoonlijke omstandigheden, zoals
- leeftijd (jongere mensen kijken vaak anders tegen dingen aan dan ouderen);
- geslacht (vrouwen kijken anders aan tegen het feminisme dan mannen);
- godsdienst of levensbeschouwing;
- opvoeding;
- opleiding;
- persoonlijke ervaringen.

* sociale positie

- heerser of onderdaan;
- rijk of arm;
- autochtoon of allochtoon
- werknemer of werkgever (een werknemer beschrijft een staking anders
dan een werkgever)'.

* historische situatie, zoals
- de staat of het volk waarbij je hoort (Joden kijken anders aan tegen de

Palestijnse Staat dan Palestijnen);
- economische crisis
- soort samenleving (standenmaatschappij)'.

Denken over het verleden
De manier waarop mensen naar het verleden kijken verandert door de tijd en kan per 
groep/individu verschillen. Daarbij zal iemand die vanuit een latere tijd op iets 
terugkijkt een historische ontwikkeling vaak anders interpreteren dan een tijdgenoot 
van de ontwikkeling die de afloop niet kent. 



Analyse van vraag en geven van antwoord 

Geef hiervoor een argument/ hiervoor een verklaring 
Noem hiervan x voorbeelden 
Leg dit uit /met een voorbeeld uit de bron 
Licht dit toe /met een voorbeeld uit de bron 
Ondersteun de uitspraak/bewering met behulp van de 
bron 
Beredeneer dit verband 
Toon dit aan  

De vetgedrukte woorden noemen we “doe”-woorden. Daarmee wordt aangegeven 
wat je moet doen. 

- Let op de genoemde begrippen. Herhaal belangrijke begrippen, personen en
gebeurtenissen in je antwoord.
- Let op jaartallen of periode die genoemd wordt (Het antwoord moet passen bij
de genoemde periode / jaartallen)
- Let op gebied dat genoemd wordt
- Let op indeling in politieke / economische / culturele / …  factoren
- Let op het aantal onderdelen van de vraag. Op hoeveel zaken moet je antwoord
geven?
- Let op hoeveel voorbeelden / redenen gevraagd worden.

Factoren 
Bij geschiedenis wordt onderscheid gemaakt tussen factoren op sociaal, 
economisch, cultureel(-mentaal) en politiek (-bestuurlijk) gebied. Daarnaast kunnen 
deze begrippen gecombineerd worden, denk daarbij aan sociaal-culturele en 
sociaaleconomische factoren. 

Sociaal Alles wat te maken heeft met de indeling van de 
samenleving in bepaalde groepen
Voorbeelden: positie van arbeiders, positie van adel

Economisch Alles wat te maken heeft met de productie, consumptie 
en distributie van goederen en diensten in een 
samenleving Voorbeelden: afname van de handel, 
overgang naar industrie

Cultureel (-mentaal) Alles wat te maken heeft met het denken en doen van 
mensen en de manier waarop mensen met elkaar omgaan.
Voorbeelden: invloed christendom, verandering in 
bouwkunst

Politiek (-bestuurlijk) Alles wat met het besturen van een gebied te maken 
heeft Voorbeelden: verandering machtsverhoudingen 

Sociaal-cultureel 
Alles wat te maken heeft met denken en doen van een 
specifieke groep mensen.
Voorbeelden: jongerencultuur in de jaren ‘60

Sociaaleconomisch Alles wat te maken heeft met de relatie tussen (groepen) 
mensen en economische veranderingen
Voorbeelden: werkeloosheid, honger



Soorten vragen 

Leg uit- vragen 
Bij leg uit - vragen moet je een redenering met 2 stappen geven. Als je 
slechts 1 stap opschrijft is er geen sprake van een uitleg en is het antwoord 
dus fout. 
Tips:
- zorg ervoor dat alle begrippen uit de vraag ook in het antwoord voorkomen
- zorg ervoor dat je uitlegt wat die begrippen met elkaar te maken hebben

Toepassingsvragen met bronnen

Een bron is meer dan alleen de afbeelding of de tekst. Op een (school)examen bestaat een 
bron uit:

- het bijschrift (vaak boven de bron)
- de tekst/afbeelding
- de toelichting (met vertaling van de zinnen en eventueel aanvullende 
uitleg)

Maak bij een vraag met een bron altijd duidelijk dat je de bron gebruikt! (ik 
lees / ik zie in de bron é). 

Als gevraagd wordt om iets uit de vraag te koppelen aan een bron moet ook 
een conclusie getrokken worden. 
Ik weet é 
Ik lees / ik zie in de bron é  

Toepassingsvragen met spotprenten

- Staat er een jaartal bij de cartoon?
- Welke personen (of dieren) zie je? Wat of wie stellen ze voor?  Soms herken je 
mensen (zoals Hitler, Stalin of Kennedy), soms symbolen zoals een leeuw (als 
teken voor Nederland), een beer (voor Rusland) of een draak (voor China).
- Welke voorwerpen zie je? Wat stellen ze voor? Soms zijn delen van een prent 
symbolisch bedoeld (donkere lucht = dreiging, treurwilg = droefheid, duif = 
vredesduif, schedel = dood).
- Wat doen de personen? 

- Bepaal de mening van de tekenaar 
- Zijn dingen heel overdreven / heel positief / heel negatief afgebeeld?
- Hoe is de titel / het onderschrift bedoeld?

Maak bij een vraag met een bron altijd duidelijk dat je de bron gebruikt! (ik 
lees / ik zie in de bron …). 

Als gevraagd wordt om iets uit de vraag te koppelen aan een bron moet ook 
een conclusie getrokken worden. 
Ik weet … 
Ik lees / ik zie in de bron …  




