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VOORBLAD 

GESCHIEDENIS VOORBEELDEXAMEN  

De volgende hulpmiddelen zijn toegestaan bij het examen: geen 

 

Aantal vragen: 10 meerkeuzevragen en 2 open vragen 

Aantal pagina’s: 3 

Bijlage(n): geen 

 

Beoordeling van het examen 

Meerkeuzevragen: 60 % van het totaalcijfer. 

Open vragen: 40 % van het totaalcijfer. 

 

Instructies 

Dit is een voorbeeldexamen. Wil je meer oefenen of heb je vragen over het examen of de 
lesstof, neem dan contact op met de docent.  

Let op: dit voorbeeldexamen is geen volledig examen! Wil je een volledig examen oefenen, ga 
dan naar hint.hr.nl/toelatingstraject of neem contact op met de docent. 

Succes met het voorbeeldexamen! 
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Meerkeuzevragen 
 
 
1. Erasmus vertaalde de Bijbel uit het: 

A Hebreeuws 
B Latijn 
C Grieks 
D Frans 

 
2. De ontdekkingsreiziger die als eerste rond het zuidelijkste puntje van Afrika wist te 
varen was: 

A Barholomeo Diaz 
B Amerigo Vespucci 
C Willem Barentz 
D Vasco da Gama  

       
3. In 1945 werd de Republiek Indonesië uitgeroepen door: 

A Multatuli 
B Soeharto 
C Gandhi 
D Soekarno 

 
4. De strijd waarmee Nederland zijn koloniën in Indonesië probeerde te behouden 
noemen we: 

A militaire acties 
B KNIL-acties 
C Molukse acties 
D politionele acties 

 
5. Van de raadspensionaris kreeg de VOC:  

A een monopolie op de handel ten oosten van Gibraltar 
B een monopolie op handel ten oosten van kaap de goede hoop 
C een monopolie op handel ten westen van Gibraltar 
D een monopolie op handel ten westen van Kaap de goede hoop 
 

6. De aanleiding voor de Cuba crisis was: 
A de Cubaanse revolutie onder Fidel Castro 
B een Amerikaanse invasie op de Varkensbaai in Cuba 
C een rel rond de Amerikaanse legerbasis Guantánamo op Cuba 
D het plaatsen van raketten op Cuba door de Sovjet-Unie 

 
7. Abolitionisme was: 

A een beweging die voor het afschaffen van de slavernij was 
B een beweging die streefde naar onafhankelijkheid van de Verenigde 

Staten 
C de vorm van politiek die in Frankrijk bedreven werd na de Franse 

Revolutie 
D een idee van Rousseau dat de 'wildheid' van inheemse volkeren 

verheerlijkte 
 
8. De slogan No taxation without representation hoort bij: 

A de Franse Revolutie 
B de verlichting 
C de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd 
D Het Liberalisme 
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9. België werd bij Nederland gevoegd: 
A in 1648 na de Vrede van Munster 
B in 1795 na de terugkeer van de patriotten 
C in 1815 na het Congres van Wenen 
D na 1848 als gevolg van de grondwet van Thorbecke 

 
10. Bij mercantilisme : 

A gaat het om een opleving van de wetenschap 
B grijpt de vorst in op alle vlakken van de samenleving 
C grijpt de overheid in in de economie 
D wordt protestantisme verboden 

 
 
 

 

 
 

Open vragen 

 
11. Noem tenminste twee verlichte denkers en geef aan wat de kernpunten van 

hun denken waren  
 

12. In Nederland is tegenwoordig sprake van een multiculturele samenleving. 
  Beschrijf het ontstaan van de multiculturele samenleving en geef tenminste drie 

oorzaken van immigratie. 

 
 


