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Voorwoord 
 

Beste staatsexamenkandidaat VMBO-TL, 

In mei 2022 beginnen we met de examens.  

Een aantal zaken willen wij nu al onder je aandacht brengen.  

Hierbij ontvang je het examenboekje 2021/2022 met alle informatie betreffende de 

komende examens.  
Ook kun je voor alle vakken informatie terugvinden op Duo.nl -> vakinformatie staatsexamen 

2022 VMBO GL/TL. 

Wij hopen met dit boekje een bijdrage te leveren aan een succesvolle afronding van je VSO-

schoolloopbaan/examenperiode.  

Veel plezier en succes! 

 

Team Spinaker Hoorn. 

Examenlocatie: 

Spinaker Alkmaar. 

Kees Boekestraat 1 

1817MR Alkmaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TL: Wat doe je in welk jaar? 

 
TL 2e leerjaar TL 3e leerjaar TL 4e leerjaar 

Proef profielwerkstuk: 
Over een maatschappelijk 
relevant onderwerp dat past 
bij de beroepswereld 

Profielwerkstuk:  
Over een maatschappelijk relevant 
onderwerp dat past bij de beroepswereld van 
het betreffende profiel. 
afsluiten en examens 
(schriftelijk werkstuk inleveren en 
mondeling: presentatie) 
 

Geschiedenis:** 
3e en 4e jaar boeken kennen 
afsluiten en examens 
(schriftelijk en mondeling) 
 

Nederlands 2F: 
2 boekverslagen inleveren. 
(jeugdboeken) 

Nederlands 2F:  
3 boekverslagen (totaal 5 ingeleverd, 2 
daarvan het 2e leerjaar ingeleverd) 
 

Nederlands 2F: 
3 boekverslagen (totaal 8) 
4 jeugdliteratuur en 4 volwassenenliteratuur 
afsluiten en examens 
(schriftelijk en mondeling) 
 

Engels B1: 
1 boekverslag (proefversie) 

Engels B1:  
- 3 boekverslagen van de verplichte leeslijst  
- 2 artikelen 
- 1 songtekst 
(inclusief lijst gelezen werken) 
- Presentatie met poster. 
2F boeken (A en B) 
afsluiten en examens 
(schriftelijk en mondeling: presentatie en 
gelezen werken) 
 

Economie: ** 
3e en 4e jaar boeken kennen 
afsluiten en examens 
(schriftelijk en mondeling) 
 

 Maatschappijleer gemeenschappelijk:  
- Doorlopen lesboek Thema’s    
Maatschappijleer 
afsluiten en examens 
(schriftelijk en mondeling: casus en alle 
thema’s) 

Wiskunde: ** 
3e en 4e jaar boeken kennen 
afsluiten en examens  
(schriftelijk en mondeling) 
 

 Maatschappijkunde 
Katernen  
Politiek (schriftelijk) 
Criminaliteit (schriftelijk) 
Werk (mondeling) 
Massamedia (mondeling) 
Multiculturele samenleving (mondeling) 
afsluiten en examens 
(schriftelijk en mondeling) 

Biologie ** 
3e en 4e jaar boeken kennen 
afsluiten en examens 
(schriftelijk en mondeling) 

  Aardrijkskunde ** 
3e en 4e jaar boeken 
Afsluiten en examens  
(schriftelijk en mondeling) 

 
**Maatschappijkunde Katernen extra vak   
(of wanneer een leerling denkt te zakken voor economie, wiskunde of geschiedenis 



3 Nederlands Engels Profielwerk-
stuk 
 

Maatschappijleer 
Gemeenschap-
pelijk 
 

Economie Geschiede-
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Biologie Wiskunde Aardrijks-
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Maatschappijkunde 
 

E 
X 
A 
M 
E 
N 
S 
T 
O 
F 
 
V 
M 
B 
O 
- 
T 
L 
 
L 
E 
E 
R 
J 
A 
A 
R  
 
3 

Talent 
 
(TL 2e jaar  
2 boekverslagen af 
en ingeleverd, 
digitaal). 
 
Totaal 5 
boekverslagen  
+ 
 
Boek Roze blz. af 
(Lezen, Schrijven, 
Luisteren en 
gesprekkenvoeren/ 
presentaties).  
 
Toetsen Lezen, 
Luisteren, 
Schrijven en 
gesprekkenvoeren/ 
presenteren met 
voldoende 
afgesloten per 
onderdeel. 
 
Voor rapport 2.  
Voor 1 juli. 

All Right! 
 
3  boekverslagen 
+ Boek A uit en 
toetsen met 
voldoende 
afgesloten. 
Toetsen: Lezen, 
Luisteren, 
Schrijven en 
gesprekken 
voeren  
 
Per Unit op B1 
niveau  toetsen 
gemiddeld 
voldoende  
Voor rapport 1 
Voor kerstvak.  
 
2 artikelen en  
1 songtekst 
1 boekverslag 
(totaal 3) 
Boek B uit en 
toetsen met 
voldoende 
afgesloten. 
 
Voor schriftelijk 
examen 
Presentatie en 
casus oefenen/ 
maken voor 
mondeling 
examen 
Voor 1 juli 

Handleiding 
staatsexamen 
 
(TL 2e jaar  
Proef 
profielwerkstuk en 
ingeleverd). 
 
Eerste versie af   
Voor kerstvakantie 
 
(na nakijken) 2e 
versie af Eind 
januari 
 
Ingeleverd en klaar! 
Vóór 1 maart. 
 
Presentatie 
gemaakt en 
voorbereid 
Na schriftelijke 
examen  
Voor 1 juli. 

Thema’s 
maatschappijleer 
 
Boek Thema’s 
maatschappijleer  uit 
gemiddeld met 
voldoende afgesloten. 
Thema 1 t/m 4 af  
Voor rapport 1 
Voor de kerstvakantie 
 
 
 
Boek Thema’s 
maatschappijleer uit 
gemiddeld met 
voldoende afgesloten. 
Thema 5 t/m 9 af 
En oefenexamens. 
Vóór schriftelijke 
examen, voor 1 mei. 
 
 
Presentatie casus 
voorbereid 
Na schriftelijke 
examen 
Voor 1 juli 
 
 
In leerjaar 3 bepalen 
of de leerling in 
leerjaar 4 
Maatschappijkunde 
gaat volgen. 
 

Economisch 
bekeken 
 
Leerwerkboek 3A 
gemiddeld met een 
voldoende 
afgesloten  
Voor rapport 1 
Voor de 
kerstvakantie. 
 
Leerwerkboek 3B 
gemiddeld met een 
voldoende 
afgesloten   
Voor rapport 2.  
Voor 1 juli. 
 
 

Memo 
 
Boek 3 
gemiddeld met 
een voldoende 
afgesloten 
Voor rapport 1 
Voor de 
kerstvakantie. 
  
 
Boek 3 
gemiddeld met 
een voldoende 
afgesloten 
Voor rapport 2 
Voor 1 juli 
 
 

Biologie voor 
jou 
 
Boek 3A  
gemiddeld 
met een 
voldoende 
afgesloten   
Voor rapport 
1 
Voor de 
kerstvakantie. 
 
Boek 3B  
gemiddeld 
met een 
voldoende 
afgesloten   
Voor rapport 
2 
Voor 1 juli 

Getal en 
ruimte 
 
 
Boek 3 A  
gemiddeld 
met een 
voldoende 
afgesloten op  
Voor rapport 
1 
Voor de 
kerstvakantie. 
 
Boek 3 B  
gemiddeld 
met een 
voldoende 
afgesloten op  
Voor rapport 
2 
Voor 1 juli 

BuiteNLand 
 
Boek hst 1 en 2 ½ 
gemiddeld met 
een voldoende 
afgesloten.  
Voor rapport 1 
Voor de 
kerstvakantie 
 
Boek hst 2 ½ en 
hst 3 gemiddeld 
met een 
voldoende 
afgesloten.  
Voor rapport 2 
Voor 1 juli 

Politiek, criminaliteit, 
werk, massamedia en 
pluriforme samenleving  
 
Extra keuze vak, iedere 
leerling maakt het 
examen in jaar 3. 
 
Katern Politiek en 
Criminaliteit uit en met 
voldoende afgesloten  
voor rapport 1 
Voor de kerstvakantie. 
 
Katern Werk, 
Massamedia, 
Multiculturele 
samenleving uit en met 
voldoende afgesloten 
Voor mondeling examen 
Voor 1 juli 



4 Nederlands 
 

Engels 
 

Profielwerkstuk/ 
maatschappijleer 
 

Economie 
 

Geschiedenis 
 

Biologie 
 

Wiskunde 
 

Aardrijkskunde 
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Op niveau 
 
(In totaal 8 
boekverslagen) 
3 boekverslagen  
Voor rapport 1 
Voor de 
kerstvakantie. 
 
Weekschema volgen 
voor het schriftelijk 
examen 
Voor schriftelijk 
examen. 
 
Toetsen Lezen, 
Luisteren, Schrijven 
en gesprekken 
voeren/ 
presenteren met 
voldoende 
afgesloten per 
onderdeel. 
+ 
Oefenexamens 2x  
Voor (1 juli) voor 
examen 
schriftelijk 

All Right! 
 
Afgerond in leerjaar 3 
 
Helaas gezakt? 
Zie leerjaar 3. 

Schokland Deviant 
 
Afgerond in  
leerjaar 3 
 
Schokland Deviant 
niveau 2 gebruiken als 
voorbereiding en brug 
tussen de 
Maatschappijleer 
methode en 
Maatschappijkunde 
 
Voor (1 mei) 
schriftelijk examen 

Economisch 
bekeken 
 
Leerwerkboek 4A 
gemiddeld met 
een voldoende 
afgesloten op  
voor rapport 1 
Voor de 
kerstvakantie. 
 
Leerwerkboek 4B 
gemiddeld met 
een voldoende 
afgesloten  
Voor 1 mei 
 
Oefenexamens 2x 
voldoende 
Voor (1 mei) 
schriftelijk 
 
Oefenexamenstof 
voldoende 
Voor mondeling 
examen 
Voor 1 juli 
 

Memo 
 
Boek 4 gemiddeld 
met een 
voldoende 
afgesloten. 
 
Oefenexamens 2x 
voldoende 
Voor (1 mei) 
schriftelijk  
 
 
Oefenexamenstof 
voldoende 
Voor mondeling 
examen 
Voor 1 juli 
 

Biologie voor jou 
 
Boek 4A  
gemiddeld met 
een voldoende 
afgesloten op  
voor rapport 1 
Voor de 
kerstvakantie. 
 
Boek 4B  
gemiddeld met 
een voldoende 
afgesloten  
 
Oefenexamen 2x 
voldoende  
Voor (1 mei) 
schriftelijk  
 
Oefenexamenstof 
voldoende 
Voor mondeling 
examen 
Voor 1 juli 
 
 

Getal en ruimte 
 
Boek 4A  
gemiddeld met 
een voldoende 
afgesloten op  
voor rapport 1 
Voor de 
kerstvakantie. 
 
Boek 4B  
gemiddeld met 
een voldoende 
afgesloten op  
Voor 1 juli 
 
Oefenexamen 2x 
voldoende  
Voor (1 mei) 
schriftelijk  
 
Oefenexamenstof 
voldoende 
Voor mondeling 
examen 
Voor 1 juli 
 

BuiteNLand 
 
Boek 4 gemiddeld 
met een voldoende 
afgesloten. 
 
Oefenexamens 2x 
voldoende 
Voor (1 mei) 
schriftelijk  
 
 
Oefenexamenstof 
voldoende 
Voor mondeling 
examen 
Voor 1 juli 
 

TL 2e jaar: ingeleverd: 2 Nederlands boekverslagen, 1 Engels boekverslag, proef profiel werkstuk.



Exameninhoud 

Vak Schriftelijk Mondeling 

Nederlands Tekstverklaren 
Advertentie met vragen naar beeld en 
opmaak 
Schrijfvaardigheid 

20 min voorbereiding van 
aangeleverde tekst, daarover 
worden vragen gesteld 
Leesdossier:  
4 jeugd 
4 volwassen 
Maximaal 1 filmverslag 

Engels Tekstverklaren 
Schrijfvaardigheid (telt mee voor 
mondeling) 

20 min voorbereiding aangeleverde 
tekst, daarover worden vragen in 
het Engels gesteld. 
Presentatie over een onderwerp 
Leesdossier: 
3 boeken 
2 artikelen 
1 songtekst 

Economie Leerwerkboeken leerjaar 3 
Leerwerkboeken leerjaar 4 

Leerwerkboeken leerjaar 3 
Leerwerkboeken leerjaar 4 

Biologie Boeken leerjaar 3 + 4 
 
(en biologiepagina.nl) 

Boeken leerjaar 3 + 4 
 

Wiskunde Boeken leerjaar 4  
(H4 statistiek en kans niet) 

Boeken leerjaar 4  
+ statistiek en kansberekening 

Geschiedenis Boek leerjaar 4 Boek leerjaar 3 + 4 
 

Aardrijkskunde Boek leerjaar 4 Boek leerjaar 3 
 

Maatschappijleer 1 Boek Thema’s Maatschappijleer 
en Schokland LOB. 

Boek Thema’s Maatschappijleer en 
Schokland LOB. 
Hierbij een gesprek over een casus. 

Maatschappijkunde 2 
 

Politiek en Beleid 
Criminaliteit en rechtstaat 

Politiek en Beleid 
Criminaliteit en rechtstaat 
Mens en werk 
Multiculturele samenleving 
Massamedia 
 

Sectorwerkstuk GEEN SCHRIFTELIJK Sectorwerkstuk incl. interview 
Verslag oriëntatie leren + werken 
Posterpresentatie 

TIP: SAMENGEVAT AANSCHAFFEN 

 



Tijdpad leerjaar 3: 

Datum  Actie 

1 november Opgeven examens: rekenen, maatschappijleer, profielwerkstuk en Engels d.m.v. 
aanvraagformulier met kopie identiteitskaart.  
Onderwerp van het (maatschappelijk probleem) profielwerkstuk en bij welk vak 
het werkstuk hoort moet duidelijk zijn. 

1 februari Vóór 1 maart inleveren examenopdrachten: profielwerkstuk, leesdossier Engels 
 

2 februari –  
20 februari 

Controle examendocumenten door Spinaker Hoorn. 

1 maart Documenten naar Alkmaar sturen voor controle 
 

1 april Examendocumenten moeten bij Duo liggen. Voldoet de leerling niet aan de 
eisen, dan wordt deze leerling teruggetrokken vóór 1 april. 
 

1 april Terugtrekken examens d.m.v. terugtrekformulier.  
(Wanneer er geen voldoende is behaald op TL niveau en/of de lesstof niet 
behandeld is, wat af moet zijn.)* 
 

Half mei Posters: Engels en profielwerkstuk maken 
 

Juni/juli  Mondelinge examens in Alkmaar:  
rooster volgt circa 1 a 2 weken voorafgaand aan het mondeling.  
Leerlingen dienen voor eigen vervoer te zorgen.  
(Begeleiding vanuit Spinaker Hoorn aanwezig in Alkmaar) 

 

Exameneisen: 

Toetsresultaten en uitslag JIJ-toets voldoende op TL niveau. We evalueren deze resultaten in 

ieder geval november/ december en mei/juni. Daarna is duidelijk of de leerling in leerjaar 4 

examen kan doen. Methodegebonden toetsen moeten gemiddeld met een voldoende (=  5,5 

+ JIJ-toets Nederlands, Engels en rekenen op vmbo-tl niveau) zijn afgesloten. 

*Met onvoldoendes op je rapport word je besproken in de CvB (commissie van begeleiding) en wordt 

er afgewogen of er een deelname kan zijn aan het examen. Mocht besloten worden dat dit niet het 

geval is, dan word je teruggetrokken voor het examen of voor bepaalde vakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tijdpad leerjaar 4: 

Datum  Actie 

1 november Opgeven examens: rekenen, maatschappijleer, profielwerkstuk en Engels d.m.v. 
aanvraagformulier met kopie identiteitskaart.  
Onderwerp van het (maatschappelijk probleem) profielwerkstuk en bij welk vak het 
werkstuk hoort moet duidelijk zijn. 

1 februari Vóór 1 maart inleveren examenopdrachten: profielwerkstuk, leesdossier Engels 

Februari /maart Opgeven vervolgopleiding 

2 februari –  
20 februari 

Controle examendocumenten door Spinaker Hoorn. 

1 maart Documenten naar Alkmaar sturen voor controle 

1 april Examendocumenten moeten bij Duo liggen. Voldoet de leerling niet aan de eisen, dan 
wordt deze leerling teruggetrokken vóór 1 april. 

1 april Terugtrekken examens d.m.v. terugtrekformulier.  
(Wanneer er geen voldoende is behaald op TL niveau en/of de lesstof niet behandeld 
is, wat af moet zijn.)* 

Na meivakantie Start schriftelijke examens in Alkmaar: Tijdvak 1 
Leerlingen dienen voor eigen vervoer te zorgen 
(Begeleiding vanuit Spinaker Hoorn aanwezig in Alkmaar) 

Eind mei Na het schriftelijk volgende leerlingen les volgens een aangepast rooster.  
Per onderdeel mondeling komen de leerlingen 1 blok per week naar school. 

Juni/ juli Week voor mondeling hebben leerlingen studieverlof en  
kunnen op afspraak naar school komen.  

Juni/ juli  Mondelinge examens in Alkmaar: 
Voorafgaand dienen de mentoren omschrijving examen leerlingen aan te leveren 
(zodat examinatoren kunnen afstemmen op de leerling). 
Rooster volgt circa 1 a 2 weken voorafgaand aan het mondeling. 
Leerlingen dienen voor eigen vervoer te zorgen. 
Gaat leerling voor het volledige diploma, dan dienen originelen van de eerder behaalde 
certificaten meegenomen te worden naar het examen.  
(Begeleiding vanuit Spinaker Hoorn aanwezig in Alkmaar) 

Uitslag Uitslag schriftelijk volgt na het laatste mondeling examen.  
Wanneer een leerling is gezakt, wordt het vervolgtraject besproken:  
5e leerjaar Spinaker, Entree of aanmelden Jongerenloket.  
Is er en herkansing nodig, dan wordt deze direct in Alkmaar aangevraagd:  
1 schriftelijk en 1 mondeling mag worden herkanst.  
Herkansen kan alleen als de leerling voor het volledige diploma gaat. 
Er kunnen alleen vakken worden herkanst waarin de leerling hetzelfde schooljaar 
examen heeft gedaan.   

Herkansing Herkansingen vinden plaats op een centrale locatie en vinden plaats tussen half en eind 
augustus. Deze herkansing wordt door DUO rechtstreeks met de leerlingen en ouders 
gecommuniceerd.  

Uitslag 
herkansingen 

Uitslag herkansingen worden rechtstreeks naar de leerlingen en ouders 
gecommuniceerd. School moet aan de start van het schooljaar achterhalen welke 
leerlingen alsnog d.m.v. een herkansing hun diploma hebben behaald.  

 

Exameneisen:  

Methode gebonden lesstof leerjaar 3 en 4 geheel doorlopen, gemiddeld cijfer van een 5,5.  

JIJ-toets Nederlands, Engels en rekenen op vmbo TL niveau. 



Uitstroomprofielen 
 

 

 

 

 

 

 

VMBO TL Sector Economie (EC) Sector Zorg en Welzijn (ZW) 

   

Vakken gemeenschappelijk deel 
4 Basisvakken 

Nederlands 2F Nederlands 2F 

Engels B1 Engels B1 

Sectorwerkstuk Sectorwerkstuk 

 Maatschappijleer Maatschappijleer 

 

Profielvakken  
2 Verplichte vakken  

Economie Biologie 

Wiskunde Maatschappijkunde 

  Geschiedenis en Staatsinrichting 

  Aardrijkskunde 

 

Vakken keuze deel.  
2 Keuze vakken 

Biologie Economie 

Geschiedenis en Staatsinrichting Wiskunde 

Maatschappijkunde Maatschappijkunde 

 Aardrijkskunde Geschiedenis en staatsinrichting 

  Aardrijskunde 



Belangrijke data 
 
 

Datum Examen 

12 mei t/m 23 mei Schriftelijke examens 

Juli  (datum volgt in juli, 1 á 2 weken voor 
de examens) 

Mondelinge examens 

 

Let op dit is hele rooster is onder voorbehoud gezien Covid-19. 
 

Datum Schriftelijk examen Mondeling examen pas 
bekend in juni 

Do 12 mei  09:00-10.30 Engels schrijfvaardigheid 
13.30-15.30 Biologie 
 

 

Vrij 13 mei 09:00-11.00 Geschiedenis  

Ma 16 mei 09:00-10.30 Rekenen 
13.30-15.30 Nederlands  

 

Di 17 mei 13:30-15:30 Wiskunde   

Wo 18 mei 09:00-11:00 Aardrijkskunde 
13:30-15:30 Engels 

 

Vrij 20 mei 09.00-10:30 Maatschappijleer gem. deel 
13.30-15.30 Economie 

 

Ma 23 mei 9:00-11:00 Maatschappijkunde  

 
Het onderdeel schrijfvaardigheid is bij de talen een verplicht onderdeel voor 
staatsexamenkandidaten. Zij leggen dit onderdeel af naast hun centrale examen voor de 
talen. 
 

ALTIJD EEN HALF UUR VAN TEVOREN AANWEZIG ZIJN BIJ HET SCHRIFTELIJK EXAMEN! 

Meenemen: 

 ID-kaart 

 Pennen, potloden en gum 

 Rekenmachine, geodriehoek, windroos, liniaal, passer (natuurlijk alleen als je dit 

nodig hebt voor je vak) 

 Woordenboeken (Engels-Nederlands en Nederlands-Engels) 

 Wij mogen als school niets aan jullie uitlenen, dus zorg echt voor je eigen materiaal.  

  



Vakinformatie 
Exameneisen VMBO-TL 

Waar kan ik uitgebreide informatie vinden over onderwerpen die aan de orde kunnen 

komen? 

Op de site van DUO http://www.ib-groep.nl/particulieren/ klik je aan: 

staatsexamenkandidaat , dan: vakinformatie vmbo-gl en –tl , vervolgens: maatschappijleer. 

Dat is informatie voor de examens.  

Ook op https://www.examenblad.nl/ staat veel informatie. Klik vmbo tl aan, daarna 

maatschappij- vakken en maatschappijleer. Bij de syllabus staat zeer uitgebreid wat je moet 

kunnen voor het schriftelijk examen.  

Als je boven aan de site van jaartal verandert, zijn ook van dat jaar de oude examens te zien 

en kan je daar dus oefenen. 

Op de site van DUO kan je vakinformatie vinden via http://ib-groep.nl/particulieren/ klik dan 

op staatsexamenkandidaat , dan vakinformatie vmbo-gl en –tl, vervolgens: economie.  

Dat is informatie voor het mondeling en voor het schriftelijk examen.  

Op de site staan ook oude examens waarmee je dus kunt oefenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ib-groep.nl/particulieren/
https://www.examenblad.nl/
http://ib-groep.nl/particulieren/


Profielwerkstuk 

Algemene informatie: 

De kandidaat moet voor een volledig examen vmbo tl/gl een profielwerkstuk inleveren en 

presenteren. Het profielwerkstuk dient te gaan over een maatschappelijk relevant 

onderwerp dat past bij het betreffende profiel.  

Samenstelling van het profielwerkstuk:  

1. het profielwerkstuk moet gemaakt worden in de Nederlandse taal;  

2. titelpagina / voorblad profielwerkstuk, zie bijlage 1;  

3. inhoudsopgave en paginanummering;  

4. inleiding met hoofdvraag en waarom het onderwerp gekozen is;  

5. plan van aanpak en logboek;  

6. beantwoorden van hoofdvraag en deelvragen;  

7. eigen mening/conclusie over wat u er van geleerd hebt;  

8. bronvermelding.  

 

Opmerkingen:  

1. Om technische redenen mag de titel/naam van het werkstuk niet langer zijn dan 60 

tekens, inclusief de spaties.  

2. De uitwerking van de deelvragen dient te bestaan uit minimaal vijf A4-tjes tekst, exclusief 

de illustraties en de bijlagen. De tekst moet getypt worden met lettergrootte 12 en met 

standaard regelafstand.  

3. Het is belangrijk dat u de bronnenlijst volledig invult, bijvoorbeeld: - bij een boek: de 

auteur, de titel, de uitgever en jaar van uitgave; - bij een artikel: de auteur, de titel van het 

artikel, de naam van de krant of het tijdschrift waaruit het artikel afkomstig is en de datum 

van publicatie.  
 

Mondeling examen en presentatie  

Profielwerkstuk  

Tijdens de periode van het mondeling examen dient de kandidaat van het werkstuk een 

posterpresentatie te geven. Op de poster van minimaal A3-formaat (is gelijk aan 2xA4-

formaat) wordt het volgende vermeld:  

- het onderwerp en/of de centrale vraag;  

- een deel van de verzamelde gegevens;  

- de conclusie;  

- eventueel afbeeldingen en/of grafieken.  

Gedurende 8 - 10 minuten wordt met behulp van de poster een presentatie gegeven over 

het onderwerp van het profielwerkstuk.  

Daarna stelt de examinator vragen over het werkstuk en de presentatie.  

 

Bij de staatsexamens is een presentatie met video-opnamen, audio-opnamen en/of het 

gebruik van een computer bij de presentatie niet toegestaan.  

  



Nederlands 
Wat is de opzet van het examen?  

Bij het centrale examen wordt er aandacht besteed aan: 

 Leervaardigheden in het vak Nederlands, 

 Leesvaardigheid, 

 Schrijfvaardigheid.  
 
Bij het mondelinge examen wordt er aandacht besteed aan: 

 Basisvaardigheden, luister-, en kijkvaardigheid, 

 Mondelinge taalvaardigheid (spreek- en gespreksvaardigheid), 

 Kennis van de leesboeken, 

 Verslag uitbrengen van en reageren op bestudeerde en bekeken leesboeken.  
 

Basisvaardigheden 

Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren. 
 

Leervaardigheden in het vak Nederlands 

Je kunt: 

 strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot: 

 het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en 
gespreksdoelen, 

 de bevordering van het eigen taalleerproces, 

 het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve kennis. 
 
Schrijfvaardigheid (alleen bij het centrale examen) 

 relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van het schrijven 

 schrijfstrategieën hanteren, 

 compenserende strategieën kiezen en hanteren, 

 het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen, 

 het schrijfdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten lezerspubliek, 

 conventies hanteren met betrekking tot schriftelijk taalgebruik, 

 elektronische hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven, 

 concepten van de tekst herschrijven op basis van geleverd commentaar. 

 
Zie bijlage Nederlands voor verdere uitleg over het examen Nederlands. Hierin kan je 
informatie vinden over luister- en kijkvaardigheid, leesvaardigheid en gespreksvaardigheden 
en diepgang op het leesdossier van Nederlands.  

 
Leesdossier Nederlands. Je moet ten minste 8 boeken van oorspronkelijk Nederlandse 

literatuur lezen. 

 



 Een van de gekozen boeken mag vervangen worden door een verfilming van of een 
toneelstuk gemaakt op basis van een Nederlands literair (jeugd)boek. 

 Van de 8 gekozen boeken mogen maximaal 4 werken tot de jeugdliteratuur 
behoren en moeten er minimaal 4 boeken adolescenten-/volwassenenliteratuur te 
zijn. 

 Werken mogen niet worden vervangen door niet-fictionele artikelen. De werken 
moeten worden gespreid over verschillende auteurs: 2 boeken per auteur mag, maar 
is slechts 1 maal toegestaan. 
 

Er is een literatuurlijst waarop de boeken op deze lijst worden aanbevolen en deze zijn dus 
niet verplicht. Door een boek van de lijst te kiezen ben je er wel zeker van dat het boek 
onder de jeugdliteratuur of adolescentenliteratuur valt.  
 
Over de bestudeerde werken kunnen vragen gesteld worden over:  
genre, thema, plaats, ruimte, tijd, perspectief, onderwerp, opbouw, verhaallijn, personen, 
inhoud 
en de eigen mening. 
 
Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je een exemplaar meeneemt van je leesdossier 
naar het mondelinge examen. Mevrouw Veenstra en meneer Smit hebben deze niet mee 
voor jou! 
 

Aanbevolen boekenlijst 

VMBO – gl en tl: maximaal 4 boeken jeugdliteratuur en minimaal 6 boeken 
adolescenten/volwassenen literatuur 
Lijst A: jeugdliteratuur 
L. van Asseldonk   Zoeken naar de waarheid 
E. Beerten    Allemaal willen we de hemel 
M. Boelsums    Slangen aaien 
E. v.d. Bogaart   De gele scooter 

Krassen 
K. Boudou    Pizzamaffia 
N. Boumaâza   Cyberlief 
D. Bracke    Henna op je huid 

Als olifanten vechten 
C. Cazemier    Te snel 

Familiegeheim 
F. Deen    Glazen hart 
T. Dragt    De brief voor de koning 
B. van Ede    De mensenkenner 
V. Farkas    Dik in mijn hoofd 
P. Feller    Chatgevaar 
E. de Groen   Waar is Hamid 

Tuig 
E. Hartman    Oorlog zonder vrienden 
 



T. Hoogstraten   Blind date 
Hot spot 
Loverboy 

S. de Jong   Bitterzoet 
A. Kranendonk  Alles is weg 
A. Mijnders    Kleur bekennen 
M. Mostert    Echte mannen eten geen kaas 
M. Mous    Boy 7 

Nee! 
Pass word 

S. Oosterveen   Hoofdbrekens 
V. Post    Bad boys for life 
D. van Ranst   Dun 
R. Schoenmans   Fataal 
C. Slee    Lover of loser, your choise 
T.H. Streng    Uitgebroken 
J. Terlouw    Koning van Katoren 

Oorlogswinter 
E. v.d. Vendel    De dagen van de bluegrassliefde 
D. Visser    Patchouli 
S. Vogel   Het levenswerk van een talentloos meisje 
H. Vreeswijk    Chatroom (en andere titels) 
A. de Vries    Blauwe plekken 
M. Wallis de Vries   Vals  

Waanzin 
   
Lijst B: adolescenten en volwassenen literatuur 
K. Abdolah    De reis van de lege flessen 
C. Accord    De koningin van Paramaribo 
R. Anker    Hajar en Daan 
R. Appel   Loverboy 

Zinloos geweld 
Hittegolf * 

D. van Assenede   Floris en Fleur * 
N. el Bezaz    De weg naar het noorden 
A. van Dis    Nathan Sid 
M. Bloem    Geen gewoon Indisch meisje 
K. Boudou    Het schnitzelparadijs 
B. Buch    De kleine blonde dood 
R. Dorrestein    Zonder genade * 
L. Dijkzeul    De geur van regen * 
A. Frank    Het achterhuis 
C. Friedman    Tralievader 

Twee koffers vol 
R. Giphart    Phileine zegt sorry 
K. Glastra van Loon   De passievrucht 
H. Haasse    Oeroeg 
M. 't Hart    De kroongetuige 



M. Hoefnagel    Doe normaal (en andere titels) * 
H. Koch    Zomerhuis met zwembad 

Red ons, Maria Montanelli 
Kluun     Komt een vrouw bij de dokter 

Komt een vrouw bij de dokter * 
H. Koch    Een zomerhuis met zwembad * 

Het diner * 
T. Krabbé    Het gouden ei 

Een tafel vol vlinders 
Y. Kroonenberg   De familie blues * 
T. de Loo    Het rookoffer 

De tweeling 
V. v.d. Meer   Eilandgasten 
M. Minco    Het bittere kruid 
S. Noort   Terug naar de kust 
J. Oberski   Kinderjaren 
C. Rippen    De lifter * 

De beste * 
T. Ross    De schuilkelder * 
L. van Rijn    Last minute * 
C. Slee     Fatale liefde * 
S. v.d. Stap    Meisje met negen pruiken 
C. den Tex    Verdwijning * 
M. Uphof    Gemis 
E. Verhoef    Alles te verliezen 
S. v.d. Vlugt    Op klaarlichte dag (en andere titels) 

Op klaarlichte dag * 
De Waal/Baantjer   Een schot in de roos * 
J. Wolkers    Zomerhitte 

Turks fruit 
A. v.d. Zijl    Sonny boy 
 
 
 
 
 
 
  

*De titels met ster zijn uitgegeven door Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. 
Het leesniveau van deze boeken is aangepast aan de wat minder vaardige lezers. 
Het is kandidaten uiteraard ook toegestaan voor de oorspronkelijke versie te 
kiezen. 
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 Boek Schrijver Jaar publicatie  Genre Aantal 
bladzijden 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Welke onderwerpen krijg je over de boeken tijdens het mondelinge examen:   

 Opbouw 

 Genre 

 Plaats        

 Verhaallijn 

 Ruimte        

 Personen 

 Tijd        

 Inhoud 

 Perspectief       

 Eigen mening 

 Onderwerp       

 Vergelijking van 2 of meer boeken 



Engels 
Inleiding 

Het staatsexamen Engels bestaat uit twee onderdelen: 

het Centraal schriftelijk examen in mei en het college (mondeling) examen in juli.  

Centraal Schriftelijk Examen 

Het centraal schriftelijk examen duurt 2 uur.  

Als je dyslexie hebt krijg je 30 minuten extra. 

Dit examen bestaat uit het onderdeel leesvaardigheid. 

Je mag gebruik maken van een woordenboek Nederlands-Engels en Engels-Nederlands, in 

plaats van het woordenboek Nederlands-Engels mag je ook een woordenboek Engels-Engels 

gebruiken.  

College-examen 
Het college-examen bestaat uit twee onderdelen: een schriftelijk en een mondeling examen.  
Het schriftelijke gedeelte duurt 90 minuten en wordt afgenomen in de periode van het 
centraal examen. Dit examen bestaat uit het onderdeel schrijfvaardigheid.  

Voor het mondeling college-examen moet de kandidaat een presentatie in het Engels 
voorbereiden en hiervoor een poster meebrengen naar het examen. 
 
Een deel van het mondeling college-examen gaat over de gelezen literatuur.                                          
De kandidaat dient de lijst met gelezen werken, de betreffende artikelen, songtekst en/of 
gedicht in tweevoud mee te brengen naar het examen. 
Het mondeling examen duurt 25 minuten. Deze is in de laatste week voor de zomervakantie.  
 
Posterpresentatie: het mondeling college-examen begint met een presentatie. Deze wordt 
gehouden in de taal waarin examen wordt gedaan. De presentatie zal circa 5 minuten 
moeten duren.  
De kandidaat is vrij in de keuze van het onderwerp, dus het is handig om een onderwerp te 
kiezen waar je veel over kunt vertellen.  

Gesprek naar aanleiding van de casus  

Over het onderwerp van de casus wordt een gesprek in het Engels gevoerd.  

In het gesprek wordt ook aandacht besteed aan kennis van land en volk.  

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij gestelde vragen begrijpt, daarop kan reageren en 

actief deelneemt aan het gesprek. 

 

Tijdens de voorbereiding van het mondeling examen mag gebruik gemaakt worden van een 

zelf meegebracht woordenboek Nederlands-Engels, Engels-Engels, Engels-Nederlands en van 

het basispakket hulpmiddelen.  

Bij het mondeling examen komen aan de orde:  
a. presentatie en casusbespreking (land en volk). 
b. alle eenheden van het examenprogramma met uitzondering van schrijfvaardigheid. 
c. kennis van gelezen werken. 
Samen 6 titels. 
- 3 titels moeten betrekking hebben op teksten in verhaalvorm (3 boeken); je moet 



tenminste 
  200 pagina’s tekst hebben gelezen. Er is een advieslijst van DUO.  
  Hieruit moet je 3 titels kiezen. 
- 2 artikelen; 
- 1 songtekst of gedicht 
Je moet een eigen mening kunnen geven over de teksten, artikelen en songtekst/gedicht.  

Het gesprek over de gelezen teksten wordt in het Engels gevoerd.  

De nadruk ligt op het navertellen van de inhoud van de boeken en artikelen. Verder kan ter 

sprake komen; genre, thema, plaats, ruimte en tijd, de verhaallijn, personen, eigen mening 

etc.  

De leeslijst lever je voor 1 februari 2022 in bij de mentor.  

Verplichte boeken keuzelijst

1 A sudden silence, Eve Bunting 

2 Adventure in Rio, John Miles 

3 Adventures of Tom Sawyer, Mark Twain 

4 Alice in wonderland, Carroll Lewis 

5 All the bright places, Jennifer Niven * 

6 Animal farm, George Orwell 

7 Artemis Fowl, Eoin Colfer 

8 Bad Company, Catharine MacPhail 

9 Boy, Roald Dahl 

10 Branded, Robert Swindells 

11 Bridget Jones's diaries, Helen Fielding 

12 Charlie and the Chocolate Factory, 

Roald Dahl 

13 Confessions of a teenage baboon, Paul 

Zindel 

14 Crazy games, Sandra Glover 

15 Cry freedom, John Briley 

16 Emma, Jane Austen 

17 Go Ask Alice, Beatrice Sparks 

18 Goodbye stranger, Rebecca Stead * 

19 Great Expectations, Charles Dickens 

20 Harry Potter and the philosopher's 

stone, J.K. Rowling 

21 Hatchet, Gary Paulsen 

22 Heroes, Robert Cormier 

23 Hitler's daughter, Jackie French 

24 Holes, Louis Sachar 

25 House of spies, Griselda Gifford 

26 I found your diary, Thomas Frances 

27 If I stay, Gayle Forman 

28 Into the wild, John Krakauer 

29 Jamaica inn, Daphne du Maurier 

30 Letters from the inside, John Marsden 

31 Lord of the flies, William Golding 

32 Love story, Erich Segal 

33 Martyn Pig, Kevin Brooks 

34 Misery, Stephen King 

35 Nowhere to run, Sue Welford 

36 Of mice and men, John Steinbeck 

37 Rebecca, Daphne du Maurier 

38 Silas Marner, George Eliot 

39 Skellig, David Almond 

40 The absolutely true diary of a part-time 

Indian, Sherman Alexie * 

41 The boy in the striped pyjamas, John 

Boyne 

42 The boys from Brazil, Ira Levin 

43 The call of the wild, Jack London 

44 The candle man, Catharine Fisher 

45 The cry of the owl, Patricia Highsmith 

46 The fault in our stars, John Green 

47 The giver, Lois Lowry 

48 The hound of the Baskervilles, Arthur 

Conan Doyle 

49 The invisible man, H.G. Wells 

50 The curious incident of the dog  

in the night-time, Mark Haddon 



51 The perks of being a wallflower, 

Stephen Chbosky 

52 The pigman, Paul Zindel 

53 The thirty-nine steps, John Buchan 

54 The prisoner of Zenda, Anthony Hope 

55 We all fall down, Robert Cormier 

56 We were liars, E. Lockhart 

57 Wild water, Sue Murray 

58 Wuthering heights, Emily Brontë 

 

*deze titel kan tot en met 2022 voor het 

examen gelezen worden. Vanaf 

examenjaar 2023 komt deze titel niet 

meer op de keuzelijst voor
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1      
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Wiskunde 

Het staatsexamen wiskunde bestaat uit twee delen; het centraal examen en het college 
examen.  
 
Centraal Schriftelijk Examen 

Het centraal schriftelijk examen duurt 2 uur.  

Als je dyslexie hebt, krijg je 30 minuten extra. 

Je neemt het basispakket hulpmiddelen mee naar het examen, bestaande uit; 

- Schrijfmateriaal inclusief millimeter papier 

- Tekenpotlood 

- Blauw en rood potlood 

- Liniaal en millimeterverdeling 

- Passer 

- Een geometrische driehoek en/of een windroos 

- Vlakgum 

- Een elektronische rekenmachine 

Examenstof centraal examen 

Tijdens het centraal examen worden de volgende domeinen geëxamineerd: 

Leesvaardigheden in het vak wiskunde 

Algebraïsche verbanden 

Rekenen, meten en schatten 

Meetkunde 

Aanvullende eisen 

Vaardigheden in samenhang 

Voor het onderdeel meetkunde zal jij enkele oppervlakte- en inhoudsformules moeten 

kunnen toepassen. Je hoeft deze formules echter niet uit je hoofd te kennen. Alle formules 

worden opgesomd in één tabel in het examen.  

College-examen 

Het college-examen is een mondeling examen en duurt 25 minuten. Je neemt een 

elektronisch rekenapparaat en een geometrische driehoek en/of een windroos mee naar 

het college-examen.  

Bij het mondeling examen worden tenminste drie onderwerpen uit de mondelinge 

examenstof geëxamineerd. 

Examenstof college-examen 

Tijdens het college-examen kunnen, naast de domeinen van het centraal examen, de 

volgende domeinen worden geëxamineerd:  

Basisvaardigheden 

Informatie verwerking, statistiek 

Geïntegreerde wiskundige activiteiten 

Verrijkingsopdrachten 

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
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Geschiedenis 

Het staatsexamen geschiedenis bestaat uit twee delen; het centraal examen en het college-
examen. 

 
Centraal Schriftelijk Examen 

Het centraal examen wordt schriftelijk afgenomen.  

Hier voor krijg je twee uur de tijd.  

Heb je dyslexie dan krijg je 30 minuten extra de tijd. 

Voor het examen moeten de leerlingen alles weten over de internationale ontwikkelingen 

vanaf het jaar 1900 tot en met nu. De rode draad in dit onderwerp is de internationale 

politiek.  

Daarnaast is er een tweede onderwerp waar de leerlingen veel over moeten weten: 

geschiedenis van de Nederlandse staatsinrichting (vanaf 1848).  

Naast deze onderwerpen moeten leerlingen ook in staat zijn om vaktaal en geschiedkundige 

werkwijzen te kunnen gebruiken. Denk hierbij aan interpreteren van bronnen, dateren van 

kaarten, lezen van geschiedkundige teksten, formuleren van historische vragen, het inleven 

in geschiedenis, herkennen van historische personen en kennis van geschiedkundige 

begrippen.  

College-examen:  

Het college-examen wordt mondeling afgenomen, waarbij je een half uur vragen over 

geschiedenis beantwoord. Voor het mondeling examen zijn dezelfde onderwerpen als bij het 

centraal belangrijk. Daarnaast moet je de volgende onderwerpen beheersen: Nederlands-

Indië, de verzorgingsstaat, de sociale kwestie en de culturele- en mentale ontwikkelingen in 

de jaren ‘60.  
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Biologie 

Het staatsexamen biologie bestaat uit twee delen; het centraal examen en het college 
examen. 

 
Centraal Schriftelijk Examen 

Het centraal schriftelijk examen duurt 2 uur. 

Als je dyslexie hebt krijg je 30 minuten extra. 

Het centraal examen heeft betrekking op verschillende sub-domeinen  

- Leervaardigheden in het vak biologie 

- Cellen staan aan de basis 

- Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend 

- Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en 

uitscheiding 

- Reageren op prikkels 

- Van generatie tot generatie 

- Erfelijkheid en evolutie 

- Bescherming en antistoffen 

- Gedrag bij mens en dier 

- Vaardigheden en samenhang 

In de biologielessen wordt de lesstof behandeld die de leerlingen moeten kennen voor het 

college-examen. 

College-examen 

Het college-examen wordt door examinatoren mondeling afgenomen, vlak voor de 

zomervakantie.  

Tijdens het college-examen worden minimaal 3 sub-domeinen bevraagd. Alle behandelde 

lesstof van biologie kan gevraagd worden; hieronder staat een aantal voorbeelden. De drie 

domeinen kunnen gehaald worden uit zowel leerjaar 3 als leerjaar 4.  

- Basisvaardigheden 

- Lesvaardigheden in het vak biologie 

- Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk 

- Mensen beïnvloeden hun omgeving 

- Houding, beweging en conditie 

- Bescherming 

- Cellen  

- Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 

Tijdens het examen maken examinatoren vaak gebruik van afbeeldingen, modellen en 

natuurlijke materialen (zoals bloemen) om de lesstof te bevragen. En er kunnen ook vragen 

gesteld worden over practicum opdrachten.   
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Economie 

Het staatsexamen economie bestaat uit twee delen: het centraal schriftelijk examen in mei 
en vlak voor de zomervakantie het college-examen (mondeling).  
Beide examens tellen even zwaar mee voor het eindcijfer. 

 
Centraal schriftelijk examen 

Dit is gelijk aan het examen van alle andere scholen.  

Als je dyslexie hebt krijg je 30 minuten extra. 

Voor dit examen moet je het volgende beheersen: 

Hoofdstuk 1 t/m 7 van je leerboek Economisch bekeken van leerjaar 3 en hoofdstuk 1 t/m 8 

van je leerboek Economisch bekeken van leerjaar 4. 

Het college-examen 

Dit mondeling examen wordt door twee examinatoren van buiten de school afgenomen. De 

één stelt vragen en de ander luistert en schrijft. Zij kunnen vragen stellen over alle 

hoofdstukken van het boek.  

Het mondeling examen duurt 25 minuten.  

Wat moet je bij je hebben op beide examens: 

- Pen + tekenpotlood 

- Blauw en rood kleurpotlood 

- Liniaal en millimeterverdeling 

- Passer 

- Geometrische driehoek 

- Gum 

- Elektronisch rekenapparaat (geen grafische!) 

- Woordenboek Nederlands 
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Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel) 

Dit examen duurt 90 minuten.  
 
Voor dit examen moet je het volgende beheersen:  

- Loopbaan oriëntatie en begeleiding 

- Basisvaardigheden (communiceren, samenwerken, informatie verwerven en 

verwerken) 

- Leervaardigheden met betrekking tot het vak Maatschappijleer zoals; standpunt, 

mening, argumenten 

- Cultuur en socialisatie (samenleving, eigenschappen, normen/waarden ect.) 

- De rol beschrijven van socialiserende instanties 

- (vanaf de sociaal-culturele invalshoek) van een bepaald maatschappelijk probleem 

welke waarden en/of normen een rol spelen bij het vormen van een mening over dat 

probleem.  

- Sociale verschillen zoals; inkomen, status en macht, sociale ongelijkheid, sekse, 

etnische afkomst ect.  

- Maatschappelijke posities 

- Beeldvorming en stereotypering  

Het mondeling examen 
Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. 
Voorafgaand aan het examen krijgt de kandidaat 20 minuten de tijd om zich voor te 
bereiden aan de hand van een casus die hij/zij in het voorbereidingslokaal ontvangt. 
De casus bestaat uit één of meer artikelen en/of afbeeldingen met vragen over één of meer 
actuele vraagstukken die een relatie hebben met de examenstof en vragen over begrippen 
en vraagstukken uit je tekstboek.  
 
Voor een deel zullen de vragen gesteld worden aan de hand van de casus. 
De kandidaat moet beargumenteerd antwoord kunnen geven op inhoudelijke vragen. Bij het 
mondeling college-examen worden naast de vragen gesteld aan de hand van de casus, nog 
tenminste twee onderwerpen uit het examenprogramma, ter keuze aan de examinator, 
geëxamineerd. 

 
Je moet de theorie en vooral de begrippen uit je tekstboek kennen. De begrippen staan op 

alfabetische volgorde achterin. Ook is er een lijst met extra begrippen die je moet kennen. 

Die krijg je van de docent. Verder is het van belang dat je een (jouw) mening kan formuleren 

over actuele onderwerpen. 

Een tip: volg het nieuws dus in grote lijnen. Daar zal ook tijdens de lessen tijd voor vrij 

gemaakt worden. 
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Aardrijkskunde  
Fysisch, sociaal, politiek, economisch alles komt aan bod bij aardrijkskunde. Het examen 
bestaat uit een centraal (schriftelijk) gedeelte en uit een mondeling gedeelte. Het 
schriftelijke staat gelijk aan de centrale examen.  
 
Centraal examen  

Het centraal schriftelijk examen duurt 2 uur. 

Als je dyslexie hebt krijg je 30 minuten extra. 

Op het centrale examen komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 Weer en klimaat  

 Bevolking en ruimte  

 Water  

Wat voor klimaat heeft Nederland en wat voor vegetatie past daarbij. En waarom is het in 

Canada wel koud in de winter met een pak sneeuw, terwijl dat ongeveer op dezelfde 

breedtegraad ligt als Nederland. En nog meer van dit soort vragen.  

Het mondeling examen 

Het mondeling examen duurt 25 minuten. Eigen atlas meenemen is handig. 

Het mondeling examen gaat over de informatie die we in het derde jaar hebben behandeld.  

 Arm en rijk 

 Bronnen van energie 

 Grenzen en identiteit  

Er kunnen verschillende kaarten, grafieken en afbeeldingen getoond worden en deze moet 

je kunnen analyseren en begrijpen. Vragen over zachte en harde grenzen zijn ook veel 

voorkomend.  
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Natuur- en scheikunde 

Het staatsexamen biologie bestaat uit twee delen; het centraal examen en het college-
examen. 
 
Centraal examen 

Het centraal schriftelijk examen duurt 2 uur. 

Als je dyslexie hebt krijg je 30 minuten extra. 

Het centraal examen heeft betrekking op verschillende sub domeinen  

- Leervaardigheden in het vak natuurkunde 

- Stoffen en materialen 

- Elektrische energie 

- Verbranden en verwarmen 

- Licht en beeld 

- Geluid 

- Kracht en veiligheid 

- Bouw en materie 

- Straling en stralingsbescherming 

- Het weer 

- Veiligheid in het verkeer 

- Constructie 

- Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 

- Vaardigheden en samenhang 

Tijdens de natuur- en scheikunde lessen wordt behandeld welke lesstof de leerlingen 

moeten kennen voor het centraal examen. 
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College-examen 

Het college examen wordt door examinatoren mondeling afgenomen, vlak voor de 

zomervakantie.  

Tijdens het college-examen worden minimaal drie exameneenheden gevraagd. Alle 

behandelde lesstof van Natuur- en Scheikunde kan gevraagd worden. Hieronder staat een 

aantal voorbeelden. De drie exameneenheden kunnen gehaald worden uit zowel leerjaar 3 

als leerjaar 4.  

- Basisvaardigheden 

- Leervaardigheden in het vak natuurkunde 

- Stoffen en materialen 

- Elektrische energie 

- Verbranden en verwarmen 

- Licht en beeld 

- Geluid 

- Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 

Tijdens het examen kunnen ook vragen gesteld worden over practicum opdrachten. In de 

Natuur- en Scheikunde lessen wordt de lesstof behandeld die de leerlingen moeten kennen 

voor het college-examen. 

Tijdens het mondeling examen kan gebruik gemaakt worden van apparaten en/of 

afbeeldingen. Er wordt verwacht dat je de volgende apparatuur herkent en kunt gebruiken:   

- krachtmeter/ veerunster  

- stemvork  

- luidspreker  

- microfoon  

- geluidssterktemeter  

- brander  

- dompelaar  

- thermometer  

- meetlint  

- maatglas  

- stopwatch 

- weegschaal  

- voedingsapparaat  

- schuifweerstand  

- stroommeter  

- spanningsmeter  

- vermogensmeter  

- kWh-meter  

- multimeter  

- transformator (in losse delen, 2 

spoelen en weekijzeren kern) 
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Maatschappijkunde  

Dit examen duurt 2 uur. 
Voor dit examen moet je het volgende beheersen:  
 
Centraal examen 

- Politiek en beleid (schriftelijk en mondeling) 

- Criminaliteit en rechtsstaat (schriftelijk en mondeling) 

Mondeling college-examen  

Het college-examen bestaat uit een mondeling examen van 25 minuten.  

Het college-examen heeft betrekking op alle exameneenheden: 

- Politiek en beleid (schriftelijk en mondeling) 

- Criminaliteit en rechtsstaat (schriftelijk en mondeling) 

- Mens en werk (mondeling) 

- De multiculturele samenleving (mondeling) 

- Massamedia (mondeling) 

Bij het mondeling examen worden ten minste drie onderwerpen, ter keuze aan de 

examinator, uit de examenstof geëxamineerd waarvoor aparte deelcijfers worden gegeven.  

Het cijfer voor het college-examen is het gemiddelde van de aparte deelcijfers, afgerond op 

1 decimaal. 
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Aanwijzingen voor het centraal examen 

 

Examen regelement (voor het volledige examenreglement zie 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-

antwoord/wanneer-ben-ik-geslaagd-voor-het-vmbo-examen.html ) 

Belangrijke regels 

- Neem een geldig ID/paspoort mee. Zonder mag je geen examen doen.  

- De kandidaten mogen tijdens het examen, het eerste uur en het laatste kwartier het 

lokaal niet verlaten. 

- Tassen, jassen, communicatiemiddelen, geluidsdragers (zoals een mobiele telefoon 

e.d.) en smartwatches mogen niet meegenomen worden in de examenzaal. Deze 

lever je in bij binnenkomst.  

- Wees een half uur van te voren aanwezig. 

- Etuis niet op tafel leggen, maar op de grond. 

- Gebruik van correctielak of –lint (tipp-ex) is niet toegestaan. 

- Je schrijft met een blauw schrijvende pen en je tekent met een tekenpotlood en 

liniaal/geodriehoek. 

Tijdens en na het examen 

- Vul de vereiste gegevens (naam en examennummer) in en begin daarna aan het 

werk.  

Ook op een tweede blad de gegevens invullen. 

- Als een kandidaat met zijn werk klaar denkt te zijn, mag hij pas na toestemming van 

een toezichthoudende surveillant vertrekken.  

- Het eerste uur mag er nog niemand vertrekken. 

- In de gangen en examen ruimten mag geen lawaai gemaakt worden. 

- Gedurende het laatste kwartier mag er geen leerling meer vertrekken. Je moet dan 

wachten tot het einde van het examen. 

Internetsites met informatie 

www.examenklacht.nl 

Op deze site van het LAKS vind je – op de dag van het examen - de goede antwoorden, 

nieuws over de examens en het wel en wee van andere examenkandidaten. Ook de 

eindexamenklachtenlijn van het LAKS bereik je via deze website. Je kunt hier problemen, 

verstoringen en fouten in en rond de examens melden.  

www.examen.nl 

Op deze site staat in begrijpelijke taal wat je voor de examens moet leren. Je kunt – tot een 

uur voor het examen - per mail vragen stellen aan het forum van vakdocenten. Je moet je 

eerst registreren. 

www.examenblad.nl 

Dit is de officiële website over examens van examensecretarissen en docenten in het 

voortgezet onderwijs. Hier staat alle wettelijke informatie over de examens overzichtelijk 

per jaar geordend. Veel andere examensites ontlenen hun informatie aan Examenblad.  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-ben-ik-geslaagd-voor-het-vmbo-examen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-ben-ik-geslaagd-voor-het-vmbo-examen.html
http://www.examenklacht.nl/
http://www.examen.nl/
http://www.examenblad.nl/
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Toegestane hulpmiddelen VMBO-TL  
Vak Hulpmiddelen 

Alle vakken Basispakket, bestaande uit: 
- schrijfmateriaal incl. millimeterpapier 
- tekenpotlood 
- blauw en rood kleurpotlood 
- liniaal met millimeterverdeling 
- passer 
- geometrische driehoek 
- vlakgum 
- elektronisch rekenapparaat, behalve bij 1e gedeelte rekentoets 
verder: functionele hulpmiddelen die geen relatie hebben met de 
exameneisen zoals markeerstift, puntenslijper, leenliniaal (loep) 

Moderne vreemde 
talen 

Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal, (op verzoek 
kandidaat) woordenboek Engels-Engels in plaats van Engels-
Nederlands 

Wiskunde Naast of in plaats van de geometrische driehoek: een windroos 
De kandidaat dient zelf bovenstaande hulpmiddelen mee te nemen naar het examen.  
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Zo maak je slim examen 

Tip 1: Lees goed 

Lees de vragen goed en houd je aan de instructies. Dus als er staat: geef twee voorbeelden, 

geef er dan twee en niet minder of meer. 

Tip 2: Lees alleen wat je echt nodig hebt 

Probeer bij elke vraag zo snel mogelijk te bekijken wat je moet doen. Bekijk daarna pas de 

informatie, teksten en afbeeldingen die je ook echt nodig hebt. Als je al de informatie eerst 

gaat lezen, kost dat te veel tijd. 

Tip 3: Schrijf netjes 

Zorg ervoor dat je goed leesbaar schrijft, onleesbaar werk wordt niet nagekeken. 

Tip 4: Geef de berekening of verklaring 

Als om een berekening of verklaring wordt gevraagd, geef die dan ook. Je krijgt geen punten 

voor alleen het goede antwoord. 

Tip 5: Blijf nakijken 

Maak het jezelf niet te makkelijk tijdens je examen. Denk niet: dat antwoord zal wel goed 

zijn. Blijf nadenken en reken zo nodig antwoorden na. 

Tip 6: Twijfel niet te lang 

Als je tijdens het examen iets niet weet of kunt, twijfel dan niet te lang en ga verder met de 

volgende vraag. Je kunt altijd terug naar de vraag die je hebt overgeslagen. 

Tip 7: Bedenk éérst het antwoord 

Bedenk bij een meerkeuzevraag eerst zelf het antwoord en bekijk dan of dit bij de 

keuzemogelijkheden staat. 

Tip 8: Vul altijd iets in 

Weet je het antwoord niet of niet zeker bij een meerkeuzevraag? Vul toch altijd iets in. 

Misschien gok je goed. 

Tip 9: Gebruik hoofdletters 

Schrijf je de antwoorden op papier? Gebruik bij meerkeuzevragen hoofdletters (A,B,C,D,…) . 

Tip 10: Kijk hoeveel punten je kunt krijgen 

dreig je in tijdnood te komen, maak dan eerst de opgaven die veel punten opleveren. (Houd 

wel je verstand erbij: twee korte vragen met elk 2 punten kunnen minder tijd vragen dan 

een lange vraag met 4 punten). 

Tip 11: Maak de laatste vraag 

Onthoud: de laatste vraag is meestal niet de lastigste. Het zou jammer zijn als je daar niet 

aan toekomt en zo makkelijk te scoren punten mist. 

Tip 12: Lever in op volgorde 

Moet je antwoorden op papier inleveren? Doe dit dan op volgorde, dan weet je ook zeker 

dat je alles inlevert! Lukt dit niet, geef dat dan duidelijk aan. 

Tip 13: Beantwoord álle vragen 

Controleer aan het eind zorgvuldig of je alles hebt gemaakt. Kijk je examen goed na. 
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Aanwijzingen voor het mondeling examen 
Het mondeling examen vindt plaats in juli. Het is mogelijk dat er nog een extra zaterdag 

wordt ingeroosterd. Als dat zo is zullen wij dat zo spoedig mogelijk laten weten. Het rooster 

voor de mondelinge examens krijg je ongeveer twee á drie weken voor het mondelinge 

examen (van je mentor).  

De weken tussen de centrale examens en de mondeling (college) examens besteden we op 

school aan het oefenen voor de mondelinge examens presenteren. Hierbij hebben de 

leerlingen een aangepast rooster en oefen je een blok (1 á 2 lesuren aan een examenvak). 

 
Werkstukken 
De werkstukken en leesdossiers (NL /ENG) moeten vóór 1 februari klaar zijn  

en ingeleverd bij de mentor. Zo ook de sector (profiel) werkstukken met het bijbehorende 

profiel vak. 

 

Daarna worden ze door de examencoördinator nagekeken en doorgestuurd naar VSO DUO 

door de Spinaker. 

Voor informatie over het sector (profiel) werkstuk en oriëntatie op leren en werken 

verwijzen wij jullie naar het Sectorwerkstuk op Dou.nl (vakinformatie VMBO GL/TL -> profiel/ 

sectorwerkstuk). 

Alle examenkandidaten moeten een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn 

op de examenlocatie. Voor een aantal examens geldt ook een voorbereidingstijd, o.a. voor 

Nederlands en Engels. Dit is ook in het rooster opgenomen.  

De examenkandidaten worden in een lokaal ontvangen. Hier kunnen ze ook verblijven 

tussen de examens door. Er worden meestal meerdere vakken per dag geëxamineerd.  
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Uitslagbepaling 
Wanneer ben je geslaagd?  

1. De kandidaat die staatsexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien:  

a. Hij/zij voor het sectorwerkstuk de beoordeling ‘goed’ of ‘voldoende’ heeft 

behaald 

b. Hij/zij voor het loopbaan oriëntatie en begeleiding een ‘goed’ of ‘voldoende’ 

heeft behaald. 

c. Hij/zij de rekentoets gemaakt heeft, als hij/ zij deze heeft moeten maken. 

d. Het rekenkundig gemiddelde van de door hem bij het centraal examen behaalde 

cijfers tenminste een 5,5 is. 

e. Hij/zij 

- voor te hoogste één van zijn/haar examenvakken een 5 heeft behaald en voor 

zijn overige examens een 6 of hoger.  

-  voor ten hoogste één van zijn/haar examenvakken het eindcijfer 4 heeft 

behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 waarbij ten minste één 7 of 

hoger. 

- voor twee van zijn/haar examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor 

zijn/haar overige examenvakken een 6 of hoger waarbij tenminste één 7 of 

hoger. 

- geen eindcijfer een 3 of lager. 

 

2. Het College voor examens bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het vierde lid, als het 

rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de samenstellende delen. Indien de 

uitkomst van deze berekeningen niet een geheel getal is, wordt deze uitkomst indien 

het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien 

dat cijfer een 5 of hoger is naar boven afgerond.  
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Examen uitslag en diplomering 

De examencommissie stelt de uitslag vast, alle leerlingen krijgen hierover na het laatste 
mondeling bericht. Het heeft geen zin om voor bovengenoemd tijdstip de school te bellen, 
omdat de uitslag dan nog niet is vastgesteld. Als alle gegevens op tijd binnen zijn, kan de 
uitslag vastgesteld worden.  
 
Er zijn dan voor iedere kandidaten drie mogelijkheden per vak: 

1. Geslaagd 

Dit jaar vindt de diplomering plaats in juli, uitnodiging volgt. 

2. Niet geslaagd met recht op herkansing 

Als de eindcijfers niet voldoen aan de normen (zie vorige blad), ben je niet geslaagd. 

De voorzitter kiest direct na de uitslag bepaling welke vakken overgedaan mogen 

worden. De kandidaten krijgen dan te horen wanneer de herexamens zijn. De 

schriftelijke herexamens vinden plaats in het derde tijdvak. De data voor de 

mondelinge examens worden later vastgesteld in september.  

3. Niet geslaagd 

Herkansing kan niet wanneer de cijfers te laag blijven om te kunnen slagen.  

Je mag 1x een schriftelijk examen (voor 1 vak) en 1x een mondeling examen (voor 1 

vak) herkansen wanneer je daar mee een volledig diploma kan ontvangen. 

Je ontvangt deelcertificaten voor de vakken die je hebt behaald, wanneer je geen 

geheel diploma hebt behaald. 

Diploma-uitreiking 
De diploma-uitreiking is in juli na de examens. Te zijner tijd volgt de uitnodiging hiervoor. 

Aanwezigheid van ouders/verzorgers wordt zeer op prijs gesteld. 

Herkansingen 
Als je niet bent geslaagd, zijn er twee mogelijkheden: je bent gezakt en hebt geen diploma, 

of je bent niet geslaagd, maar hebt recht op een herkansing.  

Herkansingen worden afgenomen in het derde tijdvak, of zo nodig in het vierde tijdvak. Deze 

zullen in de schoolvakantie zijn of net daar buiten. Er kan niets veranderd worden aan deze 

data. 

Een kandidaat die een staatsexamen heeft afgelegd en daarvoor niet geslaagd is, mag een 

herkansing afleggen bestaande uit één college-examen en/of één centraal examen, niet 

noodzakelijkerwijs van het zelfde vak, mits hij daardoor alsnog kan slagen, en de 

examenkandidaat mag de rekentoets herkansen of het cijfer te verbeteren.  

Een herkansing mag alleen worden afgelegd in vakken waarin het lopende jaar examenjaar 

staatsexamen is afgelegd. Bij de uitreiking van de cijferlijst na de vaststelling van de uitslag 

van de kandidaat die daarvoor in aanmerking komt, een herkansing formulier uitgereikt. De 

kandidaat kan, binnen de daarvoor gestelde termijn, aangeven of hij aan de herkansing mee 

wil doen en voor welke vakken. De gestelde termijn staat op het herkansing formulier 

aangegeven.  

Het schriftelijke gedeelte van de herexamens vinden plaats in augustus. Het mondelinge 

gedeelte van de herexamens vindt meestal plaats eind augustus begin september.  

De uitslag is direct na het mondelinge examen.   
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Tot slot wensen wij alle kandidaten heel veel succes!! 

 

Namens het team van De Spinaker Hoorn. 

 

Voor vragen mailen naar m.veenstra@ronduitonderwijs.nl 

 

 

 

  



39 
 

Bijlage  

Nederlands 
 
Luister- en kijkvaardigheid, leesvaardigheid  

1. Onderwerpen van de teksten. Bij de tekstkeuze is rekening gehouden met de variatie 

in culturele achtergrond van de kandidaten.  

2.  Tekstsoorten Je kunt luisteren en kijken naar teksten zoals: - uitleg en instructies, - 

voordrachten of toespraken, - (nieuws)berichten, documentaires, interviews, 

reclameboodschappen en discussieprogramma’s, films en televisieseries. 

3.  Je kunt  

• luister- en kijkstrategieën hanteren:  

- globaal luisteren / kijken, - zoekend luisteren / kijken, - intensief luisteren / kijken.  

• compenserende strategieën kiezen en hanteren wanneer je eigen taalkennis 

tekortschiet: - informatie afleiden uit de context, - vragen naar betekenis. 

• het doel van de makers van een programma aangeven: - informatie geven, - 

overtuigen, - een mening geven, - tot handelen aanzetten, - amuseren, - gevoelens 

oproepen / uitdrukken. • de belangrijkste elementen van een programma 

weergeven: - hoofdonderwerp, - hoofdgedachte, - relatie tussen tekst en beeld. Bij 

de relatie tussen tekst en beeld gaat het om het herkennen, analyseren en 

interpreteren van elementen van een programma, waaronder gesproken tekst, 

geschreven tekst, overige geluidselementen (zoals intonatie, achtergrondgeluid, 

muziek), overige beeldelementen (zoals mimiek, gebaren, rekwisieten).  

• uit een programma de betekenis afleiden van een voor de strekking van het 

programma belangrijke uitspraak.  

• een oordeel geven over een programma en dit toelichten op grond van aanwijsbare 

tekst-, beeld- en geluidsgegevens. • een instructie uitvoeren. 

Leesvaardigheid, spreek- en gespreksvaardigheid. 
Je kunt: 
• strategieën hanteren ten behoeve van de spreek- of gesprekssituatie: 
- het voorbereiden van de casus,- informatie verwerven,- de informatie bij de casus en 
leeslijst verwerken,- de informatie over de casus en leeslijst verstrekken,- reflecteren op de 
eigen deelname. 
• compenserende strategieën kiezen en hanteren wanneer je eigen taalkennis 
tekortschiet:- omschrijvingen gebruiken,- parafraseringen gebruiken,- non-verbale middelen 
benutten. 
• het spreek-/luisterdoel in de situatie tot uitdrukking brengen:- informatie geven,- 
informatie vragen,- overtuigen,- een mening geven, - tot handelen aanzetten. 
• het spreek-/luisterdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten publiek - 
woordkeus, - intonatie, - tempo, - articulatie, - houding, - publiek, - directe omgeving, - 
instanties, - gesprekspartners met een hogere status. 
• het spreekdoel van anderen herkennen en de reacties van anderen inschatten. 
het verschijnsel van in Nederland voorkomende taalvarianten herkennen en er in spreken 
gesprekssituaties op inspelen: - dialecten, - groepstalen, - talen van allochtone en andere 
minderheden, - Nederlands als standaardtaal. 
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Het betreft bij deze eindtermen spreek- en gesprekssituaties:  
• wanneer er sprake is van een monoloog met vragen en/of discussie erna voor een bekend 
publiek: - een persoonlijke belevenis navertellen, - een situatie beschrijven, - een uitleg 
geven, - een mening geven, - een boek of film bespreken, - verslag uitbrengen. 
• wanneer er sprake is van een dialoog: - informatie vragen aan instanties, ook telefonisch, - 
een vraaggesprek houden met een bekende of onbekende.  
• wanneer er sprake is van een polyloog: - deelnemen aan een groeps-, kring- of 
klassengesprek. 
 
Fictie  
Je kunt  
• verschillende soorten fictiewerken herkennen;  
• het denken en handelen van de personages in het fictiewerk beschrijven;  
• de in het fictiewerk beschreven situatie onder woorden brengen;  
• de relatie tussen het fictiewerk en de werkelijkheid toelichten;  
• een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze toelichten met voorbeelden uit 
het werk; • kenmerken van fictie in een fictiewerk herkennen met betrekking tot tijd, 
ruimte, opbouw en thema;  
• relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren;  
• compenserende strategieën gebruiken wanneer je eigen taalkennis tekortschiet: - 
informatie afleiden uit de context; - vragen naar betekenis; - woordenboek gebruiken; 
een literatuurlijst samenstellen, waarin je verslag uitbrengt van en reageert op 
gelezen/bekeken fictiewerken. Het betreft bij deze eindtermen fictiewerken als: - kort 
verhaal, - (jeugd)roman, - film, - toneelstuk, - dagboek, - cabaret. non-fictie is nooit 
toegestaan 

 

Engels 
Je kunt: 
De basisvaardigheden van Engels toepassen tijdens het mondelinge examen. Daarnaast laat 
je ook zien dat je leesvaardigheden bevat die je hebt opgedaan tijdens de Engelse lessen op 
school. Tijdens het schriftelijk examen doe je een schrijfvaardigheidstest. En bij het 
mondeling laat je tevens ook zien dat je kennis hebt van het land Engeland en de cultuur die 
daar is.  
 
Leesvaardigheid: 

 Aangeven wat voor tekst het is; 

 Relevante informatie opzoeken; 

 De belangrijkste informatie eruit halen; 

 Aangeven hoe de tekst is opgebouwd;  

 Verbanden leggen tussen teksten of tekstdelen en conclusies trekken; 

 Details begrijpen. 
 
Luister- en kijkvaardigheid: 

 Vragen begrijpen die gesteld worden; 

 Informatie begrijpen die gegeven wordt;  

 Strategieën toepassen om je gesprekspartner te begrijpen;  

 Anticiperen op het meest waarschijnlijke gevolg van het gesprek; 

 De woorden van je gesprekspartner gebruiken in jouw reacties; 

 Kennis van land en samenleving gebruiken om je gesprekspartner te begrijpen.  
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Gespreksvaardigheid: 

 Adequaat reageren; 

 Informatie geven en vragen; 

 Je mening en gevoelens uiten, en argumenten formuleren; 

 Zaken, personen en situaties beschrijven; 

 Je taalgebruik, toon en houding aanpassen aan je gesprekspartner en het doel van de 
communicatie.  

 
Spreekvaardigheid (presentatie): 

 Informatie die je verzameld hebt, presenteren en daarbij rekening houden met het 
doel en publiek; 

 Zaken, personen en situaties beschrijven; 

 Standpunten en argumenten verwoorden.  
 
Schrijfvaardigheid: 

 Adequaat communiceren met andere doeltaalgebruikers; 

 Informatie geven en vragen;  

 Je mening en gevoelens uiten en vragen naar die van een andere; 

 Standpunten en argumenten formuleren; 

 Informatie gebruiken uit gegeven bronnen; 

 Adequaat informatie uit een woordenboek gebruiken.  
 
Het vereiste ERK-niveau voor de examenonderdelen Engels TL zijn: 

- Leesvaardigheid   B1 

- Luister- en kijkvaardigheid  A2/B1 

- Gespreksvaardigheid  A2 

- Schrijfvaardigheid   A2/B1 

 

Wiskunde 
Leervaardigheden in het vak wiskunde: 

 Wiskundige technieken kiezen en gebruiken om problemen op te lossen, waaronder 
basisalgoritmen en standaardmethodes.  

 Communiceren door middel van adequaat wiskundig taalgebruik. 
 
Algebraïsche verbanden: 

 Tabellen, grafieken en formuleren hanteren, in het bijzonder bij lineaire verbanden.  

 Geschikte wiskundige modellen gebruiken.  
 
Reken, meten en schatten: 

 Schatten en rekenen met gangbare maten en grootheden.  

 Op een verstandige manier de rekenmachine gebruiken.  
 
Meetkunde: 

 Redeneren over meetkundige figuren en deze tekenen.  

 Afmetingen meten, schatten en berekenen.  

 Meetkundige begrippen en formules, instrumenten en apparaten hanteren.  
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Aanvullende eisen: 

 Op de verschillende verbanden toegespitste technieken toepassen.  

 Formuleren en verbanden op een meer formele manier hanteren  

 Complexe rekentechnieken verrichten met behulp van de rekenmachine  

 Complexe meetkundige technieken gebruiken  
 
Statistiek: 

 Statistische gegevens verzamelen, ordenen, weergeven en samenvatten.  

 Statistische gegevens ordenen en weergeven en in het bijzonder met behulp van 
tabel, lijn-, staaf- en steelbladdiagram.  

 Tabellen en grafische voorstellingen analyseren en interpreteren.  

 Een situatie analyseren en interpreteren met behulp van een graaf.  

 Systematisch tellen in eenvoudige, betekenisvolle en meer complexe situaties.  

 In eenvoudige, praktische situaties aan de hand van modellen uitspraken doen over 
te verwachten gebeurtenissen en ontwikkelingen.  

 
 

 

Geschiedenis en staatsinrichting 
Historische onderwerpen: 

 Koloniale relatie Indonesië- Nederland  

 Staatsinrichting van Nederland  

 De industriële samenleving in Nederland  

 Sociale zekerheid en verzorgingsstaat Nederland  

 Culturele en mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945  

 De Koude Oorlog  

 Historisch overzicht vanaf 1848 

 Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld  

 Het Indonesisch – Nederlands conflict 1945-1949  

 Nederland en Europa 

 De verhouding mens – milieu  

 Ontwikkeling van de gezondheidszorg Nederland  

 Verzuiling en ontzuiling in Nederland  

 Nederland en de VS na WOII 

 WOII 

 WOI 

Staatsinrichting van Nederland: 

 Koning Willem I 

 Rechtsstaat/ scheiding der machten.  

 Grondrechten 

 Thorbecke  

 Kiesstelsel  

 Democratie  

 Verkiezingen  
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 Functies parlement  

 Formatie/ coalitie/ regeerakkoord/ meerderheidskabinet  

 Stromingen 

 Kiesrecht  

Nederland 1900-1914: 

 Rol van de vakbonden 

 Industriële revolutie  

 Sociale kwestie  

 Verzuiling  

 Emancipatie van de arbeiders  

 Eerste feministische golf  

 Pacificatie  

 Algemeen kiesrecht  

 Aletta Jacobs, Wilhelmina Drucker, Abraham Kuyper, Herman Schaepman 

WOI: 

 1914-1918 

 Oorzaken: militarisme, nationalisme, kolonialisme, industrialisatie, moderne wapens, 

bondgenootschappen, vijandbeelden.  

 Frans Ferdinand  

 Verloop van de oorlog 

 Loopgraven oorlog, propaganda, censuur, totale oorlog 

 Afloop van de oorlog  

 Wapenstilstand 11-11-1918 te Compiègne, Vrede van Versailles 1919 

 Centralen (DTS – Oostenrijk-Hongarije en het Turkse Rijk) 

 Geallieerden (FR – GB – Rusland tot 1917  en de VS vanaf 1917. 

 Neutraliteit en mobilisatie Nederland  

 Dodendraad 

 Russische revolutie/ geheime politie/ terreur/ totalitair/ indoctrinatie/ 

showprocessen/ strafkampen/ vijfjarenplan/ planeconomie/ persoonsverheerlijking/ 

zuivering 

Het interbellum: 

 Strafbepaling DTS, herstelbetaling, gebiedsafstand en demilitarisatie  

 Ontstaan van de Volkenbond, de zwakheid van de Volkenbond 

 DTS verantwoordelijk voor uitbreken WOI 

 Parlementaire democratie / republiek Weimar / mislukte staatsgreep Hitler / 

bezetting van het Ruhrgebied / Dawesplan  

 Beurskracht op Wallstreet 

 Inflatie  

 Roaring Twenties  

 Nationaalsocialisme  

 NSDAP 

 Fascisme  



44 
 

 Antisemitisme/ kristalnacht / Neurenbergerrassenwetten 

 Appeasementpolitiek  

 Conferentie van Munchen/ niet aanvalsverdrag met Rusland / Anschluss  

 Crisistijd / Plan van de Arbeid/ grote werkloosheid/ stempelen / 

werkverschaffingsprojecten/ aanpassingspolitiek 

WOII: 

  1939-1945 

 Onvrede over armoede/ werkloosheid/ bepalingen van het verdrag van Versailles/ 

nationalistische gevoelens/ dolkstootlegede 

 Inval DTS in Polen 

 Verloop: Blitzkrieg, GB houdt stand.  

 Pearl Harbor VS doet mee 

 Keerpunt: Slag bij Stalingrad 194 

 6 juni 1944 D-Day 

 Moderne wapens. Totale oorlog/ gelijkschakeling/ propaganda / censuur 

 Afloop: DTS overgave mei 1945/ Japanse overgave na Hiroshima en Nagasaki in 

augustus 1945/ atoombommen 

 Holocaust/ gaskamers/ vernietigingskampen/ werkkampen/ doorvoerkampen 

 Processen van Neurenberg en Tokio 

 As-mogendheden (DTS, ITA en Japan) 

 Geallieerden (GB, SU vanaf 1941 en VS vanaf 1941) 

 Nederland: Jodenvervolging/ Februaristaking/ deportaties/ collaboratie/ aanpassing 

en verzet/ landverraders/ censuur/ razzia’s/ onderduiken/ persoonsbewijzen/ 

distributiesysteem/ hongerwinter/ spoorwegstaking/ bevrijding 5 mei 1945 

Europa en de wereld : 

 1945-1989 

 Europese mogendheden verzwakt/ dekolonisatie  

 Jalta/ Koude Oorlog/ invloedsferen/ IJzeren gordijn/ containment politiek/ blokkade 
Berlijn/ BRD en DDR/ NAVO en Warschaupact/ ideologie kapitalisme en 
communisme/ kernwapens als afschrikking 

 Hongaarse opstand 

 Bouw Berlijnse muur 1961 

 Cuba crisis  

 Praagse Lente  

 Bewapeningswedloop  

 Korea Oorlog 

 Vietnam oorlog  

 Glasnost en Perestrojka/ val van de Berlijnse muur november 1989 

 VN/ veiligheidsraad  

 EGKS / E(E)G 

 Marshallplan / economische groei / welvaarsstijging/ consumptiemaatschappij/ 
opbouw van de verzorgingsstaat/ oliecrisis/ werkloosheid jaren ’80  

 Toename pluriforme /samenleving  
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 Kost TV/ ontkerkelijking/ studiefinanciering/ Amerikanisering/ gastarbeiders/ 
jongerencultuur/ derde wereld/ ontzuiling/ Tweede Feministische Golf/ sociale 
controle  

 Witteborderbanen/ blauweborderbanen/ gastarbeiders 
 
Nieuwe wereldorde vanaf 1990: 

 Einde communistisch Oost-Europa/ einde SU/ DTS eenwording  

 VS enige supermacht 

 Uitbreiding en veranderende rol NVO  

 Terrorisme / 11 september 2001  

 Europees parlement / vorming EU/ invoering van de euro 

 Economische groei in de jaren 90/ poldermodel/ de verzorgingsstaat staat der 
discussie 

 Invloed media  

 Pluriformiteit/ secularisatie/ individualisering / opkomst populisme  
 
Mens en Milieu 

 Toename energieverbruik/ groeiende consumptie maatschappij/ milieuvervuiling  

 Europtop  
 

 

Biologie 
Je kunt: 

Leervaardigheden in het vak biologie: 

 Biologische vaktaal en methodieken gebruiken zowel op het schriftelijk examens als 

wel het mondelinge examen.  

Cellen: 

 Kenmerkende eigenschappen van cellen noemen, de samengestelde delen daarvan 

beschrijven, en de meest voorkomende organisatieniveaus binnen organismen 

noemen en beschrijven.  

 Toelichten dat een organisme als een geheel beschouwd kan worden waarbij 

instandhouding en gezondheid van het organisme processen in onderlinge 

samenhang plaatsvinden.  

Schimmels en bacteriën: 

 De rol van schimmels en bacteriën in het milieu noemen en uitleggen.  

 Uitleggen over schimmels en bacteriën 
o Dat ze reducent en/of ziekteverwekker kunnen zijn 
o Hoe ze verspreid kunnen worden 
o Hoe je voorkomt dat ze vermenigvuldigen 
o Hoe ze bestreden kunnen worden 
o Welke rol ze kunnen spelen bij biotechnologie.  

 Uitleggen hoe voedselbederf door schimmels en/ of bacteriën kan worden 
tegengegaan door de mens. 

 Voorbeelden van klassieke en moderne vormen van biotechnologie noemen, 
waarmee voedingsstoffen en medicijnen worden verkregen en bewerkt.  
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Planten, dieren en hun samenhang: 

 De namen van organismen opzoeken en delen waaruit ze zijn samengesteld 

 De relaties noemen en toelichten die ze onderling en met hun omgeving hebben.  
 
Mensen beïnvloeden hun omgeving: 

 Uitleggen dat de mens voor voedsel(productie), water, zuurstof, grondstoffen, 
energie en recreatie van ecosystemen afhankelijk is.  

 Uitleggen dat een grote voedselproductie in verband staat met een goede: 
o Bodembewerking 
o Bemesting 
o Gewasbescherming 
o Veredeling, waaronder genetische modificatie 

 De belangrijkste oorzaken en effecten noemen van de aantasting van natuur en 
milieu door: 

o Overbevolking 
o Bepaalde soorten afval 
o Gebruik van bestrijdingsmiddelen 
o Het verkeer 
o Energieverbruik 

Dit mede gebruikmaking van de scheikundige benamingen 

 Uitleggen waarom de mens er belang bij heeft een duurzame relatie tussen mens en 
milieu te bevorderen. Daarbij moet je de voor- en nadelen van duurzaam handelen 
kunnen benoemen.  

 Het belang uitleggen van een nationale en mondiale aanpak van de bescherming van 
het milieu.  

 
 
Houding, beweging en conditie: 

 Delen die van belangrij zijn voor stevigheid en beweging 
o Noemen 
o In afbeeldingen aanwijzen 

In situatie waarin dit relevant is functies en werking van die delen noemen, inclusief 
een aantal microscopische en grotere details.  

 Uitleggen wat er gebeurt bij bepaalde vormen van overbelasting van het 
bewegingsapparaat 

o Tijdens het werk 
o Bij sport 

Aangeven hoe deze overbelasting zoveel mogelijk voorkomen kan worden.  
 
Het lichaam in stand houden: voeding, genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding: 

 Vorm, werking en functie van het verteringsstelsel, bloedvatenstelsel, 
ademhalingsstelsel en uitscheidingsstelsel beschrijven. 

 Hun onderling verband toelichten.  
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Bescherming: 

 De functie noemen van de hoornlaag bij de bescherming tegen: 
o Infecties 
o Uitdroging 
o Beschadigingen  

 De functie van pigment uitleggen bij de bescherming tegen ultraviolette straling 

 Uitleggen hoe besmettingen te voorkomen is, met name bij 
o AIDS 
o Leukemie 
o Hepatitis 
o Tuberculose  

 De meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen 
o Noemen 
o De oorzaak aangeven 
o Het belang van tijdige behandeling benoemen 

 Uitleggen hoe de overdracht van deze aandoeningen is te voorkomen, met name 
voor: 

o AIDS 
o Syfilis 
o Chlamydia 
o Gonorroe 
o Candida 

 
Reageren op prikkels: 

 De rol en de werking van het zenuwstelsel, zintuigstelsel en hormoonstelstel 
toelichten 

 Beschrijven welke relatie er is tussen gedrag en inwendige en uitwendige prikkels 
 
Van generatie op generatie: 

 Voortplanting en groei bij organismen toelichten, evenals de vorm en functie van 
seksueel gedrag daarbij.  

 
Erfelijkheid en evolutie: 

 Beschrijven hoe erfelijke eigenschappen van generatie op generatie worden 
doorgegeven en toelichten hoe dei erfelijke eigenschappen in de tijd kunnen 
veranderen.  

 
Bescherming en antistoffen: 

 De manier waarop het lichaam zich beschermt tegen antigenen door middel van 
antistoffen beschrijven en toelichten hoe deze bescherming kunstmatig kan worden 
verhoogd.  

 
 
Gedrag bij mens en dier: 

 Gedrag van mens en die op een gestandaardiseerde wijze beschrijven en dat 
beschreven gedrag verklaren.  
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Economie 
Je kunt: 

Consumptie: 

 Je hebt inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeftes, 
inkomen en in de functies van geld, lenen en sparen en kan dit inzicht toepassen in 
een gegeven casus.  

 
Arbeid en productie: 

 Je hebt inzicht in aspecten van het producenten gedrag zoals kosten, opbrengsten, 
winst, toegevoegde waarde, arbeid, arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, 
werkgelegenheid, werkloosheid en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.  

 
Overheid en bestuur: 

 Je hebt inzicht in de sociale, economische en financiële functies van de overheid en 
kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.  

 
Internationale ontwikkelingen: 

 Je hebt inzicht in internationale betrekkingen zoals Nederland als open economie, de 
EU, ontwikkelingsproblematiek en dit inzicht toepassing in een gegeven casus.  

 
Consumptie en consumentenorganisatie: 

 uit een gegeven concrete context van wettelijke regels ter bescherming van de 
consument deze rol beschrijven. 

 Je betrekt daarbij; 

- het consumentenrecht, 

- consumentenorganisaties en hun werkzaamheden, 

- voorwaarden voor een geldige overeenkomst, 

- rechten en plichten van de verkoper, 

 in een voor leerlingen herkenbare situatie met behulp van een gegeven koers 
berekeningen maken met vreemd geld, 

 aan de hand van concrete voorbeelden het belang van verzekeren in het economisch 
leven uitleggen en daarbij rekening houden met verzekeringsmotieven, 

 aan de hand van criteria een beargumenteerd standpunt innemen met betrekking tot 
de noodzaak van het verzekeren voor zichzelf en voor anderen.  
 Je betrekt daarbij 

- de positie van de verzekerde ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij, 

- de criteria, 
 hoogte van het risico, 
 hoogte van de premie, 
 wettelijk verplicht karakter, 

 eenvoudige berekeningen uitvoeren met betrekking tot premie en uitkering van 
schadeverzekeringen.  
Je betrekt daarbij; 

- de verzekeringsovereenkomst, 

- schadeverzekeringen, 
 opstal/inboedelverzekering, 
 autoverzekering, 
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 (brom)fietsverzekering, 
 reisverzekering, 
 aansprakelijkheidsverzekering particulieren, 

 aan de hand van voorbeelden voor- en nadelen noemen van de diverse vormen van 
huisvesting, 

 een beargumenteerd standpunt innemen ten aanzien van verschillende 
mogelijkheden van huisvesting en enkele praktische en juridische aspecten van 
wonen noemen. 
 Je betrekt daarbij; 

- de rechten en plichten van huurder en verhuurder, 

- regels met betrekking tot bescherming van de huurder, 

- regels met betrekking tot bescherming van de koper/verkoper, 

- verschillende instanties die bemiddelen bij koop of huur van een huis. 
 

Arbeid en bedrijfsleven: 

 aan de hand van eenvoudige voorbeelden de plaats van produceren, zowel in enge 
als in ruime zin, beschrijven en daarbij de productiefactoren betrekken, 

 aan de hand van een concreet voorbeeld beschrijven hoe het productieproces in 
bedrijven in een aantal fasen kan worden verdeeld, waarbij telkens waarde 
toevoeging plaatsvindt. 
Je betrekt daarbij; 

- de fasen in het productieproces, 

- de waarde toevoeging, 

- bedrijfskolom, 

 aan de hand van eenvoudige voorbeelden van arbeidssituaties en arbeidsorganisaties 
de relatie beschrijven tussen verschillende sectoren en functies, 

 aan de hand van eenvoudige voorbeelden van arbeidssituaties en arbeidsorganisaties 
de relatie tussen opleidingswegen en functies en tussen scholing en posities op de 
arbeidsmarkt beschrijven, 

 vanuit een herkenbare actuele context het belang en de inhoud van een CAO 
beschrijven. 

  Je betrekt daarbij de relatie tussen een CAO en een individuele 
arbeidsovereenkomst (van een minderjarige werknemer), 

 aan de hand van concrete actuele voorbeelden uit de eigen omgeving het verband 
beschrijven tussen technologische ontwikkeling en productiviteitsgroei en positieve 
en negatieve gevolgen hiervan voor werknemers en werkgevers 
noemen/beschrijven, 

 in verschillende concrete situaties van productie beschrijven dat zich 
keuzeproblemen 
voordoen in de afweging van kosten tegenover baten in engere zin en in de afweging 
van maatschappelijke kosten en baten.  

 
Natuur en milieu: 

 de samenhang tussen consumptie, productie en het milieu beschrijven. 
Je betrekt daarbij 

- factoren die de groei van de consumptie bepalen, 

- factoren die de groei van de productie bepalen, 
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- de samenhang tussen de groei van de consumptie en de groei van de 
productie, 

-  de nadelige gevolgen van de groei van de productie voor het milieu, 

 aan de hand van eenvoudige voorbeelden concrete maatregelen noemen om 
milieuschade te voorkomen en te bestrijden en hierbij de rol van overheid, 

organisaties en 
van individuele personen beschrijven. 

 

Maatschappijleer en Maatschappijkunde 
Deze twee vakken komen ontzettend met elkaar overeen. Let wel! Het schriftelijke van 

maatschappijKUNDE gaat over criminaliteit en politiek! En het schriftelijke van 

maatschappijleer gaat over alle onderwerpen net zoals het mondeling examen. En het 

mondeling examen van maatschappijKUNDE gaat over werk, massamedia en de pluriforme 

samenleving.  

Maatschappijleer: 
Cultuur en socialisatie: 

 beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving invloed van het 
socialisatieproces herkennen en beschrijven. In dat verband kun je 

- voorbeelden geven van zaken die personen leren om zich als lid van de 
samenleving te kunnen gedragen, 
- met voorbeelden verduidelijken dat ontwikkeling en gedrag van personen 
door zowel maatschappelijk (aangeleerde) als door aangeboren 
eigenschappen 
bepaald wordt, 
- uitleggen welke instituties een rol spelen bij de ontwikkeling en het gedrag 
van mensen (bij het socialisatieproces), 
- beschrijven hoe beïnvloedingsprocessen zoals belonen/straffen, imitatie (en 
identificatie) een rol spelen bij de ontwikkeling en het gedrag van mensen (bij 
het socialisatieproces), 
- beschrijven wat er onder waarden en normen (en het verschil daartussen) 
wordt verstaan en in diverse gegeven voorbeelden waarden en normen (en 
het verschil daartussen) herkennen die het gedrag van mensen bepalen. 
 

 beschrijven dat mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur 
invloed heeft op het gedrag (op het socialisatieproces). In dat verband kun je: 

- typen subculturen (onderscheiden) herkennen in voorbeelden en verschillen 
(in oriëntaties) tussen deze groepen herkennen (en benoemen), 
- motieven voor het behoren tot subculturen beschrijven (en verband leggen 
met het socialisatieproces), 
- beschrijven dat het gedrag van mensen bepaald kan worden door de 
subcultuur (uitleggen welke rol de waarden en normen in een subcultuur 
spelen bij het gedrag van mensen). 
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 de rol beschrijven die een socialiserende instantie, als het onderwijs, het gezin of de 
sociale media speelt in de ontwikkeling van een mens als lid van de samenleving. 
In dat verband kun je: 

- functies van onderwijs, het gezin of de sociale media in de samenleving 
beschrijven (en herkennen), zoals beroepsvoorbereiding, selectie, 
cultuuroverdracht, emancipatie en persoonlijkheidsvorming, 
- uitleggen waarom onderwijs, het gezin of de sociale media een steeds 
belangrijker functie in de ontwikkeling van de mens als lid van de samenleving 
(in het socialisatieproces) heeft gekregen, 
- voorbeelden noemen (en uitleggen) waaruit blijkt dat het sociaal milieu van 
invloed kan zijn op de kansen in het onderwijs,  
- uitleggen dat het onderwijs van invloed kan zijn op de ontwikkelingskansen 
en toekomstmogelijkheden van mensen. 
 

 (vanuit de sociaal-culturele invalshoek) van een bepaald maatschappelijk probleem 
beschrijven welke waarden en/of normen een rol spelen bij het vormen van een 
mening over dat probleem. In dat verband kun je bij een gegeven eenvoudige situatie 
aangeven: 

- welke waarden en/of normen je gemeenschappelijk met anderen hebt, 
- welke tegengestelde waarden en/of normen anderen kunnen hebben, 
- welke waarden en/of normen voor anderen gelden. 

Sociale verschillen: 

 aan de hand van voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen zijn en waardoor 
deze veroorzaakt worden. In dat verband kun je: 
- voorbeelden geven van verschillen in inkomen, status en macht, 
- factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van sociale ongelijkheid 
(zoals: ongelijkheid in inkomen, verschillen in vooropleiding, sociale milieu, 
sekse, etnische afkomst) in voorbeelden aanwijzen. 
- uitleggen hoe factoren als ongelijkheid in inkomen, verschillen in 
vooropleiding, sociale milieu, sekse en etnische afkomst, kunnen leiden tot 

het ontstaan van sociale ongelijkheid. 
 

 beschrijven (uitleggen) dat de plaats van een mens op de maatschappelijke ladder in 
een samenleving kan veranderen (sociale mobiliteit). In dat verband kun je: 
- uitleggen dat een maatschappelijke positie kan afhangen van de inspanningen 
van een persoon zelf maar ook van de ideeën in de maatschappij over de functie 
die hij/zij bekleedt, 
- onderscheid maken tussen verworven en toegeschreven maatschappelijke 
posities en verklaren waarom in de huidige samenleving individuele capaciteiten 
steeds meer de maatschappelijke positie van mensen bepalen, 
- voorbeelden geven (en herkennen) van het stijgen en dalen op de maatschappelijke 
ladder (sociale mobiliteit), 
- voorbeelden noemen (en verklaren) van factoren die het stijgen en dalen op de 
maatschappelijke ladder (de sociale mobiliteit) kunnen versterken of verminderen, 
zoals sociaal milieu, onderwijs, aanleg, overheidsbeleid. 
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 voorbeelden geven van belangen van mensen in een bepaalde maatschappelijke 
positie en van conflicten die daarmee samenhangen. Beschrijven en uitleggen dat 
mensen vanuit hun maatschappelijke posities belangen hebben en dat daardoor 
conflicten kunnen ontstaan. In dat verband kun je: 
- maatschappelijke posities met bijbehorende belangen noemen (en herkennen) 
en van concrete situaties beschrijven (en uitleggen) dat er tegengestelde en 
overeenkomstige belangen zijn, 
- individuele en collectieve belangen onderscheiden (en toelichten welke 
conflicten daaruit kunnen ontstaan), 
- aan de hand van voorbeelden beschrijven wat de voordelen zijn als 
belangengroepen zich organiseren, 
- uitleggen waarom belangengroepen zich organiseren in belangenorganisaties 
en voorbeelden daarvan noemen, 
- voorbeelden kunnen noemen van machtsmiddelen om voor je 
belangen op te komen in overleg- en conflictsituaties (en toelichten welke middelen 
in een gegeven situatie gebruikt kunnen worden). 
 

 maatregelen van de overheid ten aanzien van sociale ongelijkheid kunnen noemen. 
Overheidsbeleid ten aanzien van sociale ongelijkheid kunnen herkennen en 
beschrijven. 
In dat verband kun je: 
- voorbeelden geven van maatregelen die zijn bedoeld voor het verbeteren van de 
positie van zwakke groepen in de samenleving, zoals: positieve actie, subsidie, 
voorlichting, onderwijsvoorzieningen (en uitleggen dat deze maatregelen de 
positie van zwakke groepen in de samenleving kunnen verbeteren); 
- opvattingen uit gegeven voorbeelden herkennen en beoordelen over de rol die de 
overheid kan spelen bij het verminderen van sociale ongelijkheid; 
- een eigen standpunt weergeven over de rol van de overheid ten aanzien van 
sociale ongelijkheid (en een reactie geven op de opvattingen van 
maatschappelijke en politieke stromingen daarover in een gegeven situatie). 
 

 (vanuit de sociaaleconomische invalshoek) van een bepaald sociaal probleem 
beschrijven welke belangen bij betrokkenen een rol spelen in relatie tot hun 
maatschappelijke positie. In dat verband kun je bij een gegeven eenvoudige situatie 
aangeven: 

- wat de maatschappelijke positie is die iemand inneemt en welke belangen 
erbij 
horen, 
welke belangen iemand gemeenschappelijk met anderen heeft, 
- welke tegengestelde belangen anderen kunnen hebben. 

Macht en zeggenschap  

 vormen van macht herkennen (herkennen en beschrijven). In dat verband kun je: 
- voorbeelden geven van machtsmiddelen, zoals: positie, kennis, vaardigheden, 
aantal (en uitleggen hoe deze machtsmiddelen werken), 
- formele en informele macht herkennen (en uitleggen hoe en waarom er sprake 
van (in)formele macht is), 
- uitleggen wat het verschil is tussen macht en gezag. 
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 beschrijven dat (en uitleggen hoe) regels het samenleven van mensen mogelijk 
maken. In dat verband kun je: 
- voorbeelden noemen van geschreven en ongeschreven regels (en uitleggen 
waarom regels nodig zijn), 
- in concrete situaties benoemen of regels zinvol (zouden kunnen) zijn (regels 
beoordelen op effectiviteit en wenselijkheid), 
- van een gegeven voorbeeld beschrijven welke factoren (zoals: normbesef, sociale 
controle, beloning, straf) een rol spelen bij het naleven van regels (en 
voorbeelden geven van situaties waarin deze factoren een rol spelen), 
- met behulp van voorbeelden beschrijven dat (en aangeven waarom) regels tijd- en 
plaatsgebonden zijn, 
- voorbeelden noemen van rechten en plichten (van jongeren). 
 

 beschrijven (en uitleggen) van mogelijkheden die burgers hebben om invloed uit te 
oefenen op de politiek (politieke besluitvormingsprocessen). In dat verband kun je: 
- met voorbeelden duidelijk maken hoe de massamedia gebruikt kunnen worden bij 
het doorsluizen van onderwerpen voor de politiek, 
- machtsmiddelen van actie/pressiegroepen noemen (herkennen en 
beoordelen), 
- beschrijven waarom er politieke partijen zijn (en dit met behulp van voorbeelden 
verduidelijken), 
- het verschil tussen politieke partijen en actie/pressiegroepen uitleggen, 
- politieke partijen in verband brengen met politieke stromingen, zoals: 
liberalisme, sociaaldemocratie, christendemocratie, extreem rechts en de 
ecologische stroming, 
- beschrijven (en uitleggen) dat politieke besluiten in Nederland vaak het gevolg 
zijn van een compromis (en dit in een gegeven situatie herkennen), 
- voorbeelden geven van situaties waarin het zinvol is politici te benaderen om voor 
bepaalde belangen op te komen, 
- een eigen standpunt weergeven over de mogelijkheden die individuele burgers 
hebben om invloed uit te oefenen op de politiek (op de politieke 
besluitvormingsprocessen). 
 

 kenmerken van een parlementaire democratie noemen (herkennen en toelichten). In 
dat verband kun je: 
- verschillen noemen (en herkennen) tussen een democratie en een dictatuur (en 
van een gegeven situatie beoordelen of er sprake is van een democratie of een 
dictatuur), 
- gegeven voorbeelden van grondrechten in verband brengen met onze democratie, 
- uitleggen dat besluiten met meerderheid van stemmen worden genomen. 
 

 (vanuit de politiek-juridische invalshoek) van een bepaald maatschappelijk probleem 
beschrijven welke vormen van macht een rol spelen en wie macht heeft. In dat 
verband kun je bij een gegeven eenvoudige situatie aangeven: 
- welke machtsmiddelen een groep met bepaalde belangen/waarden heeft, 
- welke machtsmiddelen anderen met tegengestelde belangen/waarden hebben, 
- welke machtsmiddelen de overheid heeft. 
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Beeldvorming en stereotypering 

 beschrijven dat mensen bij het vormen van hun meningen beïnvloed worden door 
selectie in informatie. Aangeven dat selectieve waarneming een rol speelt in het 
proces van beeld- en meningsvorming. In dat verband kun je: 

- uitleggen dat (en waarom) het door de (sociale) media gepresenteerde 
nieuws een 
deel is van wat er werkelijk gebeurd is (het resultaat is van selectieprocessen 
en 
deze selectie de beeldvorming bij mensen kan beïnvloeden), 
- uitleggen dat je uit informatie ook zelf een selectie maakt vanuit jouw 
achtergrond, waarden, normen, interesses. 
 

 uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien van de rol van mannen en 
vrouwen in de samenleving herkennen en benoemen. In dat verband kun je: 

- verschillen tussen feiten en meningen ten aanzien van rolpatronen 
(herkennen 
en) benoemen aan de hand van voorbeelden (en hun mening geven over de 
veranderlijkheid van rolpatronen), 
- voorbeelden noemen en herkennen van traditionele rolpatronen ten aanzien 
van 
jongens en meisjes die door (sociale)media en/of opvoeding kunnen worden 
overgedragen, 
- uitleggen welke oorzaken ten grondslag liggen aan de beeldvorming ten 
aanzien 
van jongens en meisjes zoals: socialisatieproces, maatschappelijke positie, rol 
van de (sociale)media en de opvoeding en deze oorzaken herkennen, 
- voorbeelden noemen van de invloed die tijd en plaats hebben op de 
rolverdeling 
tussen mannen en vrouwen. 
 

 voorbeelden noemen van vooroordelen en discriminatie, aangeven hoe deze kunnen 
ontstaan en wat daar tegen te doen is vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en 
respect zoals beschreven in artikel 1 van de Grondwet. In dat verband kun je: 

- de begrippen vooroordelen en discriminatie (en stereotypen) omschrijven, 
voorbeelden noemen en herkennen (en uitleggen of er in een situatie sprake 
is van 
vooroordelen, stereotypen en/of discriminatie), 
- oorzaken van discriminatie noemen (en herkennen) en de gevolgen 
beschrijven 
die discriminatie heeft voor individuen en groepen in de samenleving, 
- mogelijkheden beschrijven die de overheid en organisaties hebben om 
vooroordelen en discriminatie te bestrijden (en te voorkomen). 
 

 van een bepaald maatschappelijk probleem herkennen en beschrijven op welke 
wijze de beeldvorming over dit probleem tot stand komt/gekomen is. 
In dat verband kun je bij een gegeven eenvoudige situatie aangeven: 

- welke vooroordelen of gevallen van discriminatie (stereotypen) er in de 
gegeven 
informatie te herkennen zijn, 
- welke rol de media bij de beeldvorming over dit probleem spelen. 
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Maatschappijkunde: 
Politiek en beleid: 
Je kunt 
− Nederland typeren als een parlementaire democratie in een rechtsstaat en als een 
constitutionele monarchie 
− uitleggen op welke wijze overheidsbeleid tot stand komt, de invloed van de Europese 
Unie daarin aangeven/herkennen, en noemen/herkennen hoe Europese besluiten tot 
stand komen 
− mogelijkheden beschrijven die individuele burgers en belangen- of pressiegroepen 
hebben om de politieke besluitvorming te beïnvloeden 
− van politieke partijen en stromingen standpunten en de uitgangspunten herkennen, 
noemen en verklaren. 
 
Criminaliteit en rechtsstaat 
Je kunt: 
− de aard, ontwikkeling en omvang van criminaliteit als maatschappelijk probleem 
herkennen en beschrijven 
− principes van de rechtsstaat herkennen in het straf- en procesrecht 
− oorzaken van criminaliteit herkennen en beschrijven 
− de rol van overheidsorganen ter bestrijding van criminaliteit aangeven, verschillende 
beleidsmaatregelen en kenmerkende visies van politieke stromingen onderscheiden, en 
effectiviteit en wenselijkheid van beleidsmaatregelen beoordelen 
− de doelen van straffen en maatregelen onderscheiden. 
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Mens en werk 
Je kunt 
1. de maatschappelijke functies en waardering van arbeid herkennen en beschrijven. 
In dat verband kun je 
- functies en betekenissen die betaalde en onbetaalde arbeid kunnen hebben voor 
individuen en voor de samenleving, noemen/verklaren, 
- factoren herkennen, die bepalen waarom de verschillende soorten werk 
verschillend worden gewaardeerd en beloond, 
 
2. factoren noemen en herkennen, die van invloed kunnen zijn op de cultuur 
 van een bedrijf. 
 In dat verband kun je 
 - aspecten van een bedrijfscultuur noemen, 
 - verschillende sociale rollen binnen werksituaties herkennen, 
 - verschillende stijlen van leiderschap in bedrijfsorganisaties herkennen, 
 - een standpunt bepalen ten aanzien van ethische codes of principes binnen het 
beroepenveld zorg en welzijn, 
 
3. de rol van de overheid op het gebied van arbeid en de problematiek van de 
verzorgingsstaat herkennen en beschrijven. 
 In dat verband kun je 
- uitleggen wat wordt bedoeld met een verzorgingsstaat en oorzaken noemen 
 waardoor deze ter discussie is komen te staan, 
 - voorbeelden noemen van overheidsregels op het gebied van 
 arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en medezeggenschap, 
- voorbeelden noemen van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen en 
 voor een gegeven eenvoudige situatie aangeven op welke uitkering burgers 
aanspraak kunnen maken, 
 
4. de gevolgen van arbeidsverdeling herkennen en beschrijven. 
 In dat verband kun je 
 - het verschijnsel maatschappelijke arbeidsverdeling noemen en herkennen, 
 - herkennen/uitleggen welke invloed maatschappelijke arbeidsverdeling heeft 
 op de sociale ongelijkheid in de samenleving, 
 
5. een beschrijving geven van de arbeidsverhoudingen in Nederland. 
 In dat verband kun je 
- binnen de Nederlandse arbeidsverhoudingen verschillende belangen en 
 belangenorganisaties herkennen en aangeven welke middelen er zijn om voor 
 belangen op te komen in overleg- en conflictsituaties, 
 
6. oorzaken en gevolgen van veranderingen op de arbeidsmarkt noemen/verklaren. 
 In dat verband kun je 
- oorzaken noemen van werkloosheid en mogelijke gevolgen van werkloosheid 
 herkennen/beschrijven voor een individu en voor de samenleving, 
- uitleggen welke gevolgen mechanisering, automatisering en informatisering 
hebben voor de werkgelegenheid en voor de inhoud en kwaliteit van het werk, 
- de relatief slechte positie verklaren van enkele groepen op de arbeidsmarkt 
 en maatregelen noemen ter verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt, 
- voorbeelden noemen van flexibilisering van arbeid en aangeven voor welke 
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groeperingen in de samenleving deze flexibilisering gunstig of ongunstig is, 
- enkele overheidsmaatregelen ter bevordering van werkgelegenheid noemen 
 en uitleggen waarom deze effectief kunnen zijn. 
 
De multiculturele samenleving 
Je kunt 
1. Nederland typeren als multiculturele samenleving. 
 In dat verband kun je 
- voorbeelden noemen van in het recente verleden naar Nederland gekomen 
groepen migranten en verschillen beschrijven in het proces van inpassing in de 
Nederlandse samenleving bij de verschillende groepen migranten, 
- van de grootste groepen inwoners met een migratie achtergrond binnen de 
Nederlandse samenleving globaal de omvang aangeven en de motieven noemen 
voor hun komst naar Nederland, 
- sociale en politieke problemen die samenhangen met het multiculturele karakter 
van de samenleving, herkennen en beschrijven, 
 
2. het overheidsbeleid ten aanzien van migratie en maatschappelijke positie van 
inwoners met een migratie achtergrond groepen herkennen en beschrijven en 
verschillende visies daarop onderscheiden. 
In dat verband kun je 
- uitleggen dat het beleid ten aanzien van inwoners met een migratie achtergrond 
en vreemdelingen/asielzoekers gebaseerd is op de Grondwet, de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens en internationale verdragen, 
- de hoofdlijnen van het toelatingsbeleid noemen en argumenten noemen vóór en 
tegen een meer of minder restrictief (streng) toelatingsbeleid, 
- mogelijkheden noemen ter bevordering van maatschappelijke integratie van 
groepen inwoners met een migratie achtergrond, 
 
3. de sociaaleconomische positie van groepen inwoners met een migratie achtergrond 
beschrijven en verklaren. 
In dat verband kun je 
- de positie van groepen inwoners met een migratie achtergrond op de arbeidsmarkt 
en in het onderwijs noemen/vergelijken met die van groepen inwoners met een 
Nederlandse achtergrond groepen en uitleggen wat daarvan de achtergronden en 
oorzaken zijn, 
- voorbeelden geven van mogelijke maatregelen die de overheid zou kunnen nemen 
om de achterstandspositie van groepen inwoners met een migratie achtergrond op 
de arbeidsmarkt en in het onderwijs te verbeteren, 
 
4. de culturele differentiatie in Nederland beschrijven en enkele ontwikkelingen 
 daarin noemen. 
In dat verband kun je 
 - voorbeelden geven van overeenkomsten en verschillen binnen en tussen de 
culturen van groepen met een migratie achtergrond en groepen met een 
Nederlandse achtergrond en in voorbeelden uitleggen welke waarden daaraan ten 
grondslag liggen, 
 - met voorbeelden duidelijk maken dat maatschappelijke groepen die in aanraking 
komen met elkaars cultuur, elementen van die cultuur overnemen, 
 - mogelijke gevolgen voor jongeren met een migratie achtergrond herkennen, die 
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opgroeien in een situatie waarin zij te maken hebben met de invloeden en 
verwachtingen van verschillende culturen, 
 
5. aangeven op welke wijze men uitingen van vooroordelen en discriminatie tegemoet 
kan treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect. 
 In dat verband kun je 
- vooroordelen en stereotypen herkennen, 
- het verband tussen vooroordelen en discriminatie verklaren, 
- oorzaken van discriminatie noemen en de gevolgen herkennen/beschrijven,  die 
discriminatie heeft voor individuen en groepen in de samenleving, 
- mogelijkheden beschrijven, die de overheid en organisaties hebben om op 
 effectieve wijze vooroordelen en discriminatie tegemoet te treden en te  voorkomen, 
 
Massamedia 
Je kunt 
1. de betekenis van massamedia voor de samenleving herkennen en beschrijven. 
 In dat verband kun je 
- onderscheid maken in verschillende soorten massamedia, 
- beschrijven welke functies massamedia vervullen, 
- voorbeelden herkennen/noemen van terreinen waarop massamedia een 
 centrale rol spelen zoals democratische besluitvorming, cultuuroverdracht, 
 vrijetijdsbesteding, 
- uitleggen welke gevolgen technologische ontwikkelingen op (interactieve) 
 massamedia hebben, 
 
2. factoren en ontwikkelingen herkennen en noemen, die van invloed zijn op inhoud en 
programmering van massamedia. 
 In dat verband kun je 
 - herkennen/uitleggen dat het overheidsbeleid stoelt op het grondwettelijke recht 
van vrijheid van meningsuiting en van persvrijheid en op het belang van 
pluriformiteit van de pers voor de democratie, 
- herkennen welke invloed commerciële belangen kunnen hebben op de 
 informatievoorziening, inhoud en programmering van de media, 
- verschillen in doelstellingen, financiering en programmering herkennen/ en 
 uitleggen tussen (en binnen) publieke omroeporganisaties en commerciële 
 omroeporganisaties, 
 
3. nieuwsvoorziening beoordelen. 
 In dat verband kun je 
- uitleggen dat de nieuwsvoorziening in de media het resultaat is van 
 selectieprocessen, 
- verschillende (vormen van) berichtgeving vergelijken met betrekking tot de 
 vraag of deze meer of minder objectief (zijn) is, 
 
4. beargumenteren in hoeverre er sprake is van beïnvloeding door massamedia. 
 In dat verband kun je 
- in voorbeelden de rol herkennen, die media kunnen vervullen bij 
 beeldvorming waaronder vooroordelen en stereotypen, en bij de overdracht 
 van waarden en normen, 
- uitspraken over de vraag in hoeverre massamedia mensen kunnen 
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 beïnvloeden, in verband brengen met de belangrijkste theorieën hierover, 
- de agendafunctie van massamedia herkennen en verduidelijken in 
 voorbeelden, 
- uitleggen dat media (op het gebied van amusement) een beeld van de 
 werkelijkheid presenteren en niet de werkelijkheid, 
 informatie vergelijken die gegeven wordt door verschillende media. 
 In dat verband kun je verschillen herkennen in 
 - doelgroep zoals sociale klasse, opleidingsniveau lezers, 
 - inhoud, zoals aandacht voor human interest, beleidsontwikkelingen, 
 amusement, 
 - vorm, 
 - identiteit of levensbeschouwing 

 

Aardrijkskunde 
Schriftelijk: 

Weer en klimaat: 
Je kunt verschillen en/of overeenkomsten tussen: - het weer en klimaat, - de 
klimaatverandering, - en het klimaatbeleid van Nederland en een andere regio elders in 
Europa, beschrijven en verklaren. - je kunt de situatie in beide gebieden vergelijken. Je kunt 
weer en klimaat, - klimaatverandering en klimaatbeleid in een buiten-Europese macroregio 
beschrijven en verklaren. 
 
Water: 
Je kunt de herkomst, het voorkomen, de kwaliteit en het gebruik van water in Nederland 
beschrijven en verklaren en maatregelen voor een duurzamer gebruik van water en de 
effecten ervan beschrijven. Je kunt de herkomst, het voorkomen, de kwaliteit en het gebruik 
van water in een buiten Europese macroregio en een andere macroregio elders in de wereld 
beschrijven en verklaren en; - maatregelen voor een duurzamer gebruik van water en de 
effecten ervan beschrijven en; - de situatie in beide gebieden vergelijken. 
 
Bevolking en ruimte: 
Je kunt de bevolkingsontwikkeling en het ruimtegebruik in Nederland en een andere regio 
elders in Europa beschrijven en verklaren en de situatie in beide gebieden vergelijken. Je 
kunt de bevolkingsontwikkeling en het ruimtegebruik in een buiten-Europese macroregio 
beschrijven en verklaren. 
 
Mondeling: 
Bronnen van energie: 
Je kunt het gebruik van energie in de eigen regio beschrijven en verklaren en maatregelen 
voor een duurzamer gebruik van energie en de effecten ervan beschrijven. Je kunt het 
gebruik van energie en de gevolgen ervan voor Nederland en een andere regio elders in 
Europa beschrijven en verklaren en; - maatregelen voor een duurzamer energiegebruik en; - 
de effecten ervan beschrijven en; - de situatie in beide gebieden vergelijken. Je kunt het 
gebruik van energie en de gevolgen ervan in een buiten-Europese macroregio beschrijven en 
verklaren en maatregelen voor een duurzamer gebruik van energie en de effecten ervan 
beschrijven. 
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Arm en rijk: 
Je kunt verschillen tussen meer en minder welvarende wijken beschrijven en voorstellen 
voor verbetering van de woon- en leefomstandigheden in de eigen regio beschrijven. Je kunt 
regionale verschillen in welvaart in Nederland beschrijven en verklaren. Je kunt regionale 
verschillen in welvaart in een buiten-Europese macroregio en een andere macroregio elders 
in de wereld beschrijven en verklaren en de situatie in beide gebieden vergelijken.  
 
Grenzen en identiteit: 
Je kunt verschillende soorten grenzen in de eigen regio beschrijven en verklaren en 
verbanden leggen met identiteit. Je kunt verschillen in regionale identiteit en de manier 
waarop men daarmee omgaat in Nederland en een andere regio elders in Europa, 
beschrijven en verklaren en de situatie in beide gebieden vergelijken. Je kunt territoriale 
conflicten in een buiten Europese macroregio beschrijven en verklaren en verbanden leggen 
met grondstoffen, water en culturele verschillen. 
 
        Schriftelijk  Mondeling 
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Natuur- en Scheikunde 
Onderstaande exameneenheden behoren tot de examenstof van het centraal examen:  

NASK1/K/3 Leervaardigheden in het vak natuurkunde  

Je kunt:  

- rekenvaardigheden toepassen  

- natuurkundige grootheden hanteren en met behulp van formules daarmee 

berekeningen uitvoeren en redeneringen opzetten  

- natuurkundige apparatuur gebruiken, daarmee experimenten uitvoeren en de 

resultaten interpreteren  

- de computer gebruiken om met meetprogramma’s experimenten uit te voeren en te 

interpreteren, om met applets en simulaties onderzoek te doen en om natuurkundige 

informatie te selecteren en te verwerken  

- een onderzoek doen en een ontwerpproces uitvoeren en evalueren, daarbij ook 

rekening houdend met de veiligheid.  

  

NASK1/K/4 Stoffen en materialen Je 

kunt:  

- soorten materialen en hun stofeigenschappen herkennen en toepassen  

- gevaren van stoffen en effecten van chemische en natuurkundige processen voor de 

mens en het milieu herkennen, en maatregelen nemen om ongewenste effecten 

hiervan te vermijden door veilig te werken en verantwoord met afvalstoffen om te 

gaan - zinken-zweven-drijven toepassen met behulp van dichtheid.  

  

NASK1/K/5 Elektrische energie  

Je kunt:  

- elektrische schakelingen ontwerpen en analyseren en hierover berekeningen uitvoeren  

- beveiligingen voor elektriciteit verklaren en toepassen en keuzes tussen verschillende 

apparaten beargumenteren  

- de werking van de dynamo en de transformator beschrijven met begrippen uit het 

magnetisme.  

  

NASK1/K/6 Verbranden en verwarmen  

Je kunt:  

- het proces van verbranden beschrijven en de verspreiding en isolatie van warmte 

verklaren en toepassen  

- de manieren van opwekking van elektrische energie en de gevolgen ervan beschrijven  

- het omzetten van energie van de ene vorm in de andere vorm beschrijven en hierover 

berekeningen uitvoeren.  

  

NASK1/K/8 Geluid  

Je kunt:  

- de eigenschappen van geluid toepassen en de gevolgen van geluidshinder en de 

beperking van geluidshinder toelichten  
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- geluid vastleggen met oscilloscoop of computer en daaruit de frequentie bepalen - de 

werking van een luidspreker uitleggen.  

  

NASK1/K/9 Kracht en veiligheid Je 

kunt:  

- de werking van verschillende soorten krachten en de druk van een voorwerp op de 

ondergrond berekenen en in evenwichtsituaties kwalitatief de hefboomwet toepassen  

- bij een bewegend voorwerp diagrammen interpreteren, krachten samenstellen en de 

gemiddelde snelheid berekenen  

- veiligheidsmaatregelen in het verkeer uitleggen en toepassen en verschijnselen van 

traagheid verklaren.  

  

NASK1/V/1 Veiligheid in het verkeer Je 

kunt:  

- berekeningen uitvoeren en redeneringen opzetten in situaties van verkeer en 

veiligheid - uit bronnen over bewegingen of botsingen gegevens selecteren en 

verwerken.  

  

NASK1/V/2 Constructies  

Je kunt:  

- in constructies krachten onderscheiden, ontbinden, samenstellen en berekenen  

- de plaats van het massamiddelpunt bepalen en berekeningen met de hefboomwet 

uitvoeren.  

  

NASK1/V/4 Vaardigheden in samenhang  

Je kunt de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen.  

Een uitgebreide beschrijving van de exameneenheden voor het centraal examen is te 

vinden op: examenblad.nl kies: 2022, vmbo GL-TL, exacte vakken, natuur- en scheikunde I 

vmbo GL en TL, Syllabus nask1 vmbo 2022, Specificatie van de globale eindtermen voor 

het CE  

  

Beschrijving van de exameneenheden die wel in het mondeling examen aan de orde 

kunnen komen, maar niet in het centraal examen.  

  

NASK1/K/7 Licht en beeld Je 

kunt:  

1. beschrijven hoe bij het zien, lichtbundels van een directe of indirecte lichtbron in het 

oog vallen;  

- rechtlijnigheid van licht  

- evenwijdige, convergente en divergente lichtbundels  

- schaduwvorming incl. kernschaduw en halfschaduw  

  

2. de zichtbare kleuren van het lichtspectrum noemen:  

http://www.examenblad.nl/
http://www.examenblad.nl/
http://www.examenblad.nl/
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- rood, oranje, geel, groen, blauw, violet  

  

3. toelichten dat licht een vorm van straling is en toepassingen noemen van vormen van 

straling dat niet zichtbaar is voor het oog;  

- ultraviolet  

zonnebaden  

blacklight  

vliegenvanger  

- infrarood,  

bewegingssensor  

afstandsbediening  

  

4. verklaren hoe kleuren zichtbaar worden bij opvallend licht    

- selectieve absorptie, spiegelende en diffuse terugkaatsing  

- kleur van de verlichting  

5. beschrijven hoe licht door een vlakke spiegel wordt teruggekaatst   

- wetten van terugkaatsing  

- virtueel beeld  

6. positieve en negatieve lenzen onderscheiden.    

7. een afbeelding maken met een positieve lens en de begrippen voorwerpsafstand en  

beeldafstand toelichten.  

  

8. apparaten kunnen noemen waarin positieve lenzen worden toegepast.  

9. de brandpuntsafstand van een positieve lens vaststellen.  

  

10. aan de hand van een tekening, foto of demoproef beeldvorming herkennen bij het 

menselijk oog;  

- bril, contactlenzen  

- bijziendheid  

- verziendheid  

- accommoderen  

  

NASK1/K/10 Bouw van de materie  

Je kunt:  

1. de bouw van stoffen en materialen beschrijven in termen van moleculen en atomen.  

2. de fasen waarin een stof kan voorkomen beschrijven in termen van moleculen  

- moleculen trekken elkaar aan  

- moleculen gaan sneller bewegen hij hogere temperatuur - kristalrooster  

3. de bouw van een atoom beschrijven als een kern met protonen en neutronen, 

waaromheen een elektronenwolk  

- atoommassa  

- isotopen  

- van geladen deeltjes de gegeven bijbehorende lading uitleggen.  
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NASK1/K/11 Straling en stralingsbescherming Je kunt:  

1. bronnen van ioniserende straling en soorten ioniserende straling noemen  

- alfa-, bèta- en gammastraling onderscheiden  

2. radioactief verval beschrijven als het veranderen van atoomkernen  

- stabiele en instabiele kernen  

- halveringstijd  

- activiteit  

3. toelichten welke rol straling speelt bij tracers, röntgenfotografie en bestraling  

4. de werking uitleggen van maatregelen tegen ongewenste blootstelling aan straling en 

tegen het opnemen van radioactieve stoffen  

- absorptie van straling  

- dracht  

- doordringend vermogen  

5. maatregelen noemen om nadelige effecten van het gebruik van straling en 

radioactieve stoffen voor mens en milieu te beperken - opslag afval.  

  

NASK1/K/12 Het weer  

Je kunt:  

1. de temperatuur meten en de werking van een thermometer verklaren en een systeem 

ontwerpen waarin thermometers betrouwbaar geijkt kunnen worden  

- vloeistofthermometer; bimetaalthermometer  

- absolute temperatuur  

- relatie tussen de schalen van Celsius en Kelvin  

2. luchtdruk meten en in verband brengen met de hoogte ten opzichte van het 

aardoppervlak  

- onderdruk, overdruk, absolute druk  

- barometer  

3. het ontstaan van wolken en neerslag beschrijven met behulp van fasen en 

faseovergangen  

- regen, hagel, sneeuw, ijs, rijp, condens  

- luchtdrukverschil  

- dauwpunt  

4. het verschijnsel bliksem in verband brengen met elektrische spanning en met 

elektrische stroom   

- ontlading door de lucht  

- bliksem en donder  

- onweerswolken  

- veiligheidsmaatregelen  

  

formules:  

- temperatuur in Kelvin = temperatuur in Celsius + 273  

- temperatuur in Celsius = temperatuur in Kelvin – 273  


