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Maasland, april 2022 

Half mei starten de eerste examens. Dat betekent dat je nog een aantal weken hebt om je goed voor te bereiden op het 
examen. Dit doe je voor een deel thuis en voor een groot deel hier tijdens de lessen op school. Wij gaan jou ook extra 
begeleiden en ondersteunen bij je voorbereidingen. 
Vanaf begin februari hebben jullie allemaal examentraining voor de theorievakken verzorgd gekregen door een extern en 
gespecialiseerd bureau. De examentraining komt in je persoonlijke rooster te staan en is dan ook onderdeel van het 
verplichte lesprogramma. Daarnaast wordt er door een aantal vakdocenten bijlessen gegeven en zijn er momenten dat 
leerlingen die extra begeleiding kunnen gebruiken op school extra gaan werken. Ook kunnen jullie voor het examen 
oefenen via VO Content. Je gaat naar SomToday –> Leermiddelen –> Vak en dan is VO-Content Examenkracht beschikbaar. 
Je moet je vervolgens aanmelden via Entree en je vakkenpakket samenstellen.

Dit boekje is speciaal voor jullie gemaakt. In dit boekje vind je alle benodigde informatie die je nodig hebt de komende tijd. 
Een tijdspad met alle maatregelen vanuit de overheid vanwege COVID-19, alle activiteiten die gaan plaatsvinden, de 
belangrijke datums apart op een rijtje en van je docent krijg je per vak handige tips waar je op moet letten bij het 
voorbereiden, het leren of bij het maken van een examen.  Ook wordt precies beschreven waar je aan moet voldoen om je 
diploma te behalen. Ten slotte een overzicht van handige internetpagina’s waar je gebruik van kunt maken.

Wij wensen jullie heel veel succes de komende weken! 

De docenten van VMBO Maasland

 Beste examenleerlingen,
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In 3 tijdvakken naar het diploma

• In alles geldt: wijzigingen voorbehouden. Eventuele wijzigingen worden z.s.m. per mail gecommuniceerd.
• Leerlingen met een dyslexieverklaring en met adhd of autisme mogen 30 minuten extra tijd gebruiken tijdens het CSE.

Leerlingen met dyscalculie mogen 30 minuten extra tijd gebruiken tijdens het CSE bij de vakken waarbij gerekend moet
worden. Dit dient bij de afdeling zorg reeds bekend te zijn.

• Er vindt dit jaar geen Examen Groen Profiel (CSPE) plaats. Het gemiddelde cijfer van de schoolexamens van de
profielvakken is het eindcijfer Groen op jouw diploma.

• Het examenrooster van de theoretische vakken BB, KBLen TL /GL staat hieronder vermeld in de tijdpaden. De  examens KB
en BB worden digitaal afgenomen (De afnamedata wijken af van de landelijk schriftelijke examens).

• De verschillende geplande (ondersteunende) activiteiten vinden rondom de reguliere lessen  plaats. Het rooster hiervan
staat (indien mogelijk) in SomToday.
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• Tijdvak 3 GL/TL vindt plaats van 4 tot en met 7 juli 2022.
• Tijdvak 3 KB en BB vanaf 27 juni 2022.



6 7Lentiz | VMBO Maasland

Welke aanpassingen zijn er door de overheid gedaan? 
• Er wordt geen CSPE (centraal profielexamen) afgenomen. Dit is mogelijk omdat de schoolexamens alle onderdelen van

het examenprogramma dekken. Het gemiddelde schoolexamencijfer van het profielvak groen is het eindcijfer dat op
het diploma zal staan. Dit eindcijfer telt mee voor de 5,5 regeling (zie hoofdstuk zak-/slaagregeling).

• Een extra tijdvak. Er komt een extra (derde) afname periode. Dit betekent dat de examens gespreid afgenomen kunnen
worden. Voor de GL/TL-leerlingen geldt wel dat de examens op vaste momenten binnen de 3 tijdvakken door de
overheid zijn ingepland. Voor de BB- en KB-leerlingen mag de school de digitale examens inplannen. Leerlingen krijgen
op dinsdag 22 maart een concept van hun persoonlijke examenrooster. Bij het opstellen van dit rooster gaan wij uit
wanneer een leerling voor een vak een 6,5 of hoger gemiddeld staat het examen in tijdvak 1 wordt gemaakt. Bij een
lager gemiddelde wordt de leerling ingedeeld voor het tweede tijdvak, zodat er nog gericht en onder begeleiding aan
het betreffende vak gewerkt kan worden.

• De leerlingen kunnen de mogelijkheid krijgen om een extra herkansing te doen.
• De duimregeling. Bij het hanteren van de zak-/slaagregeling kan er voor gekozen worden om 1 eindcijfer niet mee laten

tellen. We leggen hier dan een ‘duim’ op. Uitzondering: Op het kernvak Nederlands mag geen ‘duim’ worden gelegd.Dit
cijfer (onder de duim) telt dan ook niet mee in de 5,5 regeling (zie hoofdstuk zak-/slaagregeling). Het vak en het cijfer
blijft wel zichtbaar op de cijferlijst van je diploma staan.

Belangrijke datums

LET OP!
Noteer alle datums goed. Maak voor jezelf een schema wanneer je aanwezig moet zijn. Zorg ervoor dat je op tijd, 
30 minuten voor de start van het examen, aanwezig bent. Niet aanwezig zijn of te laat komen, kan ernstige 
gevolgen hebben.

• Uiterlijk vrijdag 18 maart moeten alle schoolexamens afgerond zijn en cijfers definitief ingeleverd door de vakdocenten.
• Dinsdag 22 maart leerlingen ontvangen voorstel afname examens 1e en 2e tijdvak. Het tijdvak kan op verzoek van ouder/

leerling tot 1 april gewijzigd worden. Na deze datum wordt het concept examenrooster definitief en kan niet meer worden
aangepast.

Bekendmaking uitslag examens tijdvak 1: 
Theorie examens van GL/TL 9 juni
Theorie examens van BB 15 juni
Theorie examens van KB 15 juni

Bekendmaking uitslag examens tijdvak 2 en tijdvak 3:
De examens van tijdvak 2 en 3 voor de BB en KB worden zo spoedig mogelijk na het maken van het examen nagekeken door 
de docent. De mentor neemt vervolgens contact op met de leerling om de uitslag door te geven.

Bekendmaking uitslag examens tijdvak 2:
Theorie examens van GL/TL 1 juli

Bekendmaking uitslag examens tijdvak 3:
Theorie examens van GL/TL 14 juli

In week 26, op vrijdag 1 juli 2022, moeten de boeken  volgens rooster worden ingeleverd. Jouw ouders krijgen 
hierover t.z.t. nog nadere informatie van school (TL/GL) of via de firma Iddink (KB/BB) per mail.

De diploma-uitreiking vindt plaats in de gymzaal van Lentiz VMBO Maasland op: maandag 4 juli, dinsdag 5 juli, 
woensdag 6 juli 2022. Voor de diploma-uitreiking krijg je een aparte uitnodiging toegestuurd. 
Diploma’s worden NIET per post toegestuurd. Stuur zelf ook nooit het origineel van een diploma of cijferlijst op, 
maar altijd een kopie.
Datum en indeling van de diploma-uitreiking is afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen vanuit 
de overheid.
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Tips per vak

Nederlands GL/TL

Het examen
Het examen bevat de onderdelen:

• Leesvaardigheid
• Tekst verklaren
• Samenvattingsvragen
• Vragen bij een afbeelding

• Schrijfvaardigheid
• Zakelijke brief
• Zakelijke e-mail
• Artikel

Hoe kun je je thuis voorbereiden op het examen?
Oefenen via:

• Examenblad.nl
• VO-content
• Het spiekboek op SOMtoday doornemen
• PowerPoints zakelijke brief en e-mail op SOMtoday doornemen

• http://www.eindexamendoen.nl/category/vmbo-tlgl-nederlands/

• Boek Nieuw Nederlands
Lezen theorie hst. 1 t/m 4
Schrijven theorie hst. 1 t/m 4
Examen doen blz. 157 t/m 190:
Woordenlijst examen blz. 192 - 197

Extra tips van je docent
• Zorg dat je de indeling van zowel formele als informele brieven uit je hoofd kent. Leer daarnaast de standaardzinnen die

je kunt gebruiken uit je hoofd.
•  Bij het lezen van een tekst let vooral op signaalwoorden.
•  Voor citeren geldt: als je 1 zin moet citeren, citeer er dan niet nog meer! Als je een zinsgedeelte moet citeren mag je niet

een hele zin citeren. Citeren doe je zo: “Eerste twee woorden ... laatste twee woorden” (regelnummer).
Als je een zinsgedeelte moet citeren, citeer dan ook een stukje van de zin.
Als je een woordgroep moet citeren, gebruik dan 2 of 3 woorden.
Als je een woord moet citeren, gebruik dan ook maar 1 woord.

•  Je krijg bij open vragen vaak 1 punt voor een volledig goed antwoord dat niet het maximum aantal woorden overschrijdt.
Woorden tellen dus! Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: als je de vraag herhaalt in je
antwoord, worden de woorden tot aan het eigenlijke antwoord niet meegeteld.

• Herhaal bij schrijfvaardigheid zoveel mogelijk de opdracht die gegeven is. Bijvoorbeeld: Besteed in jouw e-mail aandacht
aan de volgende punten: de aanleiding om de e-mail te schrijven; Je schrijft dan in de e-mail: De aanleiding om deze e-
mail te schrijven is ……………. Na afloop controleer je of je alles opgeschreven hebt.

Wat zijn de toegestane hulpmiddelen tijdens het examen?

• basispakket
• woordenboek Nederlands (wordt niet verstrekt door school)
• de schrijfopdracht wordt op de computer gemaakt
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Nederlands KB & BB

Het examen
Er worden in het digitale examen drie vaardigheden getoetst: leesvaardigheid, kijk- en luistervaardigheid en 
schrijfvaardigheid.

Leesvaardigheid 
Het eerste onderdeel, leesvaardigheid, gaat over het begrijpen van teksten. Je moet in staat zijn moeilijke teksten te 
begrijpen en daar vragen over kunnen beantwoorden. Wil je in een goed tempo door de teksten lezen? En makkelijker de 
antwoorden op de vragen kunnen vinden? 
Het is dan goed om te weten hoe een tekst is opgebouwd. Denk aan titel, alinea’s, tussenkopjes, etc. Uit de tekstopbouw 
kun je de eerste hints halen over het onderwerp van de tekst. Probeer daarnaast ook te achterhalen wat het schrijfdoel is. 
Is dit informeren, overtuigen, mening geven, etc.? Dit geeft je inzicht in de motivatie van de schrijver. 
Op het examen komen verschillende teksten terug. Bijvoorbeeld nieuwsberichten, advertenties, ingezonden brieven of 
aankondigingen. Elk van deze tekstsoorten hebben een doel of functie. Zorg dat je deze kent. Dan weet je in één oogopslag 
tijdens het examen met wat voor tekst je te maken hebt. Er zijn verschillende tekstsoorten die terugkomen. Namelijk 
informatieve teksten, instructieve teksten, en betogende teksten. Elk soort geeft verder inzicht in de motivatie van de 
auteur. Het helpt je bepalen waarom de auteur bepaalde zaken op een bepaalde manier heeft opgeschreven. 
In sommige vragen komt terug dat je de hoofdgedachte of het onderwerp van een tekst moet geven. Zorg dat je weet hoe 
je deze snel kunt vinden en waar deze meestal staat. Denk aan titel, kernzinnen, inleiding of conclusie. Teksten bevatten 
vaak signaalwoorden. Bijvoorbeeld om verbanden uit te leggen, op te sommen, toe te lichten, samen te vatten of 
concluderen. Door dit soort woorden goed te leren kun je sneller naar de kern van de tekst. Of kun je antwoord geven op 
examenvragen als: “waar gaat alinea x over”. 
Soms kan het zijn dat je moet citeren. Dit is het letterlijk overnemen van een stukje tekst. Zorg dat je goed weet hoe je 
moet citeren. Let hierbij op dat citeren iets anders is dan het in eigen woorden uitleggen. 

Meerkeuzevragen 
Dit zijn de vragen, waarbij het antwoord staat aangegeven met een letter A, B, C, D en soms met E of F. 
Werkwijze voor het beantwoorden van meerkeuzevragen: 
• Zoek eerst antwoorden die zeker fout zijn, streep ze in gedachten weg.
• Er is altijd maar 1 antwoord goed, geef dus nooit meerdere antwoorden.
• Laat nooit zo’n antwoord onbeantwoord, weet je het echt niet, gok maar.
• Kies bij twijfel het antwoord dat het eerst bij je opkwam.
• Een bepaalde letter kan best meerdere malen achter elkaar goed zijn. Denk niet na vier keer “D”, dat er niet een vijfde

keer “D” mag komen.

Schrijfvaardigheid 
In het onderdeel schrijfvaardigheid moet je zelf een brief of e-mail schrijven. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn aan de gemeente, je 
school of sportclub. De tekst kan allerlei doelen hebben. Bijvoorbeeld je mening geven, klacht vertellen, informatie vragen of 
iemand overtuigen. Kijk goed aan wie je de tekst schrijft en pas hier je schrijfstijl op aan. 

Kijk- en luistervaardigheid 
Je krijgt en aantal filmpjes waarover je vragen moet beantwoorden, dit heb je al eens gedaan tijdens de kijk- en luistertoets.
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Hoe kun je je thuis voorbereiden op het examen Nederlands?
Leesvaardigheid
Oefenen via:

• Examenblad.nl
• VO-content
• Het spiekboek op het portaal doornemen
• KB: leesvaardigheid blz. 152 t/m 171
• BB: leesvaardigheid blz. 218 t/m 229
• Op het portaal staan 20 leesoefentoetsen
• Woots.nl

Schrijfvaardigheid

• KB: schrijfvaardigheid 174 t/m 183
• BB: schrijfvaardigheid 232 t/m 243
• Neem de theorie zakelijke brief en e-mail op het portaal door. Je kan de docent ook een brief of e-mail mailen,
schrijf er wel bij van welk examenjaar de schrijfopdracht is en vraag of hij/zij het examen na wil kijken.

Kijk- en luistervaardigheid 
Op het portaal staan oefen kijk- en luistertoetsen.
• KB: kijk-en luistervaardigheid blz. 172-173
• BB: kijk-en luistervaardigheid blz. 230 t/m 231
Compleet examen oefenen
https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_2

Extra tips van je docent:
• Leer de aangeboden stof in je boek van bladzijde 196 t/m 250. Alles van het examen wordt hier nog een keer uitgelegd en
aangeboden.
• Oefen alle onderdelen
Het eindexamen Nederlands bestaat uit 3 onderdelen: een tekst met vragen, het maken van een e-mail of brief en kijk- en
luisteroefeningen. Zorg dat je veel oefent met alle onderdelen. Dit kan je vooral doen door oude examens te maken.
• Let goed op de signaalwoorden in de tekst! Deze geven verbanden in de tekst aan. De signaalwoorden kun je markeren.
Let ook goed op de eerste en laatste zinnen in elke alinea. Vaak bevatten deze belangrijke informatie.
• Lees de teksten altijd meerdere keren door. Bijvoorbeeld één keer vluchtig en één keer uitgebreid. Zo zal je de teksten
beter begrijpen. Lees de vraag en ga terug naar de tekst!!
• Let op het aantal woorden in je brief. Zorg dat je niet te veel of te weinig woorden hebt. Als je veel minder woorden hebt
dan maximaal is toegestaan, dan is de kans groot dat je belangrijke zaken bent vergeten in je brief. Kijk in dat geval nog een
keer goed naar de opdracht. Als je veel meer woorden hebt dan maximaal is toegestaan, kijk dan naar welke zinnen in je
brief overbodig zijn. Deze kun je weghalen. Begin je examen met het maken van de schrijfopdracht!

ZORG DAT JE OORTJES OF EEN KOPTELEFOON BIJ JE HEBT!

Wat zijn de toegestane hulpmiddelen tijdens het examen Nederlands?
• basispakket
• woordenboek Nederlands (wordt niet verstrekt door school)



10 11Lentiz | VMBO Maasland



10 11 Lentiz | VMBO Maasland

Engels GL/TL, KB & BB

Het examen
Het eindexamen Engels bestaat voor Gl/TL alleen uit het onderdeel Leesvaardigheid, waarbij je verschillende soorten 
teksten kunt verwachten. Hierover worden vervolgens meerkeuzevragen en open vragen gesteld.

Voor BB en KB zullen de examens digitaal worden afgenomen. Naast het verwerken van teksten waarin jouw 
leesvaardigheid wordt getest zal je ook kijk -en luisteropdrachten maken. 

Dit zijn de teksten die je kunt verwachten:
Korte teksten
Korte teksten hebben vaak maar één alinea. Hierbij is het handig eerst de vraag te lezen voor je de tekst door-neemt. 
Lange teksten
Lange teksten hebben vaak meerdere alinea’s. Over dit soort teksten worden vaak meer vragen gesteld. Vaak ergens tussen 
de 3 en 8 vragen. Het is verstandig dit soort teksten zorgvuldig door te lezen.
Scan teksten
De scan teksten bevatten vaak veel details. Bijvoorbeeld een recept of een pagina uit een TV-gids. Net als bij de korte 
teksten is het verstandig eerst de vraag te lezen. Daarna de tekst te scannen op zoek naar de details die antwoord geven op 
de vraag.
Gatenteksten
Het laatste soort tekst is gatentekst. Hier zijn in sommige zinnen één of meerdere woorden weggelaten en is het aan jou om 
de zin aan te vullen met het juiste woord. Zorg dat je bij dit soort teksten goed de zinnen voor en na het open stuk doorleest. 
Die zinnen geven vaak informatie over het ontbrekende woord.

Bij het lezen van de teksten kun je het beste eerst globaal de tekst scannen, zodat je grofweg weet waar deze over gaat. Lees 
de tekst dan intensief door. Bekijk daarna de vragen en ga gericht op zoek naar het antwoord. Als de tekst niet te groot is, 
kun je ook gelijk naar de vraag gaan. Let dus op, met wat voor soort tekst je te maken hebt.

Hoe kun je je thuis voorbereiden op het examen?
Om je goed voor te bereiden op het examen, is het verstandig om veel te oefenen met (oude) examenteksten en je 
woordenschat uit te bereiden. Hieronder staan nuttige websites waar je kunt oefenen.

Teksten oefenen:
www.eindexamensite.nl
www.examenblad.nl
www.examenarchief.nl

Woordenschat uitbreiden:
www.duolingo.com
www.woordjesleren.nl
www.quizlet.com

http://www.eindexamensite.nl
http://www.examenblad.nl
http://www.examenoefenen.nl
http://www.duolingo.com
http://www.woordjesleren.nl
http://www.quizlet.com
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Kijk- en luistervaardigheid 
Netflix (zonder ondertiteling of met Engelse ondertiteling.)
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening

Extra tips van je docent
Tip 1: Zoek niet elk woord op
Gebruik je woordenboek verstandig. Als je elk lastig woord gaat opzoeken, ben je heel veel tijd kwijt en kom je misschien in 
tijdnood. Zorg er dus voor dat je van tevoren een grote woordenschat hebt. Een goede woordenschat helpt je enorm op het 
examen Engels. Elk woord dat je al kent, hoef je tenslotte niet op te zoeken! Maak voor het leren gebruik van de 
woordenlijsten in de woordzoekers en de bingo die jouw docent met je heeft geoefend. 

Tip 2: Let op signaalwoorden
Signaalwoorden geven verbanden aan tussen zinnen en tekstdelen. Signaalwoorden helpen je de tekst beter te begrijpen. 
Wanneer je teksten Engels leest, kijk dan of je signaalwoorden kunt vinden. (Bijvoorbeeld; always, never, regularly)

Tip 3: Lees eerst de vraag
Lees eerst de vraag, voordat je de tekst gaat lezen. Zo kun je gericht zoeken naar het antwoord op de vraag. Dit bespaart tijd. 
En tijd is enorm belangrijk op het examen Engels!

Tip 4: Gebruik apps om Engels te oefenen
Leren is voor sommige leerlingen leuker met een app dan met een boek. Er zijn verschillende apps die je kunnen helpen om 
Engels te leren. Een bekende app is Duolingo. Deze laat je op een speelse manier steeds beter worden in Engels. Maar kijk 
ook eens naar Quizlet.

Tip 5: Kijk Engelse films en series
Zorg dat je veel Engelse films en series kijkt. Hierdoor wordt je beter in Engels en pik je onbewust nieuwe woorden op. Zo 
vergroot je je woordenschat en je algemeen begrip van de Engelse taal.

Wat zijn de toegestane hulpmiddelen tijdens het examen Engels?
Woordenboek Engels-Nederlands en woordenboek Nederlands-Engels (wordt door school verstrekt) Woordenboek 
Nederlands (wordt niet verstrekt door school).

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening
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Duits GL/TL

Het examen
Het examen Duits bestaat alleen uit leesvaardigheid. Het examen bestaat uit een aantal lange en korte teksten of 
advertenties met daarbij open vragen en multiplechoicevragen. 

Hoe kun je je thuis voorbereiden op het examen?
Oefen met oude examens! Let daarbij op signaalwoorden in de tekst, die helpen je de tekst beter te begrijpen. 
Leesstrategieën 
Voor het lezen 
Voordat je gaat lezen, ga je je eerst een beeld vormen van de tekst. Met wat voor soort tekst heb je te maken? Is het een 
advertentie, een ingezonden stuk, een artikel, enzovoort? 
• Kijk naar de titel van de tekst.
• Kijk naar de plaatjes die bij de tekst staan.
• Kijk naar de tussenkopjes (de zinnen die cursief, vetgedrukt of groter gedrukt staan).
• Kijk naar de opdracht die bij de tekst staat. Bepaal aan de hand van de opdracht hoe je gaat lezen.

Manieren van lezen 
Lezen kun je op verschillende manieren doen: 
• Skimmen: je gaat de tekst snel lezen, omdat je ongeveer wilt weten waar de tekst over gaat. Je doet dat door naar

opvallende stukjes te kijken en van iedere alinea de eerste en de laatste zin te lezen.
• Scannen: je moet zoeken naar bepaalde informatie. Als je dat gevonden hebt, hoef je de rest van de tekst niet te lezen.
• Intensief lezen: hierbij neem je de tekst woord voor woord en regel voor regel door.

Hoe ga je lezen? 
Aan de hand van de opdracht bepaal je hoe je gaat lezen: 
• Bij een vraag over de hele tekst, ga je skimmen. Je gaat zoeken naar aanwijzingen voor het antwoord.
• Bij vragen naar bepaalde informatie, ga je scannen. Als de vraag bijvoorbeeld is hoeveel iets kost, ga je op zoek naar

bedragen.
• Als er in een vraag regelnummers gegeven worden, is het vaak de bedoeling dat je de gehele alinea leest.
• Bij meerkeuzevragen, staan de vragen gewoonlijk op volgorde van de tekst. Lees alleen de vraag en het stuk-je waar 

volgens jou het antwoord in staat. Probeer vervolgens zelf een antwoord te geven en vergelijk dat met de antwoorden die
gegeven zijn. Kies dan het antwoord dat het meest op jouw antwoord lijkt. Kom je er niet uit, dan is het vaak een kwestie
van een paar keer ‘heen en weer’ lezen.

Extra tips van je docent
Tip 1: Let op signaalwoorden en kernzinnen
Signaalwoorden geven verbanden in de tekst aan en bevatten vaak informatie die belangrijk is voor het begrip van de tekst. 
Ook de eerste en laatste zinnen in elke alinea geven vaak weer waar de tekst over gaat. Deze informatie kan je helpen om 
het juiste antwoord sneller te vinden.

Tip 2: Zorg voor een grote woordenschat
Als je een grote woordenschat hebt, begrijp je de teksten beter en hoef je minder woorden op te zoeken. Als moeilijke 
Duitse woorden in je hoofd zitten, hoef je deze niet op te zoeken en bespaar je tijd op het examen. 
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Zorg dus dat je een grote Duitse woordenschat hebt. Je krijgt een grote woordenschat door veel Duitse teksten te lezen en 
woorden die je niet kent op te zoeken en te leren.

Tip 3: Oefen met het vinden van de hoofdgedachte
Als je een tekst in het Duits leest, train jezelf dan om de hoofdgedachte voor jezelf te vinden. De hoofdgedachte van een 
tekst vertelt in één zin de boodschap die de schrijver wil overbrengen.

Tip 4: Gebruik je woordenboek enkel wanneer dat nodig is
Zorg dat je rekening houdt met de tijd. Gebruik enkel je woordenboek wanneer het echt nodig is om een woord op te 
zoeken. Zoek niet elk woord op dat je niet kent, want daar is geen tijd voor. Zoek enkel woorden op als je denkt dat je dit 
nuttig kan zijn voor het beantwoorden van de vraag of als je de tekst anders niet begrijpt. Probeer dus in de tekst belangrijke 
informatie van minder belangrijke informatie te onderscheiden.

Tip 5: Gebruik een app om Duits te leren
We raden aan om een app te downloaden die je helpt bij het leren van Duits. Er zijn vele gratis apps beschikbaar die dat doen 
(bijvoorbeeld Vokabeltrainer-App of Duolingo). Dat is tenminste een leuke manier om Duits te leren!

Wat zijn de toegestane hulpmiddelen tijdens het examen Duits?

• basispakket
• woordenboek Nederlands (wordt niet verstrekt door school)
• woordenboek Duits (wordt wel verstrekt door school)
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Wiskunde GL/TL, KB & BB

Het examen

• BB: Het digitale examen BB bestaat uit +/- 23 vragen waarmee je ongeveer 54 punten kan
verdienen. Het examen duurt 90 minuten.

• KB: Het digitale examen KB bestaat uit +/- 24 vragen waarmee je ongeveer 66 punten kan
verdienen. Het examen duurt 90 minuten.

• GL/TL: Het papieren examen GL/TL bestaat uit +/- 25 vragen waar je ongeveer 75 punten
kan verdienen. Het examen duurt 120 minuten.
Voor alle niveaus geldt dat de examenstof in deel 2 van Getal en Ruimte staat.

Hoe kun je je thuis voorbereiden op het examen?
Wiskunde is een doe-vak: het bestaat voor 30% uit theorie leren en voor 70% uit (oefen)opgaven maken. Zonder oefenen 
leer je niet hoe je de theorie kunt toepassen. En zonder theorie begrijp je niet wat er met de opgave wordt bedoeld.  
Zorg dus dat je de theorie leert en oefen, oefen, oefen!!!

Examenblad.nl
Via deze website kun je opdrachten op examenniveau oefenen door het maken van oude eindexamens. Kies voor de 
papieren versie. Je kunt de eindexamens zelf nakijken door gebruik te maken van het correctievoorschrift.
VO-content 
Via deze website kun je wiskunde opdrachten oefenen. De link naar de website kun je vinden bij de leermiddelen in 
SomToday.
FACET
Via deze website kun je online opdrachten op examenniveau oefenen door het maken van oude eindexamens. Je kunt de 
eindexamens nakijken door hem na de laatste vraag in te leveren. Je ziet dan een overzicht met de vraagnummers waarop 
je kunt klikken. 

Wat kun je leren?
Alle benodigde theorie staat in de samenvattingen van Getal & Ruimte boek deel 2. Weet je wat alle dikgedrukte 
woorden betekenen en kun je per theorie/kopje beschrijven wat hiermee wordt bedoeld?

Extra tips van je docent
Denk bij het beantwoorden van de vragen aan de volgende punten:

• Schrijf de berekeningen zo compleet mogelijk en nauwkeurig op. Berekeningen leveren punten op.
• Denk bij het noteren van de uitkomst aan het juiste aantal decimalen en de juiste eenheden.
• Lees de vraag nu nogmaals door en controleer of je antwoord hebt gegeven op de vraag die wordt gesteld.

Wat zijn de toegestane hulpmiddelen tijdens het examen wiskunde?
• basispakket
• Koptelefoon of oortjes
• KB/BB: Alle toegestane hulpmiddelen worden automatisch aangeboden in de digitale omgeving van het examen
• TL/GL: rekenmachine, geodriehoek en passer.
• woordenboek Nederlands (wordt niet verstrekt door school)
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Biologie GL/TL, KB & BB

Het examen
Het examen bestaat uit tussen de 30 en 40 vragen. De BB- en KB-leerlingen maken het biologie examen op de computer 
en duurt 60 minuten (30 minuten extra voor dyslecten). De GL-leerlingen maken het examen op papier en duurt 120 
minuten (30 minuten extra voor dyslecten). 
Op het examen kun je vragen verwachten over de thema’s die in leerjaar 3 en 4 zijn behandeld. De onderwerpen 
(thema’s) die tijdens het examen aan bod komen zijn:

BB/KB/GL:
• organen en cellen
• regeling
• voortplanting
• zintuigen
• planten
• voeding en vertering
• gaswisseling
• transport
• opslag, uitscheiding en bescherming

KB (extra):
• erfelijkheid

GL (extra):

• bescherming en antistoffen
• gedrag
• erfelijkheid en evolutie
In het boekje ‘Samengevat Biologie’ vind je deze kaders en de stof die erbij hoort terug.

Hoe kun je je thuis voorbereiden op het examen?
• Gebruik je boeken en aantekeningen uit leerjaar 3 en 4
• Gebruik Malmberg on line (via SOM). Daar vind je de Biologie (examen)onderdelen van Leerjaar 3 en 4.
• Maak zelf toetsvragen
• www.biologiepagina.nl (tekst en illustraties)
• www.examenblad.nl (examens oefenen: klik een jaar aan en je niveau en klik op BiologieVO Content (via

SOMToday)
• www.schooltv.nl (filmpjes)
• You Tube (filmpjes)
• boekje: Samengevat (KB en GL)
• Examenkracht
• biologie met Joost (YouTube)

Extra tips van je docent

• Oefen maximaal 2 uur in de ochtend en 2 uur in de middag en laat je overhoren.
• Leer van je fouten. Vraag uitleg aan je docent over de dingen die je niet snapt. Zorg dat je vervolgens nog meer

traint op de onderwerpen waar je niet zo goed scoorde.
• De examenstof is vaak uitgelegd in video’s op YouTube. Door de combinatie van beeld en geluid kun je de stof

vaak beter begrijpen. Video blijft beter hangen dan droge tekst en biedt soms net een ander perspectief.

http://www.biologiepagina.nl
http://www.examenblad.nl
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• Het heeft geen zin om alle examenstof in één keer in je hoofd te stampen. Knip de examenstof daarom in hapklare brokken
en leer elk thema apart. Door je steeds op één onderdeel te richten, bewaar je voor jezelf de rust en blijft de stof beter in je
hoofd hangen. Richt je vooral op de onderdelen die je nog niet goed beheerst.

• Een valkuil voor veel examenkandidaten is tijdgebrek. Begin daarom op tijd met het doornemen van de examenstof. Leer
de stof stap voor stap. Maak een planning met alle onderwerpen die je moet leren en zet er bij wanneer je de stof gaat
doornemen. Als je op tijd begint, heb je genoeg tijd voor alle examenvakken. Dan hoef je in de laatste dagen voor het
examen alleen nog een samenvatting door te nemen.

• Je kunt niet continu de hele dag door leren. Het is belangrijk om af en toe pauze te houden en iets compleet anders te gaan
doen. Ga buiten een rondje lopen voor wat frisse lucht of doe eens gek. Na ontspanning zul je ook makkelijker nieuwe stof
kunnen opnemen. Leer telkens maximaal een uur en neem daarna een korte pauze van bijvoorbeeld een kwartier.

• Examenstof is het beste te leren in een rustige omgeving. Zorg voor weinig afleiding. Leg bijvoorbeeld je mobiele telefoon
even weg en zorg ervoor dat niemand je kan storen. Zorg er ook voor dat het bureau waar je studeert schoon en
opgeruimd is. Als dit niet het geval is, kan je worden afgeleid. Zorg dus voor een omgeving waar je echt kan focussen op de 
examenstof.

• Blijf herhalen. Hoe vaker je de stof doorneemt, hoe beter je het onthoudt.

Wat zijn de toegestane hulpmiddelen tijdens het examen biologie?
• BB en KB: woordenboek Nederlands
• GL: woordenboek Nederlands, pen (blauw), potlood (grijs), gum, geodriehoek/lineaal en

rekenmachine.
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Economie GL/TL

Het examen
Leerdomeinen examenstof: Consumeren, Productie en Arbeid, Internationale ontwikkelingen, Overheid en Bestuur, 
Verrijkingsstof.

Hoe kun je je thuis voorbereiden op het examen?
Ga naar www.examenblad.nl  

• Klik aan 2022
• Klik Gl/TL niveau aan
• Klik Maatschappijvakken aan
• Klik economie aan
• In de syllabus vind je de beschrijving van de examenstof
• Voor het oefenen van oude examens klik je (linksboven) het jaartal aan van het examen dat je wil oefenen.

Maak minimaal 3 examens thuis en kijk ze zelf na. Kies de meest recente examens!
De (oude) examens, bijlagen en antwoorden (correctievoorschrift) vind je ook in www.examenblad.nl

Extra tips van je docent:
• Leer de economische begrippen aan het eind van elk hoofdstuk uit het leerboek. Een volledig

alfabetisch overzicht van alle begrippen vind je op blz. 283 t/m 287. Leer de rekenformules, die
achterin het leerboek staan op blz. 277 t/m 282. In Pincode deel4 vind je rekenformules, die je nodig
hebt om het examen te maken. Aan het eind van elk hoofdstuk vind je oefenmateriaal Rekenen. De
antwoorden kun je bij de docent opvragen. Leer ook de aan SOM gekoppelde rekenformules uit
Pincode deel3.

• Leer de theorie uit het boekje ‘Samengevat economie vernieuwd KGT’
• Bekijk nogmaals de PPT’s Economie examentraining, die aan SOM zijn gekoppeld. Daarin vind je per

onderdeel een overzicht van de theorie en een selectie uit te oefenen examens gerangschikt op
thema. In de PPT’s vind je koppelingen naar (meestal) YouTube filmpjes met uitleg.

• Oefen de berekeningen elke dag (ook tijdens je vakantie). Extra rekenbladen onder andere uit
Pincode deel3 kun je aanvragen bij de docent.

Wat zijn de toegestane hulpmiddelen tijdens het examen economie?

• basispakket
• woordenboek Nederlands (wordt niet verstrekt door school)
• rekenmachine

http://www.examenblad.nl
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Nask KB/GL/TL

Het examen
Ga naar www.examenblad.nl
• Klik  aan 2021 en je niveau
• Klik aan Natuur- en scheikunde II
• Klik aan syllabus 2021 Natuur – en scheikunde II
Als je naar beneden scrolt kom je een paarse tabel tegen. In het kolom CE kun je precies zien welke onderdelen er in het
examen komen. Als je in de syllabus door bladert, kun je per onderdeel lezen wat er in het examen terug komt.

Hoe kun je je thuis voorbereiden op het examen?
• Maak gebruik van www.examenblad.nl om oude examens te oefenen. Daarnaast zijn er ook verschillende media, zoals op

youtube.com, waar je de stof opnieuw kunt doornemen. Je krijgt van de docent een kopie samengevat voor scheikunde
die je als extra boekje kan gebruiken naast je eigen handboek.

• In principe staat alles in je handboek.
• Zorg dat je de tabellen die in je handboek staan (zeker tabel 1 t/m 6) goed uit het hoofd kent. Ze staan namelijk niet in

Binas.
• Hoofdstuk zuren en basen: Ken de zuren en basen. Weet welk deeltje zorgt voor het zure en welke deeltje de base is. Uit

je hoofd leren: tabel 1 t/m  en de tabel op blz. 149 uit het handboek.

• Zorg dat je de zuurbase reacties kunt opstellen. Dit zijn de twee moeilijkste hoofdstukken binnen scheikunde.

Extra tips van je docent
Tip 1:
Weet wat je in je BINAS kunt vinden; Zorg dat je weet waar je zaken kunt opzoeken in BINAS. Tijdens het examen zul je deze 
zeker gebruiken. Het is daarom goed om je BINAS een paar keer goed door te nemen en te oefenen met het opzoeken van 
zaken.

Tip 2: 
Wat neem je mee naar het examen? Voor het examen NaSk2 heb je een paar zaken nodig: een rekenmachine, pen, potlood, 
gum en geodriehoek. Je zult met grootheden moeten rekenen en dat gaat sneller als je je reken-machine bij je hebt. Ook kan 
het zijn dat je iets moet tekenen. Met een potlood en geodriehoek kun je nette rechte lijnen tekenen zodat je docent straks 
goed kan zien wat jij hebt getekend. Zet de lijnen met potlood, zodat je met je gum eventueel aanpassingen kunt maken als 
je een fout maakt. Het scheelt veel tijd als je bij een fout niet een hele tekening opnieuw hoeft te maken.

Tip 3:
Zorg dat je weet wat wel of geen stofeigenschappen zijn: Stofeigenschappen zijn het smeltpunt, kookpunt, de kleur, geur, de 
mate van oplosbaarheid in water, de mate van elektrische geleiding, de dichtheid en de fase van een stof. De massa is 
bijvoorbeeld geen stofeigenschap (zie syllabus).

Tip 4:
Zorg dat je weet hoe je reactievergelijkingen opstelt: Op het examen NaSk2 wordt vaak gevraagd om reactievergelijkingen 
op te stellen. Zorg dat je hier goed mee oefent. Als je makkelijk een reactievergelijking kunt opstellen, bespaart je dit tijd op 
het eindexamen. Weet dat je bij verbrandingen altijd zuurstof (O2) meeneemt in de reactievergelijking. 

http://www.examenblad.nl
http://www.examenblad.nl
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Dit wordt er niet bij vermeld, omdat ze ervan uitgaan dat je het moet weten. Weet wat het verschil is tussen een volledige en 
onvolledige verbranding. Ken ook de uitgangsproducten van een volledi-ge en onvolledige verbranding (zie handboek 
hoofdstuk 3).

Tip 5:
Zorg dat je weet hoe stoffen zijn opgebouwd: Stoffen zijn opgebouwd uit moleculen, atomen of ionen. Een atoom is het 
kleinste deeltje van een scheikundig element dat nog de eigenschappen van dat element heeft. Verschillende atomen 
vormen gezamenlijk een molecuul. Een molecuul is opgebouwd uit atomen die in een chemische verbinding met elkaar zijn 
verbonden. Zouten bestaan niet uit moleculen, maar uit positieve en ne-gatieve ionen. Ionen hebben een lading. De lading 
die een ion heeft kan je altijd afleiden uit het aantal ionen.

Tip 6:
Natuurlijk gaan we in de lessen oefenen met examens van voorgaande jaren.

Tip 7:
Belangrijk: Scheikunde is niet een vak, dat je je handboek even pakt en de theorie leert en je bent er. Nee, je zal moeten 
oefenen, oefenen en nogmaals oefenen. Vooral de rekenvragen, waarin je wordt gevraagd de molecuul massa uit rekenen, 
massapercentage, gehalte, concentratie, titratie berekeningen.

Tip 8:
Als je rekensommen doorhebt is er niets meer aan! Alle andere sommen lijken op elkaar, alleen andere verhoudingen.

Tip 9:
Kom naar je docent voor vragen.

Tip 10:
Heel veel succes met leren.

Wat zijn de toegestane hulpmiddelen tijdens het examen Nask?
• basispakket
• woordenboek Nederlands (wordt niet verstrekt door school)
• rekenmachine
• Binas (wordt wel verstrekt door school)
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Toegestane hulpmiddelen bij het examen

Basispakket hulpmiddelen (altijd zelf meenemen)
Het standaard basispakket wat je bij je mag hebben bij alle centrale examens bevat:
• schrijfmateriaal incl. millimeterpapier en kladpapier (wordt verstrekt door school)
• tekenpotlood
• blauw en rood kleurpotlood
• liniaal met millimeterverdeling
• passer
• geometrische driehoek
• vlakgum
• elektronisch rekenapparaat (Geldt alleen voor de TL/GL. De BB en KB hebben de beschikking over een rekenmachine in

het computerprogramma waarin het examen wordt afgenomen.)
• Verklarend woordenboek Nederlands (wordt niet verstrekt door school)

Met ingang van het Centraal Schriftelijk Examen 2007 is een verklarend woordenboek Nederlands (wordt niet verstrekt 
door school) toegestaan bij alle digitale examens. Digitale woordenboeken zijn niet toegestaan.

De papieren woordenboeken Engels, Duits en de Binas (nask) worden door school geleverd.

Voor de officiële lijst met toegestane hulpmiddelen klik hier.

Alle leerlingen: 

Neem naar alle examens een woordenboek Nederlands mee!

BB- en KB-leerlingen: 

Neem voor de digitale examens altijd oortjes (of koptelefoon) mee. Geen bluetooth!!

https://www.examenblad.nl/document/bijlage-1a-vmbo-bij-regeling/2022/f=/bijlage_1a_-_vmbo_-_bij_Regeling_hulpmiddelen_ce_vo_2022_def_vs_2.pdf
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Gedragsregels tijdens de examens 

Regels tijdens het examen KBL/BBL
• De digitale examens (KB en BB) worden afgenomen in de lokalen van het OLC MBO. Je wacht voor de deuren van de ingang

tot je wordt opgehaald.
• Je zoekt de PC of de tafel op waar je naam vermeld staat. Je raakt nog niks aan en begint pas als het startsignaal wordt

gegeven.
• Zorg dat je een half uur van te voren aanwezig bent. Zo kan tijdig gecontroleerd worden of iedereen aanwezig is.
• Als je meer dan een half uur te laat bent, mag je niet meer naar binnen om een examen te maken!

Afhankelijk van de reden zou dit kunnen betekenen dat je voor het desbetreffende vak een herexamen moet doen en je
kans om een ander vak te herkansen verspild hebt of dat je het examen in een volgend tijdvak moet maken.

• Tijdens het eerste half uur van het examen mag je de ruimte niet verlaten.
• Tassen en jassen moeten buiten de examenruimte blijven! Doe ze in je kluisje of hang ze aan de kapstok.
• Je mobiele telefoon en smartwatch moeten ingeleverd worden. Blijkt later dat dit niet is gebeurd dan heeft dit gevolgen

voor je examen.
• Zorg zelf voor wat te eten en te drinken.
• Blijf tijdens het examen zitten, als je iets wilt vragen doe je je hand omhoog.
• Het kladpapier mag je niet voor afloop van het examen naar buiten nemen. Na afloop van de zitting kun je je kladpapier en

examen ophalen.

Aanvullende regels tijdens het examen TL
• Je wacht voor het lokaal tot je wordt binnengelaten.
• Vermeld op je examenwerk altijd je naam een examennummer.
• Je mag niet met potlood schrijven! Alleen bij het maken van tekeningen en diagrammen is dit toegestaan. Ook tipex of

andere correctiemiddelen zijn verboden!
• Aan het eind van de zitting blijft iedereen zitten tot het werk door de surveillanten is opgehaald.
• De examenopgaven en het kladpapier mag je niet voor afloop van het examen naar buiten nemen. Na afloop van de zitting

kun je je kladpapier en examen ophalen.
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Slaag-/ zakregeling

Voordat je centrale examen (CE) begint, dien je klaar te zijn met je al je schoolexamens (SE) volgens het PTA.
• Waarbij geldt dat de beoordeling van CKV, lichamelijke opvoeding, LOB en de stage voldoende of goed moet zijn. Het

profielwerkstuk bij de GL-TL moet voldoende of goed zijn.

Wanneer je centraal schriftelijk examen is afgerond en de examens zijn nagekeken, dan geldt 
de volgende slaag-/ zakregeling:
Je bent geslaagd als je voldoet aan de onderstaande eisen:

• Het gemiddeld centraal examencijfer (behaalde CE-cijfers) van alle vakken tezamen tenminste een 5,5 of hoger is,
(In de berekening wordt gebruik gemaakt van het onafgeronde cijfer)

• één vijf hebt en verder voldoendes,
• één vier hebt en verder allemaal voldoendes waaronder in ieder geval één zeven (7) of hoger
• voor het vak Nederlands moet minimaal het eindcijfer 4,5 behaald zijn,
• twee keer een vijf hebt; de andere cijfers moeten voldoende zijn en één van de voldoendes moet in ieder geval een

zeven (7) of hoger zijn,

Belangrijk!
• Het onafgeronde gemiddelde van de profieldelen en keuzevakken telt mee in de 5,5 regeling. Het onafgeronde cijfer van

de profieldelen bij de GL/TL  telt 2x mee, het onafgeronde cijfer van het keuzevak telt 1x mee, (dus 2x, omdat er 2
keuzevakken zijn). Het afgeronde cijfer telt mee in de slaag-zakregeling.

• Het gemiddelde cijfer van de keuzevakken bij de BBL en KBL, wordt afgerond en telt 1 keer mee. Het afgeronde cijfer van
het profieldeel telt 1x mee.

• Maatschappijleer telt óók bij de cijfervakken mee (het is dus belangrijk om dit vak in het 3e leerjaar af te sluiten met
minimaal een 6,5 en liever een hoger cijfer om alvast een compensatiecijfer te hebben voor je eindlijst!)

Voldoe je niet aan de slagingsnorm?
Dan mag je in totaal twee herkansing doen. Samen met de examencommissie wordt gekeken welk vak(ken) je het beste 
kan herkansen. 

Voldoe je na het maken van de herexamens niet aan de slagingsnorm?
Dan passen we de duimregeling toe. Op een onvoldoende leggen we een duim en 
berekenen jouw cijfers opnieuw volgens de slaag-/zakregeling. Deze onvoldoende telt 
dan niet mee, maar zal wel op je cijferlijst blijven staan. Dit mag alleen niet bij het vak 
Nederlands! 

Gezakt, wat nu?
Wanneer je ondanks de duimregeling toch niet voldoet aan de zak-/slaagregeling  ben je 
helaas gezakt voor het diploma. De examensecretaris maakt dan een afspraak met jou en 
jouw ouders om te bespreken wat de vervolgstappen voor jou zijn.

Natuurlijk gaan wij er van uit dat alle eindexamenkandidaten 
succesvol dit school jaar gaan afsluiten!
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Handige internetpagina’s

Hieronder tref je enkele internetpagina’s aan die je kunt raadplegen ter voorbereiding op je examen.

www.examenblad.nl  
Het Examenblad is de officiële website voor de examens in het voortgezet onderwijs.

www.examenbundel.nl  
De site de je helpt bij een geslaagde voorbereiding op je examens.

www.eindexamens.nu
Examensite opgezet door onder andere LAKS.

www.mijneindexamen.nl
Hier vind je alle informatie over de examens.

http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_2
Hier vind je voor elk vak een voorbeeld van een digitaal examen.

www.youtube.com/watch?v=SPHFxM5DiiU
Rekenmachine: Op YouTube staat een video die uitleg geeft over het juist instellen van de rekenmachine.

https://www.vo-content.nl/leermateriaal/examenkracht/

https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/voor-het-examen/examentips
De 30 beste Examentips!

http://www.examenblad.nl
http://www.examenbundel.nl
http://www.eindexamens.nu
http://www.mijneindexamen.nl
https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_2
https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/voor-het-examen/examentips


26 27Lentiz | VMBO Maasland

Instructiewoorden

• Teken (tekenen)
• Schrijf een werkplan (schrijven)
• Zet de gegevens uit (uitzetten)
• Toon aan (aantonen)
• Geef de naam (geven)
• Voeg toe (toevoegen)
• Vul aan (aanvullen)
• Beschrijf (beschrijven)
• Rond af (afronden)
• Noem (noemen)

• Leg uit (uitleggen)
• Noteer (noteren)
• Leg aan de hand van een berekening uit
• Schrijf op (opschrijven)
• Bepaal (bepalen)
• Omcirkel (omcirkelen)
• Bereken (berekenen)
• Laat met een berekening zien (laten zien)
• Vul in (invullen)
• Vergelijk (vergelijken)
• Geef aan (aangeven)
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De 10 geboden der examens

1  Bereid je goed voor. (leerstof, spullen, planning)

2  Rust goed uit. 

3  Ontbijt en eet goed.

4  Geen stress, jij bent de baas.

5  Lees goed.

6  Doe precies wat er gevraagd wordt.

7  Let op de kwaliteit van je werk en uitvoering.

8  Werk logisch. (werkplek inrichten, werkvolgorde en werkhouding)

9  Check je werk en antwoorden. (maar niet te lang)

10  Laat je werkplek schoon achter.
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