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Op dit moment hebben alle kandidaten die examen vmbo-tl gaan doen alle 
schoolexamens, CKV, de Rekentoets  en het Profielwerkstuk afgerond. 
De cijfers van het SE moeten voor de vakantie bij DUO (en inspectie) 
aangeleverd worden.  
 
De vakdocenten bereiden je voor op het schriftelijk eindexamen (CSE).  
De leerlingen kunnen begin mei een aantal examentrainingen volgen. 
Het rooster hiervoor staat in dit boekje. 
De trainingen zijn zinvol. Zorg dus dat je op tijd en gemotiveerd op een 
training verschijnt. 
 
 
Op donderdag 9 mei 2019 om 13.30 uur start het examen (BI).  
Het complete examenrooster staat ook in dit boekje. 
 

 



Belangrijke data 
 
Dinsdag 16 april 11.20 exameninstructie  
 

12.00 cijferlijsten SE (controle en tekenen) 
 

     12.30 examenfoto 
 
Donderdag 18 april   examenstunt 
 
Vrij 19 april t/m vrij 3 mei  (studie-)vakantie 
 
Ma 6 t/m wo 8 mei   examentrainingen 
 
Do 9 mei t/m di 21 mei  Centraal Schriftelijk Examen 1e tijdvak 
 
Woensdag 12 juni   uitslag CSE 1e tijdvak  
     (je wordt tussen 12.00 en 14.00 gebeld) 
 

Vanaf 14.00 uur gesprekken met niet (direct) 
geslaagden 

 
Donderdag  13 juni   10.00 uur ophalen cijferlijsten 
 
Vrijdag 14 juni                               voor 10.00 aanmelden herkansing 
 
Ma 17 juni t/m wo 19 juni  Centraal Schriftelijk Examen 2e tijdvak 
 
Vrijdag 28 juni   uitslag CSE 2e tijdvak  
      
Maandag 15 juli   19.30 Diploma-uitreiking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



Regels t.b.v. van het Centraal Schriftelijk Eindexamen. 
 

 De examenkandidaten zijn minimaal een kwartier voor aanvang van het 
examen op school aanwezig. 

 De examenlokalen mogen pas betreden worden als de surveillanten in het lokaal 
zijn, niet eerder dan een kwartier voor aanvang. Daarvoor is het lokaal afgesloten. 

 In de examenruimte(s) is (zijn) twee surveillanten aanwezig. 
 Tas, mobieltje, smartwatch,  iPad, boeken en eigen aantekeningen worden in 

het kluisje opgeborgen; dus niet in het lokaal. 
 Het meenemen van etenswaren en dranken is niet toegestaan. Een flesje water 

wel. 
 De examenkandidaat heeft een doorzichtig plastic zakje bij zich met daarin een 

potlood, kleurpotloden, gum, liniaal,  meerdere blauw schrijvende pennen, 
markeerstift(en), geodriehoek, een goed werkende rekenmachine (eventueel 
reserve), eventueel een puntenslijper.  

 
 

START VAN HET EXAMEN:  
 De verzegeling van het examenpakket van het betreffende examen wordt onder 

toeziend oog van de eindexamenkandidaten verbroken. Zij worden eerst 
gevraagd het eindexamenpakket te controleren op vak, tijd en niveau. 

 Als het pakket geopend is, is het niet meer toegestaan door de  
examenruimte te lopen, ofwel het lokaal zonder toestemming te verlaten.  

 Het examen blijft gesloten op je tafel liggen, totdat de eerste surveillant het 
startsignaal geeft.  

 Zet op de uitwerkbladen duidelijk je naam (voornaam en achternaam) en 
examennummer.  

 Ieder examen duurt twee klokuren. Leerlingen met faciliteiten krijgen een half uur 
extra. 
 

TIJDENS HET EXAMEN: 
 Vanaf de start van het examen is het niet toegestaan te praten of ander storend 

geluid te maken. 
 Als je maximaal een half uur te laat bent, mag je nog aan het examen deelnemen. 
 In de examenopgaven mag gemarkeerd worden.  
 De examens worden met een blauwe pen gemaakt.  
 Schrijf duidelijk leesbaar. 
 Tekeningen worden gemaakt met potlood, tenzij de docent anders heeft 

aangegeven. 
 Het gebruik van correctievloeistof is niet toegestaan. 
 Een fout antwoord wordt doorgestreept en geheel verbeterd opgeschreven. 
 Het eerste half uur mag de examenruimte niet verlaten worden. 

voor toiletbezoek o.i.d.. De leerling steekt zijn vinger op en vraagt toestemming. 
Een surveillant loopt met de examenkandidaat mee. 

 De gemiste tijd mag niet na sluiting van het examen bijgeteld worden. 
 Het gebruik van een woordenboek Nederlands  is toegestaan. 
 Iedere vorm van fraude (spieken, afkijken) heeft tot gevolg dat de leerling 

verboden wordt het examen in zijn totaliteit af te ronden.  
 
 



AFRONDEN VAN HET EXAMEN: 
 Na een klokuur tot een kwartier voor de eindtijd mag na afronding van het examen 

de ruimte verlaten worden, nadat het examenwerk door de surveillant is 
ingenomen. Lopen is nog steeds niet toegestaan. De kandidaat verlaat na 
toestemming de ruimte. Verlaat het lokaal heel stil, houd rekening met je mede-
examenkandidaten. 

 Als het examenwerk is ingenomen is er geen mogelijkheid meer om correcties 
aan te brengen. 

 Het laatste kwartier van de officiële examentijd van 2 klokuren mag de 
examenruimte niet verlaten worden. 

 De examenopdrachten mogen pas na sluiting van het examen (laatste leerling) 
opgehaald worden bij de surveillanten in het examenlokaal. 

 De antwoorden in klad mogen pas na sluiting van het examen opgehaald worden 
bij de surveillanten in het examenlokaal. 
 

NA HET EXAMEN: 
 De vakdocenten zijn verantwoordelijk voor het examenwerk en volgen het 

protocol. Met de leerlingen wordt hier niet over gesproken. 

 

 

Toegestane hulpmiddelen Centraal Examen vmbo 2019 
 
Alle vakken: 
- Schrijfmateriaal incl. millimeterpapier 
- tekenpotlood 
- blauw en rood kleurpotlood 
- liniaal met millimeterverdeling 
- passer 
- geometrische driehoek 
- vlakgum 
- elektronisch rekenapparaat  
- Woordenboek Nederlands  
 
 Moderne vreemde talen: 
 Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal 
 
Nask 1 en Nask 2: 
Voor KB en GL/TL: BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1 en nask 2 (2e editie, 
ISBN 978.90.01.80069.7 )  

 

 

 
 

 



Rooster Examentrainingen 
Na de vakantie zijn er 3 dagen examentrainingen. 
De trainingen zijn niet verplicht, maar (voor een aantal vakken) voor jou wel erg 
nuttig/belangrijk. 
Lees de toelichting bij de trainingen en bepaal je keuze. 
 

Datum Docent Vak Lokaal Keuze 

Ma 6 mei  2e en 3e 
uur 

KKo 
MGe 

Natuurkunde 
Geschiedenis 

1.6 
1.1 

 

Ma 6 mei  4e en 5e 
uur  
 

MBy Wiskunde 
Pythagoras/SOLCALTOA 

1.4  

Ma 6 mei  6e en 7e 
uur 
 

AZa 
KKo 

Aardrijkskunde 
Scheikunde 

1.2 
1.6 

 

Di 7 mei  2e en 3e 
uur 
 

RYt Biologie 1.6  

Di 7 mei  4e en 5e 
uur 
 
 

CJh 
BAr 

Engels 
Engels 

1.3 
1.2 

 

Di 7 mei  6e en 7e 
uur 
 
 

MGe 
Awi 

Economie 
Economie 

1.1 
1.2 

 

Wo 8 mei  2e en 3e 
uur 
 

MBy Wiskunde 
Ruimtemeetkunde 

1.4  

Wo 8 mei  4e en 5e 
uur 
 
 

WSo 
ATu 

Nederlands 
Nederlands 

0.1 
0.2 

 

Wo 8 mei  6e en 7e 
uur 
 
 

ELd 
IVt 

Beeldende vorming 
Duits 

0.6 
1.3 

 

 
Toelichting Examentrainingen 

Nederlands Lees- en schrijfvaardigheid 

 Vragenuurtje 

 

Duits Leesvaardigheid 

 We gaan Duitse examenteksten oefenen en bespreken. 

 

Engels Leesvaardigheid 

 Je oefent (delen van) eindexamenteksten, kijkt naar hoe je een 
tekst moet aanpakken en oefent in verschillende vraagtypen. 

 



 

Wiskunde Pythagoras/SOLCALTOA 

 Een training over.. de titel spreekt voor zich. 
Alle mogelijke berekeningen die je kunt maken over een 
rechthoekige driehoek. 
Denk hierbij ook aan het maken van schetsen en het zoeken naar 
de juiste driehoek. Deze training gaat dus over de stof van 
hoofdstuk 6 (check je cijfer!). 

 

Wiskunde Ruimtemeetkunde 

 Een training over de zeven ruimtefiguren en wat je hierbij allemaal 
kunt berekenen. Inhoud, oppervlakte, doorsnedes, coördinaten in 
de ruimte en de verlengde stelling van Pythagoras. Deze training 
gaat dus over de stof van hoofdstuk 8 (check je cijfer!). 

 

Economie Oefenen begrippen en rekenvaardigheid 

 We oefenen met verschillende begrippen, hoe je een goed 
antwoord formuleert en de belangrijkste rekenvaardigheden. 

 

Aardrijkskunde Hoe pak ik het AK-examen aan? 

  Je gaat het jaar nog eens door: Bevolking en Ruimte, Water, Weer 
en Klimaat. Verder gaan we dieper in op hoe een AK-examen is 
opgebouwd.  Je bekijkt hoe je een vraag aanpakt, hoe je een bron 
afleest en vooral hoe je een goed antwoord geeft! 

 

Geschiedenis Historisch overzicht en Staatsinrichting 

 In deze bijeenkomst oefenen we belangrijkste algemene 
vaardigheden van het vak geschiedenis.  We letten nog eens extra 
op het formuleren van antwoorden en we oefenen met spotprenten. 

 

NASK1 Alle thema’s  

 Vragen stellen en  nogmaals uitleggen hoe vragen moeten worden 
beantwoord op het examen. 

 

NASK2 Alle thema’s 

 Vragen stellen en  nogmaals uitleggen hoe vragen moeten worden 
beantwoord op het examen. 

 

Beeldende 
Vorming 

Kunstbeschouwing  

 Uitleg doormiddel van een filmpje met stills (en vragen) 
over voorstelling en vormgeving met de beeldende begrippen 
* powerpoint over "identiteit in (moderne) kunst" 
* CSE -> tips en trucs  

 
 
 
 

 



Rooster Centraal Schriftelijk Examen (CSE) 
 

 

 
     9.00 – 11.00  13.30 – 15.30 
 
 
Donderdag 9 mei      Biologie 
 
Vrijdag 10 mei       Nederlands 
 
Maandag 13 mei   Duits    Economie   
 
Dinsdag 14 mei   Geschiedenis  NASK 1 
 
Woensdag 15 mei  Aardrijkskunde   
 
Donderdag 16 mei      Wiskunde 
 
Vrijdag 17 mei       Engels 
 
Maandag 20 mei       NASK 2 
 
Dinsdag 21 mei       Beeldende Vakken 
     
 
 
De herexamens zijn op maandag 17 juni t/m woensdag 19 juni. 
De indeling hiervan wordt later bekend gemaakt. 
 

 


