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Algemene examentips 
Voor je ligt (alweer) een boekje. Maar dit is niet zomaar een boekje! Dit is het boekje waarin staat 

wat je moet leren voor je eindexamen VMBO-TL 2020 op het Kennemer College Mavo. Ja, echt waar! 

Alles staat hierin! Voor AL je vakken. Goed he?  

 

 

 

 

De 30 beste examentips van www.examenoverzicht.nl vind je op: 

https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/voor-het-examen/examentips 

 

 

  

http://www.examenoverzicht.nl/
https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/voor-het-examen/examentips
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Studeren, hoe doe je dat? 
 

 

 

 

 

 

 

Begrijpen is de belangrijkste eerste stap bij het leren. Als je de stof niet begrijpt, kun je deze ook niet 

onthouden en gebruiken! Oefen dus de zaken die je minder goed begrijpt extra veel: maak 

bijbehorende opgaven en de onderdelen die je niet begrijpt kun je bespreken met een klasgenoot of 

docent. Samen leren met een studiemaatje kan heel erg waardevol zijn! 

Vervolgens moet je wat je moet leren gaan onthouden. Het is dan belangrijk dat je de leerstof vaker 

dan één keer bestudeert. De eerste keer lees je alles en maak je een samenvatting, schema, 

mindmap enz. De tweede keer leer je de samenvatting, het schema of de mindmap die je gemaakt 

hebt.  

Vervolgens ga je aan de slag met de leerstof door het maken van (examen)opgaven. Alles wat je nog 

niet weet van het onderwerp zoek je op en noteer je weer, zodat je dit later opnieuw kunt herhalen. 

Bij het ene vak is het belangrijker om veel te oefenen dan bij het andere vak. Verdeel je tijd tussen 

het leren en het oefenen goed! Besteed niet teveel tijd aan leren, als oefenen belangrijker is! 

 

Benodigdheden: 

• Een nieuw schrift/kladblok of iets om je examens in voor te bereiden 

(samenvattingen/schema’s/mindmaps en opgaven maken). Liefst per vak. 

• Markeerstiften (om stukken tekst beter te begrijpen, belangrijke informatie in opgaven te 

markeren enz). 

• Pennen/potloden. 

• Eventueel gekleurde pennen/potloden om schema’s en mindmaps overzichtelijk te maken. 

• Rekenmachine 

• Een rustige en opgeruimde werkplek. 

• Een uitgewerkte planning. 

 

Een goede samenvatting maken 

In een samenvatting zet je alleen de kerninformatie van de stof met daarbij de betekenissen. 

1. Lees de tekst goed door. 

2. Schrijf per alinea de kernwoorden op. 

3. Als je klaar bent met lezen, schrijf je bij de kernwoorden de belangrijkste informatie op. 

4. Beschrijf de samenhang tussen de kernwoorden. Deze kun je vaak terugvinden in de manier 

waarop een tekst is opgebouwd. Bijvoorbeeld de volgorde van de paragrafen en de alinea’s. 

Kortetermijn- en langetermijngeheugen 

Nieuwe informatie komt in je kortetermijngeheugen. Dit geheugen is niet zo groot en informatie 

blijft hier maar even. Als je dingen in je langetermijngeheugen wilt opslaan, moet je meer met de 

informatie doen. Om informatie op te slaan moet je er vaker naar kijken (herhaling). Met de 

hoeveelheid stof die je moet leren voor het eindexamen moet je dit dus wel uitsmeren over een 

langere periode, anders vervliegt het weer te snel uit je geheugen. Het is dan ook goed om het in 

een structuur te plaatsen (samenvatting, schema, mindmap enz), zodat de informatie die bij elkaar 

hoort ook bij elkaar terecht komt in je hersenen. 
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Een schema maken 

Van een samenvatting kan je een schema maken waarin je de informatie nog kernachtiger bij elkaar 

zet. Je kunt voor een schema de kernwoorden van je samenvatting gebruiken. 

1. Zet het hoofdonderwerp bovenaan of vooraan.  

2. Maak zijtakken voor ieder onderwerp dat met het hoofdonderwerp te maken heeft. 

3. Zet onder de onderwerpen van de zijtakken in kernwoorden de belangrijkste eigenschappen. 

4. Als het nodig is, kun je nog meer zijtakken maken voor onderwerpen die weer met deze 

zijtakken te maken hebben. 

 

 

Mindmap 

Om een schema te maken kun je ook mindmapping (een woordspin) gebruiken. Bij mindmappen gaat 

het erom dat je de kern in het midden zet en alle informatie er op zo’n manier omheen plaatst dat de 

samenhang duidelijk wordt. Bijvoorbeeld door kleuren te gebruiken.  

Zoek op YouTube naar filmpjes over mindmappen voor meer informatie. 
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Plannen 
Neem het overzicht van je leerstof per vak erbij om een goede planning te kunnen maken. 

Hoe maak je een goed overzicht van wanneer je kunt leren?: 

1. Zet in je agenda of in een kalender alle momenten waarop je van school thuiskomt. 

2. Schrijf alle vaste activiteiten op die je in een week doet. Wanneer ga je sporten? Moet je 

misschien werken? 

3. Kijk per week welke dingen je voor die week hebt afgesproken. Zet die ook in het overzicht 

van de week of weken die je gaat inplannen. Heb je afspraken met vrienden, de tandarts, 

rijles…. Enz. 

4. Bedenk op een realistische manier wanneer je kunt leren. Je begint niet meteen op het 

moment dat je uit school komt en je stopt niet vijf minuten voor je iets anders gaat doen.  

Voorbeeld van een weekoverzicht: 

 

Lesstof in stukken verdelen 

Nu je weet wat je moet leren en wanneer dat kan, verdeel je de totale leerstof per vak in stukken. Je 

krijgt dan meer overzicht en kijkt niet tegen een grote berg met informatie aan. 

Hoe verdeel je de lesstof in stukken? 

1. Maak bij elkaar passende delen die niet te groot zijn. Je kunt er beter achterkomen dat je tijd 

over hebt, dan dat je aan het leren bent en tijd te kort komt. 

2. Bekijk in je boek hoeveel hoofdstukken je moet bestuderen. Kun je in één keer een heel 

hoofdstuk leren of deel je het hoofdstuk op in een aantal paragrafen? 

3. Zet voor alle vakken de manier waarop je de lesstof hebt ingedeeld onder elkaar. 

Als je alle leerstof hebt ingedeeld, beoordeel je per deel hoeveel tijd je ervoor nodig hebt. Ga na of 

je voor een onderdeel veel moet lezen of juist oefeningen moet maken. Heb je al 

samenvattingen/schema’s of moet je die nog maken? 
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Je hebt voor alle vakken nu de stof ingedeeld en hebt bepaald hoeveel tijd je nodig hebt per vak. Nu 

kun je alles in je persoonlijk tijdsschema plaatsen. Zorg ervoor dat je ook pauzes en vrije tijd inplant. 

 

TIPS: 

1. Je hoeft de tijden die je hebt gepland niet exact nauw te nemen. Het gaat erom dat je 

afkrijgt wat je af wil krijgen. Stel: je hebt tussen 19.00 en 21.00 tijd ingepland om 3 

hoofdstukken van je geschiedenis boek te leren. Als tijdens het leren blijkt dat het langzamer 

gaat dan gepland, dan is dat helemaal niet erg. Het is belangrijker om die hoofdstukken goed 

te leren, dan het is om te stoppen op de exacte tijd van jouw planning. 

2. Zorg dat je voldoende tijd plant voor ontspanning. Je kunt niet de hele dag productief bezig 

zijn. Een avondje plannen om niks te doen is helemaal niet erg. Af en toe Netflix aanzetten 

of met vrienden afspreken hoort er natuurlijk ook bij. 

3. Vermijd nachtwerk. Er zijn leerlingen die in tijden van stress denken dat ze 's nachts door 

kunnen leren en zo beter voorbereid zijn voor die belangrijke toets. Je hebt echter voldoende 

slaap nodig om een toets fris te kunnen maken. 

4. Deel grote taken op in kleinere taken. Een grote taak kan soms zó overweldigend zijn, dat je 

niet weet waar je moet beginnen. Hierdoor is je motivatie om aan de taak te beginnen vaak 

meteen weg. Een kleinere taak is dan fijner om aan te werken. Verdeel een grote taak dus in 

meerdere kleinere taken. Voorbeeld: schrijf als taak niet 'leren voor het examen economie', 

maar schrijf 'leren van economie hoofdstuk 1' 

5. Het is belangrijk om jezelf te belonen wanneer je moeilijke taken hebt afgemaakt. Door 

je successen te vieren, zorg je ervoor dat je genoeg motivatie krijgt om door te leren. 
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Spanningen 
Bijna iedereen ervaart spanningen voor het examen. Heb ik genoeg geleerd? Zal het me wel lukken? 

Wat kan ik verwachten?  

Veel van de spanningen komen voort uit het feit dat je niet weet hoe dingen gaan lopen op je 

examen; dit levert onzekerheid op. Door je goed voor te bereiden neem je zelf de touwtjes in 

handen, en zal de spanning afnemen. 

Hoe bereid je je goed voor? 

1. Zorg dat je weet wat er van je wordt verwacht. Wat moet je leren en wat voor soort 

examen is het? 

2. Maak een goede planning en houd je daaraan. Dan weet je zeker dat alles wat je moet 

leren, ook kunt leren. 

3. Maak oefenexamens!  

4. Eet goed en regelmatig (3 x per dag) en drink voldoende water. 

5. Ga op tijd naar bed en leg alles wat je uit je slaap kan houden op tijd weg (Ipad, telefoon, 

vriendje of vriendinnetje) 

 

 

Heb je erg veel last van spanningen en/of faalangst? Slaap je daardoor slecht of beïnvloed het je 

functioneren? Dan kun je als je dat wilt contact opnemen met Mevrouw Termes. Zij kan je hier wat 

verder in begeleiden. 
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1. Nederlands 

THEORIE (De examenbundel) 

Leesvaardigheid: blz. 27 tot en met blz. 31 / blz. 34, 37, 40, 43, 46, 48, 51 

Schrijfvaardigheid algemeen: blz. 55 tot en met blz. 58 

Schrijfvaardigheid ‘De brief’ en ‘Zakelijke e-mail’: blz. 59, 74 en 75 

Schrijfvaardigheid ‘Het artikel’: blz. 62/63 

Samenvatting : zie tekst 'Hoofdzaken’ op de volgende pagina. 

Veel voorkomende woorden: blz. 68/69 

Tips bij het maken van het examen Nederlands; blz.83 

OEFENEN 

• Maak een account aan op: http://examen.studyflow.nl/home . Hier kun je (voor alle vakken) 

examens oefenen! 

 

• Spelling oefenen op www.cambiumned.nl  (met name de werkwoordspelling) of login op 

www.beterspellen.nl . Je krijgt dan dagelijks vier vragen toegestuurd.  

 

• www.examenblad.nl ( voor het oefenen van oude examens) 

 

• Kijk je eigen ‘examendossier’ in. In dit dossier zitten al jouw PTA’s en oefenopdrachten van 

de afgelopen periode. Je kan dan goed zien aan welk onderdeel van je nog extra tijd moet 

besteden.  

 

 

 

 

 

Het examen zelf: 

 

• Neem mee: woordenboek, pen(nen) en een markeerstift 

• Let op de tijd! 5 onderdelen in 120 minuten=24 minuten per onderdeel! 

• Je mag in alle boekjes markeren en/of schrijven 

• Werk in de uitwerkbijlage 

• Schrijf duidelijk 

• Tel bij de geleide samenvatting het aantal woorden en schrijf het onder de tekst (titel 

telt niet mee) 

• Begin je graag met de schrijfopdracht? Maak dan eerst de vragen en de tekst die voor 

de schrijfopdracht komt (tekst 4). Het onderwerp van je schrijfopdracht heeft 

meestal te maken met deze tekst. 

  

http://examen.studyflow.nl/home
http://www.cambiumned.nl/
http://www.examenblad.nl/
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2. Engels 

Stappenplan examenteksten Engels 

Algemeen 

1. Wat is het onderwerp van de tekst? Wat is de grote lijn van de tekst? 

2. Na het lezen van de vraag: gaat het om de hoofdlijn of om detailvragen? 

3. Wat is de kern van de vraag? En welk type vraag is het? 

4. Welke gegevens uit de tekst heb ik nodig voor een antwoord? -> werk met tekstmarkeerders 

5. Moet ik de hele tekst lezen of alleen een deel? 

6. Moet ik intensief lezen of globaal? 

7. Zijn er woorden die ik niet ken en die ik niet kan afleiden of raden? Zijn deze belangrijk? 

 

Meerkeuzevraag (A, B, C, D) 

1. Grote lijn -> titel, plaatje, introductie -> het gaat erom dat je begrijpt waar de tekst over gaat. 

2. Lees de vraag (niet de hele tekst gaan lezen!) 

→ Streep in de tekst de zin of alinea aan waarnaar verwezen wordt in de vraag 

→ worden 1 of meer alinea’s genoemd, dan staat het antwoord in het hele stuk 

→ wordt er 1 zin genoemd, dan staat het antwoord in de rest van de alinea. 

→ lees het betreffende stuk tekst en markeer de signaalwoorden en dubbele punten > 

daar staat meestal het antwoord.  

 

3. Haal onzinantwoorden eruit: meestal 2 van de 4, dus je houdt 2 antwoorden over. 

→ Leg je vinger op de zin die aangestreept is en vergelijk de overblijvende 2 

antwoorden met de zin waar je vinger op ligt > 1 daarvan is altijd net ietsjes beter. 

4. Controleer je antwoord: 

→ Past het in de grote lijn van de tekst? 

→ kloppen alle onderdelen? 

Bewering/stelling (wat is waar?) 

1. Vaak vragen met meer dan 1 punt. 

2. Een bewering (wat is waar?) is pas juist als ALLE elementen uit die bewering juist zijn. 

3. Dus:  → knip het antwoord in stukken 

→ controleer per element 

Valkuilen beweringen/stellingen: 

• Woorden als altijd, nooit, alles, alleen maar, vooral (more/most) > die staan vaak in de  

verkeerde antwoorden 

• Vragen als ‘geef voor elke stelling aan of hij waar/niet waar is’ > meerdere mogelijkheden dus 

• Vragen waarbij alle antwoorden ‘waar’ of ‘niet waar’ zijn > dat kan! 
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Invulvraag/gatentekst 

1. Zoek de grote lijn → titel, plaatje, introductie 

2. Lees tot het gat + één zin verder 

3.  Bij een gat aan het einde van de alinea → alinea teruglezen, let op signaalwoorden en 

dubbele punt: 

4.  Bestaat het antwoord uit 4 signaalwoorden (ABCD) > lees de zin ervoor en erachter en 

bedenk hoe ze aan elkaar geplakt kunnen worden (welk woord past het beste?) 

5. Let op signaalwoorden die je tegenkomt 

 

• Dus  → reden voor het gat 
• Maar  → tegengestelde van het gat 
• Zoals  → voorbeeld van het gat 
• : → inhoud van het gat 

6. Let op: 

• Positieve en negatieve strekking van de hele tekst > daar moet het bij passen 

• Zitten er tegenstellingen in het antwoord (groot – klein) → dan is het 1 van de 2, de 

  rest is onzin 

• Let op ingewikkelde ontkenningen: hardly, usually etc.  

Scanvraag 

1.  Het is één vraag bij veel tekst, waarin je iets moet zoeken. 

2.  Is het een recensie → lees de laatste zin. 

3. Andere teksten → lees vet, schuin of HOOFDLETTERS > staat daar het antwoord? 

4. Advertenties e.d.: werk de gegevens af in de volgorde die de vraag aangeeft.  

Inhoud alinea 

1. Vragen over de inhoud van een alinea (‘wat blijkt uit alinea 1….’) 

2. Zoek naar de hoofdgedachte van de alinea: 

 → staat vaak in een kernzin 

 → let op voorkeursplaatsen: eerste of laatste zin van een alinea 

→ als de 1e zin van een alinea een verbinding maakt met de vorige alinea, dan is vaak de 2e 

zin de kernzin 

3. Vergelijk de kernzin van de alinea met de antwoorden 

4. Ga verder volgens stappenplan meerkeuzevraag 

Open vragen 

Meestal over inhoud alinea, soms grote lijn 

Geen specifieke stappenplan voor te geven, behalve 

• Goed markeren waar de vraag op slaat (regel 26-27) 

• Goed markeren in de tekst waar het antwoord gevonden kan worden (2e alinea) 

• Goed lezen hoeveel dingen je moet noemen (drie andere) 
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3. Duits 

 

Hoe ziet jouw eindexamen Duits er uit?  

In het eindexamen krijg je alleen teksten en vragen over deze teksten.  

Hoe kan je je hierop voorbereiden?  

• Oefenen van oude examens op www.eindexamen.nl  

• Leren van de signaalwoorden uit het boekje examentraining  

• Oefenen met opzoeken van samengestelde woorden en vervoegde werkwoorden in 

het woordenboek.  

Succes! 
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4. Frans 
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Herhaal de hoogfrequente woorden (3 lijsten periode 3) 

Bestudeer de werkwoorden, regelmatige en onregelmatige (overzicht werkwoorden boekje 

leerjaar 3 en 4). 
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5. Spaans 
 

Bekijk het stappenplan goed in het vorige hoofdstukje van het vak Frans. Die is bij Spaans in 

principe hetzelfde. Verder zijn de volgende zinnen belangrijk en komen veel voor: 
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6. Aardrijkskunde 
 

De examenstof vind je in het Handboek Buitenland: 

• Hoofdstuk 1: Weer en Klimaat  

• Hoofdstuk 2: Bevolking en Ruimte  

• Hoofdstuk 3: Water 

Dus het hele boek goed leren!  

De topografie die we in de les hebben gemaakt moet je ook kennen, maar in de regel geldt 

dat het examen altijd maar een heel beperkt aantal topovragen kent, ga daar dus niet al je 

tijd in steken. De theorie is belangrijker!  

Kijk goed naar de bronnen in het boek. 

Oefen met examens op examenblad.nl .  

 

Op Youtube vind je per paragraaf een uittreksel, weliswaar uit een andere methode maar de 

stof is natuurlijk precies hetzelfde: 

www.youtube.com/results?search_query=wereldwijs+vmbo+4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=wereldwijs+vmbo+4
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7. Geschiedenis 
TIPS VOOR HET EXAMEN GESCHIEDENIS MAVO-4:  

VERPLICHTE LEERSTOF (Examenboek 4 VMBO-KGT):  

Staatsinrichting vanaf 1848 + Historisch Overzicht vanaf 1900 

Hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5 en 6 

 Start met alle begrippen op blz. 178 t/m 187 

 Tip -> Blader de hoofdstukken door en schrijf eerst de begrippen per hoofdstuk op een apart 

blaadje! 

 Hoofdstuk 1: leerteksten en (tekst)bronnen blz. 8 t/m 31 

 Hoofdstuk 2: leerteksten en (tekst)bronnen blz. 38 t/m 61 

 Hoofdstuk 3: leerteksten en (tekst)bronnen blz. 68 t/m 79 

 Hoofdstuk 4: leerteksten en (tekst)bronnen blz. 86 t/m 109 

 Hoofdstuk 5: leerteksten en (tekst)bronnen blz. 116 t/m 133 

 Hoofdstuk 6: leerteksten en (tekst)bronnen blz. 140 t/m 163 

ZEER BELANGRIJK:  

• Zorg dat je alle begrippen kent, voordat je begint met de leerteksten etc. van een  

hoofdstuk/paragraaf. 

• Besteed extra veel aandacht aan de volgende zaken (lastiger op examen!): 

- Hoofdstuk 2 paragraaf 2.4: De Sovjet-Unie 

- Hoofdstuk 6 paragraaf 6.1: Indië verloren, geen rampspoed geboren 

- Hoofdstuk 6 paragraaf 6.4: Nederland en Europa 

• Zorg dat je de jaartallen kent en gebeurtenissen in de tijd kunt plaatsen! 

 



23 

 

TIJDENS HET EXAMEN: 

 SCHRIJF NIET TE WEINIG OP! LEG ALLES DUIDELIJK UIT in gemiddeld 5-6 zinnen bij open 

vragen! 

 Schrijf netjes en schrijf wat je zeker weet als eerste op! 

 Je hebt tijdens het examen GENOEG TIJD om alle vragen goed te beantwoorden!  

 KIJK, ALS JE KLAAR BENT, AL JE ANTWOORDEN NOG EVEN NA! 

GOEDE WEBSITES VOOR HET EXAMEN: 

1. Ga naar ItsLearning en klik op Bronnen (zie Bronnen voor PTA’s en eindexamen). Daar staan 

alle Prezi’s (en andere onderdelen) die we dit schooljaar hebben gebruikt en handig zijn bij 

de voorbereiding op het examen. 

 

2. www.schooltv.nl : Op deze site zoek je naar “HISTOCLIPS” 

(bovenin bij het vergrootglas intypen!) 

Daarna kun je naar de volgende afleveringen: 

Staatsinrichting:  

Aflevering: 8   De Industriële revolutie 

   Aflevering: 10 Nederland wordt een koninkrijk 

Aflevering: 24 Koninkrijk en grondwet 

Aflevering : 27 Europese Unie 

Historisch Overzicht:  

Aflevering:  11 Hoe kwam Hitler aan de macht? 

Aflevering: 12 Duitsland onder Hitler 

Aflevering: 18 Crisis in de jaren dertig 

Aflevering: 19 Holocaust 

http://www.schooltv.nl/
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Aflevering: 21 De Tweede Wereldoorlog 

Aflevering: 22 Nederland WOII 

Aflevering: 23 Berlijn en de Koude Oorlog 

Aflevering : 25 Dekolonisatie 

3. www.schooltv.nl : Op deze site zoek je naar 

 examen geschiedenis vmbo Historisch Overzicht: https://schooltv.nl/video/object-

unknown-13/playlist/37/#q=eindexamen 

 examen geschiedenis vmbo Staatsinrichting: https://schooltv.nl/video/waarom-is-

nederland-een-democratie-het-volk-regeert/playlist/36/#q=eindexamen 

 

4. www.examenblad.nl :  

Kies voor het 1e of 2e Tijdvak van 2018 en/of 2019 (opgave en bijlage). De antwoorden kun 

je vinden in het correctievoorschrift. 

• https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-en-staatsinrichting/2019/vmbo-

tl?topparent=vga6k854m5p9 

 

• https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-en-staatsinrichting/2018/vmbo-

tl?topparent=vga6k854m5p9  

  

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/object-unknown-13/playlist/37/#q=eindexamen
https://schooltv.nl/video/object-unknown-13/playlist/37/#q=eindexamen
https://schooltv.nl/video/waarom-is-nederland-een-democratie-het-volk-regeert/playlist/36/#q=eindexamen
https://schooltv.nl/video/waarom-is-nederland-een-democratie-het-volk-regeert/playlist/36/#q=eindexamen
http://www.examenblad.nl/
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-en-staatsinrichting/2019/vmbo-tl?topparent=vga6k854m5p9
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-en-staatsinrichting/2019/vmbo-tl?topparent=vga6k854m5p9
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-en-staatsinrichting/2018/vmbo-tl?topparent=vga6k854m5p9
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-en-staatsinrichting/2018/vmbo-tl?topparent=vga6k854m5p9
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8. Economie 

Het is ERG belangrijk dat je naast leren (tekstboek, werkboek, Samengevat, powerpoints 

enz.) óók examens oefent!!! Deze zijn te verkrijgen via examenblad.nl of examenflow.nl, of 

je kunt een examenbundel aanschaffen. In dit boek staan examens op onderwerp 

gesorteerd, heel handig! Nieuw of tweedehands maakt niet uit (boekhandel of Bol.com). 

Let op:  

• Al je aantekeningen en alle uitgedeelde boekjes (leerjaar 3 en 4) horen bij je 

leerstof! 

• Je docent kan je helpen om examenopdrachten per onderwerp uit te zoeken. Vraag 

hiernaar! 

 

Economisch bekeken leerjaar 3 

(is niet meer in jouw bezit) 

Samengevat Powerpoint (via It’s Learning) 

Hoofdstuk 1: Wikken en wegen 

Behalve 1.4 

1.1 en 1.5 (Reclame) en 1.6 Leerjaar 3: Thema 1 

Hoofdstuk 2: Thuis in geldzaken 

Behalve 2.3 

1.7, 1.8, 1.9 Leerjaar 3: Thema 3 

Hoofdstuk 3: Geld over en tekort 

3.1 t/m 3.5 

 

1.4, 1.10, 1.11 Leerjaar 3: Thema 3 

Hoofdstuk 5: Werken voor de winst 

5.3 t/m 5.7 

 

2.1 t/m 2.3 Leerjaar 3: Thema 2 en 

Powerpoint Winst berekenen 

Hoofdstuk 6: Werken 

6.3 t/m 6.7 

2.4, 2.6 Leerjaar 3: Thema 4 

Hoofdstuk 7: Werkloos 

Helemaal 7.1 t/m 7.6 

2.5 Leerjaar 3: Thema 4 

Hoofdstuk 8: Productie & technologie 

8.1; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6 en 8.7 

2.1, 2.3  Leerjaar 3: Thema 2 

 

 

 

  

Economisch bekeken leerjaar 4 Samengevat Powerpoint (via It’s Learning) 

Hoofdstuk 2: Werk voor de overheid 

Helemaal 

5.1 t/m 5.5 Overheid en bestuur 

Hoofdstuk 3: Geld voor de overheid 

Helemaal, je hoeft niet zelf met de 

schijven kunnen rekenen (Box 1) 

5.4, 6.1 en 6.2 Overheid en bestuur 

Hoofdstuk 4: Inkomen: Helemaal 6.3 en 6.4 Economische ontwikkelingen 

(inflatie) 

Hoofdstuk 5: Nederland en de rest van 

de wereld: Helemaal 

3.1 t/m 3.3 Internationale handel & EU 

Hoofdstuk 6: Niet alleen op de wereld: 

Helemaal 

6.4 Leerjaar 3: Thema 6 
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Antwoord geven op examenvragen 
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9. Biologie 

Examens oefenen 

Oefenexamens zijn te vinden op: www.examenblad.nl 

• Kies linksboven voor vmbo TL 

• Kies het jaartal 2021 of eerder 

(Let op: in 2020 is geen examen afgenomen) 

• Kies onder het kopje Inhoud voor Exacte vakken 

• Kies onder Exacte vakken biologie GL en TL vmbo 

• Je kunt nu examens oefenen van het jaartal dat je eerder gekozen hebt 

LET OP: Een examen biologie bestaat uit Opgaven, een Uitwerkbijlage en soms een Bijlage. 

In het Correctievoorschrift staan de juiste antwoorden. Wees eerlijk naar jezelf als je een 

examen nakijkt en ken alleen punten toe, als je ze écht verdient! 

Het is belangrijk dat je examens oefent, zodat je gewend raakt aan de manier waarop vragen 

geformuleerd zijn. Zorg ervoor dat je bij open vragen het antwoord zelf ook duidelijk 

formuleert. 

Leerstof leerjaar 3 

• Organismen uit vier rijken 

 

• Waarnemen en reageren 

 

• Bewegen 

 

• Gedrag 

 

• Organismen leven samen 

 

• Mens en milieu 

 

 

Leerstof leerjaar 4 

• Ademen en eten 

 

• Voortplanting 

 

• Bloed 

 

• Erfelijkheid 

 

• Afweer en bescherming 

 

• Evolutie 

 

 

Locatie leerstof 

Bovenstaande leerstof is alles wat je in leerjaar 3 en 4 hebt gehad bij biologie. Deze 

informatie staat geordend en wel op biologiepagina: 

https://biologiepagina.nl/34mavo/mavo34.htm. Op deze pagina vind je per onderwerp 

informatie, samenvattingen, animaties en oefenstof.  

  

http://www.examenblad.nl/
https://biologiepagina.nl/34mavo/mavo34.htm
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Belangrijk om te weten 

Het gaat bij biologie enerzijds om ‘weetjes’, maar ook om begrijpend lezen. Je komt 

onderwerpen tegen, die voor je docenten ook vaak nieuw zijn. Het gaat er vooral om dat je 

bij het beantwoorden van de vraag biologische kennis gebruikt en je antwoord duidelijk 

formuleert. 

Aanpak meerkeuzevragen
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10. CKV2 

 

1. Lees het magazine NATUUR goed door, snap je alle begrippen?  

2. Gebruik de blogspot www.ntr22.nl herken je de subthema’s?  

3. Leer alles over de beeldaspecten in its learning. 

 Weet het verschil tussen voorstellingsvragen en vragen over de vormgeving!  

 

*Aspecten van de voorstelling gaan over wat je ziet!  

*Aspecten van de vormgeving gaan over de beeldaspecten:  

>VORM  

>KLEUR  

>COMPOSITIE  

>LICHT  

>RUIMTE  

>TEXTUUR  

>LIJN  

4.  Gebruik ook de website: www.candeabeeldend.nl   

5. Leer al je aantekeningen en alle stencils die je gekregen hebt.  

6. Hoe geef je antwoord op vragen als: noem 2 aspecten van de vormgeving?  

7. Hoe geef je antwoord op vragen als: noem 3 aspecten van de voorstelling?  

8. Hoe geef je antwoord op een vraag als bovengenoemde niet in de vraag staat?  

Maak ook gebruik van oude examens, deze kun je vinden in het lokaal.  

HEEL VEEL SUCCES……. ! 

 

  

http://www.ntr22.nl/
http://www.candeabeeldend.nl/


30 

 

11. Wiskunde 
 

Je kunt het best de theorie van boek deel 2 heel goed doornemen. Het gaat dan om 

paragraaf 5.2, 6.2, 7.2 en 8.2. Neem de theorie zo door dat je daarna het voorbeeld goed 

bekijkt, de uitwerking even afschermt en probeer dan de opgave te maken. In je hoofd of op 

papier. Kijk daarna of het klopt met de uitwerking. Heb je dit goed door? Dan pak je het 

volgende stukje theorie.  

 

Het is veel, verdeel daarom de hoofdstukken goed over de dagen dat je gaat leren.  

 

Heb je alle theorie doorgenomen? Maak dan minimaal 3 oude examens. Dit is eigenlijk de 

beste manier om voor je wiskunde te leren. Kijk deze ook goed na volgens het 

correctiemodel zodat je ook ziet hoe je de opgaven uit moet werken.  

 

Oude examens kun je in zijn geheel vinden op www.examenblad.nl  

 

Je kunt ook op onderwerp oefenen. Als je bepaalde onderwerpen lastig vindt is dat een goede 

manier. Je vindt deze op www.wiskunde-examens.nl  Maak deze wel op een laptop/computer. Op je 

iPad werkt deze site niet goed. Je kunt hier in de linkerkolom de onderwerpen vinden. In de 

rechterkolom staan de antwoorden. Even goed scrollen naar de juiste opgave. 

Dus... Goed de theorie doornemen en Flink wat examens oefenen! Heel veel succes!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.examenblad.nl/
http://www.wiskunde-examens.nl/
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12. Nask-1 
 

Examenstof 

Alle inhoud, op “Licht en beeld” en “Het weer” na,  van het boekje NaSk 1 Samengevat is 

examenstof. Dit is ook alle examenstof, niet meer en niet minder. 

De onderwerpen “Elektriciteit (inclusief schakelingen)”, “Kracht en Beweging (inclusief constructies 

en veiligheid in het verkeer)” komen altijd veel voor in de examens. Maar ook alle andere 

onderwerpen zullen erin zitten. 

Leeraanpak 

Zoals al vaak benoemd, is natuurkunde een vak waarbij je je met name ontwikkelt als je veel oefent 

met de stof.  

Wat betekent dat? 

- Maak oude examenvragen of toepassingsvragen uit je werkboek, of van It’sLearning uit de 

planner. 

- Kijk de vragen kritisch na. 

- Wanneer je de opgave nog niet goed hebt gemaakt, ga je na welke kennis of vaardigheden bij 

jou ontbraken. 

- Neem de hoofdstukken/paragraven over dit onderwerp opnieuw door. Hierbij zou je ook 

gebruik kunnen maken van het NaSk Overal tekstboek.  

- Maak opnieuw een aantal oefenvragen over hetzelfde onderwerp (bij voorkeur andere 

vragen). 

- Kijk deze opnieuw kritisch na. 

- Wanneer je problemen blijft houden met een bepaald onderwerp, ga dan naar je docent! (of 

maak een afspraak via de mail.) 

Extra tips voor het leren: 

- Oude examens kun je downloaden op examenblad.nl 

- Zorg dat je ook altijd het correctievoorschrift downloadt. 

- Oefen ook de vragen waarbij je tekeningen moet maken (print de uitwerkbijlage dus uit). 

- Op het Youtubekanaal “Alles is natuurkunde” van Rob van Bakel staan heel goede 

uitlegfilmpjes. 

- Op het Youtubekanaal van Meneer Wietsma staan ook veel hele goede filmpjes (zie link in de 

planner van It’sLearning).. 

- Gebruik je Binas bij het leren. Door je Binas te gebruiken tijdens het leren kan dit tijdens je 

examen jou ook echt helpen. 

- Train jezelf ook om 120 minuten lang intensief met vragen bezig te zijn (dit wordt op een 

examen ook van je verwacht). 
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Waar moet je op letten bij het maken van je natuurkunde-examen? 

- Pen, potlood, gum, rekenmachine, geodriehoek meenemen. (BInas krijg je van school). 

- Lees de vraag goed. De helft van je examen is begrijpend lezen, de andere helft is pas de 

natuurkundige kennis.  

- Wanneer je iets moet berekenen: noteer eerst de formule, vul de gegevens die in de vraag 

staan in in de formule (let op dat je de juiste eenheid gebruikt), noteer de berekening, geef 

het antwoord met de juiste eenheid. In andere woorden: Gegeven, gevraagd, formule, 

berekening, antwoord (met eenheid).  

- Maak eerst de vragen die je goed begrijpt. 

- Vul bij multiple choice vragen ALTIJD een antwoord in! 

- Check of jouw antwoorden ook realistisch zijn (voorbeeld: een fietser die 200 m/s fietst is 

onrealistisch, een batterijtje met een spanning van 10.000 volt is onrealistisch).  

- Gebruik juiste natuurkundige termen wanneer je iets uit moet leggen. Voorbeelden: 

 

Juiste manier om iets uit te leggen Onjuiste manier om iet uit te leggen 

“De massa van de auto is te klein” “De auto is te licht” 

“Aluminium heeft een kleine dichtheid” “Aluminium is licht” 

“Zijn snelheid is te hoog” “Hij gaat te hard” 

“Steenkoolcentrales stoten veel CO2 uit” “Steenkoolcentrales maken vieze rook” 

 

- Wanneer er een uitleg wordt gevraagd bij een bepaalde vraag, moet je vaak minimaal twee 

zinnen gebruiken stap voor stap duidelijk te maken wat je bedoelt (doe alsof de docent en 

tweede corrector dom zijn). Voorbeeld: 

 

“Geef een verklaring waarom elektrische auto’s toch kunnen bijdragen aan het versterkte 

broeikaseffect?” 

Dit antwoord is goed: “Elektrische auto’s gebruiken elektrische energie. Deze elektrische 

energie kan zijn opgewekt in een steenkolencentrale. Bij dit proces komt CO2 vrij, wat 

bijdraagt aan het versterkte broeikaseffect.” 

Dit antwoord is te kort: ”Door de CO2”. 
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13. Nask-2 
 

Scheikunde is een vak met in principe weinig theorie, echter de theorie moet je vooral kunnen 

toepassen in allerlei soorten situaties 

Theorie:  

• Scheikunde samengevat: hierin staat alle verplichte theorie zoals o.a. de formules die je uit je 

hoofd moet weten, het laboratorium glaswerk en  indicatoren . Maar ook het verschil tussen 

verbrandingen, zuur-basen,  zouten en ontledingen. De theorie van chemisch rekenen is hier 

ook te vinden.  

• Een reactievergelijking kloppend maken is een vaardigheid die je zal moeten beheersen.   

• Zorg dat je de formules in de blauwe tabellen uit Chemie overal uit je hoofd kent. 

• Chemie overal lesboek: bevat de theorie maar dan uitgebreider en toegelicht met 

voorbeelden.  

• Je aantekeningen klas 4 

• YouTube: Scheikundelessen  

• Bestudeer BiNaS van te voren zodat je weet welke informatie, je waar doodleuk op kan 

zoeken ( makkelijk te scoren punten !) . 

Toepassen:  

• Oefen de oude examens Nask2 via examenblad.  

• De opdrachtenboekjes van dit jaar bevatten voldoende oefenopgaven. Antwoordenboekjes 

heb je erbij! 

• En niet onbelangrijk: stuur mij een mail om een afspraak te maken als je behoefte hebt aan 

extra uitleg.  
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