
aardrijkskunde - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2013 
 
Deze informatie is gelijktijdig met de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE) (zie 
Examenblad.nl) bekendgemaakt. 

Alle leerwegen: BB, KB en GL/TL 

examenstof zie syllabus 2013 
NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) 

syllabus 2013 gewijzigd 
ten opzichte van 2012? 

nee 

bijzonderheden In 2015 worden de centrale examens aardrijkskunde gebaseerd op het 
nieuwe examenprogramma. U vindt het nieuwe examenprogramma en 
de syllabus 2015 op Examenblad.nl.  
 
www.examenblad.nl  jaarring 2015  vmbo BB (of vmbo KB/ vmbo 
GL/vmbo TL)  maatschappijvakken  aardrijkskunde 
 
In het schooljaar 2013-2014 wordt per leerweg een voorbeeldexamen 
gepubliceerd.  

BB 

examenvorm digitaal c.e. 

afnametijdstip door de examensecretaris van de school zelf in te plannen 

nadere informatie In 2012 werden de centrale examens algemene vakken BB standaard 
afgenomen met ExamenTester. In 2013 kiest uw school zelf of de 
centrale examens BB digitaal in ExamenTester worden afgenomen of 
op papier.  
De keuze voor digitaal geldt voor alle algemene vakken BB. Uw school 
kan dus niet bij het ene vak kiezen voor digitaal en bij het andere vak 
voor papier. Gedurende het schooljaar heeft uw school de 
mogelijkheid om terug te vallen naar de papieren cse’s. Dit gaat altijd 
via de examensecretaris. 

Gedetailleerde informatie over de digitale centrale examens staat in de 
informatiebrochure en de activiteitenplanning op 
http://centraalexamen.cito.nl → Digitale examens vmbo →  Examens 
2013 → ExamenTester BB of KB. 

 

examenvorm papieren cse 

afnametijdstip volgens het rooster voor de centrale examens  
www.examenblad.nl  jaarring 2013  vmbo BB  
maatschappijvakken  aardrijkskunde  zie onder 'Officiële 
publicaties’ 

 

http://www.examenblad.nl/
http://centraalexamen.cito.nl/
http://www.examenblad.nl/


KB 

examenvorm digitaal c.e. 

afnametijdstip door de examensecretaris van de deelnemende scholen zelf in te 
plannen 

nadere informatie In 2013 kiest uw school zelf of de centrale examens KB digitaal in 
ExamenTester worden afgenomen of op papier.  
De keuze voor digitaal geldt voor alle algemene vakken KB. Uw school 
kan dus niet bij het ene vak kiezen voor digitaal en bij het andere vak 
voor papier. Gedurende het schooljaar heeft uw school de 
mogelijkheid om terug te vallen naar de papieren cse’s. Dit gaat altijd 
via de examensecretaris. 
Gedetailleerde informatie over de digitale centrale examens staat in de 
informatiebrochure en de activiteitenplanning op 
http://centraalexamen.cito.nl → Digitale examens vmbo →  Examens 
2013 → ExamenTester BB of KB. 

 

examenvorm papieren cse 

afnametijdstip volgens het rooster voor de centrale examens  
www.examenblad.nl  jaarring 2013  vmbo KB  
maatschappijvakken  aardrijkskunde  zie onder 'Officiële 
publicaties’ 

 

GL/TL 

 

examenvorm papieren cse 

afnametijdstip volgens het rooster voor de centrale examens  
www.examenblad.nl  jaarring 2013  vmbo TL of vmbo GL  
maatschappijvakken  aardrijkskunde  zie onder 'Officiële 
publicaties’ 

http://centraalexamen.cito.nl/
http://www.examenblad.nl/
http://www.examenblad.nl/

