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Schrijver/dichter
Joost Zwagerman (38)

een lastige vwo-leerling die havo-
examen deed, via een omweg alsnog
de universiteit bereikte en inmiddels
prijkt op vele boekenlijsten

“Na drie jaar atheneum gaven conrectoren en lera-
ren mij het dringende advies om over te stappen
naar de havo. Niet omdat ik zulke slechte cijfers
haalde, maar ze wilden zo snel mogelijk van die
lastige Zwagerman af. Ik zat meer buiten dan in de
klas. Achteraf had ik er spijt van. Ik wilde naar de
universiteit om Nederlands te studeren en dat kon
alleen nog door eerst een hbo-opleiding te volgen. 
Op de havo was ik buitengewoon gemotiveerd. Ik
wilde er zo snel mogelijk weg. Van het examen
herinner me vooral de militaire precizie waarmee
de banken in de gymzaal waren opgesteld. En dat
ik me gespannen voelde. Ik hoopte dat ik het
beste opstel van de school zou schrijven. Dat is
me niet gelukt. Ik werd nummer twee. Dat vond ik
niet meer zo erg toen ik hoorde wie nummer één
was: een heel leuk meisje met punkhaar, dat echt
goed kon schrijven. Ik wist toen al dat ik schrijver
wilde worden. Ik was heel erg gegrepen door de
Nederlandse literatuur. Dat had ik mede te danken
aan mijn leraar Nederlands. Door hem leerde ik
schrijvers kennen van wie ik nog nooit had
gehoord. Dat ik toch naar de PA (pedagogische
academie) ben gegaan was min of meer een 
geste aan mijn ouders. Die zeiden: ga in gods-
naam iets doen waarmee je je brood kunt ver-

dienen. Tijdens de PA-tijd verscheen mijn eerste
verhaal in een literair tijdschrift.
Nu staan mijn eigen boeken op de literatuurlijsten.
Ik hoop dat ik het leerlingen een beetje leuker kan
maken, met boeken die ze niet voor straf hoeven
te lezen. Toen ik zelf op zoek ging naar boeken,
vond ik alleen uitgekauwde saaie boeken. Er was
geen literatuur die iets zei over mijn leven, mijn
levensgevoel. Het is een van de redenen waarom
ik Gimmick! heb geschreven, om die leegte te vul-
len. Toch merk ik dat leraren dat boek niet gauw
adviseren, omdat het vrij rauw is. 
Vals licht wordt heel veel gelezen. En vooral ook
De Buitenvrouw, waarin een van de hoofdperso-
nen een impopulaire leraar is. Leerlingen lezen dat
om een blik te krijgen in het hoofd van ‘de vijand’.
En dat gun ik ze.” 
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Zie je best wel op tegen je examen?
Begrijpelijk, want het is waarschijnlijk
heel nieuw voor jou. Toch is het nog
maar de vraag of je je zorgen moet
maken. Als je het examen serieus
neemt en op tijd bent begonnen met
leren, zul je een heel eind komen.
Gemiddeld slaagt maar liefst zo’n 90%
van alle havo/vwo-kandidaten en voor
vwo nieuwe stijl in 2001 zelfs bijna
93%! 
Ook als je je tot nu toe voornamelijk
hebt geconcentreerd op je ‘buiten-
schoolse’ programma is er nog hoop.
Op pagina 6 staat hoe je bijbaantjes,
topsport, liefdesleven (én stress)

onder de knie kunt krijgen, zonder je
te overwerken.
Deze krant biedt trouwens nog een
heleboel andere behartenswaardige
zaken. Je examenrooster bijvoorbeeld,
en de hulpmiddelen die je nodig hebt
tijdens het examen, wat er gebeurt als
je betrapt wordt op ‘onregelmatighe-
den’ (spieken enzo) én de slaag/zakre-
gelingen. Voor alle zekerheid hebben
we ook de data van de herkansingen
opgenomen. En helemaal achterin een
lijstje met je mogelijkheden voor als je
het per ongeluk toch niet zou halen...
Maar daar kun je je altijd later nog
druk over maken.

Examen 2002 Examen



Examenonderwerpen
Dit moet je
kennen
We weten dat je docent het allemaal al heeft
verteld, maar voor de zekerheid geven we
hier toch nog even de onderwerpen die je
moet kennen voor je examen.

Geschiedenis
havo en vwo (oude en nieuwe stijl)
- Sovjet Unie
- Nederland en Indonesië.

Vier eeuwen contact en beïnvloeding

Aardrijkskunde
havo (oude stijl)
- het Nederlandse landschap: zandlandschap
- het Nederlandse landschap:

rivierkleilandschap
- migratie en vervoer
- Frankrijk
havo (nieuwe stijl)
- migratie en vervoer
- politiek en ruimte
vwo (oude stijl)
- het Nederlandse landschap: zandlandschap
- het Nederlandse landschap:

rivierkleilandschap
- migratie en mobiliteit
- Nederland en de internationale milieuproble-

men
- de Nederlander en de milieugebruiksruimte
- Marokko
- internationalisering: Nederland in Europa,

Europa in de wereld
vwo (nieuwe stijl)
- politiek en ruimte
- migratie en vervoer
- mens en milieu

Maatschappijleer
havo (oude en nieuwe stijl)
- politieke besluitvorming
- multiculturele samenleving
- criminaliteit en rechtsstaat
vwo (oude en nieuwe stijl)
- politieke besluitvorming
- ontwikkelingssamenwerking 
- criminaliteit en rechtsstaat

Filosofie
havo (nieuwe stijl)
- macht
vwo (oude en nieuwe stijl)
- kennis op het scherp van de snede

Tekenen,
Handenarbeid en
Textiele werkvormen
vwo (oude en nieuwe stijl)
- van beroep kunstenaar

Tekenen 
havo (oude en nieuwe stijl)
- Nederlandse 17e eeuwse schilderkunst
- architectuur, beeldende kunst en vormgeving

vanaf 1850
- schilderkunst van de romantiek

Handenarbeid
havo (oude en nieuwe stijl)
- Nederlandse 17e eeuwse schilderkunst
- architectuur, beeldende kunst en vormgeving

vanaf 1850
- middeleeuwse beeldhouwkunst
- beeldhouwkunst van de barok

Textiele werkvormen
havo (oude en nieuwe stijl)
- Nederlandse 17e eeuwse schilderkunst
- architectuur, beeldende kunst en vormgeving

(kleding) vanaf 1850
- middeleeuwse kunst en kleding
- 18e eeuwse kleding

Grieks 
vwo (oude en nieuwe stijl)
- literair genre: historisch proza
- thema: hoogmoed komt voor de val

kernauteur: Herodotus.

Latijn
vwo (oude en nieuwe stijl)
- literair genre: epiek
- thema: schuld en onschuld

kernauteur: Ovidius



Dit hoef je juist

Natuurkunde 1
vwo
- thermische processen

Natuurkunde 1,2 
havo
- kernenergie en techniek
vwo
- inductie en wisselstromen
- thermische processen

scheikunde
havo
- zuren en basen

scheikunde 1 en 1,2 
vwo
- stoffen, structuur en binding

Biologie 
havo
- cellen van planten en dieren
- erfelijkheid

Biologie 1,2 
vwo
- structuren van soort en populatie
- structuren van organismen
- metabolisme van planten

wiskunde A1
vwo
- grafen en matrices

niet te leren

wiskunde A1,2
havo
- de binomiale verdeling
vwo
- grafen en matrices

wiskunde B1 en B1,2
havo
- periodieke functies

Economie 1 
havo en vwo
- Nederlandse betalingsbalans

sociale zekerheid

Economie 1,2 
havo en vwo
- onderontwikkeling

Management &
organisatie 
havo en vwo
- interne organisatie
- rechtsvormen
- marketing van niet-commerciële

organisaties
- financieel beleid in niet-commerciële

organisaties
- verslaggeving door niet-commerciële

organisaties

Nieuwe stijlers opgelet! Sommige onder-
delen uit het examenprogramma worden
juist niet getoetst tijdens het centraal

examen. We sommen ze hieronder op.



Ja, zeggen specialisten. 

Ze voegen daar meteen aan toe dat je wel heel
gestructureerd moet werken en eigenlijk in de
kerstvakantie had moeten beginnen. Maar het
kan nog, en daar gaat het om!

Hoe dan?

Dat antwoord krijg je zo. Eerst moeten we vooraf
iets duidelijk stellen. Of je voor een vak slaagt of
niet, ligt niet alleen aan de tijd die je stopt in stu-
deren. Het is net zo belangrijk dat je, als het 
erop aankomt, ontspannen genoeg bent om de
kennis die in je hoofd zit, op te diepen.

Oefenen, oefenen

Ontspannen kun je leren. En als je er op tijd
mee begint (dus niet de avond voor je examen)
kan je dat in moeilijke tijden toepassen. 

Eén manier om te leren ontspannen is door je
eerst in te spannen. Je gaat hardlopen of je trekt
heel bewust alle spieren in je lichaam aan en
laat ze dan los. Je ervaart zo wat ontspanning
is. Dit moet je wel regelmatig herhalen om het
tijdens een examen te kunnen toepassen.
Spanning kan zorgen voor ‘onhandige gedach-
ten’ zoals: Ik kan het toch niet!  Zulke gedach-
ten werken verlammend en kunnen je examen
(en de tijd daarvoor) goed verknallen. Je moet
ze dus direct proberen om te zetten in ‘handige
gedachten’. Je doet even niets, probeert aan
iets anders te denken, of doet een ontspan-
ningsoefening. Daarna is de weg vrij om je te
realiseren dat je nu het antwoord niet weet,
maar misschien wel ooit hebt geweten. Wanneer
dat was en waar, ga je dan bedenken.

Structuren bouwen 

Net zoals je geen marathon kunt lopen zonder
iets te doen moet je ook je hersens oefenen om
ze goed te kunnen gebruiken. Je zult met ande-
re woorden moeten léren. En dat is niet hetzelfde
als de stof viermaal doorlezen. Met een eigen-
wijs: “Zo leer ik nu eenmaal”, kom je niet ver. 
Actief zijn, dát is leren. Oefen met examens van
andere jaren. Bouw structuren, scheid hoofd- en
bijzaken van elkaar en probeer onderlinge ver-
banden te ontdekken. Aantekeningen maken bij
de uitleg van je docent helpt enorm, want die
bouwt ook een structuur. En je kunt ook eens kij-
ken hoe je studieboek in elkaar zit. 
Het grote voordeel van structureren is dat je in
moeilijke, spanningsvolle situaties makkelijker
informatie (in je hoofd) kunt terugzoeken. Je kunt
het vergelijken met internet: weet je welke site je
nodig hebt, dan scheelt dat enorm veel tijd.

Tip: Een spiekbriefje maken is een goede
manier om jezelf testen. Lukt het, dan heb je
meteen een structuur van de leerstof. (Natuurlijk
niet meenemen naar het examen!)

LEREN,
HET KAN NOG!



Studeren voor je
‘baas’

Als leren geen hobby van je is, zie het dan als
werk. Bekijk hoeveel tijd je nog hebt voor de
examens beginnen. Kies vaste dagen uit om te
‘werken’, met vaste werktijden, maak duidelijke
afspraken (op papier) en bedenk een leuke
beloning.

Houd voor je werktijden voetbaltijden aan: maxi-
maal 45 minuten achter elkaar leren, dan 10 –
15 minuten ‘even niks doen’. Tijdens de pauze
moet je niet proberen om nog informatie in je
hoofd te stoppen. Je werkgeheugen (korteter-
mijngeheugen) is namelijk vol en de inhoud
wordt op je harde schijf (langetermijngeheugen)
gezet. Je mag wel routinematige dingen doen
(iets opzoeken of zo), even rondlopen en ont-
spannen, wat drinken of jezelf belonen met een
telefoontje aan een goede vriend(in).
Op deze manier maak je een dag van acht uur.
Ben je bang dat je dat niet volhoudt - of dat je
eindeloos gaat studeren - zoek dan iemand die
je ‘baas’ wil spelen.

Houd grote HOUD

Houd grote schoon-
maak

Om te leren, moet je je kunnen concentreren.
Rommel leidt af, dus moet er worden opge-
ruimd: je kamer, je bureau én je hoofd. Dat laat-
ste kun je doen door jezelf af te vragen waar je
het allemaal voor doet. Als ik slaag... krijg ik een
diploma, ga ik een beroepsopleiding volgen,
mag ik rijexamen doen... Maak je focus helder.

Niet uitstellen maar
aan de slag!

Ja, de tijd begint te dringen en de berg leerstof
lijkt alsmaar groter te worden naarmate het exa-
men nadert. Blijf er niet omheen lopen, maak er
kleine bergjes van: een bergje Nederlands, een
bergje economie, een bergje... Kies afwisselend
iets wat je niet zo moeilijk vindt en een vak waar
je echt tegenop ziet. ‘Onhandige gedachten’ (nu
is het te laat en ik zie niet waar ik moet begin-
nen) ga je te lijf met ontspanningsoefeningen en
vervang je door ‘handige gedachten’ (zo pak ik
het aan) en je start met werken, nu!

Als je nu nog
moet beginnen met
leren, kun je het
dan toch nog
redden voor je
examen?



http://examen.kennisnet.nl
Biedt  nieuws, roosters, uitwerkingen, oefenten-
tamens, chatten, tips en commentaren en de
mogelijkheid om per vak vragen te stellen.

www.eindexamen.nl
De examensite van het Ministerie van OCenW
en CEVO. Publiceert als eerste de normeringen
(welk cijfer levert het door jou behaalde punten-
aantal op). 

www.citogroep.nl/vo/menu_fr.htm 
De examensite van de Citogroep.
Geeft ook informatie over examens van 2001,
2000 en 1999. Publiceert tegelijk met
www.eindexamen.nl de normering.

www.laks.nl
Jaarlijkse klachtenlijn voor het melden van pro-
blemen, verstoringen en fouten in en rond de
examens.

http://examen.pagina.nl
Startpagina met veel bruikbare links naar exa-
mensites, oefenexamens, roosters, examenchat,
e-mailservice en het leven na je examen.

www.examen.nl 
Voor nieuws, interactieve oefententamens,
samenvattingen van de examenstof, uitwerkin-
gen en commentaren en je kunt on-line vragen
stellen.

www.schoolsite.utwente.nl en www.pauze.nl
Beweren de uitslagen binnen twee uur na je
examen te kunnen publiceren. Verder: huiswerk-
service, oefententamens, uitwerkingen, examen-
nieuws, tips, e-cards en examenchatbox (met
klaagpagina). 

Kijk ook eens op de sites van de grote lande-
lijke dagbladen. Die bieden vaak leuke achter-
grondverhalen, ook over afgelopen jaar.

E X A M E N I N F O O P  H E T  N E T

Deze sites zijn een bezoek voor en tijdens je examenweken zeker waard

GOEDE
RAAD VOOR 
HAVO EN 
VWO

Neem altijd deel aan
het centraal examen…

… zelfs als je nu al denkt dat je je diploma niet
zult halen. Als je je geluk in het volwassenenon-
derwijs wil beproeven, kan je ieder voldoende
eindcijfer meenemen. Dan hoef je die vakken
tenminste niet opnieuw te doen.



Je mag een ééndelig
woordenboek (of een
ééndelige woordenlijst)
gebruiken tijdens de
centrale examens
Engels, Frans, Duits,
Spaans, Russisch,
Arabisch, Turks, Latijn
en Grieks.

Zoek niet alles op: dan kom je in tijdnood

Examenteksten bij moderne vreemde talen staan
niet stijf van de moeilijke woorden. Ze hebben
gewoon hetzelfde niveau als toen examenkandi-
daten nog geen woordenboek mochten meene-
men. Dan wordt dat examen dus een makkie,
denk je nu misschien. Maar dat is ook niet hele-
maal waar. Leerlingen die proefexamens deden
om het gebruik van het woordenboek te testen,
maakten niet minder fouten in de opgaven dan
anders. Sterker nog: voor sommige leerlingen
was het woordenboek zelfs een nadeel. Ze kwa-
men in tijdnood. Juist omdat ze élk woord gin-
gen opzoeken. Dat moet jij dus niet doen.
Onthoud dat een woordenboek maar een hulp-
middel is en dat je het examen ook zonder
woordenboek kunt maken. Je hebt niet voor
niets al jaren geoefend om te begrijpen wat de
globale betekenis van een alinea is. Daarvoor
hoef je beslist niet alle woorden te kennen.
Alleen als de essentie je volledig ontgaat, is het 

wel handig om een woord op te zoeken.
Het grootste voordeel van een woordenboek
onder handbereik is natuurlijk dat je je rustiger
voelt tijdens je examen als je weet dat je iets
kunt opzoeken. Het leuke is bovendien dat je
op den duur minder fouten maakt als je traint
om het woordenboek goed te gebruiken. Je cij-
fer kan daardoor wel eens hoger uitvallen dan je
verwachtte.

Advies

Maak thuis oude examens mét woordenboek
onder tijdsdruk. Of vraag je leraar om die trai-
ning.

Nog een advies

Blijf woordjes leren. Die parate kennis is beslist
geen overbodige luxe geworden.

Tip

Gebruik een tweetalig woordenboek, dus
bijvoorbeeld: Frans-Nederlands, Engels-
Nederlands of Duits-Nederlands. Dat is
makkelijker dan Frans-Frans of Engels-Engels.

Helaas,
geen woordenboek bij
Nederlands en Fries.

REUZE HANDIG ZO’N
WOORDENBOEK 

(als je het goed gebruikt)



Ferri Somogyi (28)
alias Rik de Jong uit
GTST deed in 1990 én
1991 havo-examen

“Na één keer blijven zitten, in de vierde, en één
keer (nèt) zakken in de vijfde vonden mijn
ouders dat ik de havo maar eens moest afma-
ken. Anders kon ik het beloofde jaar Amerika
wel vergeten. Het heeft geholpen, want de twee-
de keer slaagde ik wel, met best goede punten,
zeker voor wiskunde en scheikunde. In natuur-
kunde was ik minder sterk. 
Ik had een B-pakket omdat ik toen nog het idee
had dat ik naar de hts zou gaan om telematica te
studeren. Maar Amerika heeft me op heel andere
gedachten gebracht. Ik ging naar het San Diego
College in California. Daar deed ik computerkun-
de, Engels en theater. Het was niet echt mijn
bedoeling om te acteren, maar ik zat daar in een
vreemd land, in een vreemde cultuur en was een
beetje verlegen. Ik dacht dat het zou helpen om
mijn remmingen kwijt te raken.
Zo ontdekte ik dus dat ik het heel leuk vond. Ik
werd zelfs zo enthousiast dat ik toen ik weer 

terug was in Nederland naar de toneelschool in 
Maastricht ben gegaan; in de weekenden, naast
mijn militaire dienst.
Die tijd in Amerika heeft voor mij alleen maar
goede vruchten afgeworpen. Daar ontdekte ik
dat ik computerkunde niet echt zag zitten, ook
al was ik er érg goed in. En ik heb ook geen
moment spijt gehad van mijn keuze. Eigenlijk
ben ik niet zo’n studiefanaat. Er hoeft maar íets
te gebeuren of ik ben afgeleid. In mijn examen-
tijd deed ik alles, als het maar geen studeren
was: feesten, stappen, bellen, televisie kijken en
naar muziek luisteren. En darten, omdat je dat
kunt doen als je je zit te vervelen op je kamer. 
Ik ben trouwens nog steeds snel afgeleid, en
dat is lastig als je scripts moet instuderen. Dat
doe ik daarom meestal ’s avonds, of ’s nachts als
het stil is en iedereen toch slaapt. Gelukkig leer
ik supersnel. Als ik de tekst een paar keer over-
lees, kan ik ‘m zowat uitschrijven. Puur routine.”

er gebeurt maar iets... en ik ben afgeleid

Foto: Ray Christian / St. Kroon



Hoe je directeur die maatregelen gaat hante-
ren, hangt zeker af van de situatie. Kom je
niet binnen een half uur na de aanvangstijd
van een examen opdagen omdat je halsover-

kop met je vader naar het ziekenhuis moet,
dan liggen de zaken natuurlijk heel anders
dan wanneer je je voor de zoveelste keer 
hebt verslapen.

GEEN
POESPAS

Over spieken, ver-
slapen, vechten, te
laat inleveren, voor-
zeggen, SMS-en,
wappen en zo

Wat zegt het eindexamenbesluit daarover

“Indien een kandidaat zich ten aanzien van
enig deel van het eindexamen aan enige
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft
gemaakt, kan de directeur maatregelen
nemen.”

‘Onregelmatigheid’ is een breed begrip. Daar
valt zo’n beetje alles onder wat afwijkt van
‘gewoon’ op tijd klaarzitten voor je examen,
de juiste hulpmiddelen meebrengen, zelf je
vragen maken zonder hulp van buren of crea-
tief verstopte spiekbriefjes, niemand storen en
op tijd je werk inleveren.

Als je het doet [link hoor!]

In het Eindexamenbesluit staat een hele
reeks van maatregelen die je directeur kan
gebruiken om je examen tot een ‘onvergete-
lijke’ gebeurtenis te maken:

je krijgt een 1 voor het examenonderdeel,

je mag niet meer deelnemen aan een of meer
andere onderdelen,

toetsen of examenonderdelen die je al hebt
gedaan worden ongeldig verklaard,

je krijgt je diploma of cijferlijst pas als je voor
bepaalde onderdelen opnieuw examen hebt
gedaan.



Examenrooster
oude stijl
2002

dag tijd vak extra hulpmiddel

donderdag 16 mei 9.00 - 12.00 Fries, stelopdracht
13.30 - 16.30 handel en recht

vrijdag 17 mei 9.00 - 11.30 Russisch woordenboek
9.00 - 12.00 Fries, leesvaardigheid

13.30 - 16.00 Spaans woordenboek

dinsdag 21 mei 9.00 - 11.30 tekenen, handenarbeid,
textiele werkvormen

13.30 - 16.30 Nederlands,
leesvaardigheid

woensdag 22 mei 9.00 - 12.00 geschiedenis
13.30 - 16.00 economie

donderdag 23 mei 9.00 - 11.30 Duits woordenboek
13.30 - 16.30 wiskunde A grafische rekenmachine

tabellen voor waar-
schijnlijkheidsrekening
roosterpapier in cm2

vrijdag 24 mei 9.00 - 11.30 aardrijkskunde BOS-atlas, 51e of 52e druk
13.30 - 16.30 scheikunde grafische rekenmachine

BINAS, 4e druk

maandag 27 mei 9.00 - 11.30 Frans woordenboek
13.30 - 16.30 Wiskunde B roosterpapier in cm2

dinsdag 28 mei 9.00 - 12.00 Nederlands,
stelopdracht

13.30 - 16.30 natuurkunde grafische rekenmachine
BINAS, 4e druk

woensdag 29 mei 9.00 - 11.30 muziek
13.30 - 16.00 Engels woordenboek

donderdag 30 mei 9.00 - 12.00 maatschappijleer
13.30 - 16.30 biologie BINAS, 4e druk of Biodata

havo



Herkansingen
(Tweede Tijdvak)

2002

Rooster herkansingen 
(oude en nieuwe stijl)

woensdag 19 juni

9.00 - 11.30 Frans, Duits
tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen
aardrijkskunde

9.00 - 12.00 geschiedenis
Nederlands, stelopdracht (oude stijl)
management en organisatie 
maatschappijleer

13.30 - 16.00 Engels, economie

13.30 - 16.30 Nederlands, leesvaardigheid
wiskunde A, wiskunde B
biologie, scheikunde, natuurkunde

vrijdag 21 juni*
Arabisch (nieuwe stijl)
Fries
Russisch
Spaans
Turks (nieuwe stijl)
muziek
filosofie (nieuwe stijl)
handel & recht (oude stijl)

* De vakken met een herkansing op 21 juni worden door de staatsexamencommissie afgenomen
op een centrale plaats in de regio. Informeer op school naar de exacte tijd en plaats.

havo



Examenrooster
nieuwe stijl
2002
dag tijd vak extra hulpmiddel

vrijdag 17 mei 9.00 - 11.30 Arabisch 1,2, Turks 1,2 woordenboek
Russisch 1,2 woordenboek

9.00 - 12.00 Fries 1, Fries 1,2,
filosofie

13.30 - 16.00 Spaans 1,2 woordenboek

dinsdag 21 mei 9.00 - 11.30 tekenen, handenarbeid,
textiele werkvormen

13.30 - 16.30 Nederlands

woensdag 22 mei 9.00 - 12.00 geschiedenis
13.30 - 16.00 economie 1, economie 1,2

donderdag 23 mei 9.00 - 11.30 Duits 1,2 woordenboek
13.30 - 16.30 wiskunde A1,2 grafische rekenmachine

tabellen voor de waar-
schijnlijkheidsrekening
roosterpapier in cm2

vrijdag 24 mei 9.00 - 11.30 aardrijkskunde BOS-atlas, 51e of 52e druk
13.30 - 16.30 scheikunde grafische rekenmachine

BINAS, 4e druk

maandag 27 mei 9.00 - 11.30 Frans 1,2 woordenboek
13.30 - 16.30 wiskunde B1, wisk.B1,2 grafische rekenmachine

formulekaart
roosterpapier in cm2

dinsdag 28 mei 9.00 - 12.00 management en organisatie
13.30 - 16.30 natuurkunde 1, natuurk.1,2 grafische rekenmachine

BINAS, 4e druk

woensdag 29 mei 9.00 - 11.30 muziek
13.30 - 16.00 Engels woordenboek

donderdag 30 mei 9.00 - 12.00 maatschappijleer
13.30 - 16.30 biologie BINAS, 4e druk of Biodata

havo

pdc-pc-137
formulekaart



Examenrooster
nieuwe stijl
2002
dag tijd vak extra hulpmiddel

woensdag 15 mei 13.30 - 16.00 muziek

donderdag 16 mei 9.00 - 12.00 Grieks woordenboek
grammaticaoverzicht

13.30 - 16.00 Frans 1,2 woordenboek
vrijdag 17 mei 9.00 - 11.30 Arabisch, Turks,Russisch woordenboek

9.00 - 12.00 Fries, maatschappijleer
13.30 - 16.00 Spaans woordenboek

dinsdag 21 mei 9.00 - 12.00 Nederlands
13.30 - 16.30 biologie 1,2 BINAS, 4e druk of Biodata

woensdag 22 mei 9.00 - 12.00 geschiedenis
13.30 - 16.30 natuurkunde 1, natuurk. 1,2 grafische rekenmachine

BINAS, 4e druk
donderdag 23 mei 9.00 - 12.00 aardrijkskunde BOS-atlas, 51e of 52e druk

13.30 - 16.00 Engels woordenboek
vrijdag 24 mei 9.00 - 11.30 Duits 1,2 woordenboek

13.30 - 16.30 wiskunde B1, wisk. B1,2 grafische rekenmachine
formulekaart
roosterpapier in cm2

maandag 27 mei 9.00 - 12.00 management en organisatie
13.30 - 16.30 scheikunde 1, scheikunde 1,2 grafische rekenmachine

BINAS, 4e druk
dinsdag 28 mei 9.00 - 12.00 filosofie

13.30 - 16.30 wiskunde A1, wiskunde A1,2

woensdag 29 mei 9.00 - 12.00 Latijn woordenboek
grammaticaoverzicht

13.30 - 16.30 economie 1, economie 1,2
donderdag 30 mei 9.00 - 11.30 tekenen, handenarbeid,

textiele werkvormen

- grafische rekenmachine
- tabellen voor waarschijnlijk-

heidsrekening en de mathe-
matische statistiek

- enkel en dubbel logarit-
misch papier

- roosterpapier in cm
- formulekaart
- normaal waarschijnlijkheids-

papier

VWO



Herkansingen
(Tweede Tijdvak)

2002

Rooster herkansingen 
(oude en nieuwe stijl)

woensdag 19 juni

9.00 - 11.30 Frans
Duits

9.00 - 12.00 Nederlands, leesvaardigheid
Grieks, Latijn
geschiedenis
aardrijkskunde
maatschappijleer

13.30 - 16.00 Engels
13.30 - 16.30 Nederlands, stelopdracht (oude stijl)

wiskunde A
wiskunde B (nieuwe stijl)
natuurkunde
scheikunde 
biologie
economie 
management & organisatie

Vrijdag 21 juni* Arabisch (nieuwe stijl)
Fries
Russisch
Spaans
Turks (nieuwe stijl)
muziek
filosofie
tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen 
wiskunde B (oude stijl)

* De vakken met een herkansing op 21 juni worden door de staatsexamencommissie afgenomen
op een centrale plaats in de regio. Informeer op school naar de exacte tijd en plaats.

VWO



Herkansingen
(Tweede Tijdvak)

Rooster herkansingen vwo
(oude en nieuwe stijl)

Woensdag 19 juni

9.00 -11.30 Frans
Duits

9.00 - 12.00 Nederlands, leesvaardigheid
Grieks
Latijn
geschiedenis
aardrijkskunde
maatschappijleer

13.30 - 16.00 Engels

13.30 - 16.30 Nederlands stelopdracht (oude stijl)
wiskunde A
wiskunde B (nieuwe stijl)
natuurkunde
scheikunde 
biologie
economie 
management & organisatie

Vrijdag 21 juni *
Arabisch (nieuwe stijl)
Fries
Russisch
Spaans
Turks (nieuwe stijl)
muziek
filosofie
tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen
wiskunde B (oude stijl)

* De vakken met een herkansing op 21 juni worden door de staatsexamencommissie afgenomen
op een centrale plaats in de regio. Informeer op school naar exacte tijd en plaats.

EXaMenrooster
oude stijl
2002

dag tijd vak extra hulpmiddel

woensdag 15 mei 13.30 - 16.00 muziek
donderdag 16 mei 9.00 - 12.00 Grieks woordenboek

grammaticaoverzicht
Fries, stelopdracht

13.30 - 16.00 Frans woordenboek
vrijdag 17 mei 9.00 - 11.30 Russisch woordenboek

9.00 - 12.00 Fries, leesvaardigheid
maatschappijleer

13.30 - 16.00 Spaans woordenboek
dinsdag 21 mei 9.00 - 12.00 Nederlands,

leesvaardigheid
13.30 - 16.30 biologie BINAS, 4e druk of Biodata

woensdag 22 mei 9.00 - 12.00 geschiedenis
13.30 - 16.30 natuurkunde grafische rekenmachine

BINAS, 4e druk
donderdag 23 mei 9.00 - 12.00 aardrijkskunde BOS-atlas, 51e of 52e druk

13.30 - 16.00 Engels woordenboek
vrijdag 24 mei 9.00 - 11.30 Duits woordenboek

13.30 - 16.30 wiskunde B roosterpapier in cm2

maandag 27 mei 9.00 - 12.00 Nederlands,
stelopdracht

13.30 - 16.30 scheikunde grafische rekenmachine
BINAS, 4e druk

dinsdag 28 mei 9.00 - 12.00 filosofie
13.30 - 16.30 wiskunde A grafische rekenmachine

tabellen voor waarschijnlijk-
heidsrekening en de mathe-
matische statistiek
enkel en dubbel logaritmisch
papier / roosterpapier in cm2

normaal waarschijnlijkheids-
papier

woensdag 29 mei 9.00 - 12.00 Latijn woordenboek
grammaticaoverzicht

13.30 - 16.30 economie I

donderdag 30 mei 9.00 - 11.30 tekenen, handenarbeid,
textiele werkvormen

13.30 - 16.30 economie II

VWO



Moet je twee vakken doen op dezelfde tijd? Geen nood. Je doet eerst
het ene vak. Je wordt even apart gezet. En dan doe je het andere vak.

● een goede pen 
● (millimeter)papier
● tekenpotlood (en puntenslijper)
● vlakgum
● blauw en rood kleurpotlood
● liniaal met millimeterverdeling
● passer (mét potloodstiftje)

● geodriehoek
● elektronisch rekenapparaat

(met een volle batterij)

Bij sommige vakken mag je ook aanvullende
hulpmiddelen gebruiken. In het rooster kan je
zien welke vakken en hulpmiddelen dat zijn. 

Dit neem je altijd mee
bij elk examen:



Zangeres Birgit (24)
deed in 1996 vwo-
examen

“Ik had een zogenaamd pretpakket: alle talen,
geschiedenis, aardrijkskunde, economie, maar
het was heus geen pretje om zeventig boeken te
lezen. Vooral die vijftien Franse boeken was erg,
zeker als je dat nog snel op het laatst moet
doen, zoals ik. Kijk, ik zat op een
Montessorischool en daar krijg je in het begin
van het jaar een boekje waarin staat wat je moet
doen om dat jaar te halen. Het staat je vrij om
eerst te doen wat je leuk vindt, en je kunt daar-
om ook makkelijk uitstellen waar je geen zin in
hebt. In vwo-5 ben ik blijven zitten. Niet omdat ik
een luie leerling was, maar het lukte net niet.
Jéh, ik vind dat je gewoon je best moet doen om
doelen te bereiken. Als je ergens aan begint,
moet je het afmaken. Ik wilde ook absoluut dat
vwo-diploma halen. Ook al had ik het strikt
genomen niet nodig om muziek te kunnen
maken. Wie weet waar ik het nog eens voor
nodig heb. Wat bij mij goed werkte is samenvat-
tingen maken van de leerstof. Niet alles opschrij-
ven, maar met steekwoorden enzo. Je onthoudt 

dan alles veel beter. Toen ik de examenvragen
voor me kreeg kon ik me zo voor de geest halen
waar het antwoord stond.
Na het vwo ben ik zo ongeveer alle studio’s van
Nederland afgegaan, ik heb gezongen in achter-
grondkoortjes, liedjes geschreven en opgeno-
men in thuisstudio’s, van alles. Het was onge-
looflijk onzeker allemaal. Nu nog, nu ik aan mijn
tweede album begin! Eigenlijk is studeren daar-
mee vergeleken een heel veilige keuze.
Misschien weet je niet precies wat je kunt ver-
wachten, maar je hebt wel houvast, studiefinan-
ciering...
Ik ben heel blij dat mijn ouders zoiets hadden
van: doe jij maar wat je wilt, ook al zou dat een
baantje zijn in een restaurant. Als je maar niet de
hele week op de bank naar Oprah Winfrey zit te
kijken.

Wil je mailen met Birgit?
www.birgitmusic.com

je begint, en... je maakt het af.....



Extra hulpmiddelen

Behalve de hulpmiddelen die je altijd mag
gebruiken, zijn er hulpmiddelen die alleen
bij een bepaald vak zijn toegestaan. In het
midden van deze krant staat je examen-
rooster. Als je voor een vak een extra hulp-
middel mag gebruiken, dan staat dat steeds
achter het betreffende vak genoemd. 
Onthoud: als een hulpmiddel is toegestaan,
wil dat nog niet altijd zeggen dat je het ook
echt nodig hebt.

Grafische rekenmachine

Die heb je alleen echt nodig bij wiskunde als je
havo en vwo nieuwe stijl doet. De types die je
mag gebruiken zijn: Casio cfx 9850Gplus,
Hewlett Packard 38G of 39G, Sharp El 9600,
Texas Instruments 83 en 83+ en natuurlijk ook
lagere typen van deze merken.
Doe je wiskunde op havo of vwo oude stijl, dan
is een gewone rekenmachine ook uitstekend.
Bij wiskunde B oude stijl mag je niet eens een
grafische rekenmachine gebruiken. Ook bij
natuur- en scheikunde kun je net zo goed wer-

ken met een gewone rekenmachine die goed-
gekeurd is voor havo/vwo. Dat is ook nog een
stuk goedkoper. 
Let op: bij de economische vakken en biologie
mag je nooit een grafische rekenmachine
gebruiken.
Overschat het nut van de grafische rekenma-
chine niet en gebruik ‘m gewoon goed: als han-
dige hulp waar je vervelend rekenwerk aan uit-
besteedt. En zet voor alle zekerheid een aantal
formules in het geheugen, met een index, om
ze snel terug te vinden. 

Formulekaart

Bij wiskunde havo en vwo nieuwe stijl mag je
een formulekaart gebruiken. Er is ook een
boekje waarin alle formules voor havo en vwo
bij elkaar staan (Wisforta, ISBN 90 01 65956 X).
Handig om bij je te hebben. Hoewel, het is nog
handiger als je de formules gewoon kent: dat
kost minder tijd.

Welke hulpmiddelen mag je gebruiken, en hoe
hard heb je ze nodig tijdens het examen?

Algemene hulpmiddelen

Op de poster in deze krant staat het basis-
pakket hulpmiddelen opgesomd, een rijtje
met hulpmiddelen die je altijd mag meene-
men naar het examen. Pennen en potloden
heb je natuurlijk bij elk vak nodig. Of je een
passer, geodriehoek en rekenmachine kunt
gebruiken, hangt af van het vak waarin je
examen doet.

Rekenmachine

Een rekenmachine mag je altijd bij je hebben,
als hij goedgekeurd is tenminste. Dat houdt in
dat het apparaat een aantal mogelijkheden
moet hebben (dat verschilt per opleiding, vraag
het daarom even na). Maar een heleboel mag
juist ook niet: het mag geen geluidsoverlast 

bezorgen (geen vrolijke deuntjes dus), geen 
schrijfrol, alarminstallatie of zend- en ontvangst-
mogelijkheden hebben, geen grafieken kunnen
weergeven in het venster en je mag ‘m ook niet
opladen tijdens het examen. Zorg dus voor een
volle batterij!

HANDIGE HULPEN



BINAS

Bij natuur-, scheikunde en biologie heb je
BINAS (vierde druk!) echt nodig. Bij biologie
voldoet Biodata ook. 

Bosatlas

De Grote Bos-atlas is bij aardrijkskunde havo
en vwo nieuwe stijl beslist nodig.
Je kunt het examen zonder de atlas én de bij-
lagen Basisstatistiek en Het Extra Materiaal
voor de Tweede Fase niet maken. Kijk dus
goed of je alles hebt. De bijlagen zijn vanaf de
vierde druk ingenaaid.

Bij het examen aardrijkskunde oude stijl heb je
de atlas zeker wel, maar de bijlagen niet nodig.
Je mag de 51e of 52e druk van de Grote Bos-
atlas gebruiken (alleen de papieren, niet de
elektronische versie). Tijdens je examen moet
je vermelden welke van de twee drukken jij
hebt gebruikt.  

Woordenboeken

Je mag bij alle moderne vreemde talen een
woordenboek gebruiken. Maar gebruik het zo
weinig mogelijk, want je kunt in tijdnood komen
als je teveel opzoekt. Op pagina 9 kun je lezen
hoe je het woordenboek goed gebruikt.
Een woordenboek (én een grammaticaover-
zicht) is ook toegestaan bij de klassieke talen
(Grieks en Latijn). 
Een elektronisch woordenboek kun je vergeten,
dat mag niet.

Formuleblad

In het informatieboekje dat je krijgt bij je exa-
men voor management en organisatie zit op de
eerste pagina een formuleblad. Daarop vind je
formules voor het berekenen van ratio’s, prijs-
verschillen, efficiencyverschillen en bezettings-
resultaat. Deze heb je nodig voor het beant-
woorden van bepaalde examenvragen.

Slimme
tips
voor je
examen

Lees goed wat op het voorblad van het examen
staat en houd je aan de instructie. Dus, als er
staat: geef twee antwoorden (of twee voorbeel-
den), geef er dan twee en niet meer.

Probeer bij elke vraag zo snel mogelijk te bekij-
ken 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 je dat veel te veel tijd.

Als je tijdens het examen iets niet weet of kunt,
modder dan niet te lang door en ga verder met
de volgende vraag. En onthoud: de laatste
vraag is meestal niet de lastigste. Het zou jam-
mer zijn als je daar niet aan toekomt en zo
makkelijk te scoren punten mist.

Vul bij meerkeuzevragen altijd iets in, ook als je
het antwoord niet zeker weet.
Misschien gok je goed!

Lever je antwoorden op volgorde van de vra-
gen in en probeer netjes te schrijven. Prettig
voor de corrector.



Met deze
cijfers ben
je 

GESLAAGD
Kijk goed welke
regeling voor jou
geldt

Regeling voor iedereen die
examen havo oude stijl of
vwo oude stijl doet

Je bent geslaagd als:
- al je eindcijfers 6 of hoger zijn
- je één 5 hebt en al je andere cijfers 6 of

hoger zijn
- je één 4 hebt en al je andere cijfers 6 of

hoger zijn én het gemiddelde van je eindcij-
fers 6 of meer is (een 4 moet je dus compen-
seren met één 8 of twee 7's)

- je twee 5-en hebt én al je andere eindcijfers 6
of hoger zijn én het gemiddelde van je eind-
cijfers 6 of meer is (twee 5-en moet je com-
penseren met één 8 of twee 7's).

Regeling voor iedereen die
examen havo of vwo nieuwe
stijl doet en in 1999 of
2000 met de tweede fase
(leerjaar 4) is begonnen

Je bent geslaagd als:
- al je eindcijfers 6 of hoger zijn
- je één 5 of één 4 hebt en al je andere eindcij-

fers 6 of hoger zijn
- je twee 5-en of één 5 en één 4 hebt en maxi-

maal één van deze onvoldoendes in je profiel-
deel zit én al je andere vakken 6 of hoger zijn 
én

- je profielwerkstuk en de vakken ckv 1 en
lichamelijke opvoeding 1 'voldoende' of
'goed' zijn. 



Puntjes erbij scoren?

Het heeft weinig zin om over de waardering
voor je antwoorden in discussie te gaan met je
docenten. Als er geen aanwijzingen zijn dat er
tijdens het examen iets verkeerd is gegaan of
dat de regels voor het nakijken zijn overtreden,
staan je cijfers gewoon vast. Je kunt dus niet
zeggen: kijk het nog eens even na.
Als er echt iets mis gaat tijdens je examen, kan
je bij je directeur terecht. In het examenregle-
ment zie je hoe je dit moet aanpakken. 

Vergeet het maar!

Behandelt de school je klacht niet goed en is er
geen tijd meer om naar de klachtencommissie
te gaan, dan kan je ook de Inspectie bellen. 
Klagen bij het LAKS (www.LAKS.nl) kan natuur-
lijk altijd. Maar besef wel dat het LAKS je pas
kan helpen als je klacht relevant is.
Tweeduizend klachten over een examen dat
normaal is gemaakt, leveren niets op. Terwijl
één telefoontje over wangedrag van een sur-
veillant al de nodige gevolgen kan hebben. 

Behoor je tot deze groep, dan ben je in 5 vwo
blijven zitten of vorig jaar gezakt. Voor jou is de
slaag/zakregeling versoepeld, omdat je minder
van de verlichtingsmaatregelen hebt kunnen pro-
fiteren dan de andere tweede faseleerlingen en
een grotere examenverplichting in het vrije deel
hebt (atheneum 280 uur in plaats van 120 uur en
gymnasium 760 uur in plaats van 480 uur).

Je bent geslaagd als:
- al je eindcijfers 6 of hoger zijn
- je één 5 of één 4 hebt én al je andere eindcij-

fers 6 of hoger zijn
- je twee 5-en en of één 5 en één 4 hebt en

maximaal één van die onvoldoendes in je
profieldeel zit én al je andere eindcijfers 6 of
hoger zijn.
èn

- je profielwerkstuk en de vakken ckv 1 en
lichamelijke opvoeding 1 'voldoende' of
'goed' zijn.

Maar je bent ook nog geslaagd als:
- je twee 5-en hebt in je profieldeel en het

gemiddelde van je eindcijfers in je profieldeel
6 of hoger is (twee 5-en moet je compense-
ren met twee 7’s of één 8) 

- je één 5 en één 4 hebt in je profieldeel en het
gemiddelde van je eindcijfers in je profieldeel
6 of hoger is (de 5 moet je compenseren met
een 7 en de 4 met een 8)

- je drie 5-en hebt en maximaal twee van die
onvoldoendes in je profieldeel zitten én het
gemiddelde van al je eindcijfers in je profiel-
deel 6 of hoger is

- je twee 5-en en een 4 hebt en maximaal twee
van die onvoldoendes in je profieldeel zitten
én het gemiddelde van al je eindcijfers in je
profieldeel 6 of hoger is

- je twee 4-en hebt (die alle twee in je profiel-
deel mogen zitten) en het gemiddelde van al
je eindcijfers in je profieldeel 6 of hoger is
(tegenover de twee 4-en moeten dus mini-
maal twee 8-en staan)
én 

- je profiel profielwerkstuk en de vakken ckv1
en lichamelijke opvoeding 1 'voldoende' of
'goed' zijn. 

Regeling voor iedereen die examen vwo nieuwe stijl doet, in
1998 met de tweede fase (in leerjaar 4) is begonnen en aan
het eind van 4 vwo is overgegaan naar 5 vwo 



Vakken slecht
gemaakt
Op woensdag 19 juni (of vrijdag 21 juni), 
tijdens het tweede tijdvak, mag iedereen één
vak overdoen. Je mag ook herkansen als je
voor een vak wel een voldoende hebt gehaald,
maar denkt het in de herhaling nog beter te
kunnen. Het is prettig om te weten dat het
hoogste cijfer telt. 
Het rooster van de herkansingen vind je in het
midden van deze krant. 

Vakken gemist
Het kan natuurlijk gebeuren dat je vakken hebt
gemist tijdens het examen. Als je daar een gel-
dige reden voor hebt (en dat is naar het oor-
deel van je directeur), dan mag je die vakken
later alsnog doen. Aan het rooster in het
midden van deze krant zie je al, dat je op 19
juni (en 21 juni) aan maximaal twee vakken
kunt deelnemen. Heb je er meer gemist, dan
zul je de rest in augustus tijdens het derde tijd-
vak moeten doen. Dit gebeurt niet op je eigen
school, maar ergens anders. Ook worden je
antwoorden niet door je eigen docent nageke-
ken, maar door anderen. Slaag je voor deze
examens, dan ben je nog op tijd om in septem-
ber met je vervolgopleiding te kunnen beginnen.
Het derde tijdvak begint op 12 augustus. Het
exacte rooster wordt vastgesteld als bekend is
wie allemaal aan deze examens meedoen.

KANS
gemist? 
HerKANSen!

Je valt ongelukkig en breekt een been, nèt voor
je centraal examen Engels. 

Of je levert per ongeluk twee in plaats van vijf
antwoordvellen in bij aardrijkskunde. 

Of je verprutst wiskunde omdat de zenuwen
door je lijf gieren. 

Het kan gebeuren. Heel vervelend, maar geluk-
kig zijn er herkansingen. Hoe dat is geregeld
kun je hieronder lezen.



Vakken slecht
gemaakt én
gemist
Je mag op 19 juni (of 21 juni) ook één vak her-
kansen én één vak dat je hebt gemist inhalen.
Als je althans een geldige reden had om dat
vak te missen (zie hiernaast).

Tip
Doe ook als je níet meer kunt slagen altijd mee
aan de herkansing en probeer er minstens nog
een voldoende eindcijfer uit te slepen. Niet
geschoten is altijd mis. Stap je namelijk over
naar het vavo, dan hoef je dat vak niet opnieuw
te doen. 

Tip
Vraag je leraar wat je het beste kunt doen voor
je herkansing: een bepaald gedeelte van de
stof nog eens - of voor het eerst - bestuderen,
een bepaalde opgave oefenen, een foefje aan-
leren of helemaal niets.



Gezakt,
wat dan?
Stel dat je zakt. Dat
komt zeker hard aan. 
Maar er staan nog
heel wat mogelijkhe-
den voor je open

Wat kun je
doen?

Opnieuw
Je doet volgend jaar opnieuw examen op je
eigen school. Je moet dan in ieder geval het
complete centraal examen overdoen. Je school
bepaalt, in overleg met jou, of je het schoolexa-
men voor alle vakken helemaal overdoet of
alleen één of meer onderdelen.
Heb je een mooi cijfer voor vakken die alleen
met een schoolexamen worden afgesloten, dan
is het logisch dat je dat laat staan. Van een
onvoldoende kun je natuurlijk beter een vol-
doende proberen te maken. Je mentor of de
coördinator tweede fase kunnen je bij je keuze
adviseren. 



Volwassenen-
onderwijs
Je kunt ook naar het voortgezet algemeen vol-
wassenenonderwijs (vavo) gaan of je opleiding
afmaken aan een erkende particuliere school.
De laatste mogelijkheid om examen vwo oude
stijl te doen aan een vavo-instelling is in 2003.
Na 2003 kun je nog wel je diploma bij elkaar
sprokkelen, maar dan wordt het een diploma
nieuwe stijl.
Als je naar een vavo gaat, krijg je op grond
van je cijferlijst vrijstelling voor de vakken die
je met een voldoende hebt afgerond. Deze cij-
fers worden overgenomen op de cijferlijst die
je straks bij het vavo-diploma ontvangt. Omdat
op het vavo dezelfde slaag/zakregeling geldt
voor nieuwe stijlers als op het gewone voortge-
zet onderwijs, zou je ook voor onvoldoende cij-
fers een vrijstelling kunnen vragen. (Maar het is
natuurlijk slimmer als je eerst probeert alle
onvoldoendes weg te werken). 
Het vavo is verbonden aan een regionaal oplei-
dingen centrum (roc). 

Staatsexamen
Een andere mogelijkheid is staatsexamen doen
voor de vakken waarvoor je een onvoldoende
hebt gehaald.Je geeft je daarvoor op vóór 
1 januari 2003 bij de Informatie Beheer Groep
(IB-Groep) in Groningen (telefoon 050-5997755,
staatsexamen@ib-groep.nl). 
Als je nieuwe stijl examen doet, kun je op
grond van je cijferlijst vrijstelling krijgen voor
de vakken waarvoor je een voldoende had.
Aangezien ook hier dezelfde slaag/zakregeling
geldt als op het gewone voortgezet onderwijs,
kunnen ook onvoldoende vakken recht op vrij-
stelling geven.
Als je nog examen havo oude stijl wilt doen is
het staatsexamen de enige mogelijkheid. De
laatste keer dat havo oude stijl wordt afgeno-
men als staatsexamen is in 2003. Voor vwo is
dat in 2004. Je krijgt als oude stijler van je
school certificaten mee voor de vakken waar-
voor je wel geslaagd bent. Voor die vakken
krijg je vrijstellingen. Uiteindelijk moet je voor
alle vakken een voldoende hebben.
Er zijn verschillende manieren om je voor te
bereiden op het staatsexamen. Je kunt het
helemaal zelfstandig doen (met hulp van je
ouders of een slimme kennis) of bijvoorbeeld
erkend schriftelijk onderwijs volgen, of naar
een particuliere school gaan die opleidt voor
het staatsexamen.

Secundair
beroeps-
onderwijs
Je vergeet het diploma en zoekt een beroeps-
opleiding, waarop je wordt toegelaten met een
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo. Je
kunt dan instromen op niveau 2 of 3 van een
roc (voorheen mbo). Daarna kun je weer door-
stromen en uiteindelijk toch in het hbo terecht-
komen. Informatie kun je krijgen bij je decaan,
bij het roc in de buurt, via www.roc.nl of
www.kennisnet.nl/scholier.

Gaan werken
Overweeg je om te gaan werken, denk dan
goed na voor je eraan begint. Een baan in een
café, callcenter of winkel is nu misschien nog
leuk. Maar over een paar jaar ben je er te oud
(en te duur voor) en ben je dat werk misschien
hartstikke beu. Zonder diploma kun je tegen-
woordig (bijna) geen kant meer op. Wil je toch
per se gaan werken, zoek dan een werkgever
die je intern verder wil opleiden. Of wat denk je
van een combinatie van werken en leren in het
secundair beroepsonderwijs? 



Examen 2002 Examen

Colofon:

Uitgave maart 2002 

Oplage: vbo/mavo-krant 180.000, havo/vwo-krant 120.000

Concept: Studio V&V Den Haag, Tweede Fase Adviespunt, Vmbo projectorganisatie

Redactie en tekst: Mariëlle van de Ven, studio V&V Den Haag, Marlies van Tooren, Tweede Fase Adviespunt

Redactieraad Citogroep, Informatie Beheer Groep (IB-Groep), Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van OCenW, 
Tweede Fase Adviespunt, Vmbo projectorganisatie

Grafisch ontwerp: Ko Verlare, studio V&V Den Haag

Fotografie: Ko Verlare, studio V&V Den Haag, Klaas Koppe, Ray Christian / St. Kroon

Drukwerk: Hofstad Druktechniek, Zoetermeer

Met medewerking van: Rens Looij, Geldergroep 

Aan de inhoud van deze krant kunnen geen rechten worden ontleend. 




