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Vul je eigen 
rooster in op 
pagina 12
Scheur je rooster uit, hang het op of plak 
het in je agenda. 
(Kijk altijd op je eigen rooster! Dit kan 
voor iedereen anders zijn!)

hulpmiddelen 
heb je nodig! 
zie pagina 13
Daar staat een lijst van álle hulpmiddelen 
die je in je tas moet stoppen. 

Lees de 
slimme tips op 
pagina 17
Het kan je allicht weer wat puntjes 
schelen. 

heb je je al 
aangemeld op 
het roc?
Met alleen vmbo krijg je echt geen  
superbaan en in je eentje thuiszitten is 
niks. Lees maar op pagina 21. 
Er zijn zoveel leuke beroepen. Schrijf je 
nou eerst ergens in. Dan geniet je na je 
examen nog meer van je vrijheid.

Inhoud 

  4. InformatIe en tIps voor je praktIjkexamen

  5. tIps en trIcks voor een frIsse start

  6. examenonderwerpen: waar vInd je dIe? 
  7. relax! trucjes om te ontspannen

  8. Goede sItes vol InformatIe

  9. leren doe je zo

10. computerexamen. dIt moet je weten!
12. mIjn rooster

12. mIjn examen

13. mIjn hulpmIddelen

14. spIeken en zo 
15. slImme tIps (zeker lezen!) 
16. Bereken je eIndcIjfers

17.  wanneer zIjn de herkansInGen 
en wanneer maG je meedoen?

18. klachten? laks!
20. wanneer Ben je GeslaaGd?
21. GeslaaGd... wat nu?
22. Gezakt... wat nu?
22. al je moGelIjkheden op een rIj

24. wIe maakten deze krant?

v m b o
 B B  d i g i t a a l2 0 0 9

1 0 e  E D I T I E
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VRAAG en
ANTWOORD

Lydia, Soeraia, Aydin
en Marco deden vorig 
jaar praktijkexamen
Zij beantwoorden jullie
vragen

‘Vond je het praktijkexamen 
moeilijk?’
Lydia: ‘Ik niet. Toen ik eenmaal bezig was, 
vergat ik bijna dat ik examen aan het doen was. 
Het leek eigenlijk een gewone les. We mochten 
alleen niet overleggen met elkaar.’

‘Hoe kun je je voorbereiden op het 
praktijkexamen?’
Aydin: ‘Vooral door goed mee te doen tijdens 
de lessen. En we hebben ook oude examens 
gemaakt.’

‘Was jij zenuwachtig?’
Soeraia: ‘Ja nogal, maar de juf had het in de 
gaten en kwam even bij mij kijken. Als je dan 
ziet dat je alles al eerder hebt gedaan, word je 
wel weer rustig.’

‘Had je genoeg tijd?’
Marco: ‘Bij mij ging het nog bijna mis. Ik moest 
een lichtinstallatie maken. Het spannendste 
moment is dan altijd als je er spanning op zet. 
Toen deed ie het niet. Dan word je dus echt 
bloednerveus. Gelukkig vond ik de storing nog 
net voordat de tijd om was.’

‘Minitoetsen lijken me vervelend’
Lydia: ‘Nee hoor. Best goed om even iets 
anders te doen. En het is ook wel fijn dat je de 
theorievragen meteen krijgt. Dan ben je er gelijk 
vanaf!’

Hebben jullie nog adviezen?
Soeraia: ‘De opdracht goed lezen en dan rustig 
beginnen.’
Aydin: ‘Eten meenemen, een broodje of zo, 
geen chips en cola.’

‘Hebben jullie het gehaald?’
Allevier: ‘Ja.’

PRAKTIJKEXAMEN

hier krijg je antwoord op veel 
vragen over je praktijkexamen 
en belangrijke tips

Tips voor je  
praktijkexamen

Goed lezen
In de examenopgave staat precies wat je moet doen en in 
welke volgorde. 

Neem de tijd om de examenopdracht heel goed te lezen.  
Het is echt zonde als je fouten maakt door slecht lezen. 

 

Geen paniek
Als je normaal rustig doorwerkt, heb je genoeg tijd.  

Doe het zelf
Kijk niet te veel naar je buren. Dat maakt alleen maar  
onzeker. Ga uit van je eigen kennis en creativiteit. Dat lukt 
beslist, want je hebt alles geoefend tijdens de lessen.

Alles gedaan? 
Loop nog eens door het examen heen. Heb je alle  
opdrachten gemaakt? Niets vergeten? Want het zou  
jammer zijn als je daardoor punten mist.

Net een gewone 
schooldag
Praktijkexamen doen is best span-
nend. Ook al lijkt het heel veel op een 
gewone schooldag. Je hebt er een 
heel jaar naartoe gewerkt, dus het kan 
bijna niet mis gaan.

Onzeker? Oefenen!
Ben je nog ergens onzeker over? 

Vraag aan je docent of je dat onder-
deel nog eens mag oefenen. Oude 
examens zijn daar heel geschikt voor.

Wanneer?
Je leraar kan je precies vertellen wan-
neer je praktijkexamen doet. Hij kan je 
ook vertellen hoe het eruit zal zien en 
welke hulpmiddelen je mag gebruiken.
Zet de datum(s) in je eigen examen-
rooster op pagina 12.

Cijfer
Je cijfer voor het praktijkexamen is 
meteen ook je centraal examencijfer 
voor dit vak.
 
De theorievragen zitten al in je  
praktijkexamen. Je doet dus geen  
apart centraal theoretisch examen.

tIps en trIcks voor een frIsse start

• zorg dat je voldoende slaapt (goed voor je geheugen) 

•	 	sta op tijd op en ontbijt fatsoenlijk (eet liefst een tijdje voor je 
examen en niet vlak daarvoor)

•	 neem eten en drinken mee naar je examen 

•	 arriveer op tijd 

•	 zorg dat je naar de wc bent geweest

•	 drink	geen koud water van tevoren, dat trekt je energie weg

•	 draag geen naaldhakken (hinderlijk klikklakgeluid) en

•	 laat je mobiel thuis (dat geldt trouwens ook voor de surveillanten).
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RELAX!
ontspannen kun je  
leren. en als je er op 
tIjd mee BeGInt (dus 
nIet de avond voor  
je examen), kun je  
het toepassen als je 
Gestresst Bent.

ontspannInGsoefenInG
Eén manier om te leren ontspannen is 
door je eerst in te spannen. Je gaat hard-
lopen of je trekt heel bewust alle spieren 
in je lichaam aan en laat ze dan los. Je 
voelt zo wat ontspanning is. Dit moet je 
wel regelmatig herhalen om het tijdens 
een examen te kunnen toepassen.

Ik weet het nIet
Als je gespannen bent dan ga je mis-
schien denken: ik kan het toch niet! Zulke 
gedachten werken verlammend en kun-
nen je examen goed verknallen. Je moet 
zo’n gedachte dus direct kwijt. 

Ik weet het wél!
Dat gaat zo: je doet even niets en je pro-
beert aan iets anders te denken. Of je doet 
een ontspanningsoefening. Daarna is je 
hoofd leeg genoeg om je te realiseren dat 
je nu het antwoord niet weet, maar mis-
schien wel ooit hebt geweten. Probeer je dan 
te herinneren wanneer en waar dat was.

veel BeweGen 
Stresshormonen breken vlugger af als je 
beweegt. Ga daarom op de fiets naar je 
examen. 

 

De geschiedenis laat zien dat je je niet al te veel zorgen moet maken 
over je examen. Ieder jaar slaagt meer dan 90% van alle vmbo-
examenkandidaten. Daar zit jij toch zeker ook bij! 

EXAMEN
ONDERWERPEN

Kijk op
www.examen.kennisnet.nl 
en kies voor ‘vmbo’. 
Daar vind je de leerstof 
geordend per leerweg en per 
vak. Kom je er niet uit, vraag 
dan aan je docent om je te 
helpen. 

Ook op 
www.watmoetikleren.nl 
staat wat je moet leren voor  
je examen. Toch nog vragen? 
Dan kun je altijd terecht bij  
examen@laks.nl.  

TIP
Je leraren hebben voor elk vak een syllabus. Daarin staat heel 
precies aangegeven hoe het centraal examen eruitziet. Er staan 
ook voorbeelden in. Je leraar kan de syllabus ook downloaden 
via www.examenblad.nl. 

adrIënne deed vorIG jaar examen 
vmBo BB. ze doet nu de opleIdInG 
voor verkoper op het roc In tIlBurG

‘Een paar weken voor mijn examen economie ging ik echt 
twijfelen of ik alles goed had opgeschreven. Eerst durfde ik het 
niet te vragen aan mijn lerares. Ik doe niet altijd mijn huiswerk 
enzo. Toen ben ik haar toch maar gaan vragen wat we precies 
moesten doen. Ze was echt aardig. Ze nam alle stof met me 
door. En ze is niet gaan zeuren!’

Op de hier 
genoemde sites staat 
alle examenstof nog 
eens op een rij. handig 
om - samen met je  
docent - te controleren 
of je écht precies weet 
welke onderwerpen 
op je examen worden 
gevraagd. 
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GOEDE SITES

Oefenexamens
Op de examensite van Kennisnet www.examen.kennisnet.nl 
vind je onder andere links naar sites met oefenexamens. Er 
staan ook oefenexamens op www.cito.nl (klik aan: ‘voort-
gezet onderwijs’, ga dan naar ‘centrale examens’).

Examenonderwerpen
Via www.examen.kennisnet.nl kun je naar overzichten van 
de onderwerpen per vak die in het centraal examen aan de 
orde (kunnen) komen. Ook op www.watmoetikleren.nl staat 
wat je moet leren voor je centraal examen.

Examenspecial 
voor docenten
Op www.examen.kennisnet.nl staat onder ‘docenten’ veel in-
formatie die voor jouw docent (en dus voor jou) belangrijk is. 

TIP: Raad je docent aan eens naar de ‘toetswijzer’ te kijken!

Discussieforums
Op www.examen.kennisnet.nl vind je links naar (discussie)
forums waarop je zowel voor als na je examen je verhaal 
kwijt kunt. 

Vervolgopleiding
Kijk eens op www.opleidingenberoep.nl als je nog een 
opleiding zoekt.

Klachtenlijn
www.eindexamen.nu is de website waarop je de klachtenlijn 
kunt vinden van het  LAKS. Je kunt hier problemen, verstoringen 
en fouten in en rond de examens melden. Meer hierover op 
pagina 18 en 19 in deze krant.

E-card
Stuur eens een e-card via www.examenkaarten.nl. 
Je collega-eindexamenkandidaten zullen het zeker  
waarderen. 

1. Schoonmaak
Om te leren, moet je je kunnen con-
centreren. Rommel leidt af, dus moet 
je opruimen: je kamer, je bureau én je 
hoofd. Dat laatste kun je doen door jezelf 
in te prenten waar je het allemaal voor 
doet. Als ik slaag... krijg ik een diploma, 
ga ik een beroepsopleiding volgen, geef 
ik een examenfeest... 
Afleider nummer 1: de computer. 
Uitzetten dus! 

2. Kleine bergjes
Het is best een berg werk die je nog 
moet verzetten. Daar maak je eerst maar 
eens kleine bergjes van: een bergje ge-
schiedenis, een bergje... Dat is een stuk 
overzichtelijker. Kies afwisselend iets wat 
je niet zo moeilijk vindt en een vak waar 
je echt tegenop ziet. 

3. hersens  
trainen
Je kunt geen marathon lopen zonder te 
trainen. Om je hersens goed te kunnen 
gebruiken, moet je óók oefenen. Dat doe je 

door te léren. En dat is niet hetzelfde als de 
stof viermaal doorlezen. Met een eigenwijs: 
‘Zo leer ik nu eenmaal’, kom je niet ver. 

4. Actief zijn
Actief zijn, dát is leren. Je bouwt struc-
turen, scheidt hoofd- en bijzaken van 
elkaar, stelt jezelf vragen en legt verban-
den. Kijk maar eens hoe je studieboek in 
elkaar zit. En leg daar de aantekeningen 
naast die je op school hebt gemaakt. 
Want je docent bouwt ook een structuur. 
Oefenen met de examens van vorig jaar 
werkt ook prima.

5. Spiekbriefje 
maken
Voordeel van structuren maken is dat je 
informatie (in je hoofd) kunt terugzoeken. 
Ook als je onder spanning staat, zoals 
bij een examen. Een spiekbriefje maken 
is een goede manier om jezelf te testen. 
Lukt het, dan heb je meteen een structuur 
van de leerstof. (Natuurlijk niet meene-
men naar het examen!)

6. De baas spelen
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.

7. Voetbaltijden
Houd voor je werktijden voetbaltijden 
aan: maximaal 45 minuten achter elkaar 
leren, dan tien of vijftien minuten ‘even 
niks doen’. In die tijd kan jij even rond-
lopen en ontspannen. Je drinkt wat of 
belt met een goede vriend(in). En daarna 
begin je weer.
Ben je bang dat je dat niet volhoudt - of 
dat je vergeet te pauzeren - zoek dan 
iemand die ‘je baas’ wil spelen.

De tijd begint 
te dringen. het 
examen komt in 
zicht. Blijf niet 
om de stof heen 
lopen, maar start 
met werken, nu!

LEREN DOE JE zO

staar nIet op je papIer, maar doe Iets met de stof: maak schema’s en
samenvattInGen, leG verBanden, stel jezelf vraGen...
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JOUW EXAMEN
OP DE
COMPUTER

DIT MOET JE WETEN
Nederlands, Engels, Duits, Frans, economie, wiskunde, 

maatschappijleer 2, geschiedenis, aardrijkskunde, 
natuur- en scheikunde 1 en biologie. Bij al deze  

 examens werk je op de computer. hoe dat gaat en 
waar je op moet letten, lees je hier.

Wanneer zijn de 
examens?
Tussen 6 april en 25 juni. Op 
bladzijde 12 staat het rooster. 
Daar kun je invullen wanneer jíj 
welk vak doet.

Moet ik zelf iets meenemen?
Jazeker, alle hulpmiddelen die je mee 
moet nemen, staan op bladzijde 13.

Hoe weet ik welke computer ik 
moet gebruiken?
Dat regelt je school. De surveillanten 
wijzen je je plaats aan als je binnen-
komt. Soms staat je naam al in de 
computer en is ook je wachtwoord al 
ingevuld.

Wat moet ik doen als mijn  
computer niet werkt?
Dat gebeurt echt zelden. Is het toch 
zo, meld dat dan meteen aan de 
surveillant. Die helpt je verder.  
(Ga niet zelf knoeien!) 

Stel dat ik op een andere com-
puter verder moet werken?
Geen probleem. Je school heeft altijd 
reservecomputers. Je gaat gewoon 
verder met de vraag waar je mee 
bezig was. 

Moet ik mijn antwoorden steeds 
opslaan?
Nee, dat hoeft niet. Opslaan gebeurt 
automatisch.

Hoe lang duurt het examen?
Alle examens duren 60 minuten. 
Alleen bij wiskunde mag je er 90 
minuten over doen.

Staat alle informatie op één 
scherm?
Meestal wel, maar soms moet je  
scrollen. Kijk dus altijd goed of de tekst 
verder gaat. 

Als ik een filmpje nog eens wil 
zien, moet ik het dan helemaal 
bekijken?
Nee, je kunt met het schuifbalkje ook 
ergens in het midden beginnen. 

Kan ik terug naar een vraag die 
ik eerder heb gemaakt?
Ja, je kunt je antwoord altijd veran-
deren. Je gebruikt de terugknop of klikt 
de betreffende vraag aan. 

Hoe kan ik oefenen voor de 
computerexamens?
Je docent heeft voorbeelden van 
computerexamens. Als je daar een 
keer mee hebt gewerkt, weet je pre-
cies hoe het computerexamen in elkaar 
zit. Bij een examen moet je vooral de 
stof kennen. Die kun je ook heel goed 
oefenen met oude papieren examens. 
Die vind je onder andere op www.
examen.kennisnet.nl (kijk onder vmbo) 
en www.cito.nl (kijk onder ‘voortgezet 
onderwijs’, ‘centrale examens’ en dan 
‘examen vmbo’). 

kIjk altIjd op je eIGen 
Invulrooster. het Is 
nIet zeker dat Iedereen 
teGelIjk hetzelfde  
examen doet.

vraaG of je je eIGen 
oordopjes of koptele-
foon mee maG nemen. 
daar Ben je aan  
Gewend. wel eerst  
uItproBeren BIj een  
oefenexamen.

je moet echt oefenen 
met computerexamens. 
dan weet je precIes 
wat je op je examen 
moet doen. je docent 
heeft een cd-rom met 
voorBeelden. vraaG 
erom!

Aylin: 
‘Het lijkt raar om pen en papier mee te 
nemen als je examen doet op de com-
puter. Maar ik vond het écht handig dat 
ik bij wiskunde eerst op een kladpapier 
kon rekenen.’

Sven: 
‘Ik dacht dat ik wel even een woord op 
de computer op kon zoeken. Nee dus. Je 
moet bij je examen echt zelf je woorden-
boek meenemen.’

Milan:
‘Ik vond het heel fijn dat we examen 
mochten doen op de computer. Je krijgt 
telkens één vraag tegelijk. Dan kan ik me 
beter concentreren. Anders kijk ik altijd 
naar de andere vragen die op het papier 
staan. Daar had ik nu geen last van.’

Moniek: 
‘Ik vind het vooral goed dat je de vragen 
nog terug kunt halen, als je de rest al 
hebt gemaakt. Je klikt ze zo weer aan!’

Daria: 
‘Als je op de computer werkt, heb je 
minder vlug het gevoel dat je ook echt 
een examen aan het maken bent.’

Frank: 
‘Handig dat je alles weer weg kunt 
halen. Dan heb je niet van dat gekladder 
op een blaadje.’
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Stel dat ik ziek ben tijdens de examens. 
Of er gaat iets anders mis. Wanneer kan ik het examen inhalen? 
Dat hangt van je school af. Soms kan het al de volgende dag. Eén van de grote 
voordelen van computerexamens is, dat er meer versies zijn van een examen. En 
dat je school de examens op verschillende tijdstippen kan afnemen.
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Mijn rooster VMBO BB digitaal 2009

Vul je rooster zelf in samen met je leraar of mentor.

               dag       tijd       vak  extra hulpmiddel   
           
  
   
         
           

     

                              

   

Alle dagen, tijden en vakken ingevuld?
Laat het rooster dan ook zien aan je ouders!

LET OP
Kijk áltijd op je eigen rooster! Het is best mogelijk dat jij hetzelfde vak op een andere dag moet doen dan 
je klasgenoten.

Mijn hulpmiddelen

Dit neem ik altijd mee:    
>  schrijfmaterialen, inclusief millimeterpapier  
> tekenpotlood (en puntenslijper)
> vlakgum
> blauw en rood kleurpotlood
> liniaal met millimeterverdeling
> passer (mét potloodstiftje)
> geodriehoek 
>   rekenmachine
  Bij alle vakken mag je een gewone simpele rekenmachine gebruiken. 

Die moet wel goedgekeurd zijn. Hij mag geen geluidsoverlast bezorgen (geen vrolijke deuntjes dus) 
en geen schrijfrol of alarminstallatie hebben. Je mag er ook geen berichten mee kunnen versturen of ontvangen. 
Rekenen op je mobieltje mag dus niet! 
Je mag de rekenmachine ook niet opladen tijdens het examen. Zorg dus voor een volle batterij!

> een eendelig verklarend woordenboek Nederlands
  Je mag een woordenboek Nederlands gebruiken bij alle centraal schriftelijke examens. 

Ook bij de computerexamens, maar níet tijdens je praktijkexamen (ook niet bij de minitoetsen). 
Pas wel op dat je niet in tijdnood komt omdat je teveel opzoekt. 
En bedenk ook dat overschrijven uit het woordenboek geen punten oplevert.  
Lijkt een woordenboek van Nederlands naar een andere taal je handiger?  
Dat mag je gebruiken, als je school daarvoor toestemming geeft. Eerst overleggen dus!

Dit heb ik nodig bij de talen:
>  woordenboek in één of in twee delen
  Je mag bij alle moderne vreemde talen (Frans, Duits, 

Engels, Spaans, Arabisch en Turks) een woordenboek 
gebruiken: náár en vanuit de vreemde taal. Je kunt 
geen digitaal woordenboek gebruiken!

Dit heb ik nodig bij nask 1:
>  BINAS
  Dit ligt voor je klaar of je moet het zelf meenemen.  

Vraag even na op school hoe het zit.

Mijn examen
Als ik ziek of afwezig ben (om een 
geldige reden) 
Dan kun je het examen alsnog maken op 
een andere dag. Je hoort de nieuwe datum 
van de examensecretaris. Dat kan heel 
snel zijn, soms de volgende dag al. Maar 
misschien wil je school toch even wachten 
tot álle zieken beter zijn. Dan kan iedereen 
het tegelijk inhalen.

Als ik dyslectisch ben
Je doet hetzelfde examen als de andere 
leerlingen en het wordt ook op dezelfde 
manier nagekeken. De school beslist welke 
hulpmiddelen jij eventueel mag gebruiken 
(gebaseerd op het rapport van een 
deskundige).

Die hulpmiddelen kunnen zijn:
. een half uur tijdverlenging, 
.  voorlezen van het examen door een 

computerstem. 

Als ik slecht kan horen/slecht kan 
zien 
Heb je moeite met zien of horen, let dan 
goed op bij het maken van de voorbeeld-
examens. Is het moeilijk voor je om ze te 
maken, dan kan je school zorgen voor 
een goede oplossing. Zodat je gewoon 
examen kunt doen. 

Aria is dyslectisch
‘Ik vond de oefenexamens voor dylectici 
wel prettig. Want soms ben ik bang 
dat ik iets verkeerd lees. En dan leest 
iemand het voor. Dat klinkt trouwens wel 
een beetje raar soms.’

TIP
Vraag aan je docent of je een keer kunt 
oefenen precies zoals je echte examen ook 
gaat.

TIP
Check even bij je mentor of de examen-
secretaris of voor jou een speciaal examen 
klaarstaat.

TIP
Als je teveel woorden moet opzoeken, 
kom je in tijdnood. Zorg dus dat je 
voldoende woorden kent.

Maysa deed vorig jaar examen
‘Ik vond het harstikke fijn dat ik 
kladpapier bij me had. Bij wiskunde 
kon ik de sommen eerst op papier 
uitrekenen.’

VMBO BB digitaal

LET OP! 
Tijdens je examen kun je het digitale 
woordenboek en de spellingchecker op 
de computer niet gebruiken! Je moet je 
woordenboek dus altijd zelf meenemen!

LET OP!
Neem altijd je rekenmachine mee. Bij 
sommige examens kun je op de compu-
ter rekenen. Maar niet bij allemaal!

LET OP!
Je mag niets mee naar buiten nemen. 
Geen opgaven, geen aantekeningen, 
geen kladblaadje, niets!’
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Dit zegt het  
Eindexamenbesluit

‘Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van 
het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig 
maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden 
afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen.’

Wat is een  
‘onregelmatigheid’

Bijvoorbeeld: praten met je buren, telefoneren of sms’en 
op de wc, te laat komen zonder goede reden, 
de computer saboteren.

Deze maatregelen kan je  
directeur nemen

•  je krijgt een 1 voor het examenonderdeel
•  je wordt uitgesloten van de rest van het examen
•  toetsen of examenonderdelen die je al hebt gedaan 

worden ongeldig verklaard
•  je krijgt je diploma of cijferlijst pas als je voor bepaal-

de onderdelen opnieuw examen hebt gedaan.

De maatregel die je directeur neemt, hangt zeker af van 
de situatie. Veel te laat komen omdat je vader hals-
overkop naar het ziekenhuis moet, is heel wat anders 
dan je alwéér verslapen. 

 
Kom je minder dan een half uur te laat op je 
examen, dan word je nog toegelaten. Maar je 
hebt wel minder tijd, want je moet tegelijk met 
de anderen ophouden. En de meeste examens 
duren maar 60 minuten!

SPIEKEN EN zO...

Wat er gebeurt als je spiekt, 
je verslaapt,  

je mobiel afgaat, te laat  
inlevert, voorzegt, sms’t...

1. Lees de vragen goed en houd je 
aan de instructies. Dus, als er staat: geef 
twee voorbeelden, geef er dan twee en 
niet meer.

2. Bedenk bij meerkeuzevragen eerst 
zelf het antwoord en bekijk dan of dit 
antwoord bij de keuzemogelijkheden 
staat.

3. Maak het jezelf niet te makkelijk 
tijdens je examen. Denk niet: dat ant-
woord zal wel goed zijn. Blijf nadenken 
en reken zo nodig je antwoorden na.

4. Als je tijdens het examen iets niet 
weet of kunt, twijfel dan niet te lang en 
ga verder met de volgende vraag. Je 
kunt altijd terugklikken naar vragen die je 
eerst hebt overgeslagen.

5. Als om een berekening of verklaring 
wordt gevraagd, geef die dan ook. Je 
krijgt geen punten voor alleen het goede 
antwoord.
  
6. Als een vraag in het Nederlands 
wordt gesteld, beantwoord die dan ook 
in het Nederlands.

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

8. Je kunt filmpjes en luisterfragmenten 
zo vaak bekijken en beluisteren als je 
wilt. Maar pas op dat je niet in tijdnood 
komt.

9. Onthoud: de laatste vraag is meestal 
niet de lastigste. Het zou jammer zijn als 
je daar niet aan toekomt en zo makkelijk 
te scoren punten mist.

10. Kijk vóór je het programma afsluit 
of je alle vragen hebt beantwoord. Dat 
kun je heel makkelijk zien aan het balkje 
onderaan je bladzijde.
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Slimme
     tips voor je examen



Bereken

Bereken

Bereken
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Bereken je 
eindcijfers

hERKANSEN EN 
 INhALENWanneer zijn de 

herkansingen?

Praktijkexamen
De school regelt de herkansing van je praktijkexamen. 
Je hoort dus via je school wanneer en hoe laat.

Examens algemene vakken
Omdat jij je examen doet op de computer, hoef je niet 
te wachten op de landelijke herkansingen. Je school 
spreekt met jou een nieuwe datum en tijd af. 

Wanneer kan je  
meedoen?

Praktijkexamen slecht gemaakt
Een slecht gemaakt praktijkexamen kun je in overleg 
met je school herkansen. Je school bepaalt of je het 
hele praktijkexamen herkanst of een onderdeel daar-
van. Vraag dus goed na wat je moet doen.

Algemene vakken slecht gemaakt
Je mag twee examens overdoen, als je denkt dat je 
het beter kunt. Ook als je een voldoende hebt gehaald 
voor dat vak. Het leuke is dat het hoogste cijfer telt. 

Het heeft weinig zin om ‘zomaar’ mee te doen. Je wilt 
natuurlijk geen lager cijfer halen dan de eerste keer, 
dus je moet weer hard aan de slag. Voor de uitslag 
maakt een lager cijfer niet uit, maar een goed gevoel 
is het niet.

Vakken gemist
Heb je één of meer vakken gemist tijdens het centraal 
examen? En had je daar een geldige reden voor? 
Dan mag je die vakken alsnog doen. Soms zelfs de 
volgende dag al.

De uitslag
Je school bepaalt wanneer je de uitslag van je 
herkansing(en) krijgt. Vraag ernaar als je je opgeeft 
voor de herkansing.

Leren van je fouten
Wil je je examenwerk inzien? Dat kan ook bij een com-
puterexamen. Je kunt uitleg vragen over de beoordeling, 
maar de uitslag kan niet meer veranderen. 
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voor een schoolexamen én voor een centraal examen 
krIjG je een cIjfer met één decImaal. op je cIjferlIjst krIjG je 
straks een heel cIjfer. hoe wordt dat Berekend?

voor al je vakken (ook je BeroepsGerIchte vak) Geldt:
neem tweemaal het cIjfer voor je schoolexamen en eenmaal 
het cIjfer voor je centraal examen (voor het Beroeps- 
GerIchte vak Is dat het cIjfer voor je praktIjkexamen!). 
delen door drIe en je weet je eIndcIjfer voor het vak. 

Voorbeeld
cijfer schoolexamen: 4,7
cijfer centraal examen: 7,0
eindcijfer:        4,7 + 4,7 + 7,0
   --------------------------------------- = 5,47 wordt 5
              3

Voorbeeld
cijfer schoolexamen: 5,1
cijfer centraal examen: 6,3
eindcijfer:   5,1 + 5,1 + 6,3
   --------------------------------------- = 5,5 wordt 6
             3

DUS:

4,49 wordt 4
4,50 wordt 5
5,49 wordt 5 
5,50 wordt 6
5,51 wordt 6
7,52 wordt 8
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Bereken

Bereken

David was ziek tijdens het examen aardrijks-
kunde
‘Wel mazzel dat je een computerexamen meteen kunt 
inhalen’

‘Ik had echt heel hard geleerd, en toen was ik ziek. 
Niet zo maar een beetje verkouden: ik was misselijk en 
moest overgeven. Ik vond het verschrikkelijk! Ik zat toch 
al zo te stressen. Wel mazzel dat het een computer-
examen was. Toen ik weer beter was, mocht ik het 
meteen inhalen.’
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Klacht over de inhoud?
Misschien heb je een klacht over de inhoud van het 
examen. Je vond bijvoorbeeld een vraag te moeilijk 
of er zat volgens jou een fout in. Het LAKS ordent en 
verzamelt al die klachten. Want de informatie die zo 
naar boven komt, kan wel eens reden zijn om iets te 
veranderen.

Klacht over de organisatie?
Het kan ook zijn dat je wilt klagen over de organisatie. 
Je kreeg bijvoorbeeld te weinig tijd voor je examen.  
Er vlogen vogels door de examenruimte, een program-
ma was niet goed geïnstalleerd, er waren te weinig 
examenopgaven... Het gebeurt soms.
Bij een serieus probleem belt LAKS direct je school en 
probeert in overleg tot een oplossing te komen. Lukt dit 
niet, dan wordt zo nodig de inspectie ingeschakeld.  

Tienduizenden klachten
In 2008 pakten 2043 scholieren de telefoon om een 
klacht over het examen door te geven of om stoom af 
te blazen. Via www.eindexamen.nu kwamen 81.170 
klachten binnen. En élk probleem en élke klacht wordt 
serieus genomen.

LAKS
Het LAKS (Landelijke Aktie Komitee Scholieren) is een 
organisatie vóór en dóór scholieren. Het hele jaar is  
het LAKS actief om de belangen van jou en je mede-
scholieren onder de aandacht te brengen van de pers, 
de politiek en het onderwijsveld.

Wil je meedoen?
Wil je zelf tijdens de examenperiode achter de klachten-
telefoon? Dat kan. Neem contact op met de coördinator 
van de klachtenlijn Mara Soekarja via mara@laks.nl.

Centraal examen begonnen>schoolexamen 
afgesloten
Zodra het centraal examen begint, is het schoolexamen 
afgesloten. De cijfers voor je schoolexamen staan dan 
ook definitief vast. Het heeft dus geen enkele zin om na je 
centraal examen nog over de beoordelingen in je school-
examen te klagen. 

Naomi kreeg ademnood vlak voor het examen

‘Ik mocht biologie niet inhalen’ 

‘Op weg naar school kreeg ik ineens bijna geen 
adem. Dat gebeurt vaker als ik onder druk sta, maar 
nu miste ik mijn examen biologie. Ik wilde het meteen 
inhalen, en niet tot de herkansing wachten. De school 
weigerde dat en vond dat ik maar één van mijn her-
kansingen moest gebruiken. Bij de Klachtenlijn kreeg 
ik een jongen die zei dat ik er recht op had om het 
examen alsnog te maken. Samen met mijn broer ben 
ik naar school gegaan om dat te vertellen. Het hielp 
niet. Pas toen iemand van LAKS naar school belde, 
gaven ze toe en mocht ik het examen inhalen.
Ik heb de herkansingen achteraf niet nodig gehad, 
maar de houding van de school maakte de stress  
nog erger!’

heb je een vraag of klacht over je examen,  
of wil je gewoon dat iemand naar je luistert? 

19

EINDEXAMENLIJN
VAN hET LAKS

Getrainde scholieren zitten klaar 
om naar je te luisteren en zo nodig 
actie te ondernemen. 

Ga snel naar
www.eIndexamen.nu 
Of bel
020 524 40 60
(vóór 18 mei en na 3 juni)
035 671 98 89 
(tussen 18 mei en 3 juni) 
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Je bent geslaagd als

- al je eindcijfers 6 of hoger zijn, of 

-  je één 5 hebt en al je andere cijfers 6 of hoger 
zijn, of

-  je één 4 hebt en al je andere cijfers 6 of hoger 
zijn, waarvan er tenminste één 7 of hoger is, of 

-  je twee 5-en hebt en al je andere cijfers 6 of  
hoger zijn, waarvan er tenminste één 7 of hoger is

 
 én

-  kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding 
‘voldoende’ of ‘goed’ zijn. 

LET OP
Je cijfer voor maatschappijleer 1 telt mee in de 
uitslagregeling!

Hoe zwaar weegt je beroepsgerichte 
vak mee?

Je eindcijfer voor het beroepsgerichte programma 
telt twee keer mee in de uitslagregeling. Een 7 is 
dus eigenlijk twee 7’s, en een 5 twee 5-en! Met 
een 4 voor je beroepsgerichte vak ben je dus altijd 
gezakt. 

Als je BB leerwerktraject doet,  
ben je geslaagd als

- je eindcijfer voor Nederlands 6 of hoger is
én
-   je eindcijfer voor je beroepsgerichte programma
  6 of hoger is.

Ben je geslaagd met deze lijst?

Nederlands 6, biologie 5, lichamelijke opvoeding 
onvoldoende, verder alles voldoende.
Nee

Nederlands 5, Engels 5, wiskunde 7, verder alles 
voldoende.
Ja

Nederlands 6, beroepsgericht 5, maatschappijleer 
7, verder alles voldoende.
Ja

Nederlands 9, wiskunde 5, beroepsgericht 5,  
verder alles voldoende.
Nee

Nederlands 5, economie 5, beroepsgericht 7,  
verder alles voldoende.
Ja

GESLAAGD!

 

De eerste grote stap is 
gezet. Maar je weet: voor 
een leuke baan moet je 
nog even doorleren. Wat 
doen de geslaagden van 
vorig jaar?

Demi doet de opleiding sport- en bewegingsbegeleider 
op het roc
‘Ik ben nog nooit zo graag naar school gegaan’

‘Ik wist altijd al dat ik iets met sport wilde. En eerlijk gezegd 
heb ik altijd meer gesport dan dat ik naar school ging. 
Ik basketball, tennis en doe aan ballet. En al vanaf m’n 
twaalfde help ik bij zwemles. Ik heb wel veel te lang over 
het vmbo gedaan. Maar al die sportervaring komt nu goed 
van pas. Ik mocht meteen beginnen bij het sportcentrum 
vlak bij mijn huis. En ik ga één dag per week naar school. 
Dat heet beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Alles wat ik 
leer kan ik meteen gebruiken in mijn werk. Ik ben nog nooit 
zo graag naar school gegaan!’

Sila werkt graag met mensen
‘Ik loop één dag stage en ga vier dagen naar 
school’

‘Dat ik voor zieke en hulpbehoevende mensen zou gaan 
zorgen, wist ik al heel lang. Toen ik mijn BB-diploma had, 
heb ik me meteen ingeschreven voor de opleiding helpende 
zorg & welzijn op het roc. Ik heb gekozen voor de bol-rich-
ting (beroepsopleidende leerweg): ik ga vier dagen naar 
school en loop één dag stage. Het is fantastisch om de hele 
dag met helpen en verzorgen bezig te zijn.  
Het leuke is ook dat je meteen bij het team hoort.
Ik ben niet zo’n student, maar ik zet wel door. Want  
ik weet waar ik het voor doe.’

Bahardir zit op het roc
‘Het gaat zo goed, dat ik mag doorstromen naar 
niveau 3’
‘Ik wist zeker dat ik wilde doorleren. Op het vmbo kregen 
we elke week een soort bedrijfssimulatie in een net-echt 
kantoor. Ik had daar heel veel plezier in. Daarom heb ik  
me ingeschreven op het roc voor de opleiding bedrijfs- 
administratief medewerker. Het is heel leuk om stage te 
lopen bij een echt bedrijf. 
Niveau 2 blijkt nu toch te makkelijk voor mij. Dus ik kan 
doorstromen naar niveau 3. Dat gaat heel geleidelijk. Je 
krijgt daar heel goede adviezen en begeleiding bij.’

Quirine wil weer naar school
‘Thuiszitten is echt niks’

‘School kon me niet boeien. Ik was gewoon met andere 
dingen bezig: uitgaan en sporten. ’t Is dat mijn moeder 
achter me aan zat, anders had ik nooit een vmbo-diploma 
gehaald. Verder leren wilde ik al helemaal niet. 
Lang uitslapen en zo, een beetje winkelen. Soms een paar 
uurtjes achter de kassa bij de supermarkt. Dat is wel leuk 
een tijdje, maar het gaat toch vervelen op den duur. En ik 
maak me eerlijk gezegd ook wel een beetje zorgen over 
mijn toekomst. Eén van mijn vriendinnen werkt in de horeca 
en ze is daar dolenthousiast over. Het lijkt mij ook wel wat.  
Ik ga maar eens naar de open dag van het roc. Ik wil niet 
nog zo’n jaar!’

Welke studie, welk beroep 
past bij mij?
Twijfel je nog? Ga dan eens naar www.opleidingenberoep.nl. 
Die site helpt je echt bij het maken van een keuze. Je vindt 
er alle mogelijke informatie over opleidingen en beroepen.

Ook een handige site is www.ur.tv. Je klikt je interessege-
bied aan en de opleidingzoeker geeft een overzicht van 
alle mogelijke opleidingen. UR is ook op tv. Dan zie je wat 
je allemaal kunt met een mbo-diploma. Meer informatie en 
eerdere uitzendingen vind je op www.ur.tv.

Op www.scholierentv/toekomsttest.aspx staat een test die 
je binnen vijf minuten op weg helpt naar een passende 
opleiding of studie. 

Kom je er zelf niet uit? Ga dan eens naar je decaan. Je zult 
ontdekken dat die je prima op weg kan helpen.

WAT NU?

<  examenkrant - vmbo BB digitaal - 2009 >20 21



<  examenkrant - vmbo BB digitaal - 2009 >22 23<  examenkrant - vmbo BB digitaal - 2009 >

Djuna werkt bij haar ouders in 
de zaak

‘Ik wil verder gaan voor brood & banketbakker’
‘We hebben thuis een bakkerij. Ik werkte al jaren mee op zater-
dag en als het druk was ook op andere dagen. Nu werk ik hele 
dagen mee. Ik val onder de kwalificatieplicht, dus ik moet nog 
wel naar school. Ik doe de opleiding voor assistent-bakker, één 
dag per week. Eerst zag ik het helemaal niet zitten. Ik dacht dat 
ik alles wel wist, en anders kon ik het toch thuis leren. Maar het 
wordt steeds leuker. Ik ga zelfs proberen of ik een tijdje bij een 
banketbakkerij kan werken. Want ik denk erover om na dit jaar 
verder te gaan voor brood & banketbakker. Dat duurt twee jaar, 
maar daar zie ik helemaal niet meer tegenop. Straks kan ík mijn 
vader vertellen hoe hij het moet doen!’

Jeremy doet opnieuw examen

‘Ik wil toch een diploma halen’
‘Dat ik gezakt ben, is mijn eigen schuld. Ik was veel te druk 
bezig met auto’s enzo. Ik had op het roc op niveau 1 kunnen 
beginnen. Maar ik wil toch liever een BB-diploma. Dan kan 
ik straks naar niveau 2 of 3 op het roc. Ik wil eerst monteur 
worden en dan een eigen garagebedrijf beginnen.
Het gaat dit jaar wel beter dan vorig jaar. Ik kan het echt wel, 
maar ik moet het ook doen!’

LEES hOE VIER PEChVOGELS hUN WEG VINDEN      

Dana is gaan werken

‘Ik ga terug naar school’
‘Ik heb bij een restaurant gewerkt, bij een supermarkt, bij een 
pizzaboer... Er zat niks bij wat ik leuk vind. Ik ben er nu ook 
wel achter gekomen dat je voor leuk werk meer moet leren. Ze 
geven mij altijd van die baantjes die niemand wil. Misschien 
als je geluk hebt, dat je ergens kunt werken waar ze je verder 
willen helpen, maar dat ben ik niet tegengekomen.
Ik vond het eerst onzin, maar nu ga ik toch naar open dagen 
van het roc. Dat zit hier in de buurt. Misschien wil ik wel kap-
ster worden. Ik ga in elk geval wel terug naar school!’   

Yusuf doet de assistenten-
opleiding op niveau 1

‘Leren én werken is beter voor mij’
‘Toen ik zakte, was ik al zeventien. Ik had geen zin meer 
om nog een jaar daar te zitten. Daarom ben ik naar het roc 
gegaan. Kan ik leren en werken tegelijk. Dat bevalt me toch 
beter. Als ik dit gegaan heb kan ik altijd nog naar niveau 2. 
Ik werk als bouwplaatsassistent. We werken op een soort 
bouw-simulatie. Als ik iets niet weet, helpt mijn leermeester mij. 
Dan zie ik meteen wat ik moet doen. Omdat het goed gaat  
ben ik al een keer mee geweest naar een echte bouwplaats.’

wat nu?

Je doet het jaar over op je eigen 
school
Het centraal examen doe je helemaal opnieuw. Je school 
bepaalt of je onderdelen van je schoolexamen kan laten 
staan.

Je volgt een beroepsopleiding
Op de assistentenopleidingen (niveau 1) word je zonder 
diploma toegelaten. Je loopt veel stage of je combineert leren 
met werken. 
Voor informatie: raadpleeg je decaan, www.roc.nl of  
www.opleidingenberoep.nl.

Je gaat werken
Zonder diploma heb je weinig keuze. Slimmer is een combi-
natie van werken en leren (informatie krijg je via je decaan, 
www.roc.nl of www.opleidingenberoep.nl).
Of zoek een baas die je verder wil opleiden in zijn bedrijf.

LET OP

Als je tien jaar dagonderwijs 
hebt gevolgd, maar nog geen 
achttien bent, val je onder de 
kwalificatieplicht. 

Dat wil zeggen dat je nog naar school moet tot je een 
startkwalificatie hebt (een vmbo-diploma is niet genoeg, 
je moet minimaal een diploma op mbo niveau 2 of 
hoger hebben). Je mag ook werken en leren tegelijk.
Wil je precies weten hoe de kwalificatieplicht in elkaar 
zit, ga dan naar www.postbus51.nl. Kijk daar onder 
‘thema’s’ bij ‘onderwijs en cultuur’. 
Of ga eens naar je decaan.

Dit zijn je mogelijkheden

Je bent GEzAKT                                       
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