
 
 

 
 
Duits - 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 
syllabus voor 2013 
gewijzigd ten opzichte van 
2012? 

nee 

nadere informatie: Het centraal examen Duits kan bestaan uit drie soorten opgaven: de 
meerkeuzevragen, de voorgestructureerde vragen en de open vragen. 
Binnen die categorieën zijn verschillende vraagvormen denkbaar, 
bijvoorbeeld.  
 

Vraagsoorten Vraagvormen 

Meerkeuzevragen 

1. meerkeuze 
    met 3 - 6  
    alternatieven   
2. meerkeuze -  
    invul(cloze)  

Voorgestructureerde 
vragen 

3. in-of aanvulvraag 
4. combinatievraag 
5. beweringenvraag 
6. ordeningsvraag 

Open vragen 
7. kort-antwoordvraag 
8. lang-antwoordvraag  
9. citeeropdracht 

 
Die keuze van de vraagvormen is afhankelijk van de mogelijkheden 
die de bronteksten bieden. Zo kan het voorkomen dat in een examen 
een of meer vraagsoorten staan, die in eerdere examens minder 
frequent gebruikt werden. 
 

 



 
 

BB 
 
Papieren cse BB 
 
examenvorm: papieren cse 
afnametijdstip: volgens het rooster voor de centrale examens  

www.examenblad.nl  jaarring 2013  
vmbo BB  talen  Engels  zie onder 'Officiële publicaties’ 
 

 
Digitaal c.e. BB 
 
examenvorm: digitaal c.e. in ExamenTester 
afnametijdstip: door de examensecretaris van de deelnemende 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 digitaal in ExamenTester afgenomen worden of  op 
papier. De keuze voor digitaal geldt voor alle vakken. 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 nog wel 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. 
 

 
 
KB 
 
Papieren cse KB 
 
examenvorm: papieren cse 
afnametijdstip: volgens het rooster voor de centrale examens  

www.examenblad.nl  jaarring 2013  
vmbo KB  talen  Duits  zie onder 'Officiële publicaties' 
 

 
Digitaal c.e. KB 
 
examenvorm: digitaal c.e. 
afnametijdstip: door de examensecretaris van de deelnemende scholen zelf in te 

plannen 
 

nadere informatie: In 2013 kiest uw school of de centrale examens KB digitaal in 
ExamenTester afgenomen worden of op papier. De keuze voor 
digitaal geldt voor alle vakken. 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. 
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GL/TL 
 
examenvorm: cse 
afnametijdstip: volgens het rooster voor de centrale examens  

www.examenblad.nl  jaarring 2013  
vmbo TL  talen  Duits  zie onder 'Officiële publicaties´ 
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