
 
Engels - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2010 
 
Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling (zie Examenblad.nl). 
 
alle leerwegen: BB, KB en GL/TL 
 
examenstof: zie syllabus 2010 
syllabus voor 2010 
gewijzigd ten opzichte van 
2009? 

nee 

Bijzonderheden Het centraal examen Engels 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 
1. meerkeuze 
    met 3 - 6  
    alternatieven   Meerkeuzevragen 
2. meerkeuze -  
    invul(cloze)  
3. in-of aanvulvraag 
4. combinatievraag 
5. beweringenvraag 

Voorgestructureerde 
vragen 

6. ordeningsvraag 
7. kort-antwoordvraag 
8. lang-antwoordvraag  Open vragen 
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 
 
digitaal c.e.  BB 
 
examenvorm: digitaal c.e. 
nadere informatie: Zie voorlichtingsbrochure  (“BB digitaal flexibel 2010”) op  

http://compex.cito.nl  Beeldschermexamens.  
M.n: 
 § 8.3: herkansingsregeling gewijzigd ten opzichte van 2009 
 § 8.9: explicitering richtlijnen voor geheimhouding 

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

www.examenblad.nl  jaarring 2010  
vmbo BB  talen  Engels  zie onder 'Officiële publicaties’ 

 
 
 



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

www.examenblad.nl  jaarring 2010  
vmbo KB  talen  Engels  zie onder 'Officiële publicaties 

 
 
GL/TL 
 
examenvorm: cse 
afnametijdstip: volgens het rooster voor de centrale examens  

www.examenblad.nl  jaarring 2010  
vmbo TL  talen  Engels  zie onder 'Officiële publicaties´ 

Bijzonderheden In 2010  zijn de richtlijnen voor beoordeling schrijfopdracht op twee 
onderdelen gewijzigd: 
 
 Als afsluiting van de brief dient naast ”Yours faithfully”, “Yours 

sincerely”, “Yours truly”, “Sincerely yours” ook  “Kind regards”  
goed gerekend te worden.  

 Indien een leerling een geheel andere brief schrijft dan gevraagd 
en/of de punten die in de brief verwerkt moeten worden 
niet volgens de opdracht uitwerkt, dienen géén scorepunten voor 
taalgebruik en communicatieve effectiviteit te worden toegekend. 

 
 


