
geschiedenis - 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 

NB De syllabus is leidend (niet de educatieve methode) 
syllabus voor 2010 
gewijzigd ten opzichte van 
2009? 
 

Ja 
In de syllabi 2010 zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige syllabus 
voor de examenjaren 2008 en 2009 duidelijk zichtbaar. De veranderingen 
zijn geel gemarkeerd. 

bijzonderheden: Binnen een exameneenheid zijn de vragen in het algemeen en voor 
zover mogelijk chronologisch geordend.  
  

 
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  

bijzonderheden: In de examens van de BB was het puntenaandeel van de 
exameneenheden K/5 Staatsinrichting van Nederland en K/9 
Historisch overzicht vanaf 1900 ongeveer gelijk. Dit zal worden 
veranderd in ongeveer de verhouding 1:2.  
 

 
papieren cse BB 
 
examenvorm: cse 
afnametijdstip: volgens het rooster van de CEVO  

www.examenblad.nl  jaarring 2010  
vmbo BB  maatschappijvakken  geschiedenis  zie onder 
'Officiële publicaties’ 

bijzonderheden: In de examens van de BB was het puntenaandeel van de 
exameneenheden K/5 Staatsinrichting van Nederland en K/9 
Historisch overzicht vanaf 1900 ongeveer gelijk. Dit zal worden 
veranderd in ongeveer de verhouding 1:2.   
 

 
 
Zie voor KB en GL/TL de volgende pagina  



KB 
 
examenvorm: cse 
afnametijdstip: volgens het rooster van de CEVO  

www.examenblad.nl  jaarring 2010  
vmbo KB  maatschappijvakken  geschiedenis  zie onder 
'Officiële publicaties’ 

bijzonderheden: In de examens van de KB was het puntenaandeel van de 
exameneenheden K/5 Staatsinrichting van Nederland en K/9 
Historisch overzicht vanaf 1900 ongeveer gelijk. Dit zal worden 
veranderd in ongeveer de verhouding 1:2.  
 

 
 
GL/TL 
 
examenvorm: cse 
afnametijdstip: volgens het rooster van de CEVO  

www.examenblad.nl  jaarring 2010  
vmbo TL  maatschappijvakken  geschiedenis  zie onder 
'Officiële publicaties’ 

bijzonderheden: Vragen over de drie thema’s die behoren tot het verrijkingsdeel van 
GL en TL zijn chronologisch opgenomen in het historisch overzicht, 
tenzij daarmee het antwoord zou worden weggegeven óf als er sprake 
is van vragen die onderling aan elkaar gekoppeld zijn maar in tijd uit 
elkaar kunnen liggen (denk aan vragen die te maken hebben met 
causaliteit, vergelijkingen of veranderingen). 
 
In het examen van de GL en TL was de verhouding in punten van de 
exameneenheden K/5 Staatsinrichting van Nederland en K/9 
Historisch overzicht vanaf 1900 V/9 Verrijkingsdeel bij historisch 
overzicht vanaf 1900 ongeveer 4:4:2. Dit zal worden veranderd in 
ongeveer de verhouding 3:5:2.  
 

 
 


