
Maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2012 
 
Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE) 
(zie Examenblad.nl). 
 
Alle leerwegen: BB, KB en GL/TL 

examenstof zie syllabus 2012 

NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) 

syllabus 2012 gewijzigd 
ten opzichte van 2011? 

ja,  

zie blauw gemarkeerde passages in de syllabus 2012 
(www.examenblad.nl � jaarring 2012 � vmbo TL � 
maatschappijvakken � maatschappijleer II � syllabus vmbo) 

bijzonderheden De syllabus 2012 is in april 2011 nader vastgesteld. De wijzigingen ten 
opzichte van 2011 zijn blauw gemarkeerd. 

BB 

examenvorm digitaal c.e.  

afnametijdstip door de examensecretaris van de school zelf in te plannen 

nadere informatie In 2012 worden de centrale examens algemene vakken BB standaard 
afgenomen met Examentester. 

Dit betekent dat het College voor Examens ervan uitgaat dat uw 
school de digitale c.e.’s algemene vakken BB afneemt. Uw 
examensecretaris kan via het bestelformulier van DUO alleen nog 
centrale examens in  ExamenTester aanvragen.  

Als uw school niet in staat is om digitale centrale examens BB af te 
nemen, meldt uw examensecretaris dit aan het College voor 
Examens.  

Gedetailleerde informatie hierover staat in de voorlichtingsbrochure en 

de activiteitenplanning op http://centraalexamen.cito.nl → Digitale 

examens vmbo →  Examens 2012 → ExamenTester BB of KB. 

KB 

examenvorm papieren cse 

afnametijdstip volgens het rooster van het College voor Examens  

zie www.examenblad.nl � jaarring 2012 � vmbo KB � 
maatschappijvakken � maatschappijleer II � zie onder ‘Officiële 
publicaties´ 

 

examenvorm digitaal c.e.  

afnametijdstip door de examensecretaris van de deelnemende scholen zelf in te 
plannen 

nadere informatie In 2012 worden de centrale examens algemene vakken KB nog niet 
standaard afgenomen met ExamenTester. Scholen met kandidaten 
KB kunnen zelf kiezen of zij de centrale examens algemene vakken 
KB afnemen in ExamenTester.  

Gedetailleerde informatie over de flexibele digitale examens vindt u in 
de voorlichtingsbrochure en de activiteitenplanning die in september 
2011 verschijnen. 



GL/TL 

examenvorm papieren cse 

afnametijdstip volgens het rooster van het College voor Examens  

zie www.examenblad.nl � jaarring 2012 � vmbo TL � 
maatschappijvakken � maatschappijleer II � zie onder 'Officiële 
publicaties´ 

 


