
geschiedenis - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2009 
 
Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van de CEVO (zie Examenblad.nl). 
 
alle leerwegen: BB, KB en GL/TL 
 
examenstof: zie syllabus 2008 en 2009 
syllabus gewijzigd? nee 
bijzonderheden: De opzet van het centraal examen zal niet afwijken van het patroon 

van voorafgaande jaren. Binnen een exameneenheid zijn de vragen in 
het algemeen chronologisch geordend.  
 

 
BB 
 
digitaal c.e.  BB 
 
examenvorm: digitaal c.e. 
nadere informatie: Een voorlichtingsbrochure over het flexibele en digitale 

examensysteem is gestuurd in september 2008 aan alle scholen met 
kandidaten in BB (t.a.v. de examensecretaris). 
U kunt deze brochure inzien via  
http://compex.cito.nl  Beeldschermexamens 
 

bijzonderheden: De examens BB 2009 hebben betrekking op de exameneenheden  
K/5 Staatsinrichting van Nederland en K/9 Historisch overzicht vanaf 
1900. Beide exameneenheden worden evenwichtig bevraagd (ieder ± 
50%).   
 

 
papieren cse BB 
 
examenvorm: cse 
afnametijdstip: zie I.5.1 van de Septembermededeling 
bijzonderheden: De examens BB 2009 hebben betrekking op de exameneenheden  

K/5 Staatsinrichting van Nederland en K/9 Historisch overzicht vanaf 
1900. Beide exameneenheden worden evenwichtig bevraagd (ieder ± 
50%).   
  

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

www.examenblad.nl  jaarring 2009  
vmbo KB  maatschappijvakken  geschiedenis  zie onder 
'Officiële publicaties´ 
 

bijzonderheden: De examens KB 2009 hebben betrekking op de exameneenheden K/5 
Staatsinrichting van Nederland en K/9 Historisch overzicht vanaf 1900. 
Beide exameneenheden worden evenwichtig bevraagd (ieder ± 50%).  
 

 
 
GL/TL 
Zie volgende bladzijde 

http://www.examenblad.nl/


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

www.examenblad.nl  jaarring 2009  
vmbo TL  maatschappijvakken  geschiedenis  zie onder 
'Officiële publicaties´ 
 

bijzonderheden: In de examens vanaf 2009 zullen de drie thema's die behoren tot het 
verrijkingsdeel niet meer als aparte thema's herkenbaar zijn. Evenals 
de exameneenheid Staatsinrichting, zal de exameneenheid Historisch 
Overzicht vanaf 1900 zoveel mogelijk en in redelijkheid chronologisch 
samengesteld worden, inclusief de drie verdiepingsthema's van het 
verrijkingsdeel. Chronologie blijft het criterium voor de plaats van een 
vraag binnen het examen, 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). 
 

 
 

http://www.examenblad.nl/

