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aardrijkskunde - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2017 
Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen 

Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl). 

Veranderingen t.o.v. 2016 zijn geel gemarkeerd. 

 

Alle leerwegen: BB, KB en GL/TL 

examenstof zie syllabus 2017 

NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) 

syllabus 2017 gewijzigd 
ten opzichte van 2016? 

nee 
Er is in 2016 echter wel een nader vastgestelde syllabus voor 

2017 gepubliceerd. In de syllabus aardrijkskunde vmbo voor 

2017 die in 2015 op Examenblad is gepubliceerd, stonden twee 
aangewezen regio’s abusievelijk niet cursief. Dit is in de nader 
vastgestelde syllabus voor 2017 hersteld, maar heeft geen 
gevolgen voor de verdere inhoud van de syllabus.  

U herkent de wijzigingen aan de blauw gemarkeerde tekst.  

www.examenblad.nl  jaarring 2017  vmbo TL  

maatschappijvakken  aardrijkskunde  syllabus vmbo 

nadere informatie  Status van het correctievoorschrift: regelgeving 

Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten 
algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en 

regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De 
corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.  

Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift 
een onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het 

Examenloket (examenloket@duo.nl).  

 

 Eenkindpolitiek 
In het  centraal  examen aardrijkskunde kunnen vragen 
voorkomen waarin wordt gevraagd naar de  gevolgen van de 
zogenoemde eenkindpolitiek  in China , waarbij 
wordt  vermeld dat de eenkindpolitiek inmiddels is afgeschaft. 

De vragen worden zo gesteld dat ook kandidaten die niet 
weten dat de eenkindpolitiek is afgeschaft, de vragen kunnen 
beantwoorden.     

 
Let op! Bij het centraal examen aardrijkskunde VMBO is 
  de atlas NIET toegestaan. 

 

  

http://www.examenblad.nl/
mailto:examenloket@duo.nl
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BB  

examenvorm digitaal CE in Facet 

afnametijdstip door de examensecretaris van de school zelf in te plannen 

voorbeeldexamens
  

Eén variant van het digitale CE 2016 wordt in september 2016 beschikbaar in 
de openbare oefenomgeving van Facet (oefenen.facet.onl).  

Daarnaast zijn vanaf januari 2017 het voorbeeldexamen voor 2015 en een 
variant van het digitale CE uit 2015 als package in Facet beschikbaar.  

nadere informatie  Keuze voor digitaal 
Uw school kiest zelf of de centrale examens BB digitaal in Facet worden 
afgenomen of op papier. De keuze voor digitaal geldt voor alle algemene 

vakken BB. 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. 

 
 Brochure met kaders 

Gedetailleerde informatie over de digitale centrale examens staat in de 
brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en KB 2017’. 

Brochure ‘Kaders BB- en KB-flex 2017’ 1  

 

 Richtlijnen geheimhouding 
Op onderdelen heeft de brochure de status van regelgeving. 
In het bijzonder geldt dat docenten kennis moeten hebben van de 

richtlijnen met betrekking tot geheimhouding, die beschreven zijn in 
paragraaf 8.5 van de brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale 
examens BB en KB 2017’.  

 
 Toegestane hulpmiddelen 

Bij de digitale centrale examens zijn dezelfde hulpmiddelen toegestaan als 
bij de papieren cse’s. Dat betekent dat kandidaten bijvoorbeeld een 
woordenboek en kladpapier mogen gebruiken. In verband met de 
geheimhouding moet de school erop toezien dat de kandidaten het 

kladpapier achterlaten in de examenruimte.  

Voor een overzicht van de toegestane hulpmiddelen, zie bijlage 1A van de 
Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017. 

 
Let op! Bij het centraal examen aardrijkskunde VMBO is   

  de atlas NIET toegestaan. 

 
  

                                                 
1 URL https://www.examenblad.nl/document/brochure-kaders-bb-en-kb-flex-2017/2017’ 1  

https://www.examenblad.nl/document/brochure-kaders-bb-en-kb-flex-2017/2017
https://www.examenblad.nl/document/brochure-kaders-bb-en-kb-flex-2017/2017
http://examenblad.nl/document/bijlage-1a-bij-cvte-15-01452/2017
https://www.examenblad.nl/document/brochure-kaders-bb-en-kb-flex-2017/2017
https://www.examenblad.nl/document/brochure-kaders-bb-en-kb-flex-2017/2017
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examenvorm papieren cse 

afnametijdstip volgens het rooster voor de centrale examens  

www.examenblad.nl  jaarring 2017  vmbo BB  onderwerpen  rooster 

en andere belangrijke data (algemeen) 

voorbeeldexamen  De centrale examens van 2015 en 2016 zijn gepubliceerd op 
examenblad.nl. 

Het digitale voorbeeldexamen voor het examenjaar 2015 is nog steeds 
beschikbaar op de website van Cito2.   

nadere 

informatie 

Let op! Bij het centraal examen aardrijkskunde VMBO is  

  de atlas NIET toegestaan. 

 
  

                                                 
2 http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/digitale_examens_vmbo/voorbeeldexamens/nieuw_examen_aardrijkskunde  

http://www.examenblad.nl/
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/digitale_examens_vmbo/voorbeeldexamens/nieuw_examen_aardrijkskunde
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/digitale_examens_vmbo/voorbeeldexamens/nieuw_examen_aardrijkskunde
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KB  

examenvorm digitaal CE in Facet 

afnametijdstip door de examensecretaris van de school zelf in te plannen 

voorbeeldexamen
  

Eén variant van het digitale CE 2016 wordt in september 2016 beschikbaar in 
de openbare oefenomgeving van Facet (oefenen.facet.onl).  

Daarnaast zijn vanaf januari 2017 het voorbeeldexamen voor 2015 en een 
variant van het digitale CE uit 2015 als package in Facet beschikbaar. 

nadere informatie  Keuze voor digitaal 
Uw school kiest zelf of de centrale examens KB digitaal in Facet worden 
afgenomen of op papier. De keuze voor digitaal geldt voor alle algemene 

vakken KB. 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. 

 
 Brochure met kaders 

Gedetailleerde informatie over de digitale centrale examens staat in de 
brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en KB 2017’. 

Brochure ‘Kaders BB- en KB-flex 2017’ 3  

 

 Richtlijnen geheimhouding 
Op onderdelen heeft de brochure de status van regelgeving. 
In het bijzonder geldt dat docenten kennis moeten hebben van de 

richtlijnen met betrekking tot geheimhouding, die beschreven zijn in 
paragraaf 8.5 van de brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale 
examens BB en KB 2017’.  

 
 Toegestane hulpmiddelen 

Bij de digitale centrale examens zijn dezelfde hulpmiddelen toegestaan als 
bij de papieren cse’s. Dat betekent dat kandidaten bijvoorbeeld een 
woordenboek en kladpapier mogen gebruiken. In verband met de 
geheimhouding moet de school erop toezien dat de kandidaten het 

kladpapier achterlaten in de examenruimte.  

Voor een overzicht van de toegestane hulpmiddelen, zie bijlage 1A van de 
Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017. 

 
Let op! Bij het centraal examen aardrijkskunde VMBO is   

  de atlas NIET toegestaan. 

 

 

  

                                                 
3 URL https://www.examenblad.nl/document/brochure-kaders-bb-en-kb-flex-2017/2017’ 3  

https://www.examenblad.nl/document/brochure-kaders-bb-en-kb-flex-2017/2017
https://www.examenblad.nl/document/brochure-kaders-bb-en-kb-flex-2017/2017
http://examenblad.nl/document/bijlage-1a-bij-cvte-15-01452/2017
https://www.examenblad.nl/document/brochure-kaders-bb-en-kb-flex-2017/2017
https://www.examenblad.nl/document/brochure-kaders-bb-en-kb-flex-2017/2017
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examenvorm papieren cse 

afnametijdstip volgens het rooster voor de centrale examens  

www.examenblad.nl  jaarring 2017  vmbo KB  onderwerpen  rooster 

en andere belangrijke data (algemeen) 

voorbeeldexamen  De centrale examens van 2015 en 2016 zijn gepubliceerd op 

examenblad.nl. 

Het digitale voorbeeldexamen voor het examenjaar 2015 is nog steeds 
beschikbaar op de website van Cito4.   

nadere 
informatie 

Let op! Bij het centraal examen aardrijkskunde VMBO is  
  de atlas NIET toegestaan. 

 
  

                                                 
4 http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/digitale_examens_vmbo/voorbeeldexamens/nieuw_examen_aardrijkskunde  

http://www.examenblad.nl/
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/digitale_examens_vmbo/voorbeeldexamens/nieuw_examen_aardrijkskunde
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/digitale_examens_vmbo/voorbeeldexamens/nieuw_examen_aardrijkskunde
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GL/TL regulier  

examenvorm papieren cse 

afnametijdstip volgens het rooster voor de centrale examens  

www.examenblad.nl  jaarring 2017  vmbo TL  onderwerpen  

rooster en andere belangrijke data (algemeen) 

voorbeeldexamen  De centrale examens van 2015 en 2016 zijn gepubliceerd op 
examenblad.nl. 

Het voorbeeldexamen voor het examenjaar 2015 is nog steeds 
beschikbaar op de website van Cito5.   

nadere informatie Let op! Bij het centraal examen aardrijkskunde VMBO is  
  de atlas NIET toegestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_vmbo/examen_aardrijkskunde_nieuw  

http://www.examenblad.nl/
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_vmbo/examen_aardrijkskunde_nieuw
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_vmbo/examen_aardrijkskunde_nieuw

