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NATUUR- EN SCHEIKUNDE II VMBO: VAKSPECIFIEKE INFORMATIE 2022 
Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en  
Examens (zie Examenblad.nl). Veranderingen t.o.v. 2021 zijn geel gemarkeerd.  

EXAMENPAGINA 
Op de examenpagina natuur- en scheikunde II van Examenblad.nl staat allerlei informatie die 
relevant is voor het centraal examen. 

• natuur- en scheikunde II gl/tl 

EXAMENSTOF 
De examenstof is beschreven in de syllabus natuur- en scheikunde II vmbo 2022. De syllabus is 
leidend (niet de educatieve methode). 

SYLLABUS 
De syllabus 2022 bevat geen wijzigingen t.o.v. de syllabus van 2021. 

AFNAMEVORM 
Het examen natuur- en scheikunde II gl/tl wordt uitsluitend op papier afgenomen. 

AFNAMETIJDSTIP 
Het examen wordt afgenomen zoals vastgesteld in het rooster voor de centrale examens 2022, zie 
hoofdstuk 2 van de Septembermededeling/Maartaanvulling. 

TOEGESTANE HULPMIDDELEN 
Voor een overzicht van de toegestane hulpmiddelen, zie bijlage 1A van de Regeling toegestane 
hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2022. 

Binas 
In de 2e editie van de Binas staat een aantal fouten. Op de website van de uitgever staan de errata 
vermeld. U kunt de informatie over deze errata vinden via 
https://www.noordhoffuitgevers.nl/voortgezet-onderwijs/methoden/binas/errata. 
Let op! Bij het centrale examen 2022 is alleen de 2e editie van Binas toegestaan! De 1e editie van 
Binas is dus niet toegestaan en kan leiden tot ongeldigverklaring van het gemaakte examenwerk. 

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 de Examenloket via het contactformulier op www.examenloket.nl. 

ONTVANGEN VAKSPECIFIEKE MAILINGS 
Voor uw taak als examinator (corrector) van de centrale examens is het belangrijk dat u goed 
geïnformeerd bent. Dat kan via een persoonlijke pagina op Examenblad. Via deze pagina ontvangt u 
inhoudelijke en formele informatie over de centrale examens van uw vak op maat, zoals bijvoorbeeld 
een test met het correctievoorschrift of een enquête over een conceptsyllabus. Hebt u als docent nog 
geen persoonlijke pagina op Examenblad.nl waardoor u de mailings niet rechtstreeks ontvangt, laat u 
zich hiervoor dan registreren door uw examensecretaris. 
 

https://www.examenblad.nl/examen/natuur-en-scheikunde-ii-vmbo-gl-en/2022
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-naskii-vmbo-2022/2022/f=/naskii_vmbo_2022_versie_2.pdf
https://www.examenblad.nl/hulpmiddel/toegestane-hulpmiddelen-vmbo-2022/2022/f=/bijlage_1a_-_vmbo_-_bij_Regeling_hulpmiddelen_ce_vo_2022_def_vs_2.pdf
https://www.noordhoffuitgevers.nl/voortgezet-onderwijs/methoden/binas/errata
https://examenloket.officeheart.nl/Support/Ticket
http://www.examenloket.nl/
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