Examenvoorbereiding 2019 geschiedenis en staatsinrichting vmbo TL
Het examen geschiedenis en staatsinrichting bestaat uit twee onderdelen, namelijk:
1. centraal schriftelijk (zitting van 150 minuten)
2. mondeling commissie-examen (25 minuten)
centraal schriftelijk
datum: woensdag 15 mei
tijdstip: 09.00 tot 11.30 uur
locatie: havo gebouw, lokaal nog onbekend.
mondeling commissie-examen
datum: laatste schoolweek, dag nog onbekend.
tijdstip: nog onbekend
locatie: havo gebouw, lokaal nog onbekend.
alle examens
meenemen:
 kaartje met naam, niveau, examennummer, ED-nummer
 identiteitsbewijs
 pennen, blauw/zwart
 tekenpotlood
 kleurpotlood, blauw/rood
 vlakgom
 Rekenmachine
 geodriehoek
 woordenboek Nederlands
1. centraal schriftelijk
Het centraal schriftelijk heeft betrekking op de volgende domeinen:
 Leervaardigheden van het vak geschiedenis en staatsinrichting
 De koloniale relatie Indonesië- Nederland
 Staatsinrichting van Nederland
 Historisch overzicht vanaf 1900
 Vaardigheden in samenhang
 Het communisme in de Sovjet-Unie (1917-1941)
 Indonesië als voorbeeld van dekolonisatie ( 1942-1949)
2. mondeling commissie-examen
Het centraal commissie examen heeft betrekking op de volgende domeinen:
 Leervaardigheden van het vak geschiedenis en staatsinrichting
 De koloniale relatie Indonesië- Nederland
 Staatsinrichting van Nederland
 De Industriële samenleving in Nederland
 Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland
 Cultureel-mentale ontwikkeling in Nederland na 1945
 De Koude Oorlog
 Historische overzicht vanaf 1900
 Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld
 Het Indonesisch-Nederlands conflict 1945-1949
 Nederland en Europa
 De verhouding mens-milieu
 Verzuiling en ontzuiling in Nederland
 Nederland en de VS na de Tweede Wereldoorlog
 Het communisme in de Sovjet-Unie (1917-1941)
 Indonesië als voorbeeld van dekolonisatie ( 1942-1949)

1. Centraal schriftelijk examen
 Ruim voordat de examenperiode begint, kun je oefenen met oude examens. Deze zijn te
vinden via www.examenblad.nl.
 Je kan het boekje samengevat kopen.
 Wanneer je een memorystick meeneemt, kan de docent een aantal relevante PowerPoints op
de stick zetten.
2. mondeling commissie-examen
 Het mondeling commissie-examen duurt 25 minuten en heeft betrekking op alle domeinen.
Hoe zal het examen verlopen?
 Tijdens je examen wordt je bevraagd over 3 onderwerpen. Staatinrichting zal altijd worden
behandeld.
De vragen worden mondeling gesteld en ondersteund met begrippen, plaatjes van
gebeurtenissen en belangrijke personen en landkaarten.
Hoe kun jij je voorbereiden?
 Leren boek 3 en 4
 Leren begrippen
 Leren belangrijke personen
 Leren kaarten
 Leren tijdlijnen
 Tussen het schriftelijk en mondeling examen kun je met de docent oefenen over de
examenstof.
 Op www.stercollectie.nl kun je aan de hand van onderwerpen oefenen.
Eindcijfer
Het eindcijfer wordt als volgt berekend:
(het cijfer voor het centraal examen + het cijfer voor het commissie-examen) : 2

