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Examen Havo Engels bestaat uit 2 soorten examens (1 Centraal schriftelijk en 2 Commissie 

examen (staatsexamen)) die elk 50% van het eindcijfer bepalen :   
  

1. Centraal schriftelijk ( zelfde examens als op reguliere scholen )   
  

Het Centraal Schriftelijk bestaat uit verschillende teksten met open vragen en 

meerkeuzevragen. Aantal teksten ongeveer 11 en aantal vragen meestal tussen 40 en 50. 

Gebruik van een woordenboek is toegestaan.  
  

Tijdsduur: 2 uur en 30 minuten ( langer indien tijdverlening van toepassing is )  
  

Voorbereiding:  

1. Oude examens maken (hier te vinden):  

• www.cito.nl  

• https://www.examenblad.nl   

• https://alleexamens.nl/  
  

2. Vragen stellen aan de docenten Ellen en Jan  
   

2.  Het Commissie examen ( staatsexamen )  
  

Bestaat uit 2 onderdelen die op verschillende dagen worden getoetst:  
  

1. Schrijfexamen; betreft het schrijven van:  
  

• Zakelijke(formele) brief of Persoonlijke(informele) brief.  
  

Tijdsduur: 120 minuten (langer indien tijdverlening van toepassing is ) Gebruik 

van een woordenboek is toegestaan.  
  

Voorbereiding:  

1. Schrijfopdrachten Havo maken (Als je er nog geen hebt gevraagd aan je vakdocent, mail 

dan naar: jan.verest@berkenschutse.nl of ellen.maes@berkenschutse.nl )  

2. Op de site van Duo (https://duo.nl/particulier/oefenen-voor-het-staatsexamen/havo-

schriftelijk.jsp ) vind je oude schrijfexamens. Tips voor dit examen staan ook op de site. 

Bij de beoordeling van de schrijfopdracht wordt gelet op: inhoud; grammaticale 

correctheid; spelling/layout/interpunctie; woordgebruik en coherentie. Bovendien wordt 

gelet op het aantal woorden. Het cijfer voor het schriftelijk college-examen telt voor een 

derde deel mee bij het cijfer van het college-examen (en vormt dus 1/6e van je eindcijfer).  
  

2. Mondeling examen:  
  

Daarin word je bevraagd over de 4 gelezen boeken, 3 gedichten en 3 korte verhalen en een 

tekst (casus) die je ter plaatse krijgt en die je 20 minuten voordat je examen begint, 

voorbereidt. Je begint het mondeling met een door jou voorbereide opening 

talk/posterpresentatie over een onderwerp waar je gemakkelijk over kunt praten.  

Je mondeling examen levert 2 cijfers op: je spreekvaardigheid (wordt beoordeeld alleen 

tijdens je opening talk en je casus) en literatuur (word je beoordeeld op je kennis van zaken 

van de gelezen werken en niet meer op je spreekvaardigheid).  
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Hoe zal het mondeling examen (totaal 45 minuten) verlopen?:  
  

A Voorbereiding tekst (casus) (20 minuten)  
  

20 minuten voor het examen meld je je in de voorbereidingsruimte waar je een tekst 

(casus) krijgt die je gaat voorbereiden.  

Gebruik woordenboek is toegestaan.  

Je bereidt jezelf voor op vragen, bijvoorbeeld:  

What is the text about?  

Give a summary of the text.  

Give a synonym of the difficult words or give a description.  

Na 20 minuten ga je naar de ruimte waar je examen wordt afgenomen.  
  

B Het mondeling examen (25 minuten)  
  

1. Je begint je mondeling examen met je opening talk (De kandidaat begint het examen 

met een thuis voorbereide posterpresentatie van ongeveer 5 minuten. Het onderwerp 

van de presentatie moet een relatie hebben met de Engels-sprekende wereld, 

bijvoorbeeld: beroemde Engelse zeehelden, Nelson, Cook, of Amerikaanse Indianen, 

de Maori’ s uit Nieuw Zeeland, Ghandi uit India, etc. Aan de hand van de gemaakte 

poster, waarop alleen afbeeldingen en zo’n 10 trefwoorden mogen staan, presenteert 

de kandidaat zijn onderwerp. Hierna kan de examinator enkele vragen stellen over het 

onderwerp. ). De diepgang van jouw onderwerp komt overeen met het niveau waarop 

je het examen aflegt. Op de poster (A3 formaat of groter) staan een titel, illustraties 

en maximaal 10 steekwoorden. (5 minuten)  

2. Dan beantwoord je een aantal vragen over de voorbereide tekst. (Kennis van land en 

volk komt hierbij aan de orde.) Hier vind je een voorbeeld van zo’n casus: 

https://duo.nl/images/engels-m-havopdf.pdf  (8 minuten)  

3. Vervolgens krijg je vragen over de gelezen boeken (vragen kunnen betreffen: de 

schrijver, kenmerken van het tijdperk waarin een boek is geschreven, inhoud van het 

boek, thema enzovoorts.), gedichten en korte verhalen zoals die te vinden zijn in je 

leesdossier (voor de eisen waar het leesdossier aan moet voldoen, check:  

https://duo.nl/images/engelse-taal-en-literatuur-havo-2021-vakinformatie.pdf ). Je 

kunt een gesprek voeren over jouw leeservaringen aan de hand van literaire werken 

geschreven in de doeltaal. Je kunt uitleggen wat jouw ideeën zijn over een werk en je 

mening geven. Je kunt vertellen over de auteur, het genre, de inhoud, de personages, 

de plaats en tijd van handeling, het thema, de titel. Bij gedichten kun je vertellen over 

inhoud, rijm , metrum, en beeldspraak. (12 minuten)  

4. Mocht er nog tijd over zijn, kun je vragen over de actualiteit verwachten of wellicht 

vragen over je toekomstplannen enzovoorts.  
  

Voorbereiding:  
  

• Kies een onderwerp voor je opening talk waarmee je je mondeling examen kunt 

beginnen en leg dat aan je docent voor.  

• Focus in de weken voor je examen op actuele gebeurtenissen   

• Lees over de onderwerpen op internet; http://news.bbc.co.uk/   

• Luister en kijk regelmatig naar Engelstalige zenders en programma’s  
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