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 Examenvoorbereiding 2021 Nederlands (vmbo-t)  
 
Het Nederlands examen bestaat uit twee onderdelen, namelijk:  
 
1. centraal schriftelijk examen  
 
2. mondeling college-examen  
 
 
Centraal schriftelijk examen  
datum: vrijdag 17mei  
tijdstip: 13.30-16.00 uur (met verlenging)  
 
Mondeling college-examen  
datum: nog onbekend  
tijdstip: nog onbekend  
meenemen:  
● literatuurlijst  
 
Alle examens  
meenemen:  
● identiteitsbewijs  
● pennen, blauw/zwart  
● tekenpotlood  
● kleurpotlood, blauw/rood  
● vlakgom  
● woordenboek Nederlands (de school heeft niet genoeg  
   woordenboeken)  
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1. centraal schriftelijk examen  
Het centraal examen bestaat uit de volgende onderdelen:  

 tekst met tekstbegripsvragen  

 een samenvattingsopdracht  

 een advertentie met vragen naar beeld en opmaak  

 een schrijfopdracht  
 
Op het examen krijg je drie boekjes:  

 een examenboekje met de vragen en opdrachten;  

 een tekstboekje met alle teksten;  

 een uitwerkbijlage waarin je de antwoorden noteert.  
 
Begin met op het voorblad van de uitwerkbijlage je naam en 
examennummer in te vullen. Bekijk dan hoe je je antwoorden moet 
invullen:  

 Het juiste antwoord van een meerkeuzevraag moet je omcirkelen.  

 Antwoorden van open vragen en de schrijfopdracht noteer je op 
(stippel) lijntjes.  
 
Hoe kun jij je voorbereiden op het centraal schriftelijk examen?  
De vragen en opdrachten bij de tekst zullen betrekking hebben op de 
inhoud van de tekst, dat kun je niet voorbereiden. De onderwerpen van 
een aantal vragen en opdrachten kun je wel voorbereiden. Van de 
docent heb je een overzicht van de theorie van Nieuw Nederlands 
gekregen, neem deze theorie goed door.  
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2. mondeling college-examen  
Het mondeling commissie-examen duurt 25 minuten en heeft betrekking 
op basisvaardigheden, mondelinge taalvaardigheid en literatuur.  
Hoe zal het examen verlopen?  
► 20 minuten voor het examen krijg je een casus om te bestuderen.  
► Tijdens het examen heb je een gesprek met de examinatoren naar 
aanleiding van de casus.  
Je moet bijvoorbeeld kunnen aangeven:  

 Wat het doel is van de tekst;  

 Wat het onderwerp is en wat de hoofdgedachte;  

 Waar de tekst over gaat;  

 Wat jouw mening is over het onderwerp.  
 
► Je bespreekt de boeken op de literatuurlijst.  
De examinatoren kunnen vragen stellen over:  

 de inhoud  

 de personages  

 jouw mening over het boek  

 de tijd  

 de ruimte  

 de opbouw  

 de structuur  

 de thematiek  
 
Hoe kun jij je voorbereiden?  
In de weken tussen het mondeling en het schriftelijk examen oefen je 
met de docent.  
♦ Je bespreekt een of meer oefencasussen met andere leerlingen en  
   met de docent.  
♦ Gebruik bij de casus, indien nodig, het woordenboek om de betekenis 
van woorden op te zoeken.  
♦ Je neemt de verslagen van de gelezen boeken door.  
♦ Je bereidt de vragen voor die de examinator kan stellen over de  

    literatuurlijst en oefent dit samen met andere leerlingen en de docent. 


