
Examenvoorbereiding 2021 NaSk 1 vmbo TL 
 
Het examen NaSk 1 bestaat uit twee onderdelen, namelijk: 
 
1. Centraal schriftelijk examen (zitting van 150 minuten). 
2. Mondeling commissie examen (25 minuten). 
 
Centraal schriftelijk examen. 
Datum: donderdag 20 mei. 
Tijdstip: 13.30 tot 16.00 uur. 
Locatie:  gebouw vervolgonderwijs, lokaal nog onbekend. 
 
Mondeling commissie examen. 
Datum: nog onbekend. 
Tijdstip: nog onbekend. 
Locatie:nog onbekend. 
 
 
Alle examens. 
meenemen: 

 Kaartje met naam, niveau, examennummer, ED-nummer. 

 Identiteitsbewijs. 

 Pennen, blauw/zwart. 

 Tekenpotlood. 

 Kleurpotlood, blauw/rood. 

 Vlakgom. 

 Rekenmachine. 

 Woordenboek Nederlands. 
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1. Centraal schriftelijk examen 
Het centraal schriftelijk examen heeft betrekking op de volgende domeinen:  

 Leervaardigheden in het vak natuurkunde. 

 Stoffen en materialen. 

 Elektrische energie. 

 Verbranden en verwarmen. 

 Geluid. 

 Kracht en veiligheid. 

 Veiligheid in het verkeer. 

 Constructies. 

 Vaardigheden in samenhang. 
 
 
2. Mondeling commissie examen 
Het mondeling commissie-examen heeft betrekking op de volgende domeinen:  

 Basisvaardigheden. 

 Leervaardigheden in het vak natuurkunde. 

 Stoffen en materialen. 

 Elektrische energie. 

 Verbranden en verwarmen. 

 Licht en beeld. 

 Geluid. 

 Kracht en veiligheid. 

 Bescherming. 

 Straling en stralingsbescherming. 

 Het weer. 

 Veiligheid in het verkeer. 

 Constructies. 

 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie. 

 Vaardigheden in samenhang. 



1. Centraal schriftelijk examen 
 
Hoewel het niet zo duidelijk in het examen staat, moet je er rekening mee houden dat ze bij elke opgave 
een berekening, uitleg, verklaring, afleiding willen zien. 
 
Gebruik daarbij liefst ook gewone Nederlandse zinnen en woorden. Met de volgende opmerkingen kun je 
een berekening voor iemand anders vaak al veel duidelijker maken: 

 De formule voor …. luidt : …. 

 De waarden van …. en … en …. zijn gegeven, maar …. moet ik apart berekenen. 

 Invullen in de formule levert …. 

 Hieruit volgt dat ….. 

 Dus mijn antwoord is: …. 
 
Hoe kun jij je voorbereiden op het Centraal Examen? 

 De docent zal je een samenvatting van de leerstof geven. Neem die goed door en gebruik deze 
samenvatting en het BINAS om examens te maken. 

 Je kunt ook informatie over het examen vinden op de site van DUO: 
https://duo.nl/particulier/vakinformatie-voor-het-staatsexamen/index.jsp 

 
Belangrijker nog dan het oefenen van opgaven en het maken van samenvattingen is het maken van 
complete oefenexamens. Je vindt die op www.examenblad.nl Je kunt er zowel de opgaven als de 
werkbladen als de uitwerkingen (=correctievoorschrift) downloaden.  
 
Je kunt het beste minstens drie complete oude examens helemaal maken. 
Zonder in het boek of in het correctievoorschrift te kijken, want dat moet je tijdens het examen ook. 
Mocht je toch iets terug moeten zoeken in je boek of het correctievoorschrift besteedt hier dan extra 
aandacht aan door het nogmaals goed te leren. 
 
 
2. Mondeling commissie examen 
 

 Het mondeling commissie-examen duurt 25 minuten en heeft betrekking op alle domeinen.  
 

Hoe zal het mondeling examen verlopen? 
 

 Over alle domeinen worden vragen gesteld, waarbij de examinator kijkt of je de informatie hebt 
begrepen en verwerkt. Of je een standpunt kunt innemen of een conclusie kunt trekken. 
Daarnaast wordt er over andere onderwerpen van de examenstof worden vragen gesteld. 

 Je moet ook kennis hebben van verschillende instrumenten zoals: schuifweerstand, 
transformator, toongenerator, etc. 

 Je zult ook vaardigheden moeten laten zien zoals het tekenen van een elektrische schakeling. 
 
Hoe kun jij je voorbereiden op het mondeling commissie examen?  

 Je kunt hetzelfde leerwerk en maakwerk oefenen als voor het Centraal Examen (zie boven). 

 Als je tijd over hebt en je weet niet goed meer wat je moet doen is het maken en nakijken van 
één of twee oefenexamens nuttig om op niveau met de leerstof bezig te blijven. 

 Je kunt voor het mondeling oefenen met je medeleerlingen. 
 
 
Eindcijfer.  
Het eindcijfer wordt als volgt berekend:  
(het cijfer voor het centraal examen + het cijfer voor het commissie-examen) : 2 
 

https://duo.nl/particulier/vakinformatie-voor-het-staatsexamen/index.jsp
http://www.examenblad.nl/

