
Informatie Centraal Examen en Schriftelijk/Mondeling College-
Examen VMBO-T Engels 

2022-2023 
 
Het Engels examen bestaat uit drie onderdelen, namelijk: 
 

1. Centraal schriftelijk examen (leesvaardigheid) (op examenrooster: Engels) 
Hierover vind je informatie op pagina 2 
 

2. Schriftelijk college-examen (schrijfvaardigheid) (op examenrooster: Engels, 
schrijfvaardigheid) 
Hierover vind je informatie op pagina 2  
 

3. Mondeling college-examen (posterpresentatie, casus, literatuur)   
Hierover vind je informatie op pagina 2 en 3 

 
 
Ad 1. Centraal schriftelijk examen  (leesvaardigheid) 
Datum: donderdag 11 mei 2023   
Tijdstip: 13.30-16.00 uur   (+ 25% tijdsverlenging) 
 
Ad 2. Schriftelijk college-examen (schrijfvaardigheid) 
Datum: dinsdag 9 mei 2023   
Tijdstip: 13.30-15.00 uur  (+ 25% tijdsverlenging)  
 
Ad 3. Mondeling college-examen 
Datum:   in de week van 11 t/m 14 juli 2023  
Tijdstip:   nog onbekend 
Meenemen:   -     leesdossier (eigen kopie, voor eigen gebruik) 

- samenvattingen leesboek (eigen kopie, voor eigen gebruik) 
- poster voor presentatie (om mee te nemen naar het 

mondeling examen). 
 
Alle examens 

Meenemen:   
- identiteitsbewijs 
- pennen, blauw/zwart 
- markeerstift  
- tekenpotlood 
- kleurpotlood, blauw/rood 
- vlakgom 
- woordenboek Nederlands (de school heeft niet genoeg 

woordenboeken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
Betreft 
Het Centraal Schriftelijk bestaat uit verschillende teksten met open vragen en 
meerkeuzevragen. Aantal teksten ongeveer 11 en aantal vragen meestal tussen 40 en 50. 
 
Tijdsduur 
2 uur en 30 minuten ( + 25% tijdsverlenging op het speciaal onderwijs ) 
 
Materialen 
Gebruik van een woordenboek NE-EN / EN-NE is toegestaan. 
 
Voorbereiding: 

 
1. Oude examens maken: 

 www.cito.nl 

 https://www.examenblad.nl  
 

2. Vragen stellen aan de docenten Engels in het vmbo (Daphne en Deidre) 
 

 

2.  Het Commissie examen ( staatsexamen ) 

 
 
Bestaat uit verschillende onderdelen die worden getoetst: 
 
1. Schriftelijk examen 
2. Mondeling examen 
 
Ad 1. Schriftelijk examen 
 
Betreft 
Het schrijven van een persoonlijke of zakelijke e-mail / brief. 
 
Tijdsduur 
120 minuten (+ 25% tijdsverlenging in het speciaal onderwijs) 
 
Materialen 
Gebruik van een woordenboek NE-EN / EN-NE is toegestaan. 
 
Voorbereiding: 
 

- Schrijfopdrachten vmbo-t maken (Als je er nog geen hebt gevraagd aan je vakdocent, 
mail dan naar: deidre.van.de.wijdeven@berkenschutse.nl) 

- https://duo.nl/particulier/oefenen-voor-het-staatsexamen/index.jsp waar je oude 
schrijfexamens kunt vinden. 

 
 

http://www.cito.nl/
https://www.examenblad.nl/
mailto:deidre.van.de.wijdeven@berkenschutse.nl
https://duo.nl/particulier/oefenen-voor-het-staatsexamen/index.jsp


Ad 2. Mondeling examen 
 
Betreft 

- Presentatie over jezelf of een onderwerp naar keuze (duur circa 5 minuten) 

- Casus (tekst, 20 minuten voor het examen mag je je inlezen). 

- Literatuurdossier (3 boeken, 2 artikelen en 1 songtekst). 
 
Je begint het mondeling met een door jou voorbereide poster over een onderwerp waar je 
gemakkelijk over kunt praten. Je wordt tijdens het mondeling beoordeeld op je 
spreekvaardigheid (tijdens je opening talk en je casus) en kennis van literatuur, songtekst en 
casus. 

 
Voor meer informatie: duo.nl/staatsexamens/vakinformatie. 
 
 
Hoe zal het mondeling examen verlopen? 

 
A Voorbereiding tekst (20 minuten) 

 

- 20 minuten voor het examen meld je je in de voorbereidingsruimte. 

- Je krijgt een tekst en/of afbeelding die je gaat voorbereiden. 

- Gebruik woordenboek is toegestaan. 

- Je bereidt jezelf voor op vragen, bijvoorbeeld: 
o What is the text about? 
o Give a summary of the text. 
o Give a synonym of the difficult words or give a description. 

- Na 20 minuten ga je naar de examinatoren. 
 
B Het mondeling examen (25 minuten) 
 
1. Posterpresentatie. Je begint je mondeling examen met je poster presentatie. Je mag 

zelf je onderwerp kiezen, een voorbeeld zou kunnen zijn een hobby, je toekomstige 
studie, maar ook sport, een muzikant of een stad. Op de poster (minimaal A3 formaat) 
staat een titel, illustraties en weinig tekst (maximaal 10 steekwoorden).   
Aan de hand van je gemaakte poster presenteer je je onderwerp. Hierna kan de 
examinator je enkele vragen over je onderwerp stellen. Je mag zelf kiezen of je het fijn 
vind om te staan of te zitten tijdens je presentatie. Dit gedeelte van het mondeling duurt 5 
minuten.  
 

2. Casus. Voor je examen begint krijg je 20 minuten de tijd om je voor te bereiden aan de 
hand van een casus, dit is een tekst en/of een afbeelding die je van de examinatoren 
ontvangt. Over de casus beantwoord je een aantal vragen, hierbij komt kennis van land 
en volk aan de orde.  
Hier vind je een voorbeeld van zo’n casus: https://duo.nl/images/engels-m-tl-gl-1-
2016pdf.pdf  (10 minuten) 
 

3. Literatuur. 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.), songtekst en artikelen zoals die te vinden zijn in je leesdossier 
(voor de eisen waar het leesdossier aan moet voldoen, check: 
https://duo.nl/images/engelse-taal-vmbo-tl-gl-2020.pdf. Bij gedichten en artikelen zal je 
informatie moeten kunnen geven over de schrijver, de periode waarin het geschreven is, 
maar minder uitgebreid dan bij de boeken. Bij gedichten zal je de analyse moeten weten. 
(10 minuten) 

https://duo.nl/images/engels-m-tl-gl-1-2016pdf.pdf
https://duo.nl/images/engels-m-tl-gl-1-2016pdf.pdf
https://duo.nl/images/engelse-taal-vmbo-tl-gl-2020.pdf


HET LEESDOSSIER DAT DE TITEL VAN JE PRESENTATIE BEVAT EN DE GELEZEN 
BOEKEN + SONGTEKST MOET JE VOOR 1 APRIL 2023 IN DRIEVOUD BIJ DE DOCENT 
INLEVEREN! 
 
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 ( Discovery, 
National Geographic, BBC )  

 
Tijdsduur mondeling examen: 20 minuten (voorbereiding casus ) + 25 minuten (gesprek) 
 
Normering 
 
Op de cijferlijst van 4T komt uiteindelijk een cijfer te staan van het Centraal Examen 
(leesvaardigheid) en het Mondeling Examen (posterpresentatie, literatuur, casus en 
schriftelijk). Het gemiddelde van deze cijfers is het eindcijfer. 
 
Voorbeeld: 
 

Centraal Examen Mondelng college-examen 

Leesvaardigheid: 8,0 Schrijfvaardigheid (deelcijfer a): 7,0 

 Posterpresentatie en casus (deelcijfer b): 5,0 

 Literatuur (deelcijfer c): 7,0 

Eindcijfer A: 8,0 Eindcijfer B: 6,3 

Eindcijfer op de lijst: 7,0 (wordt afgerond) 

 
 
 

http://news.bbc.co.uk/

