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Algemene informatie
Het staatsexamen is een alternatieve route voor het behalen van een diploma of
certificaat. Examenkandidaten die examenvakken op VMBO BB/KB kunnen geen
volledig diploma behalen. De deelcertificaten die behaald zijn krijgt de kandidaat ná
het laatst afgelegde mondelinge examen uitgereikt.
Het staatsexamen bestaat uit 2 onderdelen: het centraal examen en het collegeexamen. Het centraal examen is een schriftelijk examen. Het is hetzelfde als het
centraal examen op reguliere scholen, en wordt op hetzelfde moment afgenomen: in
mei en juni. Het college-examen vervangt de schoolexamens in het reguliere
onderwijs. Het college-examen is meestal een mondeling examen, soms aangevuld
met een schriftelijk deel. Het rooster voor de mondelinge examens is eind juni klaar,
de examens worden in juli afgenomen.
Locatie
Het staatsexamen zal plaats vinden op OdyZee College te Goes.
Aanmelden
Voor 1 december moet de staatsexamen coördinator de kandidaten aanmelden.
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Examen Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)
Het college-examen bestaat uit een mondeling examen in de maand juli.
Het examen duurt 25 minuten.
Tijdens het college-examen komen de volgende onderdelen aan de orde:
a. een zelfstandig bestudeerd onderwerp, het werkstuk
b. algemene kennis burgerschap/maatschappijleer
Het werkstuk

De kandidaat dient een praktische opdracht te maken over één van de
onderstaand(e) maatschappelijke onderwerpen.
- Turkije en de EU,
- veiligheid op straat,
- fileproblematiek,
- opvang nieuwe asielzoekers,
- zwarte pieten discussie,
- heeft stemmen zin?,
- moeten mobieltjes verboden worden op school?,
- adoptie,
- handicap en de maatschappij,
- uitzettingsbeleid asielzoekers,
- Peter R. de Vries,
- alternatieve straffen,
- de invloed van de massamedia op het gevoel,
- koning of president,
- de invloed van reclame op jongeren,
- vervuiling,
- gokken (internet poker),
- hangjongeren,
- schulden van jongeren (door mobiele telefoon)
- overgewicht,
- hoe betrek je jongeren bij de politiek?
- gameverslaving,
- comazuipen,
- pesten via internet.
- Er mag ook zelf een onderwerp gekozen worden, passend binnen het vak
maatschappijleer.

De kandidaat dient bij het gekozen onderwerp drie artikelen te verzamelen. De
artikelen mogen niet ouder zijn dan twee jaar (april 2014 - eind maart 2016); aan de
kopie moet duidelijk te zien zijn dat het een kopie is van een artikel uit een krant,
tijdschrift, enz.
Van ieder artikel moet de bron vermeld worden: naam van de schrijver, de titel van
het artikel, datum van publicatie, naam van krant of blad.
Een bronvermelding van internet ziet er zo uit:
. achternaam schrijver, voorletter(s) of voornaam,
. titel van het artikel of de internetpagina,
. naam van de website cursief,
. de datum waarop het artikel voor het laatst werd bijgewerkt,
. tussen haakjes de vermelding “internet”, gevolgd door een komma en het volledige
Webadres. Laat het voorvoegsel http:// weg.
Voorbeeld:
Valkenhoff, Aunouschka, Walvis spreekt als mens, National Geographic, datum:
27-04-13, www.nationalgeographic.nl/magazine/actueel/walvis-spreekt-als-mens.
Van ieder artikel geeft de kandidaat met ongeveer 100 woorden aan waar het artikel
over gaat. De kandidaat schrijft over het onderwerp een eigen mening en gebruikt
daarbij de drie artikelen; de eigen mening dient 100 woorden groot te zijn.
De inhoud van de artikelen en de eigen mening moeten worden getypt in het formaat
A4met standaard regelafstand en met lettergrootte 11.
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Indeling van een maatschappijleerwerkstuk gemeenschappelijk deel

Indeling

Voorblad

Uitleg:

Maak een mooi voorblad met:
De titel van je werkstuk.
Je naam.
Examennummer en ED nummer
Datum.

Inhoudsopgave
Inleiding
Titel hoofdstuk 1
Titel hoofdstuk 2 etc.
Conclusie
Bronvermelding

Inleiding

Hoofdstukken

blz. 1
blz. 2
blz. 3
blz. ..
blz. ..

Voor welk vak maak je dit werkstuk?
(maatschappijleer)
Wat is je onderwerp/thema?
Waarom juist dit onderwerp?
Welke hoofdstukken staan in het werkstuk

Elk hoofdstuk:
Heeft een eigen titel of kopje.
Gaat over een ander artikel
Begint op een nieuwe pagina.
Denk aan de alinea’s!

Conclusie

Wat heb je geleerd?
Geef je mening over het onderwerp.
Hoe vond je het om dit werkstuk te maken?

Bronvermelding

Welk materiaal heb je gebruikt?
Geef titel + schrijver aan van boek en/of artikel.
Welke Internetsite(s)?
Nog andere bronnen?

Tijdens het college-examen geeft de kandidaat een korte presentatie met behulp van
een poster over het gekozen onderwerp.
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Tijdens de presentatie moet aan de orde komen:
- het gekozen onderwerp
- de inhoud van de artikelen
- de eigen mening over het onderwerp
- daarna zullen de examinatoren vragen stellen over het onderwerp.

Examen Nederlands
Schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bestaat uit één zitting van 120 minuten
a: Leesvaardigheid
Het uitvoeren van een leesopdracht.
b: Schrijfvaardigheid
Het uitvoeren van een schrijfopdracht op basis van documentatie.
Bij het onderdeel leesvaardigheid worden een tekstboekje en een opgavenboekje
verstrekt.
Het centraal examen wordt afgenomen volgens het referentieniveau 2F
Mondeling examen

Het mondeling examen vindt plaats in de maand juli.
Direct vóór het mondeling examen krijgt de kandidaat 20 minuten de tijd om zich voor
te bereiden aan de hand van een door de examinator aangeleverde tekst. De
kandidaat krijgt dan 2 onderwerpen voorgelegd waaruit hij er één moet kiezen. Dit
betreft onderwerpen uit een actuele zaak of over praktische zaken uit het dagelijks
leven of een beroep.
Tijdens de voorbereiding van het mondeling examen mag gebruik gemaakt worden
van een Nederlands woordenboek.
Bij het mondeling examen van 25 minuten wordt aandacht besteed aan:
1. Basisvaardigheden, leervaardigheden, lezen en oriëntatie op leren en werken.
2. Spreekvaardigheid
3. Kennis van bestudeerde werken:
Verslag uitbrengen van en reageren op bestudeerde en bekeken fictiewerken (je
boekverslagen)
Nederlandse literatuurlijst (boekverslagen)

De kandidaat dient ten minste 6 boeken van oorspronkelijk Nederlandse literatuur te
lezen.
Een van de gekozen werken mag vervangen worden door een verfilming van of een
toneelstuk gemaakt op basis van een Nederlands literair (jeugd)boek.
4

1. Van de 6 gekozen boeken mogen maximaal 4 boeken jeugdliteratuur zijn de lijst
dient minimaal 2 boeken adolescenten-/volwassenenliteratuur te bevatten (zie
bijlage).
Let wel: de boeken op deze lijst worden aanbevolen en zijn dus niet verplicht.
Altijd geldt de regel dat wanneer de door de kandidaat aangeleverde boekenlijst niet
aan de eisen die in de vakinformatie gesteld zijn voldoet, de kandidaat aan het
examenonderdeel “Kennis van bestudeerde Werken” begint met het cijfer 1.
Na dit startcijfer verloopt het examen verder op de gebruikelijke wijze.
2. Ook mag 1 boek vervangen worden door 3 gedichten. De gedichten mogen uit één
dichtbundel komen, maar het mogen ook gedichten zijn van verschillende dichters.
Als de kandidaat gedichten op zijn lijst heeft wordt hij verondersteld de gebruikte
rijmsoorten, rijmschema’s, gedichtsoorten, voor zover ze betrekking hebben op het
gelezene, te beheersen.
3. Boeken mogen niet worden vervangen door niet-fictionele artikelen. De werken
moeten worden gespreid over verschillende auteurs: 2 werken per auteur mag maar
is slechts 1 maal toegestaan.
4. Over de bestudeerde werken kunnen vragen gesteld worden over genre, thema,
plaats, ruimte, tijd, perspectief, onderwerp, opbouw, verhaallijn, personen, inhoud
en eigen mening.

Examen Engels
Schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bestaat uit één zitting van 120 minuten
Leesvaardigheid
Het uitvoeren van een leesopdracht.
Bij het onderdeel leesvaardigheid worden een tekstboekje en een opgavenboekje
verstrekt.
Er mag gebruik gemaakt worden van een woordenboek Nederlands – Engels, Engels
-Nederlands
Mondeling examen

Het mondeling examen vindt plaats in de maand juli.
Direct vóór het mondeling examen krijgt de kandidaat 20 minuten de tijd om zich
voor te bereiden aan de hand van door de examinator aangeleverde teksten. De
teksten betreffen onderwerpen uit een actuele zaak of over praktische zaken uit het
dagelijks leven of een beroep. Over de voorbereide teksten wordt met de kandidaat
een gesprek in de Engelse taal gevoerd.
Tijdens de voorbereiding van het mondeling examen mag gebruik gemaakt worden
van een woordenboek Nederlands – Engels, Engels – Nederlands
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Het mondeling examen duurt 25 minuten. Voor Luistervaardigheid wordt van de
kandidaat verwacht dat hij gestelde vragen begrijpt, daar op kan reageren en kan
deelnemen aan een gesprek.

Bijlage Nederlands Literatuurlijst
VMBO – kb: maximaal 4 boeken jeugdliteratuur en minimaal 2 boeken adolescenten/
volwassenen literatuur)
Lijst A: jeugdliteratuur
L. van Asseldonk
E. Beerten
E. v.d. Bogaart
K. Boudou
N. Boumaâza
D. Bracke
C. Cazemier
F. Deen
T. Dragt
B. van Ede
V. Farkas
P. Feller
E. de Groen
E. Hartman
T. Hoogstraten

S. de Jong
A. Kranendonk
A. Mijnders
M. Mostert
M. Mous
S. Oosterveen
V. Post
D. van Ranst
R. Schoenmans
C. Slee
J. Terlouw
E. v.d. Vendel
D. Visser
S. Vogel
H. Vreeswijk
A. de Vries
M. Wallis de Vries

Zoeken naar de waarheid
Allemaal willen we de hemel
De gele scooter
Krassen
Pizzamaffia
Cyberlief
Henna op je huid
Als olifanten vechten
Te snel
Familiegeheim
Glazen hart
De brief voor de koning
De mensenkenner
Dik in mijn hoofd
Chatgevaar
Waar is Hamid
Tuig
Oorlog zonder vrienden
Blind date
Hot spot
Loverboy
Bitterzoet
Alles is weg
Kleur bekennen
Echte mannen eten geen kaas
Boy 7
Nee!
Hoofdbrekens
Bad boys for life
Dun
Fataal
Lover of loser, your choise
Koning van Katoren
Oorlogswinter
De dagen van de bluegrassliefde
Patchouli
Het levenswerk van een talentloos meisje
Chatroom (en andere titels)
Blauwe plekken
Vals
Waanzin
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Lijst B: adolescenten en volwassenen literatuur
K. Abdolah
C. Accord
R. Anker
R. Appel

D. van Assenede
N. el Bezaz
A. van Dis
M. Bloem
K. Boudou
B. Buch
R. Dorrestein
L. Dijkzeul
A. Frank
C. Friedman
R. Giphart
K. Glastra van Loon
H. Haasse
M. 't Hart
M. Hoefnagel
H. Koch
Kluun
H. Koch
T. Krabbé
Y. Kroonenberg
T. de Loo
V. v.d. Meer
M. Minco
S. Noort
J. Oberski
C. Rippen
T. Ross
L. van Rijn
C. Slee
S. v.d. Stap
C. den Tex
M. Uphof
E. Verhoef
S. v.d. Vlugt
De Waal/Baantjer
J. Wolkers
A. v.d. Zijl

De reis van de lege flessen
De koningin van Paramaribo
Hajar en Daan
Loverboy
Zinloos geweld
Hittegolf *
Floris en Fleur *
De weg naar het noorden
Nathan Sid
Geen gewoon Indisch meisje
Het schnitzelparadijs
De kleine blonde dood
Zonder genade *
De geur van regen *
Het achterhuis
Tralievader
Twee koffers vol
Phileine zegt sorry
De passievrucht
Oeroeg
De kroongetuige
Doe normaal (en andere titels) *
Zomerhuis met zwembad
Red ons, Maria Montanelli
Komt een vrouw bij de dokter
Een zomerhuis met zwembad *
Het diner *
Het gouden ei
Een tafel vol vlinders
De familie blues *
Het rookoffer
De tweeling
Eilandgasten
Het bittere kruid
Terug naar de kust
Kinderjaren
De lifter *
De beste *
De schuilkelder *
Last minute *
Fatale liefde *
Meisje met negen pruiken
Verdwijning *
Gemis
Alles te verliezen
Op klaarlichte dag (en andere titels)
Een schot in de roos *
Zomerhitte
Turks fruit
Sonny boy
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Bijlage Voorbeeld van een sjabloon van een brief Nederlands

voornaam of initiaal voornaam achternaam
straat huisnummer
postcode plaats afzender
plaats, datum
voornaam of initiaal voornaam achternaam
straat huisnummer
postcode plaats geadresseerde

aanhef
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Slotformule
ondertekening naam
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