
Leerstof centrale examens KBL 
 

Biologie: 
Voor het centraal eindexamen biologie moet je de volgende onderdelen leren: 

• Boek leerjaar 3: hoofdstuk 1, 3, 4 en 5 
• Boek leerjaar 4: hoofdstuk 7, 8, 9, 10, 11. 

 
Nederlands: 
Voor het centraal examen Nederlands moet je de  besproken theorie leren over: 

• Schrijfvaardigheid 
• Lezen 
• Een samenvatting maken 
• de woordenlijst 
• Alle theorie is uitgedeeld en besproken in de klas en staan ook in de classroom.  

 

Economie:  
Voor het centraal eindexamen economie moet je de volgende onderdelen leren: 

• Hoofdstuk 1 t/m 7  van het economieboek Pincode 
• Handig om erbij te leren is het oefenboek rekenen hoofdstuk 1 t/m 6. Hierin staan alle 

berekeningen uit het economieboek op een rijtje met daarbij een uitgebreide uitleg. 
• Extra tip: maak bij het leren ook gebruik van het lesmateriaal in Classroom. Hierin 

staan onder andere de uitwerkingen van de opdrachten uit het economieboek, het 
rekenboek en extra instructievideo's.  

 

Engels:  
Voor het centraal eindexamen Engels moet je de volgende onderdelen leren: 

• het boekje 'examentraining'. 
• Ook van ieder hoofdstuk van de methode 'All right' de woorden examentraining van 

les 5 van boek leerjaar klas 3 en 4. 
• Alle benodigde documenten (boekje, examentraining en woordenlijsten) zijn 

uitgedeeld aan de leerlingen en staan op 'Classroom'. 

 

Maatschappijkunde:  
Voor het centraal eindexamen maatschappijkunde moet je de volgende onderdelen leren: 

• Boek criminaliteit hoofdstuk 1 t/m 9 
• Boek politiek hoofdstuk 1 t/m 10 
• Alle Powerpoints staan op de classroom 
• Gebruik je gemaakte samenvattingen tijdens het leren 

 

Wiskunde:  
Voor het centraal eindexamen wiskunde moet je de volgende onderdelen leren: 

• Boek deel 2 H5 t/m H8 Getal en Ruimte 
• H5: leren theorie blz 22 t/m 39, oefenen examenopgaven blz 40 t/m 43 
• H6: leren theorie blz 61 t/m 81, oefenen examenopgaven blz 82 t/m 85 
• H7: leren theorie blz 106 t/m 137, oefenen examenopgaven blz 138 t/m 141 
• H8: leren theorie blz 152 t/m 167, oefenen examenopgaven blz 168 t/m 171 
• Oefenen examenopgaven blz 174 t/m 207 
• Oefenen examenopgaven via examenblad.nl (uitwerkbijlage en antwoorden staan 

erbij). 
• Oefenen digitaal examen via:  oefenen.facet.onl 

https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_2


Duits:  
Voor het centraal eindexamen Duits moet je de volgende onderdelen leren: 
• blz. 93 de verleden tijd en het voltooid deelwoord van de sterke werkwoorden; 
• blz. 96 en 97 bezittelijk voornaamwoord en voorzetsels; 
• blz. 103 de vragend voornaamwoorden; 
• blz. 107 de voegwoorden; 
• blz. 114 gebruik van het woordenboek; 
• blz. 115 examenvragen; 
• blz. 116 en 117 de signaalwoorden; 
• de stencils (staan ook op Classroom) examenvragen en tip + de bijbehorende 

woordenlijst; 
• de stencils (staan ook op Classroom) examenvragen trainen (daar staan de 

leesstrategieën). 
• Klik op de link en ga naar het onderdeel Duits. Neem de instructiefilmpjes door en 

train met de oude examens. https://www.lerenvoorhetexamen.nl/vmbo-gl-en-
tl/#1612988251526-d67302ab-692e 
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