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Introductie 

Allereerst heten we jou welkom in de examenklas. Dit is het jaar om vele uitdagingen aan te gaan. 
Aan het begin van dit schooljaar stel jij doelen vast die je hopelijk zult behalen in samenwerking met 
je ouders en docenten. 

Deze syllabus bevat informatie over alle SE’s (Schriftelijk Examens) en het CSE (Centraal Schriftelijk 
Examen) voor het vak Nederlands. We hebben deze syllabus ontworpen om je een duidelijk beeld te 
geven over wat jou te wachten staat voor ons vak gedurende dit schooljaar.  

We wensen jullie allemaal een succesvol en leerzaam schooljaar! 

Programma 

Het cijfer voor het vak Nederlands wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde SE’s en het 
Gemiddelde van het CSE. 

Hieronder tref je informatie over de SE’s  en het CSE. 

SE-1: SE- Kijk- en luistervaardigheid (  1 november 2019   Tijd: 9.00u – 10.00u) 

6 verschillende fragmenten met bijbehorende vragen die je moet beantwoorden.  

Gedurende het eerste trimester zullen we dit onderdeel regelmatig oefenen. De eerste SE-training die 
wordt gehouden, wordt door de docent nagekeken. Een maand later wordt weer een SE-training 
gehouden die weer door de docent wordt nagekeken. Zo krijg je een beeld hoe ver je bent met de 
voorbereidingen voor het eerste SE en of je serieus aan het oefenen bent. 

SE-2:  SE- Schrijfvaardigheid ( 29 januari 2019  Tijd: 8.00 - 10.00 uur)  

Het SE-schrijfvaardigheid bestaat uit twee delen: taalverzorging en samenvatten. Bij het onderdeel 
taalverzorging krijgt de kandidaat ongeveer 75 spellings- en/of formuleringsitems te maken. 

Daarnaast krijg je bij het onderdeel samenvatten een artikel van ongeveer 800-1000 woorden. Hiervan 
wordt door middel van een voorgestructureerde opdracht een globale samenvatting gemaakt.  

Gedurende de hele periode gaan we oefenen. Alle spellingsregels worden herhaald en je zult vele SE-
trainingen krijgen. Ook bij dit SE worden enkele SE-trainingen nagekeken door de docent.  

  



SE-3: SE- Spreekvaardigheid “mondelinge beurten” (maart 2018) 

Het SE-3 bestaat uit twee delen: schriftelijke toets en een mondelinge beurt. 
 
Schriftelijke toets (45 min) 
Voor het schriftelijk gedeelte van Nederlands SE-3 moet je 2 boeken lezen.  

• Derk Visser     : Patatje oorlog  
• Irmgard M. Frans    : En ik droomde.... 

Voor wat betreft de schriftelijke toets kun je je voorbereiden door aandacht te besteden aan de 
volgende onderdelen van de bovengenoemde boeken. 

1. Titel  
2. Schrijver 
3. Genre 
4. Thema 
5. Personages 

6. Plaats(en) 
7. Tijd 
8. Probleemomschrijving 
9. Eigen mening 

 
Mondeling gedeelte (10 á 15 min) 
Voor het mondelinge gedeelte van SE-3 Nederlands moet je 1 film uit de onderstaande lijst kiezen en 
bekijken. Je moet in staat zijn om een gesprek te kunnen voeren over de gekozen film.  
 
Je mag kiezen uit de volgende films: 

1.  Afblijven 
2. Radeloos 
3. Razend 
4. Timboektoe 
5. Lover of loser 
 

Naast het bekijken van de film moet je een spontaan gesprek kunnen voeren over een onbekend 
onderwerp, dat je op de dag van jouw mondeling te weten komt. 
 
Bijvoorbeeld:  
- Jij moet 1 foto kiezen uit verschillende opties en hierover een spontaan gesprek met de docent 
kunnen voeren. 
- Jij moet 1 citaat kiezen uit verschillende opties en hierover een spontaan gesprek met de docent 
kunnen voeren. 
 
Het cijfer voor SE-3 wordt bepaald door: 
 
Schriftelijk toets 1x + mondelinge beurt 2x    = Cijfer SE-3 
   3 
  



Het examen 
Het examen Nederlands bestaat uit twee onderdelen; leesvaardigheid en schrijfvaardigheid. 

Al vanaf de maand februari zullen we met het oefenen van alle onderdelen van het examen beginnen. 
Het is belangrijk dat je serieus en consequent werkt. Door te doen, leer je onnuttige fouten te 
voorkomen.  

Het onderdeel Leesvaardigheid houdt in dat je vragen moet beantwoorden van de teksten die je te 
lezen krijgt. Je krijgt korte teksten en lange tekst(en). Bij dit onderdeel is belangrijk dat je alle termen 
die te maken hebben met tekstverklaring, herhaalt en veel oefent.  

Het onderdeel Schrijfvaardigheid kent vele onderdelen; formele en informele brief, affiche/poster, 
formulier, verslag/artikel, envelop, uitnodigingskaart, memo, enquête/vragenlijst en advertentie.  

Gedurende het tweede en derde trimester zullen wij examentrainingen doen nadat wij de theorie 
hebben behandeld en herhaald. Het is ontzettend belangrijk dat je actief participeert tijdens de lessen 
en je vooral durft de opdrachten te maken. Fouten maken is menselijk en door fouten te maken, leer 
je die niet meer te doen.  

Materiaal 

Om je te voorbereiden voor de SE’s en de examens krijg je gedurende het hele schooljaar mappen met 
oefenstof en theorie. Wees zorgvuldig en behandel al het ontvangen materiaal goed. Elke map heeft 
een prijs en die zul je moeten betalen als je schade verricht aan het materiaal. 

 


