
Examenvoorbereiding 2022 maatschappijleer gemeenschappelijke deel vmbo TL 
 
Het examen maatschappijleer bestaat uit twee onderdelen, namelijk:  
1. college examen (zitting van 90 minuten)   telt 50% mee 

2. mondeling commissie-examen (25 minuten) telt 50% mee 
 
College examen 
datum: 20 mei 2022 
tijdstip:  9:00u tot 10:30u 
locatie: havo gebouw, lokaal 18 of 19 
 
mondeling commissie-examen  
datum: zaterdag 16, maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 juli 
tijdstip: nog onbekend  
locatie: havo gebouw, lokaal nog onbekend.  
 
alle examens  
meenemen:  

• kaartje met naam, niveau, examennummer, ED-nummer  

• identiteitsbewijs  

• casus 
 
1. college examen  
Het centraal schriftelijk heeft betrekking op de volgende domeinen:  

• basisvaardigheden maatschappijleer 

• leervaardigheden in het vak maatschappijleer 

• cultuur en socialisatie 

• sociale verschillen 

• macht en zeggenschap 

• beeldvorming en stereotypering 
 

2. mondeling commissie-examen 
Het centraal commissie examen heeft betrekking op de volgende domeinen:  

• basisvaardigheden maatschappijleer 

• leervaardigheden in het vak maatschappijleer 

• cultuur en socialisatie 

• sociale verschillen 

• macht en zeggenschap 

• beeldvorming en stereotypering 

• casussen 
 

1. college examen 

• Ruim voordat de examenperiode begint, kun je oefenen met oude examens. Deze zijn te 
vinden via www.duo.nl 

• Wanneer je een memorystick meeneemt, kan de docent een aantal relevante PowerPoints op 
de stick zetten.  

 
      2. mondeling commissie-examen  

• Het mondeling commissie-examen duurt 25 minuten en heeft betrekking op alle domeinen, je 
krijgt 2 onderwerpen die besproken gaan worden. En daarnaast 2 casussen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoe zal het examen verlopen?  

• Tijdens je examen wordt je bevraagd over 2 onderwerpen. De vragen worden mondeling 
gesteld en ondersteund met begrippen, plaatjes en artikelen. 

• Je krijgt 2 casussen. 1 casus mag je zelf kiezen, de ander wordt bepaald door de examinator.  
 
Hoe kun jij je voorbereiden?  

• Leren boek  

• Leren begrippen + samenvatting 

• Bijhouden actualiteiten van 2 jaar 

• Tussen het college  en mondeling examen kun je met de docent oefenen over de examenstof.  

• Alle informatie vind je op: https://duo.nl/images/maatschappijleer-gemeenschappelijk-deel-
vmbo-tl-gl-2022.pdf 

 

 

Eindcijfer  
Het eindcijfer wordt als volgt berekend:  
 

• College examen 50% 

• 2 onderwerpen mondeling bespreken 25% 

• Casussen mondeling bespreken 25% 
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