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Eindexamens 2018
Was het moeilijk? Of viel het
mee? Wij volgen de examens in
de regio.
Vandaag: Markland College
Zevenbergen

De klus is
geklaard, eindelijk
vrij!
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TOM VAN BEURDEN
Zevenbergen
Veel middelbare scholieren in Nederland hebben deze warme vrijdag hun laatste
eindexamens. Vandaag is het eindexamen van het keuzevak maatschappijwetenschappen
aan de beurt. Op het Markland College in Zevenbergen nemen 27 leerlingen deel aan het
vak.
Voor de meeste leerlingen is het hun laatste eindexamen. De leerlingen hebben drie uur de
tijd voor het examen. Nomdo de Heer (16) is als eerste, na ruim twee uur zwoegen, klaar. ,,Ik
vond het examen goed te doen, het kwam overeen met de oefenexamens die ik gemaakt
heb. Ik verwacht dan ook wel dat ik een voldoende heb." Hij is blij dat zijn examens erop
zitten. ,,Een extra lange vakantie is wel lekker na zulke drukke weken."
Ook Marc den Hollander (17) is al snel klaar met zijn eindexamen. ,,Ik vond de vraagstelling
echt pittig vandaag maar verder kwam het examen goed overeen met oefenexamens die we
gemaakt hebben." Hij heeft veel moeten doen voor maatschappijwetenschappen geeft hij
toe. ,,Daarom was ik blij dat het gelukkig goed ging. Ik ben ook erg blij dat het er nu eindelijk
op zit." Het wordt spannend voor Marc: slaagt hij wel of niet. ,,Het hangt er bij sommige
vakken inderdaad om, maar ik ga ervan uit dat ik slaag."
De 16-jarige Kaylee Staffers heeft iets meer tijd nodig voor haar examen, ze is net voor het
einde klaar. ,,Ik vond het best makkelijk", vertelt ze. ,,Ik ben ook wel redelijk goed in dit vak,
ik sta nu een 9. Ik vond het dan ook fijn dat dit mijn laatste examen was, het gaf me een
beetje zekerheid." Ze is blij dat de examens er voor haar op zitten. ,,Ik vond de
examenperiode echt heftig. Het was erg stressvol want je moet superveel kunnen. Ik heb er
vertrouwen in dat ik ga slagen maar ik ben nu vooral heel erg blij dat het erop zit. Het is
genoeg geweest."
Leo van der Wulp, afdelingsleider van de havo, vond het examen maatschappijwetenschap
goed te doen. ,,Het was een examen waar heel veel actualiteit in zat, van social media tot
aan het donorplan, het kwam allemaal voorbij." Van der Wulp verwacht dat de onderwerpen

de leerlingen goed lagen. ,,Als je als leerling het nieuws volgt, waar ik wel vanuit ga als je dit
vak gekozen hebt, dan zijn het denk ik onderwerpen die leerlingen erg moeten aanspreken."
Daarnaast was het examen ook wat betreft tijd goed te doen. ,,Bijna al onze leerlingen waren
ruim op tijd klaar."
Voor de leerlingen begint nu het lange wachten, op 13 juni krijgen zij de uitslag. Voor de
leraren breekt juist een drukke periode aan. ,,De docenten hebben nu ongeveer een week
voor het nakijken, daarna gaat het naar een tweede corrector en wordt er overlegd", aldus
Van der Wulp. ,,Als laatste wordt alles ingevoerd en dan is het wachten op de normering."
Die komt dus pas op 13 juni. Dezelfde dag krijgen de leerlingen te horen of ze geslaagd zijn,
een herexamen moeten maken of gezakt zijn.

Examens maandag
Kunst (algemeen) vwo
Biologie havo
Handvaardigheid vwo
Textiele vormgeving vwo
Tekenen vwo

