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Beste examenleerling ‘maatschappijleer’,
Sommigen van jullie zijn al een keer naar Bonaire geweest voor een examen en weten hoe het
daar een beetje reilt en zeilt. Voor anderen is de Bonaire-ervaring helemaal nieuw. Daarom
gaan we ook een jaar voor het echte examenjaar, zodat je al een keertje gezien hebt hoe het
gaat voordat je in al je andere vakken examen gaat doen.
In deze folder vind je informatie over het college-examen maatschappijleer, de regels bij een
examen, wat je mee moet nemen tijdens een examen, het rooster, de afspraken bij het vliegen
en de gang van zaken op Bonaire.
We begrijpen dat het een spannend gebeuren is, je doet namelijk niet ‘gewoon’ examen op
school, maar moet ‘helemaal’ naar Bonaire. Gelukkig hebben we inmiddels al enige ervaring
opgedaan de afgelopen jaren. Zorg dat jij goed voorbereid het vliegtuig in stapt, wij zorgen voor
alle zaken om het examen heen. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat jouw examendag
een succes gaat worden.
Zorg dat je op tijd bent en je spullen bij je hebt (je ID, de poster, het werkstuk en je leerboek), als
je dan ook nog goed hebt geleerd dan mag het niet meer fout gaan. Dan sta je de volgende dag
met een certificaat maatschappijleer weer op Hato.
Mocht je naar aanleiding van deze folder en de uitleg tijdens de les nog vragen hebben dan kan
je deze altijd stellen.
Met vriendelijke groet,
ook de rest van het docententeam,
Neeltje Timmers
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Vliegen
Vrijdag 8 juli
7I 311

Aanwezig Hato:
16.00 u

Vliegen:
18.00- 18.25u

Zaterdag 9 juli:
7I 312

Vliegen:
19.30u

Aankomsttijd:
20.00u

Docenten:
Kirsten van den Bosch
Maarten Mijnssen
(*
Kirsten van den Bosch
Neeltje timmers

(* neeltje timmers zal al aanwezig zijn op Bonaire
Hierboven zie je het vluchtschema van onze trip. Hier staat ook de inchecktijd vermeld. Het is
belangrijk dat je op tijd aanwezig bent op Hato, liever te vroeg dan te laat.
Bij elke vlucht vliegen begeleidende docenten mee. De docenten staan in de incheckhal ter
hoogte van de incheckbalie van Insel Air. Dit is ook de plek waar de leerlingen en de docenten
verzamelen. Mocht je te laat zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met een van de
contactpersonen van school (nummers zijn achterin toegevoegd). De groep wacht in principe
niet op leerlingen die te laat komen.
Als alle leerlingen ingecheckt zijn gaan we als groep naar boven door de douane.
Bij aankomst op Bonaire staat er vervoer klaar om ons naar Landhuis Wanapa te brengen.
Slapen
Landhuis Wanapa is een nieuw landhuis wat ligt in een heel rustig stuk natuur. Het landhuis
bestaat uit meerdere gebouwen met kamers die goed op de wind gesitueerd zijn. Er is volop ziten studeerruimte en de plek is goed ingericht op groepen zoals de onze.
Als je de eerste keer aankomt op landhuis Wanapa krijg je, voordat je je spullen in je kamer hebt
gezet een uitleg door een van de beheerders van het landhuis. Zij vertellen hoe de kamer
gebruikt moet worden (bijvoorbeeld het op de juiste wijze open en dicht doen van de shutters,
gebruik van servies) en waar je verder op moet letten.
In de avond zijn er leerlingen die nog willen studeren, Dit kan altijd in de eigen kamer, maar ook
in de studieruimte of op het terras. In Wanapa is geen tv.
Er is een zwembad wat tot 20.00u gebruikt mag worden. Naast het zwembad staat de gazebo.
Dit is een klein overdekt gedeelte voor leerlingen. Mocht je behoefte hebben om even gezellig te
kletsen dan vragen we je dat in de Gazebo te doen. Het ligt namelijk zo dat geluidsoverlast
minimaal is naar de kamers en de studeerruimte.
Van de leerlingen wordt verwacht dat ze uiterlijk 21.30 uur naar de eigen kamer gaan en om
22.00 uur uiterlijk de lichten en de laptop uit te doen. Wij zouden het jammer vinden als we je ’s
nachts moeten controleren of aanspreken op overlast. We gaan ervan uit dat je weet dat een
goede nachtrust van essentieel belang is zo vlak voor een examen. Er zijn leerlingen die
behoefte hebben aan meer slaap, zij mogen natuurlijk naar bed gaan wanneer zij daar behoefte
toe voelen. We vragen je om rekening te houden met je (slapende) kamergenoot en andere
medeleerlingen en de nachtrust niet te verstoren.
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Examen doen
De dag van het mondeling examen
Het ontbijt staat om 8.00 uur klaar. Voor die tijd ben je reeds gedoucht en aangekleed. Je mag
van het ontbijt ook wat extra’s meenemen voor gedurende de dag. Na het ontbijt ruim je zelf je
bord en beker op. Dan maak je je klaar om naar de examenlocatie te gaan.
Niet iedereen heeft tegelijk examen, dus er zal in etappes gereden worden met de bus.
Het kan zijn dat je een tijdje moet wachten voordat je aan het examen kan beginnen, neem dus
studiemateriaal mee!
Verderop in dit boekje vind je tips om goed voor de dag te komen tijdens je mondeling examen.
De mondelinge examens vinden plaats op het Liseo Boneiriano. Er zijn tafels waar je kunt
wachten of nog wat door kunt lezen. Dit is wel gewoon buiten in de wind. Zorg dat je goed
voorbereid bent en neem je poster mee!
Terug
Na afloop van je examen kan het zijn dat je even moet wachten voordat je naar het vliegveld
gaat. Vanuit het Liseo Boneiriano gaan we met de bus weer naar Wanapa en vandaaruit naar
het vliegveld van Bonaire.
De aankomsttijd op Curaçao staat op het vluchtschema, waarschijnlijk sta je een kwartier na het
landen buiten op Hato en kan je opgehaald worden.

In gewone lokalen vinden de mondelingen
plaats
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Paklijst
Bagage
Het is toegestaan om bagage in te checken, maar het is raadzaam om daar geen gebruik van te
maken. Zorg ervoor dat je alle spullen voor die dag in een rugzak zitten en als handbagage
kunnen worden genomen. Denk bij de handbagage dat er geen vloeibare stoffen in zitten en
bijvoorbeeld ook geen etui waar een schaar en/of een passer in zit. Dit hebben jullie ook niet
nodig voor je examen.
Wat moet je allemaal meenemen en waar moet je allemaal aan denken:
-

Pen, blauw- of zwartschrijvend, en een reserve pen
Tekenpotlood
Blauw en rood kleurpotlood
Geo-driehoek
Vlakgum
Eendelig verklarend Nederlands woordenboek óf een woordenboek van het Nederlands
naar een vreemde taal (bijvoorbeeld Papiamento)
Het verslag
De poster
Examens worden in de airco afgenomen, het kan daar koud zijn dus neem een trui mee.
Paspoort en sedula
Een lunchpakket en iets voor tussendoor, je bent de hele dag onderweg. Neem geen
drinken mee want daar mag je niet mee door de douane. Je kunt bij het ontbijt een pakje
juice meenemen. Er zijn ook drankjes te koop op de examenlocatie.
Voor het examen wil je graag representatief voor de dag komen. Trek verzorgde en
bedekkende kleding aan.
Eventueel een iPod of andere muziekdrager waar je zonder anderen tot overlast te zijn
naar kunt luisteren.
Eventueel een mobiele telefoon (die je uitzet tijdens het examen!). Alle providers op
Curaçao werken op Bonaire.

informatieboekje maatschappijleer 2015- 2016
Vespucci College

6

Contactgegevens
Bonaire
Adres examenlocatie
ScholenGemeenschap Bonaire
Kaya Amsterdam
+599 7883483
Landhuis Wanapa
Kaminda Sorobon zn, Kralendijk
+599 701 0700
Telefoonnummers Vespucci
Vespucci College
St. Michielsweg 14s
+59998887227
Neeltje Timmers
Examensecretaris
+59995191933

Scholengemeenschap Bonaire
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Slagen voor je mondeling examen
Tips om succesvol door je mondeling examen te komen
Woordje vooraf
Beste leerling,
In dit stuk geven we je een steuntje in de rug bij je mondeling examen. Je vindt er tips voor de
voorbereiding, maar vooral het afleggen van het examen zelf. Hoe je je tijdens het examen moet
opstellen, hoe je vragen moet beantwoorden en andere dingen die je wel of juist niet moet doen.
Eerst vind je enkele algemene aanwijzingen, en in paragraaf 2 een puntsgewijze opsomming
van tips.
1.

Algemene aanwijzingen

a. Hoe moet ik me voorbereiden op het mondeling examen?
Het is vaak lastig om te bepalen wanneer je echt klaar bent voor je mondeling. Er is veel stof om
te bestuderen en je kunt nu eenmaal niet alles in detail weten.
Probeer je niet te laten ontmoedigen door de enorme hoeveelheid stof die je moet bestuderen.
En als je denkt, oei, oei, oei, moet ik dat echt allemaal weten?, dan is het antwoord: nee. Je
hoeft echt niet alles feilloos te weten om voldoende te presteren.
b. Mag ik zeggen dat ik iets niet weet?
Je mag best een keer aangeven dat je iets niet weet of minder thuis bent in een onderwerp. Een
goede examinator zal dat, mits het niet te vaak voorkomt natuurlijk, accepteren en een ander
onderwerp aansnijden. Probeer het gesprek anders zelf naar een ander onderwerp te sturen.
Dat kun je bijvoorbeeld doen door in een antwoord terloops dat andere onderwerp te noemen, of
het zelfs uitdrukkelijk aan te snijden (of het er bij de haren bij te slepen). Je mag tijdens het
mondeling best zelf initiatief tonen.
2.

Praktische tips

Niet iedereen heeft dezelfde leerstijl, maar de volgende tips geven je een steuntje in de rug bij
A. je voorbereiding en B. het mondeling zelf:
A. De voorbereiding
1. Maak een studieschema waarin je naast tijd voor het bestuderen van de stof ook ruimte laat
om de stof te laten bezinken/erover na te denken en te oefenen met medeleerlingen. Dit helpt je
om ‘boven de stof’ te staan en niet te verzanden in een moeras van irrelevante details.
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2. Maak afspraken met medeleerlingen om over het vak te discussiëren. Op die
manier leer je de theorie toe te passen en, heel belangrijk, zelf onder woorden te brengen wat je
nu precies geleerd hebt.
3. Vraag of je een proefmondeling mag doen bij een docent. Door een paar keer een echt
examen na te bootsen, ontdek je je zwakke plekken en krijg je een goede mentale training voor
je eigen mondeling.
4. Probeer de dag van tevoren iets anders te doen. Laat even de boel de boel. Je zult zien dat je
dan uitgerust en minder gespannen op het examen komt. Ben je niet in staat om de dag voor
het examen ‘ns lekker te ontspannen, maak je daar dan geen zorgen over. Ga je niet geforceerd
proberen te ontspannen, want dan bereik je juist het tegendeel. En ter geruststelling: ook al doe
je ’s nachts geen oog dicht, de geheime reserves in je lijf zorgen ervoor dat je toch springlevend
op het examen verschijnt (daarna ben je wel een week gesloopt, maar dat is van later zorg).
B. Het mondeling zelf
1. Wees overtuigd van jezelf. Zelfs de meest verschrikkelijke examinator kan je niet laten zakken
als je inhoudelijk goede antwoorden geeft.
2. Ga echter niet met teveel bravoure het gesprek in, zo van kom maar op, mij maak je niks.
Neem gewoon een afwachtende houding aan, laat het initiatief bij de examinatoren. Je kunt in
het begin beter te timide dan te arrogant overkomen. Later in het gesprek mag je wel los komen,
graag zelfs, maar je opening moet rustig zijn.
3. Heb een actieve houding tijdens het examen: zit rechtop en praat duidelijk.
4. Denk hardop, dus noem je gedachten en overwegingen. Door je redenering met de
examinator te delen, kun je hem overtuigen van je antwoord, ook al zou dat afwijken van
hetgeen hij aanvankelijk in gedachten had.
5. Krijg je een complexe vraag, behandel het dan in deelstapjes (pel de vraag af). Hanteer een
top-down benadering. Dit brengt structuur in je antwoord en zorgt dat je minder snel in details
verzandt.
6. Beantwoord een vraag niet te breed!! Als een verklaring wordt gevraagd, behandel dan niet
gelijk alle verklaringen. Als je meteen al je kennis gaat spuien, verdrink je snel in je eigen
antwoord. Dat is niet alleen lastig voor jezelf, maar ook voor degene die tegenover je zit. Zelfs
de meest welwillende examinator zal je verdwaasd zitten aankijken als je maar door blijft ratelen
en je antwoord eigenlijk één grote stofwolk is. Zou je antwoord per ongeluk te summier zijn, dan
stelt de examinator vanzelf nadere vragen over dat onderwerp. Overkomt je dat een paar keer
achter elkaar, dan kun je even polsen wat voor soort antwoord je examinator het liefst heeft.
Sommigen verlangen een to-the-point antwoord en anderen willen juist dat je het ‘vanaf de
grond’ opbouwt, dus ook allerlei bijkomende overwegingen noemt.
Aangezien je aan de neus van de examinator niet kunt zien wat voor soort antwoord ie wil, mag
je hem dat best openlijk vragen.
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7. Wees niet bang voor stiltes. Neem de tijd om een vraag te laten bezinken en antwoord vooral
niet te snel: herhaal desnoods de vraag als je meer tijd nodig hebt. Vraag je examinator om
verduidelijking als je de vraag niet goed denkt te begrijpen. Als vragen onduidelijk worden
gesteld, mag je best om een toelichting vragen.
8. Probeer je emoties te bedwingen. Neem een slokje water als je in paniek dreigt te raken. En
als je jezelf niet meer in de hand weet te krijgen, zeg dan tegen je examinatoren dat je je enorm
gespannen of ongemakkelijk voelt. Dat hebben ze natuurlijk al lang in de gaten, maar ze
wachten soms op een signaal van jou om een time-out te kunnen nemen. Er wordt dan even
een rustmoment ingelast en de examinatoren doen er alles aan om je weer op je gemak te
stellen. Je zult verbaasd zijn hoe aardig en meelevend ze op zo’n moment zijn. Schaam je niet
voor dit soort ‘nervous breakdowns’ want het overkomt meer leerlingen. De examinatoren kijken
je er niet zwart op aan. De meeste kunnen zich misschien hun eigen mondeling nog wel
herinneren en zijn niet vergeten dat ze toen zelf ook behoorlijk zenuwachtig waren.
9. Zorg dat je er fatsoenlijk uitziet. Echter, wel in kleren waar je je lekker in voelt.
3.

Tot slot

De examinatoren zijn er niet op uit om zoveel mogelijk kandidaten te laten zakken. Integendeel,
ze zijn blij als ze je kunnen laten slagen. Merk je dat de vragen tijdens het examen steeds
pittiger worden, dan gebeurt dat niet om jou met alle geweld te laten zakken, maar juist om je
naar een mega-voldoende te helpen. Je hebt de zes dan al te pakken, en de examinatoren doen
hun best om je naar een zeven, acht of zelfs negen te tillen.
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