
Overzicht van online sites om examens te oefenen 

 

✓ Examenbuddy:           

 

Nieuw! Examenbuddy 

Dé gratis oefentool voor alle eindexamenleerlingen 

 

Met onze nieuwste tool Examenbuddy kunnen examenleerlingen gratis en 

gemakkelijk oude examens oefenen. Zij kunnen volledige examens of 

examenopgaven per onderwerp maken. 

Je vindt Examenbuddy op eindexamenbuddy.nl, in de App Store of in de Google Play 

Store. Leerlingen en docenten kunnen zich gratis registreren of inloggen met hun 

OnlineSlagen-account. 

 

 
 

 

 

 

✓ Examenblad.nl: 

o Ga naar de site 

o Klik op vmbo TL in de blauwe balk 

o Er opent dan een keuzemenu, je kan dan bijvoorbeeld kiezen exacte vakken 

o Als je dat hebt geopend dan kun je kiezen voor bijvoorbeeld biologie 

o Links bovenin het scherm zie je dan in vette letters Examenblad.nl staan met daarnaast 

jaartallen met een pijl omhoog en omlaag. Als je met de pijl omhoog scrolt kun je zo van 

een heleboel jaren de examen van tijdvak 1 en tijdvak 2 terug vinden om te oefenen.  

 

 

✓ Mijnexamen.nl: 

Dit kun als app op je telefoon zetten. Via deze app kun je de vakken waarin je examen gaat 

doen zetten. Je kunt de slaag-zakregeling er terug vinden en het rooster van de examens. Er 

worden ook een tweetal examenwebsites genoemd. Zie hieronder: 

o https://www.lerenvoorhetexamen.nl/ 

o https://examenkompas.citolab.nl/ 

  

https://onlineslagen.us10.list-manage.com/track/click?u=d50c471806cd900994efb03d6&id=d5f867d3e6&e=1e3869c47b
https://onlineslagen.us10.list-manage.com/track/click?u=d50c471806cd900994efb03d6&id=1bfe1eb92c&e=1e3869c47b
https://onlineslagen.us10.list-manage.com/track/click?u=d50c471806cd900994efb03d6&id=2126b59a8e&e=1e3869c47b
https://onlineslagen.us10.list-manage.com/track/click?u=d50c471806cd900994efb03d6&id=8f705c2d15&e=1e3869c47b
https://onlineslagen.us10.list-manage.com/track/click?u=d50c471806cd900994efb03d6&id=8f705c2d15&e=1e3869c47b
https://www.lerenvoorhetexamen.nl/
https://examenkompas.citolab.nl/


 

✓ https://eindexamensite.nl/  of https://www.lerenvoorhetexamen.nl/ 

 

Als je naar deze site gaat lees je het volgende: 

Leren voor het examen. Op dit platform vind je alle informatie om je op je best voor te 
bereiden. Per vak zie je wat je exact moet leren voor je examen. Maak oude eindexamens, 
bekijk de uitleg en oefen gericht op de onderwerpen die je lastig vindt. 
 BEGIN GELIJK MET OEFENEN  
Klik op de oranje knop hierboven en maak gelijk een gratis proefaccount aan. Leer voor je 
examen en begin gelijk met oefenen! 

 

 

https://eindexamensite.nl/
https://www.lerenvoorhetexamen.nl/
https://eindexamensite.nl/register_user

