Ministerie van OWCS
Sector Onderwijs & Wetenschap

Belangrijke data landsexamen
vsbo-tkl, havo en vwo 2022
Wanneer?
15 aug - 15 sep. 2021

uiterlijk
15 september 2021
uiterlijk
15 september 2021

Wat?
Aanmelding
Aanmelden voor het landsexamen middels een ondertekend
aanmeldingsformulier samen met kopie van een legitimatiebewijs, (paspoort
c.q. identiteitskaart/sedula)
Verzoek vrijstelling van rechtswege:
Een gewaarmerkte kopie van uw cijferlijst of certificaat inclusief een bewijs
van vrijstelling.
Verzoek ontheffing voor een examenvak:
Schriftelijk verzoek waarin u vrijstelling vraagt voor een bepaald vak.
Toevoegen: het originele bewijsstuk, een gedetailleerde leerstofomschrijving
en een kopie van een geldig legimitatiebewijs.

uiterlijk
5 november 2021
uiterlijk
5 november 2021
uiterlijk
3 december 2021

Origineel betalingsbewijs inleveren bij de examensecretaris van de
landsexamens. U kunt ook het betalingsbewijs mailen.
Wijzigingen doorgeven in uw vakken en/of sector c.q. profiel.

30 september 2022
14.30 - 15.30 uur
vsbo-tkl

Informatiebijeenkomst voor landsexamens vsbo-tkl, havo en vwo
Voorwaarde voor deelname: kandidaat heeft een ontvangstbevestiging van
de aanmelding ontvangen

15.45 - 16.45 uur
havo
17.00 - 18.00 uur
vwo
2 oktober 2021
9 oktober 2021
16 oktober 2021

uiterlijk
5 november 2020

uiterlijk
3 december 2021

uiterlijk 3 december
2021
uiterlijk
28 januari 2022
1 - 7 februari 2022

Aanmelding bevestigen deelname landsexamen (vsbo-tkl-, havo- of vwoniveau)
Voorlichting en Voorbereiding

Welke wijze?/Waar?
vereiste documenten scannen
en uploaden via de website
(www.ete.cw)
vereiste documenten scannen
en uploaden via de website
(www.ete.cw)
vereiste documenten
inleveren te ETE, Ministerie
van Onderwijs, Wetenschap,
Cultuur & Sport, Office
Complex APC Plaza,
Schouwburgweg 26
te ETE
(landsexamens@ete.cw)
per e-mail
(landsexamens@ete.cw)
per e-mail
(landsexamens@ete.cw)

te ETE

Aanwezigheid: Verplicht!

Workshop voor landsexamen vsbo-tkl, havo en vwo: talen
Aanwezigheid: Verplicht!
Workshop voor landsexamen vsbo, havo en vwo: exacte vakken
Aanwezigheid: Verplicht!
Workshop voor landsexamen vsbo, havo en vwo economie vakken e.a.
Aanwezigheid: Verplicht!
NB Op de website van het ETE vindt u alle informatie over de landsexamens.

te ETE

Verzoek voor extra voorziening:
Stuur een mail met uw verzoek samen met een originele en getekende
deskundigenverklaring van een psycholoog, orthopedagoog, neuroloog of
verklaring moet staan welke extra voorziening u nodig heeft.
Verzoek indienen voor afleggen examen op school. NB: Alleen van toepassing
voor kandidaten die een aanvullend examen doen.

per e-mail
(landsexamens@ete.cw)
per e-mail (landsexamens
psych

In te leveren werkstukken
Digitaal inleveren titel werkstukken met inhoudsopgave; literatuurlijsten;
titel sector- c.q. profielwerkstuk met inhoudsopgave.
Inleveren werkstukken, literatuurlijsten, leesdossiers, sectorc.q.
profielwerkstuk, inclusief authenticiteitsverklaring bij de examensecretaris
van de landsexamens.
Screening werkstukken, literatuurlijsten, leesdossiers op algemene criteria
door ETE.

te ETE
te ETE
www.ete.cw

per e-mail
(landsexamens@ete.cw)

te ETE niet per mail

per e-mail

uiterlijk 8 februari
2022
08 - 11 februari 2022

Indien van toepassing inleveren van gecorrigeerde werkstukken obv
algemene screening ETE
Screening werkstukken/lijsten op inhoudelijke criteria door examinatore

te ETE niet per mail

14 - 18 februari 2022

Indien van toepassing: ontvangst feedback over te corrigeren (algemeen c.q.
inhoudelijk) werkstukken, literatuurlijsten, leesdossiers, sector- c.q.
profielwerkstuk.
Indien van toepassing: Inleveren van gecorrigeerde -inhoudelijkewerkstukken, literatuurlijsten, leesdossiers, sectorwerkstuk c.q.
profielwerkstuk.
de vakken waarvoor werkstuk ingediend moet worden zijn: alle talen, asw,
kunstvak, informatica, mm 1
Examenafname Commissie-examens (CIE’s)
commissie-examen Kijk- en
commissie-examen Kijk- en
luistertoets 1e tv
luistertoets 2e tv

te ETE niet per mail

ontvangst
oproepbrief
examendata

14 januari 2022

14 februari 2022

24 januari - 2 februari 2022

23 - 25 februari 2022

per email
landsexamens@ete.cw
te ETE

uitslag

14 februari 2022

8 maart 2022

Schriftelijk CIE wiskunde toets 1
havo en vwo, 1e tijdvak
21 januari 2022

Schriftelijk CIE wiskunde toets 1
havo en vwo, 2e tijdvak
11 februari 2022

examendata

2 februari 2022

22 februari 2022

te ETE

uitslag

11 februari 2022

8 maart 2022

per email
landsexamens@ete.cw

Schriftelijk CIE wiskunde toets 2
havo en vwo, 1e tijdvak
4 maart 2022

Schriftelijk CIE wiskunde toets 2
havo en vwo, 2e tijdvak
8 april 2022

16 maart 2022

20 april 2022

30 maart 2022

3 mei 2022

schriftelijk CIE schrijfvaardigheid
talen vsbo-tkl, havo en vwo, 1e
tijdvak.
28 januari 2022

schriftelijk CIE schrijfvaardigheid
talen vsbo-tkl, havo en vwo, 2e
tijdvak.
18 maart 2022

examendata

7 - 18 februari 2022

30 maart - 1 - 7 april 2022

te ETE

uitslag

7 maart 2022

21 april 2022

per email
landsexamens@ete.cw

21 - 25 februari 2022

ontvangst
oproepbrief

ontvangst
oproepbrief
examendata
uitslag

ontvangst
oproepbrief

per e-mail

zie website ete.cw

Locatie/vorm

per email
landsexamens@ete.cw
Locatie/vorm
per email
landsexamens@ete.cw

per email
landsexamens@ete.cw
te ETE
per email
landsexamens@ete.cw

per email
landsexamens@ete.cw

Tweede tijdvakken: alleen van toepassing voor kandidaten die wegens ziekte
en/of overlijden familie in de 1e en 2e graad niet hebben deelgenomen aan
het examen in het eerste tijdvak en in geval van volledig examen.
Mondelinge CIE vsbo-tkl,havo en
Mondelinge CIE vsbo-tkl,havo en
vwo, 1e tijdvak
vwo, 2e tijdvak
ontvangst
oproepbrief
examendata

18 februari 2022

4 april 2022

1 - 31 maart 2022

11 - 20 april 2022

uitslag

week 4 april 2021

22 april 2021

per email
landsexamens@ete.cw
te ETE
per email
landsexamens@ete.cw

Examenafname Centrale examens

ontvangt
oproepbrief
examendata
uitslag

Schriftelijk centrale examen 1e
tijdvak
29 april 2022

Schriftelijk centrale examen 2e
tijdvak
17 juni 2022

6 - 25 mei 2022

20 - 24 juni 2022

16 juni 2022

1 juli 2022

per email
landsexamens@ete.cw
te ETE
per email
landsexamens@ete.cw

aanmelding 2e tv

17 juni 2022

online www.ete.cw

NB voor het 2e tv centrale examen ontvangt u geen oproepbrief voor het
examen 10 dagen vooraf, maar kort vóór het examen, vanwege de korte tijd
van uitslag 1e tijdvak en afname van het examen.
Uiterlijk
17 juni 2022

Verzoek Afgifte diploma indienen na uitslag CE vsbo-tkl,havo en vwo, 1e
tijdvak.

Vereiste documenten
inleveren te ETE (voor adres:
zie punt 3)

Afronding
Uiterlijk
17 juni 2022
21 juni 2022

Uiterlijk
4 juli 2022
Uiterlijk
4 juli 2022

2e – 3e week
augustus 2022
30 augustus 2022

Verzoek Afgifte diploma indienen na
uitslag CE vsbo-tkl,havo en vwo, 1e
tijdvak.
Diploma-, cijferlijst- en
certificaatuitreiking vsbo-tkl, havo en
vwo na 1e tv
Verzoek Afgifte diploma indienen na
uitslag CE vsbo-tkl, havo en vwo, 2e
tijdvak.
Diploma-, cijferlijst- en
certificaatuitreiking vsbo-tkl, havo en
vwo na 2e tv
Derde tijdvak

online www.ete.cw

te ETE

online www.ete.cw

te ETE (voor adres: zie punt 3)

Centrale examens vsbo-tkl, havo en vwo, 3e tijdvak

te ETE

Ontvangst uitslag CE vsbo-tkl, havo en vwo, 3e tijdvak.

per e-mail
landsexamens@ete.cw

LET OP: Landsexamenkandidaten die een volledig examen doen mogen een vak van het CIE en een vak van het CE – in
hetzelfde examenjaar – herkansen, mits zijdaardoor alsnog kunnen slagen voor het landsexamen. Herkansing voor
het profielverbetering is niet mogelijk. Kandidaten die een deel- of aanvullend examen doen mogen alleen een vak
van het CE herkansen en geen CIE.

