TOELICHTING BIJ HET AANMELDINGSFORMULIER
Aanmelding

Landsexamen VSBO-TKL 2022
Bij 1

Bij 2
Bij 4

Bij 5

Bij 7

Bij 8

Bij 1a en 1b: vul uw achternaam en voornamen in zoals u in
het bevolkingsregister staat ingeschreven. Voor gehuwde
vrouwen geldt de meisjesnaam als achternaam.
Bij 1g: u ontvangt alle correspondentie en ook de
examenoproep via uw e-mailadres.
Mocht uw e-mailadres onverwijld wijzigen, dan
verzoeken wij u de wijziging onmiddellijk door te geven
aan de examensecretaris van de
landsexamencommissie van het ETE.
Bij 2a: het gaat om uw situatie op het moment dat u dit
formulier invult.
Er is sprake van een aanvullend examen als u ingeschreven
bent op een dag- of avondschool en om bepaalde redenen
buiten de school om een extra vak wilt doen via het
landsexamen. In dit geval kunt u ervoor kiezen om het
schriftelijke examen op uw school of op het ETE af te leggen.
Kies de/het vak(ken) waarin u examen wilt doen. Achter elk
vak is de studielast weergegeven. Zie ook het
examenreglement op onze website.
Bijzondere omstandigheden
Bij het examen kunnen wij rekening houden met uw
persoonlijke situatie. Tijdens uw aanmelding (via de website)
of na uw aanmelding (via e-mail) kunt u vragen voor een
extra voorziening. Vaak moet u hiervoor ook een
deskundigenverklaring meesturen. Voorbeelden hiervan zijn
een verklaring c.q. brief van een psycholoog, orthopedagoog,
neuroloog of psychiater.
De uiterlijke datum waarop u een verzoek kunt indienen, is
vrijdag 5 november 2021.
Vrijstelling
Hebt u al eerder een eindexamen vsbo, havo, vwo gedaan een
en voldoende, = 6.0 of hoger, behaald voor bepaalde
onderdelen van het examen, dan komt u in aanmerking voor
een vrijstelling van rechtswege. Wilt u hiervan gebruik maken?
Wat moet u doen?
Stuur dan een kopie van uw gewaarmerkte en getekende
cijferlijst of certificaat inclusief een bewijs van vrijstelling met
het aanmeldingsformulier.
Ontheffing
Denkt u dat u ontheffing (vrijstelling op verzoek) kunt krijgen
voor een examenvak op basis van een bewijsstuk van een
andere, gelijkwaardige opleiding? Dan kunt u vrijstelling
aanvragen.
Wat moet u doen?
1. Schrijf een brief waarin u ontheffing vraagt voor een
bepaald vak.
2. Voeg toe: het originele bewijsstuk, een gedetailleerde
leerstofomschrijving en een kopie van uw geldige
legitimatiebewijs.
3. Lever uw brief in uiterlijk 15 september 2020 bij de
examensecretaris landsexamencommissie van het ETE.

Wie kan landsexamen doen?
Om toegelaten te worden tot het landsexamen mag de kandidaat:
a. niet ingeschreven staan voor het eindexamen aan een dagschool,
een avondschool of een dagavondschool van hetzelfde schooltype;
NB Het bovenstaande geldt niet voor een aanvullend examen.
b. niet meer leerplichtig zijn.
De leerplichtleeftijd is van 4 t/m 18 jaar. De volledige leerplicht eindigt aan het
einde van het schooljaar waarin de leerplichtige 18 jaar is geworden, of aan het
einde van het schooljaar waarin de jongere het diploma heeft behaald voor het
vsbo (tkl of pkl), havo/vwo of een door de Minister aangewezen gelijkwaardige,
erkende opleiding.
Het maakt verder niet uit welke vooropleiding of nationaliteit u hebt. Wel moet u
zich tijdens het examen kunnen legitimeren door middel van een geldig
identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart).
Uiterlijk 15 september 2021 aanmelden
U moet zich uiterlijk 15 september 2021 aanmelden, anders kunt u geen landsexamen
doen in 2022. Samen met het aanmeldingsformulier dient u de volgende
stukken te scannen en uploaden:
- een geldig identiteitsbewijs;
- in geval van vrijstelling van rechtswege:
een bewijs van kennis met kopie van een gewaarmerkte cijferlijst;
- in geval van aanvullend examen: een schoolverklaring.
Na uw aanmelding
Bij ontvangst van uw aanmelding wordt deze direct gecontroleerd door de
landsexamencommissie. Indien er onjuistheden en/of onvolledigheden zijn in uw
aanmelding, neemt de secretaris van de landsexamencommissie contact met u op.
Daarnaast krijgt u binnen 1 week na de aanmeldingsperiode een brief per e-mail.
In de brief staan o.a. uw aanmeldingsgegevens. Staan er fouten in de brief of hebt
u na 1 week nog geen brief gekregen? Mail dan naar landsexamens@ete.cw.
Wat moet u betalen?
Het examengeld is afhankelijk van het aantal vakken waarin u landsexamen wilt
doen en is gebaseerd op het Landsbesluit 16 september 1994, no. 149.
- een volledig examen: fl. 75,-.
- deel- of aanvullend examen: per vak fl. 30,-, met een maximum van fl. 90,U dient het examengeld te storten via Maduro & Curiel's Bank op
rekeningnummer 31968306 van de Overheid van Curaçao (algemene middelen)
t.n.v. Ministerie van OWCS t.b.v. landsexamens vo met vermelding van LEX 2022
en uw naam. Storting is uitsluitend via de MCBbank mogelijk.
Uw betaling moet op uiterlijk vrijdag 5 november 2021 voldaan zijn.
Restitutie: Het examengeld wordt niet terugbetaald (zie ook examenreglement).
Wijziging vakken
U kunt tot en met vrijdag 5 november 2021 wijzigingen doorgeven in uw vakken
en/of profiel c.q. sector. Stuur hiervoor het wijzigingsformulier per e-mail naar
landsexamens@ete.cw.
Bevestiging aanmelding
Om organisatorische redenen is het nodig dat u uw aanmelding bevestigt.
Daarvoor dient u het bevestigingsformulier in te vullen en per e-mail te sturen
naar landsexamens@ete.cw.
U kunt echter op dat moment geen wijzigingen meer aanbrengen in uw
examenvakken en/of profiel c.q. sector. Daarvoor is de uiterlijke datum vrijdag 5
november 2021.
Uiterlijke datum bevestiging is vrijdag 3 december 2021.
Examenoproep
Uiterlijk 10 dagen voor de start van de periode van het examen ontvangt u de
examenoproep. Indien u deze niet ontvangt, dan dient u contact op te nemen met
de examensecretaris van de landsexamencommissie van het ETE.
Locatie van de schriftelijke en mondelinge examens
De schriftelijke- en mondelinge examens vinden plaats bij het ETE, mits anders
vastgesteld. Indien u een aanvullend examen doet, kunt u opteren om het examen
op school af te leggen. Hiervoor moet er wel tijdig, doch uiterlijk 3 december
2021,
een
schriftelijk
verzoek
worden
ingediend
per
e-mail
naar
landsexamens@ete.cw.

