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Onderstaand rooster is vastgesteld door het CvTE ( CvTE-20.01234).
 
niveaus vwo

Afnamemoment Tijdstip Examens

afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

zaterdag 1 januari t/m woensdag 18 mei
2022
afnameperiode cpe vwo beeldende
vakken

schooleigen
rooster

handvaardigheid vwo
tekenen vwo
textiele vormgeving vwo

CSE 1e tijdvak

donderdag 12 mei 2022 09:00- 11:30 muziek vwo

13:30- 16:30 Nederlands vwo

vrijdag 13 mei 2022 09:00- 12:00 filosofie vwo

13:30- 16:30 biologie vwo

maandag 16 mei 2022 09:00- 12:00 geschiedenis vwo (bezemexamen)

09:00- 12:00 geschiedenis vwo

13:30- 16:30 scheikunde vwo

dinsdag 17 mei 2022 09:00- 12:00 Latijnse taal en cultuur vwo

13:30- 16:30 bedrijfseconomie vwo

woensdag 18 mei 2022 09:00- 12:00 kunst (algemeen) vwo

13:30- 16:00 Engels vwo

donderdag 19 mei 2022 09:00- 11:30 handvaardigheid vwo

09:00- 11:30 textiele vormgeving vwo

09:00- 11:30 tekenen vwo

13:30- 16:30 natuurkunde vwo

vrijdag 20 mei 2022 09:00- 12:00 Griekse taal en cultuur vwo

13:30- 16:30 wiskunde A vwo

13:30- 16:30 wiskunde B vwo

13:30- 16:30 wiskunde C vwo

maandag 23 mei 2022 09:00- 11:30 Duits vwo

13:30- 16:30 aardrijkskunde vwo

dinsdag 24 mei 2022 13:30- 16:30 economie vwo

woensdag 25 mei 2022 09:00- 12:00 maatschappij wetenschappen vwo

13:30- 16:00 Frans vwo

maandag 30 mei 2022 09:00- 11:30 Fries vwo

09:00- 11:30 Russisch vwo

https://www.examenblad.nl/publicatie/20200622/rooster-voor-de-centrale-examens/2022
https://www.examenblad.nl/examen/handvaardigheid-vwo/2022
https://www.examenblad.nl/examen/tekenen-vwo/2022
https://www.examenblad.nl/examen/textiele-vormgeving-vwo/2022
https://www.examenblad.nl/examen/muziek-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/filosofie-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/biologie-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-vwo-3/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-vwo-4/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/scheikunde-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/latijnse-taal-en-cultuur-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/kunst-algemeen-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/engels-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/handvaardigheid-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/textiele-vormgeving-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/tekenen-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/natuurkunde-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/griekse-taal-en-cultuur-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-a-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-b-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-c-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/duits-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/aardrijkskunde-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/economie-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/maatschappij-wetenschappen-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/frans-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/fries-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/russisch-vwo-2/papier/2022


13:30- 16:00 Spaans vwo

13:30- 16:00 Turks vwo

13:30- 16:00 Arabisch vwo

CSE 2e tijdvak

maandag 13 juni 2022 09:00- 12:00 filosofie vwo

13:30- 16:30 Nederlands vwo

dinsdag 14 juni 2022 09:00- 12:00 geschiedenis vwo (bezemexamen)

09:00- 12:00 geschiedenis vwo

13:30- 16:30 scheikunde vwo

woensdag 15 juni 2022 09:00- 11:30 handvaardigheid vwo

09:00- 11:30 textiele vormgeving vwo

09:00- 11:30 tekenen vwo

09:00- 12:00 kunst (algemeen) vwo

13:30- 16:30 biologie vwo

donderdag 16 juni 2022 09:00- 12:00 maatschappij wetenschappen vwo

13:30- 16:30 economie vwo

vrijdag 17 juni 2022 09:00- 12:00 Latijnse taal en cultuur vwo

13:30- 16:30 wiskunde A vwo

13:30- 16:30 wiskunde B vwo

13:30- 16:30 wiskunde C vwo

maandag 20 juni 2022 09:00- 11:30 Frans vwo

13:30- 16:30 natuurkunde vwo

dinsdag 21 juni 2022 09:00- 12:00 Griekse taal en cultuur vwo

13:30- 16:30 aardrijkskunde vwo

woensdag 22 juni 2022 09:00- 11:30 Spaans vwo

13:30- 16:30 bedrijfseconomie vwo

donderdag 23 juni 2022 09:00 -11:30 muziek vwo av* (aangewezen vak (afname op eigen
school))

09:00 -11.30 Fries vwo av (aangewezen vak)

09:00 -11.30 Russisch vwo av (aangewezen vak)

09:00 -11.30 Turks vwo av (aangewezen vak)

09:00 -11.30 Arabisch vwo av (aangewezen vak)

13:30 -16:00 Duits vwo av* (aangewezen vak (afname op eigen
school))

vrijdag 24 juni 2022 13:30- 16:00 Engels vwo av* (aangewezen vak (afname op eigen
school))

av = aangewezen vak
av* = aangewezen vak dat op de school van de kandidaten zelf wordt afgenomen

https://www.examenblad.nl/examen/spaans-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/turks-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/arabisch-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/filosofie-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-vwo-3/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-vwo-4/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/scheikunde-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/handvaardigheid-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/textiele-vormgeving-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/tekenen-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/kunst-algemeen-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/biologie-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/maatschappij-wetenschappen-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/economie-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/latijnse-taal-en-cultuur-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-a-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-b-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-c-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/frans-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/natuurkunde-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/griekse-taal-en-cultuur-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/aardrijkskunde-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/spaans-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/muziek-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/fries-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/russisch-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/turks-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/arabisch-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/duits-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/engels-vwo-2/papier/2022



