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Bijlage 1. Het rooster voor de centrale examens, eerste tijdvak 2022 als bedoeld in 

artikel 2, eerste lid. 
 

 bb kb gl/tl havo vwo  

      

1 januari – 
18 mei* 

    cpe beeldend 

      

14 maart – 
23 mei* 

  cpe beeldend   

      

16 febr3 – 
22 juli 

cspe beroepsgericht cspe beroepsgericht cspe beroepsgericht   

      

4 april – 
22 juli3 

digitale ce’s 
algemene vakken 

digitale ce’s 
algemene vakken 

   

      

* Voor kandidaten van wie de eerste afname van het cse beeldend gl/tl resp. het cse tekenen, handvaardigheid, textiele 
vormgeving vwo in tijdvak 2 valt, eindigt de afnameperiode van het cpe op de werkdag die aan het afnametijdstip van 
het cse in het tweede tijdvak voorafgaat. 
 

Week 19 bb1 kb1 gl/tl havo vwo  

do 12 mei    9:00 – 11:30 9:00 – 11:30 

    Duits muziek 

 13:30 – 15:00 13:30 – 15:30 13:30 – 15:30 13:30 – 16:30 13:30 – 16:30 

 Nederlands biologie biologie aardrijkskunde Nederlands 

      

vr 13 mei 9:00 – 10:30  9:00 – 11:00  9:00 – 12:00 

 aardrijkskunde  geschiedenis  filosofie 

 13:30 – 15:00 13:30 – 15:30 13:30 – 15:30 13:30 – 16:30 13:30 – 16:30 

 Frans Frans Frans wiskunde A, B biologie 

Week 20 bb1 kb1 gl/tl havo vwo  

ma 16 mei    9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 

    geschiedenis geschiedenis 

 13:30 – 15:00 13:30 – 15:30 13:30 – 15:30 13:30 – 16:30 13:30 – 16:30 

 economie nask1 Nederlands natuurkunde scheikunde 

      

di 17 mei   9:00 – 11:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 

 
 

 Duits kunst 
(b/d/d/m/a) 

Latijn 

 13:30 – 15:00 13:30 – 15:30 13:30 – 15:30 13:30 – 16:30 13:30 – 16:30 

 wiskunde wiskunde wiskunde Nederlands bedrijfseconomie 

      

wo 18 mei 9:00 – 10:30 9:00 – 11:00 9:00 – 11:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 

 maatschappijkunde maatschappijkunde aardrijkskunde maatschappij- 
wetenschappen 

kunst 
(b/d/d/m/a) 

 13:30 – 15:00 13:30 – 15:30 13:30 – 15:30 13:30 – 16:30 13:30 – 16:00 

 Duits Nederlands Engels biologie Engels 

      

do 19 mei   9:00 – 11:00  9:00 – 11:30 

   muziek  tehatex 

 13:30 – 15:00 13:30 – 15:30 13:30 – 15:30 13:30 – 16:00 13:30 – 16:30 

 biologie economie nask1 Frans natuurkunde 

  

                                                        
1 De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale 

examens die op een vast moment worden afgenomen. 
3 eerste wijzigingen in het rooster zijn vetgedrukt weergegeven 
* tweede wijzigingen in het rooster zijn blauw gemarkeerd 
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vr 20 mei 9:00 – 10:30 9:00 – 11:00 9:00 – 11:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 

 geschiedenis aardrijkskunde dans / drama filosofie Grieks 

 13:30 – 15:00 13:30 – 15:30 13:30 – 15:30 13:30 – 16:30 13:30 – 16:30 

 Engels Engels economie economie wiskunde A, B, C 

Week 21 bb1 kb1 gl/tl havo vwo  

ma 23 mei  9:00 – 11:00 9:00 – 11:00 9:00 – 11:30 9:00 – 11:30 

  geschiedenis maatschappijkunde tehatex Duits 

 13:30 – 15:00 13:30 – 15:30 13:30 – 15:30 13:30 – 16:30 13:30 – 16:30 

 nask1 Duits nask2 scheikunde aardrijkskunde 

      

di 24 mei   9:00 – 11:00 9:00 – 11:30  

   Fries muziek  

   13:30 – 15:30 13:30 – 16:00 13:30 – 16:30 

   beeldende vakken Engels economie 

      

wo 25 mei     9:00 – 12:00 

 
 

   maatschappij- 
wetenschappen 

 13:30 – 15:00 13:30 – 15:30 13:30 – 15:30 13:30 – 16:30 13:30 – 16:00 

 Spaans, Turks, 
Arabisch 

Spaans, Turks, 
Arabisch 

Spaans, Turks, 
Arabisch 

bedrijfseconomie 
Frans 

      

do 26 mei Hemelvaartsdag 

      

vr 27 mei Blokdag 

Week 22 bb1 kb1 gl/tl havo vwo  

ma 30 mei    9:00 – 11:30 9:00 – 11:30 

    Fries, Russisch Fries, Russisch 

    13:30 – 16:00 13:30 – 16:00 

 
   Spaans, Turks, 

Arabisch 
Spaans, Turks, 
Arabisch 

      

di 31 mei Vanaf deze datum ruimte voor eventuele toepassing ‘Continuïteitsplan centrale examens’2 

      
 

 

 

 

 
 
 

                                                        
1 De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale 

examens die op een vast moment worden afgenomen. 
2 Continuïteitsplan centrale examens 

Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is, 
treedt het Continuïteitsplan in werking. In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale 
examens worden uitgesteld en kunnen het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de 
aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 9 juli 2022, volgens het overzicht schoolvakanties 
schooljaar 2021-2022 van het ministerie van OCW). 


