Bijlage 1A
Eerste tijdvak 2011 centrale examens
BB
KB
vanaf
1 januari
vanaf
21 maart
vanaf
4 april

GL en TL

havo

cpe beeldend

cspe beroepsgericht,
digitale examens
algemene vakken

Vanaf
2 mei

cspe beroepsgericht,

cspe
beroepsgericht

digitale examens
algemene vakken
(pilot)

ma 16 mei
13.30-15.30
beroepsgericht GL*
9.00-11.00
beeldende vakken
13.30-15.30
nask 2

di 17 mei

9.00-12.00
kunst (b/d/d/m/a)**
13.30-16.30
m&o

13.30-16.30
Nederlands

wo 18 mei
13.30-15.30
Nederlands
9.00-11.00
Duits
13.30-15.30
biologie

13.30-15.30
economie
9.00-11.00
geschiedenis
13.30-15.30
wiskunde
9.00-11.00
maatschappijleer 2
13.30-15.30
Engels

13.30-15.30
Nederlands
9.00-11.00
Duits
13.30-15.30
biologie
9.00-11.00
dans, drama
13.30-15.30
economie
9.00-11.00
geschiedenis
13.30-15.30
wiskunde
9.00-11.00
maatschappijleer 2
13.30-15.30
Engels

13.30-16.30
biologie
9.00-11.30
Duits
13.30-16.30
wiskunde B
9.00-11.30
aardrijkskunde
13.30-16.00
Engels
9.00-12.00
geschiedenis
13.30-16.00
Frans
9.00-12.00
filosofie
13.30-16.30
scheikunde

9.00-11.00
aardrijkskunde

9.00-11.00
aardrijkskunde

9.00-11.30
tehatex

13.30-15.00
biologie
9.00-10.30
wiskunde

13.30-15.30
Frans

13.30-15.30
Frans
9.00-11.00
muziek

13.30-15.00
Duits, Frans
Maatschappijleer 2
9.00-10.30
Fries
13.30-15.00
Spaans, Turks,
Arabisch

13.30-15.30
nask 1

13.30-15.30
nask 1

13.30-16.30
wiskunde A
9.00-12.00
maatschappijwetenschappen
13.30-16.30
natuurkunde

9.00-11.00
Fries
13.30-15.30
Spaans, Turks,
Arabisch

9.00-11.00
Fries
13.30-15.30
Spaans, Turks,
Arabisch

do 19 mei

vr 20 mei

ma 23 mei

di 24 mei

wo 25 mei

do 26 mei

vr 27 mei

vwo #
cpe beeldend

9.00-10.30
Nederlands
13.30-15.00
nask 1
9.00-10.30
economie
13.30-15.00
geschiedenis,
aardrijkskunde
9.00-10.30
Engels

13.30-16.30
Nederlands
9.00-11.30
tehatex
13.30-16.30
scheikunde
9.00-12.00
kunst (b/d/d/m/a)**
13.30-16.30
wiskunde B
9.00-12.00
filosofie
13.30-16.30
m&o
9.00-11.30
Duits
13.30-16.30
economie
9.00-12.00
geschiedenis
13.30-16.30
natuurkunde
9.00-12.00
Grieks
13.30-16.30
wiskunde A,
wiskunde C
9.00-12.00
maatschappijwetenschappen
13.30-16.00
Frans
9.00-12.00
aardrijkskunde
13.30-16.00
Engels

9.00-11.30
muziek
13.30-16.00
economie

9.00-12.00
Latijn
13.30-16.30
biologie

13.30-16.30 (16.00)
Fries, Russisch

9.00-11.30
muziek
13.30-16.30 (16.00)
Fries, Russisch

ma 30 mei

di 31 mei
13.30-16.00
13.30-16.00
Spaans, Turks,
Spaans, Turks,
Arabisch
Arabisch
* Gemengde Leerweg: beroepsgerichte vakken sector landbouw, voertuigentechniek en transport & logistiek
** kunst (beeldende vormgeving/ dans/ drama/ muziek/ algemeen)
# De centrale examens in 2011 volgens de programma’s oude profielen vwo (2e jaar bezemkandidaten) worden afgenomen door de
staatsexamencommissie.
De vet gedrukte vakken zijn in het rooster gewijzigd t.o.v van het gepubliceerde rooster (toevoeging redactie Examenblad.nl
6 juli 2010)
! KB digitale examens algemene vakken (pilot), aanvang 2 mei 2011 (toevoeging redactie Examenblad.nl 29 september 2010)

Bijlage 1B
Tweede tijdvak 2011 centrale examens
Het tweede tijdvak begint op:
8 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg* (beroepsgerichte
programma's)
20 juni in de andere vormen van onderwijs; (schriftelijke examens)
De einddatum voor afname cspe beroepsgericht in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en
gemengde leerweg (beroepsgerichte programma's) en algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg is 22 juni.
In maart 2011 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak worden
afgenomen.
De examenafname van de aangewezen vakken door de staatsexamencommissie zal op 24 juni plaatsvinden. Het besluit
welke vakken dit zijn wordt in maart 2011 gepubliceerd.

Bijlage 1C
Tijdschema centraal examen 2011
activiteit
inzending deelscores cspe
inzending deelscores cse GL beroepsgericht
inzending deelscores vakken t/m 20 mei
inzending deelscores vakken t/m 31 mei
bekendmaking normen (08.00 uur)
aanmelding 2e tijdvak staatsexamencommissie
tweede tijdvak school
tweede tijdvak staatsexamencommissie
levering deelscores tweede tijdvak
bekendmaking normen tweede tijdvak
begin zomervakanties (regio midden)

vmbo,
vmbo,
vwo/havo
beroepsgericht
algemeen
uiterlijk 25 mei
uiterlijk 25 mei
uiterlijk 27 mei
uiterlijk 3 juni
8 juni
15 juni
16 juni
uiterlijk maandag 20 juni, 17.00 uur
vanaf 20 juni
24 juni
24 juni
niet
24 juni
29 juni 08.00 uur
2 juli

