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Staatsexamen
Op Pleysier College Westerbeek kun je door middel van het doen van een
staatsexamen je diploma halen. Net als bij een schoolexamen doen alle leerlingen
van het Westerbeek mee met het centraal schriftelijk examen in mei. Een verschil is
echter dat daar bij andere scholen het examen eindigt en bij ons dan juist het
examen begint. Bij het staatsexamen wordt namelijk (bijna) elk vak ook nog
afgesloten met een mondeling examen (het college-examen). Dit houdt in dat het
schooljaar iets langer duurt dan op een school met schoolexamens, maar het geeft
ook meer ruimte voor kandidaten om zich goed voor te bereiden.

De data voor alle examens die je dit jaar moet doen worden vastgesteld door DUO
en ook door medewerkers van DUO afgenomen. Daardoor is het niet mogelijk om
een examen te verplaatsen, zowel schriftelijke examens als mondelinge examens
liggen vast.

Meer informatie over wat het staatsexamen precies inhoudt, is te vinden op de
website van de school: https://www.pleysier.nl/westerbeek/voor-leerlingen/examen.

Voorwaarden voor deelname staatsexamens
1. De leerling heeft tijdig het profielwerkstuk en betreffende literatuurlijsten

ingeleverd. Dit geldt voor zowel de digitale nakijkversie (uiterlijk 3 maart 2023)
als de definitieve afgedrukte versie (uiterlijk 31 maart 2023).

2. Het rapportgemiddelde van rapport 1 en 2 en de behaalde resultaten van de
proefexamens voldoen aan de slaagregeling.

Een leerling wordt toegelaten op basis van het rapportgemiddelde en de
proefexamens:

● Zowel het rapportgemiddelde van rapport 1 en 2 als het resultaat van
het proefexamen voor een vak is hoger dan het cijfer 3,5. Voor de
kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) geldt dat het cijfer 4,5 of
hoger moet zijn.

● ook het rapportgemiddelde van rapport 1 en 2 als de resultaten
van de proefexamens voor alle vakken tezamen is hoger dan het cijfer
4,5.

3. De leerling heeft naar behoren het lesprogramma in het eindexamenjaar
gevolgd. Er mag dus geen sprake zijn van herhaaldelijke ongeoorloofde
afwezigheid. De aanwezigheidsnorm is vastgesteld op een absoluut minimum
van 80% actieve deelname aan de lessen.

Indien een leerling voorafgaande aan het staatsexamen niet aan deze
minimale voorwaarden voldoet, zal de leerling voor één of meerdere vakken
teruggetrokken worden van het doen van het eindexamen.



In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld familieomstandigheden die tijdelijk tegenvallende
resultaten verklaren, kan de directie van dit standpunt afwijken.

Tijdlijn
In het examenjaar zijn leerlingen nog steeds verplicht een bepaald aantal uren op
school door te brengen. Ook na de centraal schriftelijke eindexamens hebben de
leerlingen van de examenklassen nog steeds te maken met verplichte lestijd. Indien
een leerling minder vakken heeft, bijvoorbeeld doordat een vak in de
pre-examenklas is afgerond, wordt het aantal uren les aangevuld met verplichte
werkuren of een stage. Tijdens de werkuren worden leerlingen geacht zich te melden
bij een vaste docent, waarna zij zelfstandig aan het werk gaan. Deze uren zijn op
magister terug te vinden in het individuele rooster van een leerling.

De belangrijkste data van staatsexamenjaar 2023

Schriftelijke examenperiode 2023 Pleysier College, locatie Westerbeek

- 1e tijdvak: CSE 08 mei t/m 30 mei
- 2e tijdvak: uitgestelde examens van 1e tijdvak; 19 t/m 22 juni
- Rekening houden met noodscenario voor afname CE i.v.m. corona 12 t/m 30 juni
- 3e tijdvak: 08 t/m 17 augustus (schriftelijke herexamens) zijn op het onderstaande
adres Sport complex Aquapelle, Alkenlaan 85, 2903 EB Capelle aan den IJssel of
op een nader te bepalen datum binnen het 3e tijdvak op de eigen locatie van het
Westerbeek.

De herkansingen vinden plaats in de vakantieperiode. Ouders dienen met de
planning van hun vakanties rekening te houden met een mogelijke herkansing van
hun zoon of dochter.

- 4e tijdvak: zaterdag 07 oktober in Amersfoort

Mondelinge examendata 2023 Pleysier College, locatie Westerbeek (en
waarschijnlijk ook locatie Oosterbeek)

zaterdag 01 – maandag 03 – dinsdag 04 juli – woensdag 05 juli
(Data zijn onder voorbehoud en worden in februari 2023 door DUO vastgesteld)

Donderdag 6 juli (onder voorbehoud):
-13.00 uur diploma-uitreiking mavo
-15.00 uur diploma-uitreiking havo/vwo

Zaterdag 26 augustus en/of zaterdag 02 september (mondelinge herexamens)
Adres: Van Hoornbeeckcollege, Utrechtseweg 230, 3818 ET, Amersfoort 



Ook deze herkansingen vinden plaats in de vakantieperiode. Ouders dienen met
de planning van hun vakanties rekening te houden met een mogelijke herkansing
van hun zoon of dochter.

Zodra er informatie van DUO binnenkomt bij school, zal de examencoördinator of de
mentor deze mailen naar de ouders. De roosters van het mondeling examen komen
pas vlak voor de mondelinge examens binnen, dus houd er rekening mee dat het
lang duurt voor duidelijk is welke mondeling examens wanneer worden afgenomen.

Let op dat er ook op zaterdag mondelinge examens afgenomen kunnen worden. U
kunt de tijdlijn voor de examens ook altijd terugvinden op onze website onder het
kopje agenda (https://www.pleysier.nl/westerbeek/agenda/examenplanning).

Inleveren praktische opdrachten
Gedurende het examenjaar is het de bedoeling dat de kandidaat een aantal
praktische opdrachten, zoals werkstukken, posters of powerpoints, maakt. Aan het
eind van dit boekje staan alle exameneisen die nu bekend zijn voor de verschillende
leerjaren. De deadlines voor het inleveren van alle werkstukken zijn maandag 20
februari voor de eerste versie (liefst digitaal) en vrijdag 31 maart voor de definitieve
versie (in tweevoud op papier). Lever je dan niets in, dan word je teruggetrokken
voor je examen en kun je dus geen volledig diploma halen dat jaar. Voor de
praktische opdrachten voor de mondelinge examens, zoals posters en powerpoints
geldt een andere deadline, die door de vakdocenten aan de leerlingen gemeld zal
worden na de centraal schriftelijke eindexamens. De kandidaten zijn zelf
verantwoordelijk voor alle praktische opdrachten en het op tijd inleveren daarvan.
Leerlingen die deadlines dreigen te missen, worden geacht op school te komen
tijdens organisatiedagen om aan hun examenopdrachten te werken. De leerlingen
die dit betreft, krijgen dit te horen van hun mentor.

Speciale voorzieningen
Vanwege de problematiek van sommige leerlingen is het mogelijk om speciale
voorzieningen aan te vragen voor de kandidaten. De mentor regelt dit met de
examencoördinator, die dit vervolgens aanvraagt bij DUO. Alle leerlingen op onze
school krijgen verlenging van de examentijd met 30 minuten. Daarnaast is het
mogelijk om het centraal schriftelijk te maken op een laptop wanneer een kandidaat
moeite heeft met (leesbaar) schrijven. Wanneer een leerling dyslectisch is, biedt
DUO voor alle centraal schriftelijke examens een voorleeshulp.

De proefexamens
Voor alle leerlingen die een examen gaan doen dit schooljaar geldt dat er een
proefexamen gehouden wordt in de proefwerkweek van periode 2. Voor leerlingen
die een volledig examen gaan doen, betekent dit dat zij de hele week proefexamens
gaan doen en geen proefwerken maken. Tijdens de proefexamens geldt een aantal



regels waar elke kandidaat zich aan dient te houden:

● de leerlingen moeten uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van het examen
aanwezig zijn.

● als een leerling door ziekte, of een andere reden, verhinderd is aan het
proefexamen deel te nemen moet dit zo snel mogelijk aan de school worden
meegedeeld. Wanneer een leerling niet wordt afgemeld, zal het proefexamen met
het cijfer een (1) worden beoordeeld.

● de leerlingen worden aan het begin van elke zitting door de examencoördinator in
de centrale hal op de begane grond opgehaald.

● de jassen en tassen worden resp. opgehangen en weggelegd in de kleedkamers;
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers.

● in de examenzaal zijn geluidsdragers, telefoons of horloges niet toegestaan.
● de leerling is zelf verantwoordelijk voor het veilig opbergen van zijn/haar

waardevolle spullen. Opslag in het eigen kluisje heeft de voorkeur, maar
daarnaast kunnen waardevolle spullen ook worden afgegeven aan een
vertegenwoordiger van school direct voorafgaand aan het examen.

● Leerlingen moeten zelf een pen, potlood, gum, geodriehoek, passer,
rekenmachine en voor havo/vwo binas 6e druk meenemen. Atlas en
woordenboeken zijn aanwezig.

● kandidaten schrijven met pen en tekenen met potlood.
● het gebruik van correctielak is verboden.
● het meenemen van etenswaren (snoep e.d) en drinken zo veel mogelijk beperken.
● blikjes voor aanvang van het proefexamen openmaken.
● de schoolregels m.b.t. roken zijn volledig van kracht.
● indien een leerling iets wil vragen of naar het toilet moet dient deze de hand op te

steken.
● na het inleveren van het examenwerk en het verlaten van de zaal mag men de

zaal niet meer betreden.
● de leerling mag pas 1 uur na aanvang van het examen de zaal verlaten.
● wie later dan resp. 09.00/12.30 uur arriveert, wordt uitgesloten van deelname aan

de desbetreffende examenzitting.
● examenwerk en examenopgaven moeten bij de voorzitter of surveillant worden

ingeleverd, de kandidaat is daarvoor persoonlijk verantwoordelijk.
● examenwerk dat om wat voor reden ook meegenomen is uit de examenzaal mag

niet meer worden ingeleverd.



De examens

De centraal schriftelijke examens worden eveneens gemaakt in de gymzaal van het
Westerbeek. Voor deze examens gelden vrijwel dezelfde regels, al moeten de
kandidaten dan een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn. Iedere
kandidaat moet een oproepkaart, een ID-kaart of paspoort bij zich hebben voor elk
examen, zonder krijg je geen toegang tot de examenzaal. Verder is het belangrijk om
de examenstand op je grafische rekenmachine te updaten en aan te zetten voor het
examen begint. Zorg ervoor dat je rekenmachine volledig is opgeladen.
De regels die gelden voor het CSE worden aan alle kandidaten uitgedeeld door hun
mentor voordat de examens beginnen.

De mondelinge examens worden afgenomen in lokalen van de school, voor het
vmbo op het Oosterbeek en voor de havo en het vwo op het Westerbeek.
Belangrijk om te weten is dat:
- er in de gymzaal op beide locaties een wachtruimte voor de kandidaten en hun
begeleiders is.
- alle kandidaten zich eerst daar melden bij hun mentor.
- alle kandidaten 60 minuten voor aanvang van hun examentijd aanwezig zijn,
waarbij de mentor de leerling naar het voorbereidingslokaal begeleidt. Bij het vmbo
is dat alleen voor Nederlands en Engels en voor havo/vwo voor ieder vak behalve
het profielwerkstuk. Leerlingen van deze school krijgen 30 minuten in het
voorbereidingslokaal.
- vijf minuten voor de aanvangstijd van het examen de kandidaten worden
opgehaald door de mentor uit het voorbereidingslokaal en naar het examenlokaal
worden gebracht.
- de kandidaat daar buiten het lokaal wacht tot de examinator hem/haar naar binnen
haalt.
- er uiteraard bij het wegbrengen NIET gesproken mag worden over de casus.
- bij aanvang van ieder examen de kandidaten hun ID-kaart of paspoort moeten
tonen.
- het examen van het profielwerkstuk voor havo en vwo 15 minuten na de
aanvangstijd begint, omdat de examinatoren deze tijd gebruiken om het werkstuk
door te nemen.
- kandidaten na afloop van ieder mondeling examen hun leesdossier of werkstuk
moeten meenemen. Dit kunnen ze namelijk nodig hebben bij een eventueel
herexamen.

Naast algemene handelingsadviezen, die voor elke leerling gelden, kan de mentor
een specifiek handelingsadvies voor een kandidaat schrijven bij het mondeling. Dit
gaat op examennummer om de privacy te waarborgen en wordt dus alleen gelezen
door de examinatoren van de kandidaat. Hierdoor kan extra rekening gehouden
worden met de specifieke problematiek van een leerling.



Uitgestelde examens

Alleen in geval van ziekte of uitzonderlijke omstandigheden kan een examen worden
uitgesteld. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van het
College,
a. in het eerste tijdvak verhinderd is bij één of meer schriftelijke examens, wordt hij in
de gelegenheid gesteld in het tweede of derde tijdvak de gemiste examens alsnog af
te leggen. Het uitstel wordt verleend voor niet meer vakken dan die nodig zijn voor
een profiel, met dien verstande dat een kandidaat die examen doet in meerdere
examensoorten, slechts voor één examensoort uitstel kan krijgen.
b. in het eerste tijdvak verhinderd is bij een of meer mondelinge of praktische
examens, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde of vierde tijdvak de
gemiste examens alsnog af te leggen. Het uitstel wordt verleend voor niet meer
vakken dan die nodig zijn voor een profiel, met dien verstande dat een kandidaat die
examen doet in meerdere examensoorten, slechts voor één examensoort uitstel kan
krijgen.
c. In één examenjaar kan een kandidaat slechts eenmaal uitstel worden verleend
voor onderdelen van het college-examen naar een volgend tijdvak.

Om in aanmerking te komen voor uitstel naar een ander examenmoment, meldt de
kandidaat binnen 8 dagen zijn afwezigheid per mail bij de examencoördinator van de
vso-school. In de berichtgeving dient te worden vermeld:
a. Naam en adres van de kandidaat;
b. Datum van de gemiste examen en het desbetreffende vak;
c. De reden van de absentie/verhindering;
d. Bij ziekte of ongeval: naam, adres en telefoonnummer van de geconsulteerde
arts. In geval van een andere dringende reden voor de absentie dan ziekte of
ongeval dient de kandidaat of dienen wettelijke vertegenwoordigers van de
kandidaat bewijzen te leveren van de onmogelijkheid om deel te nemen aan het
examen. Zonder deze bewijzen kan de afwezigheid als een onregelmatigheid
worden beschouwd.

Uitslag van de examens
De cijfers van het centraal schriftelijk eindexamen worden door DUO niet vrijgegeven
voor het mondeling examen. Docenten van het Westerbeek weten dus ook niet hoe
een kandidaat ervoor staat voor een vak. Nadat je het laatste mondeling examen
hebt gedaan, krijg je de uitslag voor alle vakken direct te horen van de
examenvoorzitter. Houd er rekening mee dat het anderhalf uur kan duren voor de
resultaten bekend zijn en blijf op school tot je de uitslag hebt ontvangen. De mentor
gaat met je mee om het resultaat te horen en kopieert daarna de certificaten die je
hebt behaald of je diploma. Dat diploma krijg je vervolgens mee naar huis na de
diploma-uitreiking, daarvoor krijg je alleen de kopie mee.



De diploma-uitreiking
Als je je diploma hebt gehaald, wil je dat natuurlijk vieren. Op school doen we dat
ook bij de uitreiking, waarbij vrienden en familie welkom zijn. Aan het eind van het
schooljaar zul je meer informatie krijgen over deze middag, die we afsluiten met het
maken van een foto van alle leerlingen die hun diploma hebben gehaald en het
nuttigen van een hapje en drankje.

Herkansingen
Soms lukt het niet om voor een schriftelijk of mondeling examen een goed cijfer te
halen. Indien een leerling opgaat voor een volledig examen en een herkansing
ervoor kan zorgen dat alsnog een volledig diploma behaald wordt, kan een leerling
herkansen. De herkansingen zijn dus alleen voor leerlingen die voor een diploma
opgaan. Als je een deelcertificaat wilt halen en je een onvoldoende scoort, krijg je
dus dit schooljaar geen herkansingsmogelijkheden.

De kandidaat van de mavo die voor het profielwerkstuk de kwalificatie ’niet afgerond’
heeft gekregen, maar bij een beoordeling ’voldoende’ of ’goed’ in hetzelfde
examenjaar in aanmerking komt voor een diploma, krijgt in het derde of vierde
tijdvak één keer de gelegenheid opnieuw een profielwerkstuk in te leveren en te
presenteren. Dit beperkt niet het recht van de kandidaat op herkansing voor een
college-examen in een bepaald vak.

Een kandidaat die een staatsexamen heeft afgelegd en daarvoor niet geslaagd is,
mag in hetzelfde examenjaar een herkansing afleggen bestaande uit één
college-examen en/of één centraal examen, niet noodzakelijkerwijs van hetzelfde
vak, mits hij daardoor alsnog kan slagen. Bij de uitreiking van de cijferlijst na
vaststelling van de uitslag wordt aan de kandidaat die daarvoor in aanmerking komt,
een herkansingsformulier uitgereikt. De kandidaat kan, binnen de daarvoor gestelde
termijn, aangeven of hij aan de herkansing wenst deel te nemen en voor welk(e)
vak(ken). De gestelde termijn staat vermeld op het herkansingsformulier.

Herkansingen worden afgenomen in het derde tijdvak of, zo nodig, in het vierde
tijdvak. Het College kan besluiten het centraal examen of een schriftelijk onderdeel
van het college-examen bij de herkansing mondeling te laten afnemen.

De herkansingen vinden dus plaats in de vakantieperiode. Ouders dienen met de
planning van hun vakanties rekening te houden met een mogelijke herkansing van
hun zoon of dochter.

Certificaten
Om de druk van een examenjaar te verlichten, worden sommige examens
afgesloten in het vierde of vijfde leerjaar van de havo of het vwo. In 4 havo en 4 vwo



doen leerlingen examen voor maatschappijleer en rekenen (indien een leerling geen
wiskunde volgt). Daarnaast geldt voor vwo dat alle leerlingen die informatica hebben
gekozen in 5 vwo examen doen voor dat vak. De behaalde certificaten worden op
school bewaard en krijgt de kandidaat mee na het behalen van een volledig diploma.

Uitslagregeling mavo staatsexamen 2023

Je bent dit jaar geslaagd als:

● Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is (tel al je
centraal examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale
examens die je hebt gedaan). Met een gemiddelde van 5,4999 of lager ben je
gezakt. Het vak rekenen telt niet mee voor dit gemiddelde.

● Je voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger hebt behaald.
● Voor leerlingen die geen examen doen in wiskunde geldt dat er een

rekentoets moet worden afgelegd.
● Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:

- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of- Je hebt
maximaal één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten
minste één 7 of hoger is, of
- Je hebt maximaal twee vijven en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger,
waarvan er tenminste één 7 of hoger is.
- Geen eindcijfer een 3 of lager is.

Let op: om te slagen moet je dus aan alle vier de eisen voldoen. Als je aan één van
de eisen niet voldoet, ben je gezakt.

● Hoe wordt je eindcijfer berekend?
Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het mondeling examencijfer
(Commissie examen) en het centraal schriftelijk examencijfer (CSE), afgerond
op een geheel cijfer. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is,
wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Een 5,49 is dus een 5. Als dat
cijfer een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Een 5,50 is
een 6. Als er voor een vak geen centraal examen is, dan is het cijfer van het
mondeling examen ook het eindcijfer.
Even een voorbeeld:
Stel je hebt voor Nederlands een 7,4 met het mondeling examen en een 5,3
met het centraal schriftelijk  examen. Dan is het gemiddelde 7,4 + 5,3 = 12,7.
Gedeeld door 2 = 6,35. Dit wordt naar beneden afgerond.
Een 6 dus.

● Het laatst behaalde cijfer telt!



Als je in 2023 examen doet in een vak waarvoor je eerder al een
resultaat hebt behaald, telt het resultaat dat in 2023 wordt gehaald. Ook als
dit cijfer lager is.

Uitslagregeling havo staatsexamen 2023
Je bent dit jaar geslaagd als:

● Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is (tel al je
centraal examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale
examens die je hebt gedaan). Met een gemiddelde van 5,4999 of lager ben je
gezakt. Het vak rekenen telt niet mee voor dit gemiddelde.

● Je maximaal één 5 hebt op de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde).
● Voor leerlingen die geen examen doen in wiskunde geldt dat er een

rekentoets moet worden afgelegd.
● Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:

- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde
van al je eindcijfers is ten minste 6,0 of
- Je hebt twee vijven of één 5 én  al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het

gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0.
- Je hebt één 4 en één 5 én het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond

tenminste een 6
- Geen eindcijfer is 3 of lager.

Let op: om te slagen moet je dus aan alle vier de eisen voldoen! Als je aan één van
de eisen niet voldoet, ben je gezakt.

● Hoe wordt je eindcijfer berekend?
Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het mondeling examencijfer
(Commissie examen) en het centraal schriftelijk examencijfer (CSE), afgerond
op een geheel cijfer. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is,
wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Een 5,49 is dus een 5. Als het
eerste cijfer achter de komma een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar
boven afgerond. Een 5,50 is dus een 6. Als er voor een vak geen centraal
examen is, dan is het cijfer van het mondeling examen ook het eindcijfer.

● Wanneer telt wiskunde mee voor de kernvakkenregel?
In het rijtje vakken voor de kernvakkenregel staat wiskunde genoemd. Dit kan
zijn: wiskunde A of wiskunde B. Het vak wiskunde D telt niet mee voor de
kernvakkenregel.  Wie C&M doet, hoeft geen wiskunde in zijn pakket te
hebben. Dan geldt de kernvakkenregel dus alleen voor Nederlands en
Engels. Maar hoe zit het dan als je tóch wiskunde A of wiskunde B doet in je
C&M-profiel? Dan telt wiskunde gewoon mee voor de kernvakkenregel. Tenzij



het een extra vak is; dan geldt de standaard-regel dat het extra vak niet
meetelt voor de uitslag als je door het niet meetellen kunt slagen.

● Wanneer geldt de kernvakkenregel niet?
Als bij het vaststellen van de uitslag in 2023 een cijfer voor Nederlands,
Engels of wiskunde wordt betrokken dat is vastgesteld in het examenjaar
2012 of eerder, betreffende een nog geldige cijferlijst uit 2012 of eerder, geldt
de kernvakkenregel niet.

● Het combinatiecijfer. Wat is dat? Het combinatiecijfer is het gemiddelde van
een aantal ‘kleine’ vakken, zoals maatschappijleer, het profielwerkstuk en
algemene natuurwetenschappen. Het combinatiecijfer weegt mee als
eindcijfer en telt dus niet mee bij de berekening van het gemiddelde van de
centraal examencijfers (dat ten minste een 5,5 moet zijn). Het combinatiecijfer
mag geen 3 zijn. Ook de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer
mogen geen 3 bevatten.

● Hoe bereken je het gemiddelde van je eindcijfers ?
Wanneer je een 4, een 4 en een 5, twee keer een 5 hebt, moet het

gemiddelde van je eindcijfers onafgerond minstens een 6,0 zijn. Het
combinatiecijfer telt wel mee voor het gemiddelde van je eindcijfers. De
rekentoets telt niet mee bij de berekening van het gemiddelde van je
eindcijfers.

● Doe je examen in een extra vak? Je kunt niet zakken op een onvoldoende
voor een extra vak.

● Het laatst behaalde cijfer telt! Als je in 2023 examen doet in een vak waarvoor
je eerder al een resultaat hebt behaald, telt het resultaat dat in 2023 wordt
gehaald. Ook als dit cijfer lager is.

Uitslagregeling vwo staatsexamen 2023
Je bent dit jaar geslaagd als:

● Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is (tel al je
centraal examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale
examens die je hebt gedaan). Met een gemiddelde van 5,4999 of lager ben je
gezakt.

● Je maximaal één 5 hebt op de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde ).
Dus één 5 en verder alles een 6 of hoger.

● Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:
- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde
van al je  eindcijfers is ten minste 6,0 of
- Je hebt twee vijven of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of

hoger én het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0.
- Je hebt één 4 en één 5 en het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond

tenminste een 6



- Geen eindcijfer is 3 of lager.

Let op: om te slagen moet je dus aan alle vier de eisen voldoen!
Als je aan één van de eisen niet voldoet, ben je gezakt.

● Hoe wordt je eindcijfer berekend?
Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het mondeling examencijfer
(Commissie examen) en het centraal schriftelijk examencijfer (CSE), afgerond
op een geheel cijfer. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is,
wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Een 5,49 is dus een 5. Als het
eerste cijfer achter de komma een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar
boven afgerond. Een 5,50 is dus een 6. Als er voor een vak geen centraal
examen is, dan is het cijfer van het mondeling examen ook het eindcijfer.

● Wanneer geldt de kernvakkenregel niet?
Als bij het vaststellen van de uitslag in 2023 een cijfer voor Nederlands,
Engels of wiskunde wordt betrokken dat is vastgesteld in het examenjaar
2012 of eerder, betreffende een nog geldige cijferlijst uit 2012 of eerder, geldt
de kernvakkenregel niet.

● Hoe bereken je het gemiddelde van je eindcijfers?
Wanneer je een 4, een 4 en een 5, of twee vijven hebt, moet het

gemiddelde van je eindcijfers onafgerond minstens een 6,0 zijn. Het
combinatiecijfer telt wel mee voor het gemiddelde van je eindcijfers. De
rekentoets telt niet mee bij de berekening van het gemiddelde van je
eindcijfers.

● Het combinatiecijfer. Wat is dat?
Het combinatiecijfer is het gemiddelde van een aantal ‘kleine’ vakken, zoals
maatschappijleer, het profielwerkstuk en algemene natuurwetenschappen op
het vwo . Het combinatiecijfer weegt mee als eindcijfer en telt dus niet mee bij
de berekening van het gemiddelde van de centraal examencijfers (dat ten
minste een 5,5 moet zijn). Het combinatiecijfer mag geen 3 zijn. Ook de
afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer mogen geen 3 bevatten.

● Doe je examen in een extra vak? Je kunt niet zakken op een onvoldoende
voor een extra vak.

● Het laatst behaalde cijfer telt! Als je in 2023 examen doet in een vak waarvoor
je eerder al een resultaat hebt behaald, telt het resultaat dat in 2023 wordt
gehaald. Ook als dit cijfer lager is.

Na mavo naar havo of na havo naar vwo
Meld je wens voor de overstap zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór 1 april 2023 bij je mentor
en coördinator leerlingzaken.
We vragen het docententeam om advies.We kijken naar je cijfers, je vaardigheden en je
motivatie.

Vervroegd examen



Wanneer komt een leerling in aanmerking om eerder examen te doen dan in
het eindexamenjaar?

Stap 1: vakdocent inventariseert kandidaten (start schooljaar)
Criteria hiervoor zijn:

1. Leerling heeft een aantoonbaar hoog niveau, dat in lijn ligt met goede cijfers
in voorgaande jaren.

2. Inzet en zelfstandigheid leerling. Deze moeten eveneens ruim voldoende
zijn.

3. Leerling is gemotiveerd om eerder examen te doen.

Stap 2: driehoek kijkt naar het totaalplaatje (voor 1 oktober)
De vakdocent geeft aan mentoren door welke leerlingen een voorlopig positief
advies hebben.

De mentor bespreekt in de driehoek de optie tot vervroegd examen doen. Hierbij
wordt gekeken naar de meerwaarde van het vervroegd examen t.o.v. zijn overige
prestaties, de belastbaarheid van de leerling, etc.

Stap 3: de vakdocent checkt resultaat (voor de herfstvakantie)

De mentor koppelt z.s.m. aan de vakdocent terug welke leerlingen ook van de
driehoek een voorlopig positief advies hebben gekregen. De vakdocent checkt hierbij
of de cijfers ruim voldoende zijn (richtlijn 7,5 of hoger) of de vakdocent neemt een
proefexamen af. Het resultaat hiervan moet ruim voldoende zijn. Bij twijfel kan de
vakdocent nog een tweede proefexamen afnemen.

Stap 4: aanmelden examen (voor 1 november)
De vakdocent geeft het definitief positief advies door aan de mentor. De mentor
meldt de leerling aan voor het examen.

Ten slotte
Voor de volledige vakinformatie van alle vakken van het staatsexamen ga je naar
https://www.duo.nl/particulier/vakinformatie-voor-het-staatsexamen/index.jsp

Voor alle informatie over het staatsexamen die niet in deze reader vermeld is, kun je
klijken op https://www.duo.nl/particulier/staatsexamenkandidaat/index.jsp

Om nog extra te oefenen voor het schriftelijk deel van de mondelinge examens ga je
naar https://www.duo.nl/particulier/oefenen-voor-het-staatsexamen/index.jsp




