
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling, 

Sommige opleidingen met een decentrale selectie vragen om het aanleveren van een cijferlijst . Zoals bij de 

opleiding geneeskunde. Door de coronacrisis zijn de afgelopen schooljaren anders verlopen dan normaal en 

zijn cijferlijsten van vwo 5 vaak anders tot stand gekomen dan normaal. Daarom hebben de Universiteiten van 

Nederland (UNL), de decanenvereniging BiOND en de VO-raad samen gekeken naar een oplossing. Zodat alle 

leerlingen die deelnemen aan de decentrale selectie zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen in deze 

uitzonderlijke situatie.  

Er is het volgende besloten: 

• Voor leerlingen die in schooljaar 2021-2022 in 5 vwo zaten geldt het volgende: als middelbare 

schoolcijfers een rol spelen (bij de selectieprocedures van numerus fixus-opleidingen of andere 

selectieve opleidingen), dan wordt in 2023 voor het cijfermatige deel van de selectie niet de 5 vwo 

eindrapportcijfers als ijkpunt genomen, maar de behaalde cijfers van het schoolexamen (SE). Deze 

worden uitgedrukt in één gemiddeld cijfer per vak, op 1 decimaal met de stand per 12 januari in het 

examenjaar (2023).’  

• Voor alle andere leerlingen geldt dat de faculteit waar zij zich aanmelden zal aangeven wat zij aan 

moeten leveren. 

 

Gewaarmerkte cijferlijst 

Jouw middelbare school zorgt voor een gewaarmerkte cijferlijst met deze SE-cijfers. In het kader hieronder 

staat een toelichting voor jouw school. Hier wordt uitgelegd hoe het gemiddelde cijfer per vak dit jaar dan 

precies tot stand komt. De cijferlijst dient uiterlijk op 13 januari 2023 in jouw bezit te zijn, zodat je de 

aanmeldprocedure voor een decentrale selectie normaal kunt volgen. 

 

 
Het genereren van de schoolcijfers die gebruikt worden bij de decentrale selectie / numerus fixus 
toelating voor studiejaar 2022-2023 verloopt als volgt:  
 
Het gemiddelde SE-cijfer dat gebruikt wordt bij de decentrale selectie numerus fixus-opleidingen 2022-
2023 komt tot stand uit alle en uitsluitend de praktische opdrachten en kennistoetsen die samen de SE-lijst 
vormen, per vak, in één decimaal. Het gaat dus om ALLE betreffende cijfers uit vwo-4, 5 en 6, tot en met 12 
januari 2023. 
 
Niet elke toets telt mee, alleen de toetsen die onderdeel zijn van het PTA. In 6 vwo is alleen nog sprake van 
PTA-toetsen.  
 
De SE-lijst op 12 januari 2023 voor vwo-6 is volgens ons een zuivere: er is alleen in vwo-4 en vwo-5 een 
verschil tussen het rapport en de SE-lijst. In vwo-6 zijn er uitsluitend SE-resultaten. 
 
Bronnen van de cijfers uit de totaal behaalde resultaten zijn dus: 

• 4 vwo: incidenteel een SE-kennistoets/SE-praktische opdracht; 
• 5 vwo: SE-kennistoetsen/SE-praktische opdrachten; 
• 6 vwo: uitsluitend SE-kennistoetsen/SE-praktische opdrachten. 

 


