Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en de leerlingen 6 vwo

Datum : 22 november 2021
Ref.nr. : 02.30/aanl.cijfers/eim/wss/ijz
Betreft : aanleveren cijfers decentrale selectie

Beste ouder/verzorger en beste leerling,
Zit je in 6 vwo, ga je volgend jaar studeren aan de universiteit en heb je bij jouw
studiekeuze te maken met numerus fixus? Dan is onderstaand bericht belangrijk voor
jou.
In schooljaar 2020-2021 zijn scholen tijdelijk gesloten geweest voor fysiek onderwijs in
verband met de coronapandemie. Als gevolg daarvan kun je misschien vraagtekens
zetten bij de mate waarin de cijfers van alleen 5 vwo (behaald in schooljaar 2020-2021)
het ‘kennen en kunnen’ van de leerlingen voldoende weergeven. De VO-raad, de
VSNU, de decanenvereniging BiOND, een aantal specialisten van de faculteiten
geneeskunde en een flink aantal vo-scholen hebben daarom afgelopen zomer
gesproken over het aanleveren van de cijfers voor de decentrale selectie wo in
schooljaar 2021-2022.
Het volgende is besloten:
Als een bacheloropleiding met numerus fixus gebruik maakt van vo-cijfers in de
decentrale selectieprocedure 2022 dan geldt:
Kandidaten die in schooljaar 2020-2021 in 5 vwo zaten, leveren een SE-cijferlijst in met
de peildatum 15 januari 2022 (dus cijfers tot en met 14 januari). Deze cijferlijst bestaat
uit de behaalde SE-cijfers vanaf 4 vwo t/m 14 januari 2022 in 6 vwo, op 1 decimaal.
Eisen waaraan de SE-cijferlijst bij aanlevering moet voldoen:
• Het betreft een officiële uitdraai uit de cijferadministratie van de school
• Op deze uitdraai staat:
o De datum van uitdraaien (uiterlijk 14 januari 2022)
o Een schoolstempel
o Van elk vak het gemiddelde van alle vanaf 4vwo tot dan toe behaalde
SE-cijfers op 1 decimaal
o De handtekening van een vertegenwoordiger van de school
Veel leerlingen in 6 vwo hebben nog herkansingen op 29 november en 21 december
2021, dus het is mogelijk dat er na de kerstvakantie nog SE-cijfers gewijzigd worden in
Magister. Wij zorgen dat uiterlijk vrijdag 14 januari 2022 alle cijfers administratief
verwerkt zijn. Zo spoedig mogelijk daarna is een officiële uitdraai beschikbaar bij de
decaan. Staan jouw definitieve cijfers eerder in Magister, dan mag je eerder een
uitdraai vragen bij je decaan.

Let wel: wo-studies met decentrale selectie mogen nooit vóór 15 januari 2022 een
officiële cijferlijst van je vragen.
Voor het hbo zijn geen algemene afspraken gemaakt. Kies je voor een hbo-opleiding,
lees dan goed de specifieke toelatingsvoorwaarden op de website van jouw opleiding.
Heb je naar aanleiding van deze brief vragen? Neem dan contact op met je decaan.

Met vriendelijke groet,
Michaële Eijsink
Decaan vwo
Lidwien Zwetsloot
Teamleider bovenbouw vwo

