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Inwisseling één 
of meer vakken

in 2023

Examens afgerond 2023 vwo/havo/vmbo

Diploma

Deelkandidaat geen 
duimregeling geen 

herkansing mogelijk

Geslaagd

Kan slagen door 
herkansen Afgewezen

Resultaat uit 2020 
wordt bij de 

uitslag betrokken

berekening gemiddelde 
over het CE van 5,5  
wordt niet toegepast

Resultaat uit 2021 
en/of 2022 wordt 

bij de uitslag 
betrokken

De duimregeling kan 
indien nodig worden 
toegepast

Diploma-onderzoek

Resultaat 2020, 2021 en 2022
Alle vakken behalve:
rekentoets
profielwerkstuk

Herkansen
Maximaal alle onderdelen van twee 
vakken
Alleen vakken afgelegd in 2023
Alleen die vakken herkansen waardoor je 
kan slagen
VMBO extra PW uitslag niet afgerond

Duimregeling
Alle vakken behalve:
Kernvakken
profielwerkstuk vmbo
combinatiecijfer
combinatiecijfer profielvak bb/kb/gl
resultaten komen wel op de cijferlijst

Diploma-onderzoek

Toepassen "normale" 
uitslagregels 

Deelkandidaat

Herkansing
Alleen als je daardoor kan slagen.
Cijfer verbeteren is niet toegestaan 
bij staatsexamens

resultaat uit 2020
De CE eis vervalt als er een resultaat 
van een vak wordt ingebracht dat 
normaal gesproken afgesloten wordt 
met een centraal examen (CE)
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Herkansing

Diploma-onderzoek

Afgewezen

Resultaat uit 2020 
wordt bij de 

uitslag betrokken

berekening gemiddelde 
over het CE van 5,5  
wordt niet toegepast

Resultaat uit 2021 
en/of 2022 wordt 

bij de uitslag 
betrokken

De duimregeling kan 
indien nodig worden 
toegepast

Resultaat uit 2021 
en/of 2022 wordt 

bij de uitslag 
betrokken

De duimregeling kan 
indien nodig worden 
toegepast

DiplomaGeslaagd

Resultaat uit 2020 
wordt bij de 

uitslag betrokken

berekening gemiddelde 
over het CE van 5,5  
wordt niet toegepast

Resultaat uit 2021 
en/of 2022 wordt 

bij de uitslag 
betrokken

De duimregeling kan 
indien nodig worden 
toegepast

Diploma-onderzoek

Toepassen "normale" 
uitslagregels 

Resultaat 2020, 2021 en 2022
Alle vakken behalve:
rekentoets
profielwerkstuk

Duimregeling
Alle vakken behalve:
Kernvakken
profielwerkstuk vmbo
combinatiecijfer
combinatiecijfer profielvak bb/kb/gl
resultaten komen wel op de cijferlijst

resultaat uit 2020
De CE eis vervalt als er een resultaat 
van een vak wordt ingebracht dat 
normaal gesproken afgesloten wordt 
met een centraal examen (CE)


