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Inleiding  

Met dit servicedocument ontvangen staatsexamenkandidaten informatie over de maatregelen die in 

de Kamerbrief van 29 september jl. zijn aangekondigd. Onderstaande informatie is van toepassing 

op alle kandidaten van het staatsexamen die in 2023 (of een daaropvolgend examenjaar) hun 

diploma willen behalen door staatsexamen af te leggen in één of meerdere of alle vakken. 

Maatregelen staatsexamen  

Er worden twee maatregelen getroffen voor staatsexamenkandidaten: 

1. Niet betrekken van de resultaten van één vak bij de uitslagbepaling in examenjaar 2023 

(duimregeling) 

• Voor staatsexamenkandidaten die in 2023 opgaan voor het diploma en één of meer 

resultaten inbrengen uit examenjaren 2020, 2021 en/of 2022 geldt dat zij recht hebben op 

toepassing van de zogenaamde duimregeling. Dat betekent dat de resultaten (eindcijfer en 

onderliggende resultaten voor het centraal- en college-examen) van één vak buiten 

beschouwing kunnen worden gelaten bij de uitslagbepaling als een kandidaat hierdoor 

slaagt. Dit vak kan geen kernvak zijn. 

• Bij havo en vwo wordt binnen deze regeling ook het profielwerkstuk als vak beschouwd en 

kan daarmee ook buiten beschouwing worden gelaten bij de uitslagbepaling. Het uit 2020, 

2021 of 2022 uitsluitend inbrengen van het resultaat van het college-examen rekenen of 

het profielwerkstuk geeft geen recht op de toepassing van de duimregeling. 

• Voorwaarde om gebruik te maken van de duimregeling is dat de staatsexamenkandidaat 

minimaal één staatsexamenresultaat uit 2023 bij de uitslag moet laten betrekken.  

• Ieder vak, niet zijnde een kernvak, met een geldig resultaat (dus binnen de termijn van 10 

jaar), komt in aanmerking voor toepassing van de duimregeling.  

• De kernvakken zijn:  

o Vmbo: Nederlands (dit geldt NIET voor Caribisch Nederland) 

o Havo: Nederlands, Engels en, indien van toepassing, wiskunde (voor C&M 

kandidaten die wiskunde kiezen als onderdeel van hun vakkenpakket is wiskunde 

ook een kernvak) 

o Vwo: Nederlands, Engels, wiskunde.  

• De toepassing van deze regeling werkt als volgt (gelijk aan regels 2022):  

o Als een staatsexamenkandidaat zijn examen heeft afgerond, wordt bepaald of de 

kandidaat is geslaagd. Als blijkt dat de kandidaat niet volgens de normale regels 

geslaagd is, maar wel met het buiten beschouwing laten van de resultaten van één 

(niet kern-)vak, dan is hij geslaagd. (Let hierbij op wat eerder gezegd is over het 

profielwerkstuk bij havo en vwo en het college-examen rekenen.) 

o Als een kandidaat niet geslaagd is met gebruik van de duimregeling, maar door te 

herkansen alsnog op grond van de normale regels kan slagen, dan heeft de 

kandidaat recht om te herkansen. De kandidaat mag maximaal alle onderdelen van 

twee vakken herkansen waarin hij in 2023 staatsexamen heeft gedaan. Zie ook 

maatregel 2. 
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o Na de herkansing wordt nogmaals bepaald of de kandidaat is geslaagd. Als blijkt 

dat de kandidaat niet volgens de normale regels geslaagd is, maar wel met het 

buiten beschouwing laten van de resultaten van één (niet kern-)vak, dan is hij 

alsnog geslaagd. 

• De kandidaat kan niet kiezen welk vak er wordt geduimd, dit wordt op geautomatiseerde 

wijze bepaald. 

• Indien de duimregel is toegepast, wordt het betreffende vak met de daarvoor behaalde 

resultaten wel vermeld op de cijferlijst. Op de cijferlijst is niet vermeld of er is geduimd en 

welk vak is geduimd.  Het resultaat wordt wel betrokken bij het bepalen of de kandidaat al 

dan niet met het judicium cum laude is geslaagd.  

 

2. Ruimere herkansingsregeling vanaf examenjaar 2023 

• Als onderdeel van de Verbeteragenda staatsexamen wordt gewerkt aan het bieden van een 

structurele herkansingsmogelijkheid voor kandidaten die opgaan voor één of meerdere 

certificaten, en daarmee (nog) niet voor het diploma. Tot deze herkansingsmogelijkheid 

geboden kan worden, hebben alle staatsexamenkandidaten een ruimere 

herkansingsregeling in het examenjaar waarin zij opgaan voor hun diploma. Dit geldt vanaf 

examenjaar 2023 tot aan de implementatie van de structurele herkansingsmogelijkheid 

voor certificaatkandidaten. 

• Staatsexamenkandidaten die opgaan voor een diploma en in eerste instantie niet geslaagd 

zijn, krijgen het recht op het herkansen van alle, of enkele, onderdelen van maximaal twee 

vakken waarin zij in het betreffende examenjaar staatsexamen hebben gedaan, mits zij 

daardoor alsnog kunnen slagen. Met onderdelen wordt bedoeld: centraal examen, 

mondeling college-examen, schriftelijk college-examen en praktisch college-examen. 

• Kandidaten die in aanmerking komen voor een herkansing krijgen altijd de mogelijkheid 

om alle onderdelen van twee vakken te herkansen, ook als zij met het herkansen van één 

vak zouden kunnen slagen, met uitzondering van de kandidaten die in het betreffende 

examenjaar in slechts één vak staatsexamen hebben gedaan (continuering van de huidige 

regel). 

• Herkansingen vinden plaats voor 1 oktober, om de kandidaat in staat te stellen in het 

betreffende jaar deel te nemen aan een vervolgopleiding. 

 

Samenloop met eerdere maatregelen 

• Als bij het diploma-onderzoek van een staatsexamenkandidaat in 2023 (of de jaren daarna, 

tot uiterlijk 2030) de resultaten zijn betrokken die in 2020 zijn behaald voor een vak 

waarvan in dat jaar het CE is komen te vervallen, geldt voor deze kandidaat de 5,5-regel 

niet. 


