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In de selectieprocedure kijkt ACTA naar de cijfers voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde (A of B),
natuurkunde, scheikunde en biologie op vwo-niveau (of daarmee vergelijkbaar).
Er zijn twee selectieroutes: A en B.
1. Cijfersjabloon
Het bewijsstuk voor de cijfers voor de hieronder genoemde punten 4 en 5 bestaat uit een Cijfersjabloon.
2. Bewijsstukken vwo-cijfers die niet aan de eisen voldoen: pro forma toekenning cijfer 5,5
a. Indien de bewijsstukken voor één of meer van de vwo-cijfers niet als geldig bewijsstuk worden gezien, zoals
omschreven onder punt 1 t/m 4 van Bewijsstukken Algemeen, zal de Selectiecommissie per vak pro forma het cijfer 5,5
toekennen.
b. Indien de bewijsstukken voor één of meer van de vwo-vakken geen met vwo vergelijkbare cijfers bevatten, zal de
selectiecommissie per vak pro forma het cijfer 5,5 toekennen.
3. Diploma, deelcertificaten en (deel)cijfers
Voor een diploma alsmede eventuele deelcertificaten en (deel)cijfers, zoals genoemd bij punt 7, bestaat het bewijsstuk
uit een gewaarmerkte kopie. Dit houdt in een door de school (of vergelijkbare instantie) afgegeven kopie, die voorzien is
van een stempel van de school en naam, datum en handtekening van een bevoegd persoon. Hetzelfde geldt voor nietNederlandse cijfers of diploma’s (zie punt 11).
Een uittreksel uit het diplomaregister van DUO geldt ook als bewijsstuk bij deelname in route B, maar alleen als dit
bestaat uit een diploma én een cijferlijst.
4. Nederlandse vwo-cijfers bij route A (5 vwo in schooljaar 2020-2021 afgerond)
Volg je nu 6 vwo in Nederland en heb je 5 vwo afgerond in schooljaar 2020-2021, dan lever je de volgende cijfers in: een
overzicht van gemiddelde SE cijfers t/m 14 januari 2022, per vak met maximaal één decimaal achter de komma. Dit doe
je door middel van het Cijfersjabloon. Dit geldt eveneens voor kandidaten van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, StEustatius en St. Maarten.
5. Nederlandse vwo-cijfers bij route A (5 vwo in schooljaar 2019-2020 afgerond)
Volg je nu 6 vwo in Nederland en heb je 5 vwo afgerond in schooljaar 2019-2020, dan lever je de volgende cijfers in: een
overzicht van gemiddelde SE cijfers t/m 15 januari 2021, per vak met maximaal één decimaal achter de komma. Dit doe
je door middel van het Cijfersjabloon. Dit geldt eveneens voor kandidaten van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, StEustatius en St. Maarten.
6. Cijfers bij route A bij een niet-Nederlandse opleiding
Volg je nu het laatste jaar van het voortgezet onderwijs aan een niet-Nederlandse opleiding (zie punt 11) dan lever je de
volgende cijfers in: eindcijfers van het laatst volledig afgeronde schooljaar voortgezet onderwijs. De cijfers die je hier in
vult zijn de eindcijfers per vak, met maximaal één decimaal achter de komma.
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7. Nederlandse vwo-cijfers bij route B
Je levert de eindcijfers van de cijferlijst in van het vwo-diploma. Eindcijfers bevatten geen decimalen. Bij deficiënties
lever je de behaalde cijfers van de deelcertificaten en/of de tot tijdstip van indiening persoonlijk dossier behaalde
(deel)cijfers in.
Dit geldt eveneens voor kandidaten van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St-Eustatius en St. Maarten.
NB: Heb je het Nederlandse vwo-diploma behaald in 2021 dan mocht je bij wijze van uitzondering één vak niet mee laten
tellen voor de uitslag. Voor de selectieprocedure telt dit vak echter wel mee.
8. Toekenning route bij ontoereikend bewijsstuk
Voor het bepalen van de selectieroute wordt alleen gekeken naar de bewijsstukken voor de vwo-cijfers, níet naar andere
bewijsstukken. Indien de bewijsstukken niet als geldig bewijsstuk worden gezien, zoals omschreven onder punt 1 t/m 4
van Bewijsstukken Algemeen, neemt de kandidaat pro forma deel aan route B.
9. Afronding vwo-cijfers bij invullen persoonlijk dossier
Als een bewijsstuk afgeronde cijfers bevat dan kunnen die cijfers zonder meer overgenomen worden, ‘komma nul’ is ook
afgerond op één decimaal.
10.Gemiddeld vwo-cijfer
Het gemiddeld vwo-cijfer wordt door de selectiecommissie voor zowel route A als B gehanteerd op 1 decimaal. Er vindt
géén afronding plaats.
11. Niet-Nederlandse cijfers en diploma’s
Met een niet-Nederlandse opleiding wordt een opleiding in het buitenland óf een Europees of Internationaal
Baccalaureaat in Nederland bedoeld. Voor deze kandidaten geldt dat de UvA of VU nagaat of het te behalen/behaalde
diploma daadwerkelijk gelijk gesteld wordt aan de vwo-toelatingseisen.
Niet-Nederlandse schoolcijfers zijn niet altijd vergelijkbaar met die op het Nederlandse vwo.
Volg je het voortgezet onderwijs in een land in de EU (of heb je daar reeds een diploma behaald) dan zal de
selectiecommissie de schoolcijfers voor de zes vwo-vakken omzetten, zodat de cijfers vergelijkbaar zijn met het
Nederlandse systeem. Dit zal gedaan worden op basis van gegevens van het NUFFIC.
Volg je het voortgezet onderwijs in een land buiten de EU (of heb je daar reeds een diploma behaald) dan moet je zelf te
zorgen voor een verklaring van de universiteit waar je je hebt aangemeld, waaruit blijkt dat het niveau van het onderwijs
vergelijkbaar is het met het Nederlandse vwo. De selectiecommissie zal de schoolcijfers voor de zes vwo-vakken
omzetten, zodat de cijfers vergelijkbaar zijn met het Nederlandse systeem. Dit zal gedaan worden op basis van gegevens
van het NUFFIC.
Bij niet-Nederlandse cijfers dient te allen tijde als bewijsstuk een gewaarmerkte kopie van de originele cijferlijst en,
indien van toepassing, een gewaarmerkte kopie van het originele diploma in het persoonlijk dossier geüpload te
worden. Voorts is in het geval van niet EU-onderwijs een universitaire verklaring zoals hierboven beschreven vereist.
Als het persoonlijk dossier alleen een vertaling of alleen een verklaring van toelaatbaarheid tot de studie bevat zal de
selectiecommissie voor ieder van de zes vwo-vakken pro forma het cijfer 5,5 toekennen.

2

