
   
 

September diploma 2023 (onder voorbehoud van wijzigingen datums en bedragen) 

Het Septemberdiploma bij ROC Tilburg - School voor Vavo  

Deze notitie bevat informatie over het zgn. septemberdiploma 2023.  

 

Voor wie is de regeling bestemd?  

Het zgn. septemberdiploma is een mogelijkheid voor leerlingen die in 2023 of eerder examen hebben 
gedaan (vmbo-tl, havo of vwo), maar gezakt zijn. Op deze manier kunnen zij in september het 
diploma halen en alsnog meteen doorstromen naar een vervolgstudie. Het geldt alleen voor 
leerlingen die nog kunnen slagen door een schoolexamencijfer te verhogen, dat wil zeggen door het 
profielwerkstuk te verbeteren of maatschappijleer te herkansen. Ook kan het samenvoegen van 
cijferlijsten uit verschillende jaren leiden tot een diploma. De regeling voor het zgn. 
septemberdiploma bij de school voor Vavo van ROC Tilburg is alleen bestemd voor leerlingen die een 
vo-school gevolgd hebben binnen de regio Midden Brabant. 
  
Wij bieden 3 mogelijkheden aan:  

1. Het samenvoegen van cijferlijsten / het openbreken van het combinatiecijfer 
2. Het cijfer van maatschappijleer verbeteren  
3. Het cijfer van het profielwerkstuk verbeteren  

Informatie over de aanmelding, de diplomering en de kosten vindt u op de laatste pagina.   

 

Ad 1. Openbreken combinatiecijfer/ samenvoegen cijferlijsten 

De mogelijkheden zijn: 

• Samenvoegen van vmbo, havo of vwo-cijferlijsten 

• Openbreken van het combinatiecijfer bij havo of vwo (door het openbreken van het 
combinatiecijfer en vakken te verwijderen die buiten onze beoordeling mogen worden 
gehouden, bijvoorbeeld levensbeschouwing en ANW. CKV mag niet mee worden 
overgenomen.) 

• Vwo-certificaten omzetten naar een havodiploma 

• Gymnasiumcertificaten omzetten naar een atheneumdiploma 
 

Wat doet de leerling: 

• Aanmelden zo spoedig mogelijk via de website (uiterlijk vrijdag 7 juli 2023).  

• Digitaal aanleveren van een getekende, officiële cijferlijst(en) 

• Digitaal aanleveren kopie ID bewijs  

• Digitaal aanleveren van het profielwerkstuk voor de presentatie. (Er dient altijd een Vavo-
activiteit plaats te vinden, dit betekent het presenteren van het profielwerkstuk) 

• Presentatie houden over het profielwerkstuk 

Weeknummer datum activiteit 

27 7 juli 2023 Opsturen alle documenten aan kvos@roctilburg.nl 

28 of 35 Op afspraak Presenteren van het profielwerkstuk  

De informele uitslag krijg je direct ná de presentatie. 

   



   
 

September diploma 2023 (onder voorbehoud van wijzigingen datums en bedragen) 

Ad 2. Het cijfer van maatschappijleer of informatica verbeteren bij vmbo tl, havo of vwo 
 
De mogelijkheden zijn: 

• Een onvoldoende cijfer verbeteren tot het cijfer waarmee de leerling alsnog kan slagen. 

• Een voldoende cijfer verhogen tot het cijfer dat nodig is om te kunnen slagen. 
 
Wat doet de leerling: 

• Aanmelden zo spoedig mogelijk via de website (uiterlijk vrijdag 7 juli 2023).  

• Digitaal aanleveren van een getekende, officiële cijferlijst(en) 

• Digitaal aanleveren kopie ID bewijs 
 
Wat doet het Vavo: 
De coördinator examenbureau nodigt de leerling uit voor een bijeenkomst waar de vakdocent de 
volgende informatie geeft: 

• De lesmethode die gebruikt wordt  

• De exacte leerstof 

• Wanneer het examen kan worden afgenomen 
 

Weeknummer datum activiteit 

26 30 juni 2023 Opsturen van alle documenten aan kvos@roctilburg.nl 

27 Op afspraak Informatiebijeenkomst met docent maatschappijleer.  

28 of 35 Op afspraak Mogelijkheid om vóór of ná de zomervakantie het examen te 
maken.  
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Ad 3. Het cijfer van het havo of vwo-profielwerkstuk verbeteren 
 
Wat doet de leerling: in samenwerking met de profielwerkstukbegeleider van de VO-school: 

• Aanmelden (via de website) uiterlijk vrijdag 30 juni 2023 

• Digitaal aanleveren van een getekende, officiële cijferlijst(en) 

• Digitaal aanleveren kopie ID bewijs 

• Digitaal aanleveren van het definitieve profielwerkstuk 
 
Wat doet de school van herkomst: 

• Digitaal aanleveren van een ingevuld beoordelingsformulier van de betreffende leerling 

• Digitaal aanleveren van een advies van de VO-school over hoe het profielwerkstuk verbeterd 
zou kunnen worden 

• Digitaal aanleveren van de contactgegevens van de profielwerkstukbeoordelaar van de VO-
school 

Bovenstaande documenten uiterlijk woensdag 5 juli aanleveren bij Kirsten Vos; kvos@roctilburg.nl  
 
Wat doet het Vavo: 

• De profielwerkstukbegeleider bestudeert de aangeleverde documenten en beoordeelt of 
verbetering mogelijk is. 

• De begeleider nodigt de leerling uit voor een eerste gesprek, waarin de leerling duidelijk 
wordt gemaakt hoe het profielwerkstuk verbeterd kan worden. 

• Vlak voor de zomervakantie vindt er een tweede gesprek plaats. De leerling krijgt dan 
feedback op wat er tot dan toe gedaan is. 

• De begeleider beoordeelt na de zomervakantie het werkstuk en bespreekt het met de 
leerling. 

De leerling zorgt ervoor dat aan de volgende eisen wordt voldaan:  

• Het eindverslag moet antwoord geven op het vervolgonderzoek. Er dient een heldere 
bronvermelding aanwezig te zijn (via de APA-stijl) én een logboek.  

• Het reflectieverslag en het plan van aanpak moeten voor de zomervakantie voldoende of 
goed beoordeeld zijn. Als dit niet het geval is, wordt de verbetering van het profielwerkstuk 
stopgezet. 

• Het eindverslag moet op of voor het afgesproken tijdstip per mail aangeleverd zijn bij de 
profielwerkstukbeoordelaar. Als dat niet het geval is, wordt het niet meer beoordeeld. 

 

Het verbeterde profielwerkstuk bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Een reflectieverslag over het oorspronkelijke profielwerkstuk (20 % van de beoordeling.) 
Hierin wordt beschreven wat er goed is gegaan en wat zou er kunnen of moeten verbeteren. 

 

2. Plan van aanpak voor een vervolgonderzoek (20 % van de beoordeling). Hierin wordt 
beschreven wat voor vervolgonderzoek de leerling gaat doen. Resultaat hiervan zal een goed 
plan van aanpak moeten zijn. De nieuwe onderzoeksvraag moet duidelijk zijn, evenals de te 
gebruiken bronnen en onderzoeksmethode. 

 

3. Een eindverslag met een logboek (60% van de beoordeling) 
4. Er vindt plagiaatcontrole plaats op het aangeleverde eindverslag.  
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Begeleiding profielwerkstuk: 

Weeknr datum activiteit 

26 30 juni 2023 Opsturen van alle documenten aan kvos@roctilburg.nl 

27 Op afspraak Eerste bijeenkomst met profielwerkstukbegeleider. Leerling krijgt uitleg 
over hoe hij het profielwerkstuk kan verbeteren. 

28 Op afspraak Inleveren reflectieverslag en plan van aanpak + beoordeling 
reflectieverslag (20%) en plan van aanpak (20%).  

34 Uiterlijk 27 
augustus 2023 

Definitieve versie profielwerkstuk mailen naar profielwerkstukbegeleider. 

35 Uiterlijk 1 
september 2023 

Eindbeoordeling door profielwerkstukbegeleider.  
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Aanmelding 

De leerling meldt zich zo spoedig mogelijk aan via www.roctilburg.nl 
Uiterste aanmelddatum: vrijdag 30 juni 2023 of vrijdag 7 juli 2023 
 
Bij de aanmelding levert de leerling het volgende aan:  

• Getekende, officiële cijferlijst(en) 

• NAW-gegevens en kopie ID 

• Emailadres en telefoonnummer 

• Indien van toepassing: intentieverklaring Rutte-regeling  
 
Alle documenten moeten uiterlijk vrijdag 7 juli 2023 digitaal ingeleverd zijn bij: 
 
Kirsten Vos  
Coördinator examenbureau 
Kamer B0.34 
Stappegoorweg 183 
5022 DD Tilburg 
kvos@roctilburg.nl 
088-293 4805 
Aanwezig; maandag t/m vrijdag. 
 
 
N.B. 
- De inschrijving vindt plaats in het nieuwe schooljaar 2023-2024. 
- Inschrijving vindt plaats via een nieuwe OOK (Onderwijsovereenkomst).  
- Als de leerling nog geen 18 jaar is, dient de toeleverende school de leerling te detacheren middels 
de Rutte-regeling. De leerling blijft ingeschreven staan bij de VO-school.  
- Het examenbureau controleert of een leerling ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor    
vervroegd diplomeren. 
- Wanneer een leerling niet voor het septemberdiploma slaagt, wordt de leerling weer 
uitgeschreven. De school van herkomst blijft verantwoordelijk voor zijn vervolgloopbaan.   
 
Diplomeren  
Na de zomervakantie mag je je diploma in ontvangst komen nemen bij het examenbureau, School 
voor VAVO. 
 
Kosten 
De betreffende leerling of VO-school krijgt een factuur op het e-mailadres dat bij de aanmelding is 
doorgegeven.  
Openbreken combinatiecijfer/ samenvoegen cijferlijsten  €350 
Het cijfer van maatschappijleer verbeteren    €450 
Het cijfer van het profielwerkstuk verbeteren    €450 
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