
 

Beste leerlingen, 
 
Vandaag heeft het ministerie van OCW de slaag-zakregeling gepubliceerd 
voor de kandidaten die dit schooljaar eindexamen afleggen. 
 
Wat houdt de slaag-zakregeling 2019-2020 voor jullie in: 
 
Eindcijfers 
• Het eindcijfer van een vak wordt conform het PTA bepaald op basis van 

het gewogen gemiddelde van de schoolexamen (SE)-resultaten.  
• Het eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal. Als bij de bereke-

ning van het eindcijfer het cijfer moet worden afgerond, gelden net als 
anders de volgende afrondingsregels: het getal wordt naar beneden af-
gerond als het eerste getal achter de komma een 4 of lager is. Het getal 
wordt naar boven afgerond als het eerste getal achter de komma een 5 
of hoger is.  

• Voor vakken die normaal gesproken geen Centraal Examen (CE) heb-
ben (bijvoorbeeld maatschappijleer) geldt net als andere jaren dat het 
eindcijfer gebaseerd wordt op de SE-resultaten.  

• Eindcijfers voor vakken die in eerdere leerjaren zijn afgesloten met een 
SE- en een CE-cijfer (bijvoorbeeld bij vervroegd of gespreid examen) 
blijven staan en worden niet opengebroken bij het vaststellen van de 
uitslag. 

 
Weging en compensatie eindcijfers 
• Omdat er geen centraal examen worden afgenomen dit schooljaar ver-

valt de 5,5 regel (het gemiddelde cijfer van de centrale examens moet 
normaal gesproken minimaal een 5,5 zijn).  

• De overige voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te slagen 
voor een diploma (of een deelcertificaat) blijven gelden, met uitzonde-
ring van de bepaling over de rekentoets, die gelden dit jaar niet. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan: 
- voor vmbo: voor Nederlands minimaal een 5 als eindcijfer 
- voor havo/vwo: hooguit één 5 als eindcijfer voor één van de kern-

vakken Nederlands, Engels en wiskunde A, B of C (indien gevolgd) 
en voor de andere kernvakken minimaal een 6 

- regels omtrent het minimale eindcijfer dat behaald mag worden 
(niet lager dan een 4, ook niet voor losse onderdelen binnen het 
combinatiecijfer) en het maximaal aantal onvoldoende eindcijfers en 
de compensatie daarvoor 

- het vak lichamelijke opvoeding moet beoordeeld zijn met een vol-
doende of goed 

Aan onze leerlingen in de examenklassen  
vmbo, havo en vwo 
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- Het is ook in schooljaar 2019-2020 mogelijk om het diploma met het 
judicium cum laude te behalen. De reguliere voorwaarden worden 
toegepast op de eindcijfers die op basis van het schoolexamen wor-
den vastgesteld 

- De inhoudelijke eisen die worden gesteld aan de samenstelling van 
het vakkenpakket zijn in schooljaar 2019-2020 niet anders dan in an-
dere jaren 

 
Resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen) 
• Om leerlingen die op basis van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de 

kans te geven om alsnog een diploma te behalen, maken scholen voor 
elk vak een resultaatverbeteringstoets. Er is voor deze naam gekozen 
om deze toets te onderscheiden van de reguliere herkansingsmogelijk-
heden zoals opgenomen in het PTA van de school.  

• Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 
50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. 
Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt 
niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat ge-
val is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.  

• Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken 
van de RV-toets, bijvoorbeeld omdat zij willen doorstromen naar een 
vervolgopleiding die (mede) op cijfers selecteert.  

• Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling 
eindexamen doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie al-
leen een SE wordt afgenomen, zoals maatschappijleer.    

• Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-
toets. Dit is een verruiming ten opzichte van de reguliere situatie, waar-
bij leerlingen in het tweede tijdvak één CE mogen herkansen. Hier is 
voor gekozen vanwege de uitzonderlijke situatie en het feit dat som-
mige leerlingen hadden gerekend op het CE om hun cijfers op te halen. 
Vmbo bb- en kb-leerlingen mogen normaliter al twee herkansingen 
doen (het beroepsgerichte profielvak en één avo-vak). Zij mogen 
daarom voor maximaal drie vakken deelnemen aan RV-toetsen, namelijk 
het beroepsgerichte profielvak en twee avo-vakken. Bij de afname van 
een RV-toets voor een beroepsgericht vak kunnen praktische opdrach-
ten ook onderdeel vormen van de toets.  

• De RV-toets mag worden afgenomen na 4 juni. Scholen zijn zelf verant-
woordelijk voor het bieden van een alternatief afnamemoment van een 
RV-toets als een leerling niet kan deelnemen als gevolg van ziekte, 
thuis-quarantaine of een andere reden buiten de wil van de leerling. De 
directeur zal hem of haar in de gelegenheid stellen om de RV-toets als-
nog af te leggen.  

 
Diploma en cijferlijst 
• Het diploma dat in schooljaar 2019-2020 wordt uitgereikt is hetzelfde 

als in andere jaren. Scholen gebruiken voor het diploma hetzelfde model 
uit de Regeling modellen diploma’s als dat zij normaal zouden gebrui-
ken.    

• De bijbehorende cijferlijst verschilt daarentegen wel van de reguliere cij-
ferlijst. Op de cijferlijst worden alleen de SE-resultaten opgenomen. De 
eindcijfers zijn gebaseerd op enkel het SE-resultaat. 

 
Tijdlijn 
Nu tot aan 4 juni  
Het schoolexamen wordt conform PTA afgerond, inclusief herkansingen 
vanuit het PTA en inhaalwerk. Let op! Als het PTA niet is afgerond omdat 
bijvoorbeeld een toets of opdracht niet wordt ingehaald die nog open staat 
kan het schoolexamen niet worden afgerond! 
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Feestelijke dag! Dit is de uiterlijke datum dat leerlingen de uitslag te horen 
krijgen. 
 
Na 4 juni tot start zomervakantie (3 juli)  
Voorbereiding op en afname van resultaatverbeteringstoetsen (RV-
toetsen). Na afname en correctie RV-toetsen: vaststellen van de definitieve 
uitslag voor de leerlingen die RV-toetsen hebben gemaakt (geslaagd of ge-
zakt). 
 
We zijn hard aan het nadenken hoe we in juni het uitreiken van de  
diploma’s aan onze leerlingen onder de gegeven omstandigheden op een 
goede, bij Stad & Esch passende manier, kunnen organiseren. 
 
Vragenuurtje | dinsdag 14 april om 20.00 uur 
Voor alle leerlingen en ouders die vragen hebben rondom het afronden van 
het PTA en de uitslag bepaling organiseren de examensecretarissen samen 
met de leco’s een vragenuurtje in Zoom. 
  
De bijeenkomst is aanstaande dinsdagavond om 20.00 uur: 
× https://zoom.us/j/159190952?pwd=N01BajF3TlJLQmZZOU5xMkh4QUdZZz09 
× Meeting ID: 159 190 952 
× Password: 082820 
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de Examencommissie en de leco’s, 
 
 
 
 
Peter de Visser, 
directeur-bestuurder. 
 
 


