
 
Betreft: update slaag-zakregeling 
 
 
Stein, 9 april 2020 
 
Beste examenleerlingen (en jullie ouder(s)/verzorger(s)),  
 
Zoals al eerder aangekondigd hierbij dan de informatie over de uitwerking van de maatregel dat het 
centraal examen in het schooljaar 2019-2020 niet doorgaat. 
 
Minister Slob heeft laten weten dat op donderdag 4 juni de geslaagde scholieren in heel Nederland 
het einde van hun middelbare schooltijd vieren. Hiermee geeft minister Slob (onderwijs) gehoor aan 
een verzoek van LAKS, de landelijke vertegenwoordiger van scholieren. Op 4 juni hoor je of je 
geslaagd bent en gaan we dat vieren. Op welke manier dat kan is afhankelijk van de omstandigheden 
op 4 juni. 
 
Slaag-zakregeling schooljaar 2019-2020 
De slaag-zakregeling blijft zo veel mogelijk in stand, bijvoorbeeld waar het gaat om de 
kernvakkenregel en het maximum aantal onvoldoendes. Deze hebben vanzelfsprekend nu betrekking 
op het schoolexamen in plaats van het samenspel van het schoolexamen en het centrale examen. 
De regeling wijkt op de volgende punten af: 

• Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het 
schoolexamen. 

• De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt.  
• Een leerling die gezakt zou zijn o.b.v. de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil verbeteren, kan 

deelnemen aan maximaal twee of drie (in het geval van vmbo-bb en –kb) resultaats-
verbeteringstoetsen (RV-toetsen).  

• Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.  
Of een leerling geslaagd is, is afhankelijk van de cijfers. Er is bekend gemaakt welke minimale cijfers 
er nodig zijn om te slagen. Dit is de zogeheten slaag-zakregeling. In de regeling wordt zoveel mogelijk 
aangesloten bij de reguliere regeling. Deze verschillen per onderwijssoort. Ze zijn te vinden op 
https://www.groenewald.nl/app/uploads/2020/04/20200409-Wanneer-ben-ik-geslaagd-in-2020.pdf 
 
Eindcijfers 

• Het eindcijfer van een vak wordt conform het PTA bepaald op basis van het gewogen 
gemiddelde van de SE-resultaten.  

• Het eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal. Als bij de berekening van het eindcijfer 
het cijfer moet worden afgerond, gelden net als anders de volgende afrondingsregels: het 
getal wordt naar beneden afgerond 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 CE hebben (bijvoorbeeld maatschappijleer) geldt 
net als andere jaren dat het eindcijfer gebaseerd wordt op de SE-resultaten.  

 
Resultaatverbeteringstoetsen 
Normaal gesproken bestaat het eindexamen uit het schoolexamen en het centraal examen. 
Leerlingen kunnen dan één centraal examen herkansen. Omdat er dit jaar geen centraal examen en 
herkansingen kunnen plaatsvinden, komen er resultaatverbeteringstoetsen. Deze toetsen worden 
door de scholen gemaakt en gaan over de lesstof van het schoolexamen van een vak. Deze toetsen 
tellen voor 50% mee voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen. In dat 
geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde schoolexamen. Op die manier kunnen leerlingen 

https://www.groenewald.nl/app/uploads/2020/04/20200409-Wanneer-ben-ik-geslaagd-in-2020.pdf


hun cijfers op de schoolexamens ophalen. Deze resultaatverbeteringstoetsen worden vanaf 4 juni 
afgenomen. Een leerling mag voor twee vakken (in het geval van vmbo-bb en –kb drie) zo’n toets 
afnemen in plaats van één (in het geval van vmbo-bb en –kb twee), omdat het centraal examen niet 
doorgaat. Leerlingen die geslaagd zijn krijgen een volwaardig diploma waarmee zij kunnen 
doorstromen naar het vervolgonderwijs. 
 
De tijdsplanning voor dit verdere schoolschool ziet er als volgt uit. 
 

Nu tot aan 4 juni Het schoolexamen wordt conform het PTA afgrond, inclusief 
herkansingen en herexamens 

11 mei tot en met 15 mei Toetsweek 
18 mei Inhaaldag 
21 mei Hemelvaart 21 en 22 mei vrij 
25 tot en met 29 mei Herkansingen schoolexamens, herexamens  
1 mei Pinkstermaandag vrij 
4 juni Uitslag examens 
4 juni tot einde schooljaar Resultaatverbeteringstoetsen (RV) 

 
Over de exacte data en tijdstippen waarop welke activiteiten (toetsen, herkansingen en herexamens) 
gepland worden, volgt nog een nader bericht. Feit is dat je gedurende de dagen waarop al deze 
lesactiviteiten gepland staan, de hele dag beschikbaar bent. Indien je om zeer goede redenen niet 
kan deelnemen aan een examenonderdeel, dien je te handelen volgens artikel 17 “Absentie en 
ziekte” van het eindexamenreglement. 
Vanwege de veranderde situatie komt er een nieuwe intekenronde voor het kenbaar maken van 
welke schoolexamens je van 25 tot en met 29 mei wil herkansen.  
  
Hieronder vind je een aantal vragen over de examens in het voortgezet 
onderwijs 2019-2020 
 
Gaan de centraal examens door? 
Nee, de centraal examens gaan dit jaar niet door. Met dit besluit is er duidelijkheid voor alle scholen 
en leerlingen. 
Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens 
(cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb. De resultaten 
van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. 
 
Hoe weet ik of ik geslaagd ben voor mijn vmbo/havo/vwo? 
Dat hangt af van de cijfers voor de schoolexamens. Bekijk hoe het zit in de factsheets met de slaag-
zakregeling: kijk hiervoor op https://www.groenewald.nl/app/uploads/2020/04/20200409-Wanneer-
ben-ik-geslaagd-in-2020.pdf 
 
Ik had gehoopt om mijn eindcijfer te kunnen verbeteren op het centraal examen. Maar dat gaat nu 
niet door. Kan ik nog iets doen voor een hoger eindcijfer? 
Omdat er dit jaar geen centraal examen en herkansingen zijn, komen er resultaatverbeterings-
toetsen (RV). Deze toetsen worden door de scholen gemaakt en gaan over de lesstof van het 
schoolexamen van een vak. Deze toetsen tellen voor 50% mee voor het eindcijfer, tenzij het resultaat 
lager is dan het schoolexamen. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde 
schoolexamen. Op die manier kunnen leerlingen hun cijfers op de schoolexamens ophalen. 
 
 
 

https://www.groenewald.nl/app/uploads/2020/04/20200409-Wanneer-ben-ik-geslaagd-in-2020.pdf
https://www.groenewald.nl/app/uploads/2020/04/20200409-Wanneer-ben-ik-geslaagd-in-2020.pdf


Vanaf wanneer zijn de resultaatverbeteringstoetsen? 
De resultaatverbeteringstoetsen (RV) worden vanaf 4 juni afgenomen. Leerlingen die geslaagd zijn 
krijgen een volwaardig diploma waarmee zij kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs. 
 
Hoeveel resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) mag ik maken? 
Vmbo-bb en kb 
Deze leerlingen kunnen voor maximaal 3 vakken een resultaatverbeteringstoets doen: 
1 beroepsgericht profielvak en 2 avo-vakken. Bij de afname van een resultaatverbeteringstoets voor 
een beroepsgericht vak kunnen praktische opdrachten ook onderdeel vormen van de toets. 
Vmbo-gl, vmbo-tl, havo en vwo 
Deze leerlingen kunnen voor maximaal 2 vakken een resultaatverbeteringstoets doen. 
 
Wanneer hoor ik of ik geslaagd ben? 
Op 4 juni wordt samen met alle leerlingen gevierd dat ze geslaagd zijn. Dat is dus de dag dat je hoort 
of je bent geslaagd, gezakt of nog RV-toetsen kan doen. Als je bent geslaagd kun je op 4 juni de tas 
aan de vlaggenmast hangen! 
 
Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen? 
Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen 
afronden. De school heeft tot aan de start van de zomervakantie (3 juli) om de schoolexamens in te 
plannen en af te nemen. Voor 3 juli moeten ook eventuele herkansingen uitgevoerd kunnen worden.  
 
Kan de school nu al diploma’s gaan uitreiken op basis van schoolexamen-resultaten van de 
leerlingen? 
Nee, dat kan nu nog niet. Kijk voor de eisen in de slaag-zakregeling voor 2020 die op 8 april bekend is 
gemaakt. 
 
Ik heb als leerling allemaal mooie resultaten behaald op mijn schoolexamens. Ben ik dan nu 
geslaagd? 
Heb je alle schoolexamens afgerond? Kijk dan voor de eisen in de slaag-zakregeling voor 2020 die op 
8 april bekend is gemaakt. 
 
We hopen dat op 4 juni veel vlaggen met schooltassen uit kunnen, zoals de jaarlijkse traditie. Er is 
door jullie de afgelopen jaren keihard gewerkt en we gunnen jullie in deze ongekende crisis met dit 
landelijke moment toch een mooie afsluiting van jullie middelbare schoolloopbaan. 
 
Indien er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de teamleider of coördinator 
van uw zoon/ dochter:  
L. Vallen, vmbo-basis/kader 3 en 4 (l.vallen@stichtinglvo.nl)  
A. Juriën, vmbo-t 3 en 4 (a.jurien@stichtinglvo.nl)  
R. Vantilt, havo 3 t/m 5 (r.vantilt@stichtinglvo.nl)  
T. Beij, vwo 3 t/m 6 (t.beij@stichtinglvo.nl)  
  
Met vriendelijke groet,  
  
  
 
Elma Janssen, directeur  
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