
 

 

  

 

 

 

 

Aan alle eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 
Datum: 9 april 2020 

Ons kenmerk: 200409/mhk/2.CORR/examen 

Onderwerp: afronding schoolexamens en slaag-zakregeling 

 

Beste leerlingen (en ter informatie jullie ouder(s)/verzorger(s)), 

 

Gisteren heeft minister Slob van onderwijs in een brief aan de tweede kamer de slaag-

zakregeling voor dit schooljaar bekend gemaakt. Het is fijn dat er daarmee eindelijk 

duidelijkheid is over de eisen waaraan je moet voldoen voor je diploma. In deze brief 

informeren wij jullie hierover en over het rooster van de toetsweek en de wijzigingen in 

het PTA. 

 

Slaag-zakregeling 

De slaag-zakregeling 2019-2020 is zoveel mogelijk gelijk aan de reguliere slaag-

zakregeling. De regeling wijkt op de volgende punten af: 

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

schoolexamen. Het eindcijfer wordt afgerond op gehele cijfers. Een gemiddelde 

van 6,49 wordt een 6, een 6,50 wordt een 7. Uitzondering hierop zijn de vakken 

die nooit een centraal examen hebben, zoals wiskunde D, NLT, maatschappijleer, 

CKV en levensbeschouwing. Daarvoor geldt afronding in twee stappen, zoals 

vermeld in het examenreglement: 6,49 wordt 6,5, wordt eindcijfer 7. 

• De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn,  

vervalt.  

• Een leerling die gezakt zou zijn op basis van de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil  

verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee resultaatsverbeteringstoetsen 

(RV-toetsen), daarover hieronder meer.  

• De uitslag moet aan de leerlingen worden medegedeeld op 4 juni. 

De kamerbrief van de minister kun je vinden op onze website, bij ‘afdelingen’ en bij 

‘examens’, net als het servicedocument dat voor scholen is opgesteld waarin meer 

precieze informatie staat. 

  

Resultaatsverbeteringstoets (RV-toets) 

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 herkansingsmogelijkheden zoals opgenomen in het PTA van de 

school. Deze toetsen kunnen dus gemaakt worden na de herkansingen die we als school 

zelf al organiseren. 

 

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 geval 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 alleen een SE wordt afgenomen, 

zoals maatschappijleer, levensbeschouwing, CKV, wiskunde D en NLT.    

Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets. Dit is een 

verruiming ten opzichte van de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het tweede tijdvak 

één CE mogen herkansen. 

  

De RV-toets wordt gemaakt door scholen zelf, waarbij men zich zoveel als mogelijk 

baseert op het gehele PTA van het betreffende vak. Stichting Cito ontwikkelt een 

handreiking om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de RV-toetsen. 

 

Toetsweek 

Als bijlage bij deze mail tref je het rooster voor de toetsweek aan. Het is gelukt om het 

aantal leerlingen dat meer dan één toets op een dag heeft te beperken. We weten nu nog 

niet of de scholen open zullen zijn na de meivakantie, maar de toetsweek gaat sowieso 

door. Waarschijnlijk zullen aanvullende maatregelen nodig zijn voor de veiligheid van de 

aanwezigen, zoals we ook voor de inhaaltoetsen deze week getroffen hebben. Dat liep 

vandaag erg goed en in alle veiligheid. Je wordt nog geïnformeerd over de 

veiligheidsmaatregelen voor in de toetsweek. Die informatie krijg je van ons in de 

meivakantie, nadat het kabinet heeft besloten of de beperkingen in de samenleving 

volledig in stand blijven.  

 

Wijzigingen PTA 

Er is goed gekeken naar de PTA’s. Dat heeft geleid tot een heel aantal wijzigingen. Soms 

is de weging veranderd, om alle leerlingen nog de kans te geven een onvoldoende op te 

halen. Soms is de toetsstof veranderd, omdat het niet nodig meer is om te herhalen met 

het oog op de centrale examens. Soms is daardoor ook de toetslengte veranderd. Alle 

wijzigingen staan op onze website, bij de afdelingen: 

• Voor de mavo is dat hier: https://fritsphilips.eu/mavo  

• Voor de havo is dat hier: https://fritsphilips.eu/havo  

• Voor het vwo is dat hier: https://fritsphilips.eu/vwo 

 

Om je te helpen hebben de leerlingcoördinatoren ook een document gemaakt waarin je 

per vak ziet wat de toetsstof is. Zij zullen je dat toesturen.  

 

We realiseren ons dat de afgelopen periode voor jullie niet makkelijk is geweest. Eindelijk 

is er nu meer zekerheid: je weet wat je moet doen om te slagen, het toetsrooster is 

bekend en alle wijzigingen in de PTA’s. We wensen jullie heel veel succes met de 

voorbereidingen en hebben veel vertrouwen in jullie. Laat het ons weten als we nog iets 

voor je kunnen doen. Je docent, mentor of leerlingcoördinator helpt je graag.  

 

Succes allemaal! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Rob Schuurmans 

Rector 
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