
 

 

 

 

Aan eindexamenkandidaten en hun ouders/verzorgers 

Betreft: slaag-/zak- en herkansingsregeling 

 

Helmond, 9 april 2020 

 

Geachte ouders, beste leerlingen,  

Gisteren heeft de Minister van Onderwijs de aangepaste slaag-/zak- en herkansingsregeling bekend 

gemaakt. In principe zijn er weinig wijzigingen ten opzichte van de oude regeling. Op de achterzijde 

van deze brief hebben wij de slaag/zakregeling geplaatst. 

De herkansingsregeling is uitgebreid. Leerlingen mogen na 4 juni maximaal twee 

resultaatverbeteringstoetsen  (RV-toets) doen. De RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken 

waarin een leerling eindexamen doet. Dit geldt ook voor vakken waarbij in de normale situatie in het 

examenjaar alleen het schoolexamen (SE) wordt afgenomen. Het cijfer voor de RV-toets wordt 

bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee. Het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak telt 

ook voor 50% mee. 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. De inhoud van de RV-toets betreft de hele PTA stof van het 

betreffende vak. De RV-toetsen zullen op 15, 16 en 17 juni worden afgenomen. 

Op 4 juni zal officieel de uitslag worden vastgesteld. Over hoe wij deze dag verder gaan inrichten - 

vlag ophalen, gesprek met de nog niet geslaagde leerlingen, et cetera - zullen wij nader berichten. 

Na de meivakantie mailen wij een link naar een enquête waarin leerlingen moeten aangeven welke 

toets uit SEA of SEB zij willen duimen. Deze duim/herkansingsregeling is ongewijzigd. Alle leerlingen 

moeten binnen een week na toezending hun keuze bekend maken, ook al zijn nog niet alle toetsen 

ingehaald. Mocht achteraf toch een andere keuze noodzakelijk zijn, dan is wijzigen mogelijk.  

Wij hopen hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.  

Met vriendelijke groet,  

G. Nillesen 

Vestigingsdirecteur 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaag-zakregeling 2020 mavo:  

 

• Leerlingen behalen op basis van de resultaten van de schoolexamens hun diploma.  

• Alleen leerlingen die voor alle in het PTA voorkomende onderdelen een waardering hebben 

gekregen kunnen slagen.  

• Het cijfer voor het vak Nederlands moet minimaal een 5 zijn. 

• Bij bepaling of iemand geslaagd is wordt uitgegaan van hele cijfers.  

• Voor alle andere onderdelen/vakken moet minimaal het cijfer 4 zijn behaald.  

• Het vak lichamelijke opvoeding moet minimaal met een voldoende beoordeeld zijn.  

• Leerlingen moeten minimaal een voldoende hebben behaald voor Kunstvakken.  

• Het profielwerkstuk moet minimaal de waardering voldoende hebben gekregen.  

• De leerling heeft eenmaal het eindcijfer 5 en verder alleen 6 of hoger.  

• De leerling heeft eenmaal een 4 (of tweemaal een 5) en verder alleen minimaal het eindcijfer 

6 en minimaal eenmaal het cijfer 7. 

 

Slaag-zakregeling 2020 havo/vwo:  

 

• Leerlingen behalen op basis van de resultaten van de schoolexamens hun diploma.  

• Alleen leerlingen die voor alle in het PTA voorkomende onderdelen een waardering hebben 

gekregen kunnen slagen.  

• Bij bepaling of iemand geslaagd is wordt uitgegaan van hele cijfers.  

• Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (niet wiskunde-D) mag hoogstens één 5 zijn 

gehaald.  

• Voor alle andere onderdelen/vakken moet minimaal het cijfer 4 zijn behaald.  

• De leerling heeft eenmaal het eindcijfer 5 en verder alleen 6 of hoger.  

• De leerling heeft eenmaal het cijfer 4 (of tweemaal een 5), maar het gemiddelde van de 

eindcijfers is een 6,0 (het gemiddelde van het combinatievak – maatschappijleer, ckv, 

profielwerkstuk telt als één vak).  

 


