
Update examenleerlingen, 15 april 2020 

 

Beste examenleerlingen en meelezende ouders/verzorgers, 

 

Op 24 maart kondigde minister Slob aan dat de centrale examens dit jaar niet 

doorgaan. De resultaten van het schoolexamen zijn bepalend voor het diploma. 

Woensdag 8 april heeft de minister een brief aan de Tweede Kamer gestuurd 

met betrekking tot de slaag-zakregeling voor de leerlingen die dit schooljaar 

eindexamen afleggen. De slaag-zakregeling volgt zo veel mogelijk de bestaande 

regeling. zie website van de VO-raad. Vanuit dit gegeven volgt hier puntsgewijs 

nadere informatie.  

 

Samenvatting maatregelen voor onze examenleerlingen 

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Dit geldt ook voor de 

centraal praktische examens.  

● Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het 

diploma behalen. Het schoolexamen moet conform het programma van 

toetsing en afsluiting (PTA) worden afgemaakt. 

● De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere 

slaag-zakregeling. De regeling wijkt op de volgende punten af: 

o Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de 

resultaten voor het schoolexamen. 

o De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 

5,5 moet zijn, vervalt. 

o Een leerling die gezakt zou zijn o.b.v. de SE-resultaten of zijn 

eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee 

resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen). 

 

Resultaatverbeteringstoetsen 

● 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. 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/ocw-publiceert-slaag-zakregeling


● 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.  

● 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. Hier is 

voor gekozen vanwege de uitzonderlijke situatie en het feit dat sommige 

leerlingen hadden gerekend op het CE om hun cijfers op te halen.  

 

Versneld examen 

Leerlingen die versneld examen afleggen in het voorlaatste leerjaar hebben in de 

reguliere situatie één herkansingsmogelijkheid. Meestal wordt deze pas ingezet 

in het eindexamenjaar omdat dan van alle vakken het eindexamen is afgerond 

en goed kan worden ingeschat welk vak moet worden herkanst. In de tijdelijke 

slaag-zakregeling heeft deze leerling de volgende twee mogelijkheden: (1) de 

leerling neemt dit schooljaar deel aan twee RV-toetsen en heeft daarmee in het 

eindexamenjaar geen herkansingsmogelijkheid meer. (2) de leerling neemt dit 

schooljaar deel aan één RV-toets en heeft in het eindexamenjaar nog recht op 

deelname aan de reguliere herkansingsmogelijkheid. Het resultaat van de 

RV-toets telt voor deze leerlingen op dezelfde manier mee voor het eindcijfer als 

bij de andere leerlingen.  

 

Gespreid examen 

Leerlingen die gespreid examen afleggen hebben in de reguliere situatie ieder 

jaar van het gespreid examen een herkansingsmogelijkheid voor de vakken 

waarin in dat schooljaar het eindexamen is afgelegd.  

● Voor leerlingen die in schooljaar 2019-2020 in het eerste jaar van het 

gespreid examen zitten, geldt dat zij kunnen deelnemen aan maximaal 

twee RV-toetsen in de vakken waarin zij dit schooljaar eindexamen 

hebben afgelegd. Het volgend schooljaar (het tweede jaar van het 

gespreid examen) kunnen deze leerlingen deelnemen aan de reguliere 

herkansing van dat jaar. 

Deze leerlingen maken volgend jaar het CE van deze vakken niet alsnog. 

De vastgestelde eindcijfers van dit jaar blijven staan. 

● Leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 in het tweede jaar van het 

gespreid examen zitten, kunnen dit jaar deelnemen aan twee RV-toetsen 

in de vakken waarin zij dit schooljaar het eindexamen hebben afgelegd. 

Voor deze leerlingen geldt dat de uitslag wordt vastgesteld op basis van 

de eindcijfers die ze dit schooljaar behalen, in combinatie met de vorig 

jaar vastgestelde eindcijfers. 



● Uiterlijk 11 mei dienen scholen de inspectie te laten weten welke 

leerlingen gespreid examen doen.  

 

Addendum examenreglement 

Het College van Schoolleiders heeft het besluit genomen om artikel 11.3 aan te 

passen. De aanpassing betreft artikel 11 - lid 3a. 

De nieuwe tekst van het artikel 11 lid 3 wordt: 

“a. onverminderd artikel 10 sub 1.b en artikel 11 sub 1 en 2, kan de kandidaat 

een vak, waarin normaal gesproken in niet corona jaren (met een 

centraal schriftelijk eindexamen/centraal schriftelijk praktijk examen), 
alleen een schoolexamen wordt afgelegd, opnieuw afleggen middels een 

herexamen indien de kandidaat voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager 

dan zes; Het aantal af te leggen herexamens wordt door de school bepaald. Dit 

aantal herexamens wordt vermeld in het PTA. Het herexamen omvat door de 

directeur aangegeven onderdelen van het examenprogramma. 

 

Herkansingen 

 

Bij een eerder schrijven hebben wij aangegeven dat de ‘oude’ 

herkansingsregeling blijft bestaan, zie ons PTA. Voor vakken waarbij, na het 

wegvallen van het laatste tentamen vanwege aanpassing PTA, dit schooljaar één 

tentamen overblijft om te herkansen, zal deze regeling worden aangepast (met 

uitzondering van management & organisatie voor de havo). De regeling geldt dat 

voor deze vakken een herkansing over een herkansing gemaakt mag worden. De 

vakken waarvoor dit geldt: 

Mavo: aardrijkskunde, biologie, geschiedenis 

Havo: aardrijkskunde, bedrijfseconomie, geschiedenis, wiskunde A/B/D 

Vwo: aardrijkskunde, geschiedenis, management & organisatie, wiskunde B 

 

Op 21 april horen wij wat de maatregelen zijn die na 28 april gelden. Van daaruit 

kunnen wij kijken in welke vorm de herkansingen kunnen worden afgenomen.  

 

 

Cijferinzage 

 

Tijdens het afronden van het schoolexamen en bij de aanvraag van 

herkansingen zal Magister inzichtelijk zijn. Na de aanvraag van de herkansingen 

zullen wij Magister sluiten voor leerlingen en ouders en op 4 juni, de landelijke 

uitslagdag, worden leerlingen telefonisch geïnformeerd over de resultaten van de 

herkansingen.  

 

https://pta-wolfert.nl/algemene-deel-pta-wd-1920.html


 

Tijdpad 

 

Heden t/m 24 april afronden schoolexamens 

7 mei - 15.00 uur cijfers in Magister 

8 mei inzien tentamens die in april gemaakt zijn 

9 mei aanvraag herkansingen 

14 mei t/m 26 mei herkansingen (Magister op slot) 

4 juni uitslagdag 

5 juni aanvragen RV-toetsen 

8 juni t/m 16 juni RV-toetsen 

25 juni uitslagdag RV-toetsen 

 

 

Doorstroom 4M naar 4H en van 5H naar 5V 

 

Gezien de veranderende situatie met betrekking tot de examens, hebben ons 

vragen bereikt rondom de voorwaarden om door te stromen van 4 mavo naar 4 

havo en tevens van 5 havo naar 5 vwo.  

 

Het heeft even geduurd voordat wij duidelijkheid hebben kunnen geven rondom 

deze doorstroomtrajecten, omdat wij de landelijke herkansingsregeling 

(resultaatverbeteringstoets) hebben afgewacht. Gelukkig heeft minister Slob 

vorige week duidelijkheid verschaft. 

 

Onderstaande punten zijn van toepassing op de doorstroom van 4M naar 4H.  

● Je hebt een VMBO-TL-diploma. 

● De eindcijfers op 1 decimaal van de vakken zijn gemiddeld een 6,5 of 

hoger. 

● De afgeronde eindcijfers  voor Nederlands, Engels en wiskunde zijn 

minimaal voldoende. 

● Het gewenste vakkenpakket in havo 4 sluit aan op het gevolgde 

vakkenpakket in mavo 4.  

● Er is een positief advies van de toelatingscommissie. 

● De leerling heeft zich aan de volgende planning gehouden: 

Vóór 1 maart een motivatiebrief schrijven en inleveren bij de 

teamleider. 

Vóór 1 mei inschrijven op een MBO-school (om mogelijke 

teleurstelling te voorkomen).  

Vóór 1 mei de profielkeuze ingeleverd hebben bij de decaan. 

Begin juni ontvangt de leerling een voorlopig positief of negatief advies van de 

toelatingscommissie op basis van de schoolexamencijfers. Definitieve toelating 

volgt in juli, na de resultaatverberteringstoetsen. 

  

Onderstaande punten zijn van toepassing op de doorstroom van 5H naar 5V.  

● Je hebt een HAVO-diploma. 

● De eindcijfers op 1 decimaal van de vakken zijn gemiddeld een 6,5 of 

hoger. 



● De afgeronde eindcijfers  voor Nederlands, Engels en wiskunde zijn 

minimaal voldoende. 

● Indien voor E&M gekozen wordt, moet het HAVO-diploma een 2e moderne 

vreemde taal bevatten. 

● Het gewenste vakkenpakket in vwo 5 sluit aan op het gevolgde 

vakkenpakket in havo 5.  

● Er is een positief advies van de toelatingscommissie. 

● De leerling heeft zich aan de volgende planning gehouden: 

Vóór 1 maart een motivatiebrief schrijven en inleveren bij de 

teamleider. 

Vóór 1 juni inschrijven op een HBO-school (om mogelijke 

teleurstelling te voorkomen).  

Vóór 1 mei de profielkeuze ingeleverd hebben bij de decaan. 

Begin juni krijgt de leerling een voorlopig positief of negatief advies van de 

toelatingscommissie op basis van de schoolexamencijfers. Definitieve toelating 

volgt in juli, na de resultaatverbeteringstoetsen. 

 

De toelatingscommissie zal bestaan uit de mentor, de teamleider en de 

lesgevende docenten. Het uitgangspunt is dat een leerling door kan stromen als 

hij aan de norm voldoet. Mocht een toelatingscommissie daar van af willen 

wijken, dan zal dit persoonlijk worden toegelicht. Leerlingen die op 4 juni niet 

aan de norm voldoen, kunnen de twee resultaatverbeteringstoetsen gebruiken 

om alsnog aan de norm te voldoen. Na de uitslag van deze 

resultaatverbeteringstoetsen zal de school met de leerling in gesprek gaan en 

kijken naar (on)mogelijkheden. 

 

Tot slot 

We begrijpen dat er veel vragen en zorgen hebben geleefd of kunnen leven. We 

doen een beroep op uw vertrouwen, dat wij zorgvuldige afwegingen maken in 

het belang van de leerling. Om eventuele vragen goed en gestructureerd van 

een antwoord te kunnen voorzien, kunnen leerlingen de vraag in dit bestand 

invullen. Vragen kunnen tot uiterlijk maandag 20 april worden ingevuld. Voor de 

meivakantie zullen de antwoorden komen.  

Tijden van crisis brengen veel onzekerheid met zich mee. En een ideale 

oplossing bestaat er niet. Maar samen kunnen we heel veel aan. Dank voor uw 

begrip. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bianca Toebosch, 

teamleider Wolfert Dalton 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E5AVo7oXm3ZztXpSrds1MBDH22X9FFS6vd5UAnUy41M/edit?usp=sharing

