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Elburg, 22 april 2020  
 
Beste eindexamenkandidaten,  
 
Normaliter ontvang je in maart de zogenaamde maart brief waar diverse 
mededelingen over het examen en de zak-slaagregeling in staan.    
Doordat het centraal examen is vervallen, is er een nieuwe zak-
slaagregeling vanuit het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap gepubliceerd. 
Daarbij heeft de overheid de mogelijkheid ingesteld om maximaal twee zogenaamde 
resultaatverbeteringstoetsen te maken. Op donderdag 4 juni deelt je mentor de uitslag 
telefonisch met je.  
In dit document tref je de nieuwe zak-slaagregeling, informatie over de 
resultaatverbeteringstoets en de belangrijke data.  
 
Met vriendelijke groet, 
De teamleiders bovenbouw en het examensecretariaat  
 
Eisen om te slagen voor HAVO 
Je bent geslaagd voor HAVO als je aan al deze 4 eisen voldoet: 

 Je hebt maximaal één 5 als eindcijfer voor de kernvakken Nederlands, Engels en 
wiskunde A of B. In het profiel C & M is wiskunde geen verplicht vak. 

 Je hebt geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 gehaald. Dit geldt ook voor de 
individuele vakken van het combinatiecijfer. 

 Je hebt voor lichamelijke opvoeding voldoende of goed gehaald. 
 Je eindcijfers (inclusief de kernvakken) voldoen aan één van de volgende eisen: 

o Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
o Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of 
o Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je 

eindcijfers is onafgerond ten minste een 6, of 
o Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van 

je eindcijfers is onafgerond ten minste een 6, of 
o Je hebt één 4 en één 5, al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde 

van je eindcijfers is onafgerond ten minste een 6. 
 
Eisen om te slagen voor VWO 
Je bent geslaagd voor vwo als je aan al deze 4 eisen voldoet: 

 Je hebt maximaal één 5 als eindcijfer voor de kernvakken Nederlands, Engels en 
wiskunde. 

 Je hebt geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 gehaald. Dit geldt ook voor de 
individuele vakken van het combinatiecijfer. 

 Je hebt voor lichamelijke opvoeding voldoende of goed gehaald. 
 Je eindcijfers (inclusief de kernvakken) voldoen aan één van de volgende eisen: 

o Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
o Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of 
o Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je 

eindcijfers is onafgerond ten minste een 6, of 
o Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van 

je eindcijfers is onafgerond ten minste een 6, of 
o Je hebt één 4 en één 5, al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde 

van je eindcijfers is onafgerond ten minste een 6. 
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Resultaatverbeteringstoetsen 

 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.  

 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 
RVtoets, 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. 

 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.  

 De RV-toets wordt gemaakt door scholen zelf, waarbij men zich zoveel als mogelijk 
baseert op het gehele PTA van het betreffende vak.  
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Data 
 
2 t/m 22 april  Maken toetsen AW3 
 
7 t/m 15 mei  Afronden openstaande SE cijfer niet AW3 
 
11 mei 9.00 uur Inleveren cijfers AW3 
 
13 mei 9.00 uur Aanvragen herkansing AW3 
 
18 t/m 20 mei  Herkansingen 
 
25 mei 09.00 uur Inleveren cijfers Openstaande SE cijfers niet AW3 
 
28 mei 13.00 uur Inleveren cijfers herkansingen AW3 
 
4 juni  09.30 uur Vaststellingsvergadering HAVO 

11.00 uur Vaststellingsvergadering VWO 
12.00 uur Mentoren bellen alle gezakte kandidaten. 
13.00 uur Mentoren bellen alle geslaagde kandidaten. 
15.00 uur Alle gezakte kandidaten komen overleggen op school over 

resultaatverbeteringstoetsen. 
16.00 uur Bijeenkomst op school met geslaagden. 

 
5 juni 17.00 uur Aanvragen resultaatverbeteringstoetsen 
 
15 t/m 19 juni  Resultaatverbeteringstoetsen 
 
24 juni 13.00 uur Inleveren cijfers resultaatverbeteringstoetsen 
 
26 juni 9.00 uur Vaststellen geslaagden/gezakten n.a.v. resultaatverbeteringstoetsen 
 
7 juli   Diploma uitreiking HAVO 
 
9 Juli   Diploma uitreiking VWO 
 
 


