
Aan onze examenkandidaten en hun ouders/verzorgers 

 

 

- Datum: 10 april 2020 

- Betreft: erratum PTA, erratum SE-reglement en slaag-zakregeling 

 

 

Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, 

 

De afgelopen weken zijn er de nodige veranderingen doorgevoerd. Zo is er een nieuwe 

slaag-zakregeling gepubliceerd door de minister, maar zijn tevens het PTA en SE-

reglement voor dit schooljaar afgelopen week aangepast. Dit om recht te doen aan deze 

uitzonderlijke situatie waarin wij allen verkeren. De aanpassingen van laatstgenoemde 

documenten zijn terug te vinden op de ELO in het Leerlingenplein > PTA en 

Examenreglement. 

 

In deze brief zullen we zo kort en bondig mogelijk de punten die voor de 

examenkandidaten van belang zijn aan de orde laten komen. 

 

Aanpassing PTA: 

 De duur van de schriftelijke toetsen uit de 3e toetsweek is voor de meeste vakken 

teruggebracht naar 90 minuten. 

 Alle toetsen uit de 3e toetsweek (zowel schriftelijk als mondeling) zijn 

herkansbaar geworden. 

 

Aanpassing SE-reglement: 

 De paragraaf ‘Toelating tot het Centraal Eindexamen (CE)’ is komen te vervallen. 

 Na afronding van SE3 hebben de examenkandidaten bovenop de reguliere 

herkansing nog recht op drie extra herkansingen. 

 Het is toegestaan om ingehaalde toetsen uit periode 3 ook te herkansen. 

 De eis ‘hoogstens één uur openstaande absentie’ om te mogen herkansen, komt 

in periode 3 te vervallen. 

 De eis ‘Alle in het PTA vermelde handelingsdelen en praktische opdrachten van die 

periode zijn op de voorgeschreven datum en tijdstip ingeleverd’ om te mogen 

herkansen, komt in periode 3 te vervallen. 

 Leerlingen die voor een herkansbaar SE-onderdeel door een onregelmatigheid een 

niet-herkansbare 1 hebben gekregen mogen dit onderdeel niet alsnog herkansen. 

 

Slaag-zakregeling: 

 Dit schooljaar komt het centrale examen te vervallen. Het is voldoende voor de 

eindexamenleerlingen om conform het PTA de schoolexamens uiterlijk 4 juni, 

inclusief de herkansingen, af te ronden. 

 De eindcijfers van een vak worden bepaald op het gewogen gemiddelde van de 

SE-resultaten. Het eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal volgens de 

geldende afrondregels.  

 Omdat er geen centrale examens worden afgenomen dit schooljaar vervalt de 5,5 

regel (het gemiddelde cijfer van de centrale examens moet normaal gesproken 

minimaal een 5,5 zijn).  

 De overige voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te slagen voor een 

diploma blijven gelden  

o Hooguit één 5 als eindcijfer voor één van de kernvakken Nederlands, 

Engels en Wiskunde A, B of C (indien gevolgd) en voor de andere 

kernvakken minimaal een 6. 

o Het minimale eindcijfer (ook voor de losse onderdelen van het 

combinatiecijfer) is een 4. 

o De huidige compensatieregels blijven van toepassing. Niet meer dan twee 

onvoldoende eindcijfers (hierin worden niet eventuele eindcijfers van de 

losse onderdelen van het combinatiecijfer in meegenomen, wel een 

onvoldoende voor het combinatiecijfer). 



Eén 5 hoeft niet gecompenseerd te worden,  twee eindcijfers 5 of één 

eindcijfer 4 moeten gecompenseerd worden met twee eindcijfers 7 of één 

eindcijfer 8 en één eindcijfer 5 en één eindcijfer 4 moeten gecompenseerd 

worden met drie keer eindcijfer 7 (of gelijkwaardig). Compensatiepunten 

kunnen alleen met het combinatiecijfer verkregen worden (niet met de 

losse onderdelen). 

o Het vak lichamelijke opvoeding moet beoordeeld zijn met een voldoende of 

goed. 

 Als leerlingen op 4 juni op basis van hun SE-resultaten niet geslaagd zijn krijgen 

zij de kans om alsnog hun diploma te behalen door het afleggen van een 

zogenaamde resultaatverbeteringstoets (RV-toets) in maximaal twee vakken. Je 

zou dit kunnen vergelijken met het afleggen van een herexamen in het tweede 

tijdvak maar dan nu in eventueel twee vakken. Ook leerlingen die al geslaagd zijn 

kunnen hier aan deelnemen. Deze RV-toetsen zullen worden afgenomen in de 

periode na 4 juni tot de zomervakantie. 

o De RV-toets in een bepaald vak gaat over de gehele PTA-stof. Deze toets 

verschilt hierin dus duidelijk van de reguliere herkansingen van SE-

toetsen. 

o 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.  

o 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, bsm, nlt of informatica. 

o Leerlingen die vervroegd examen afleggen (de zogenaamde voorlopers) 

hebben in de reguliere situatie één herkansingsmogelijkheid. Meestal wordt 

deze pas ingezet in het eindexamenjaar omdat dan van alle vakken het 

eindexamen zijn 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. 

o Voor de leerlingen die gespreid examen doen geldt dezelfde regeling als 

voor de leerlingen die dit jaar het volledige examen afleggen. 

o Er kunnen alleen RV-toetsen worden afgelegd voor vakken waarin dit 

schooljaar het eindexamen is afgelegd. Een uitzondering geldt voor 

leerlingen die eerder een vak vervroegd hebben afgerond. Zij kunnen voor 

dat vak alsnog een RV-toets afleggen.  

 

Herkansingen periode 3: 

In een eerder schema hadden we de herkansingen van periode 3 gepland van  

18 t/m 22 mei. Echter is de school gesloten op donderdag 21 en vrijdag 22 mei 

i.v.m. Hemelvaart. 

Om die reden zullen de herkansingen plaatsvinden in de periode van donderdag 14 

mei t/m woensdag 20 mei. 

 

Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. In het geval van vragen kun je 

je wenden tot de examencommissie (examen@lrc.nl). 

 

Met vriendelijke groet, namens de examencommissie, 

 

Elbert Jans 

Examensecretaris 
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