
Betreft: slaag-zakregeling 

 

Beste leerlingen, 

 

Er is eindelijk duidelijkheid over de slaag-zakregeling en er is een regeling verschenen die het 

normale herexamen vervangt. In deze brief ontvang je hier informatie over. We leggen graag uit hoe 

de slaag-zakregeling werkt en hoe het herexamen vormgegeven wordt. Voor de helderheid voegen 

we ook het officiële document vanuit de overheid toe, zodat je ook dat kunt lezen als je dat wil.  

Slaag-zakregeling 

Om te beoordelen of iemand geslaagd is, hebben we de eindcijfers nodig. Die worden als volgt 

vastgesteld: 

 Alle SE-onderdelen voor een vak moeten zijn afgerond en becijferd.  

 Het SE-gemiddelde wordt dan uitgerekend (op basis van de wegingen uit het PTA) op een 

tiende nauwkeurig. 

 Het eindcijfer is het SE-gemiddelde afgerond op een geheel cijfer. (6,4 wordt een 6 – 6,5 

wordt een 7).  

Op basis van de eindcijfers kan bepaald worden of je bent geslaagd. Om te slagen moeten je 

eindcijfers aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 Je moet voldoen aan de kernvakkenregel – er mag hoogstens één 5 staan bij Nederlands, 

Engels en wiskunde. 

 Je hebt een voldoende voor LO 

 Je bent geslaagd met de volgende eindcijfers: 

o Alle eindcijfers zijn een 6 of hoger 

o Er staat één 5, de rest is 6 of hoger 

o Er staan twee vijven, de rest is 6 of hoger en het gemiddelde van je eindcijfer is een 6 

of hoger (je hebt dus compensatie voor deze twee vijven) 

o Er staat één 4, de rest is 6 of hoger en het gemiddelde van je eindcijfers is een 6 of 

hoger (je hebt dus compensatie voor deze 4) 

o Er staat één 4 en één 5, de rest is 6 of hoger en het gemiddelde van je eindcijfers is 

een 6 of hoger (je hebt dus compensatie voor de 4 en de 5).  

o Je hebt geen enkel cijfer onder de 4.  

NB: Je combinatiecijfer telt hier ook mee als SE-eindcijfer. Voor de havo bestaat dit cijfer uit 

maatschappijleer, ckv en het profielwerkstuk. Voor het VWO bestaat dit cijfer uit maatschappijleer, 

ANW, CKV en het profielwerkstuk.  

 

4 juni is de uiterlijke datum waarop de cijfers worden vastgesteld en daarmee is 4 juni tevens de 

datum waarop je hoort of je wel of niet geslaagd bent. Je ontvangt de uitslag op die dag telefonisch 

van je mentor.  

 

 



Herexamen = resultaatverbeteringstoetsen 

Wanneer je niet geslaagd bent of als je je cijferlijst wil verbeteren (bijvoorbeeld voor een 

vervolgopleiding die eisen stelt aan eindcijfers of omdat je jezelf graag verbetert), dan is er een 

mogelijkheid om voor twee vakken een soort herexamen te doen. Deze toetsen heten 

resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen). Normaal gesproken heb je recht op één herexamen, maar 

omdat dit jaar zo anders dan anders loopt, is besloten alle eindexamenkandidaten twee RV-toetsen 

te geven.  

Een RV-toets gaat zoveel mogelijk alle PTA-stof van het vak. De scholen ontwikkelen deze toetsen 

zelf, ze krijgen hiervoor advies van het Cito (die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de 

examens). Deze toetsen worden ingepland na 4 juni en wanneer we hier een planning voor hebben, 

ontvangen jullie deze ook. Je krijgt uiteraard tijdig te horen hoe deze toets er voor een vak uit komt 

te zien en hoe je je erop kunt voorbereiden. Het bijzondere is dit jaar dat er ook een RV-toets 

aangevraagd kan worden voor vakken die je al hebt afgesloten (maatschappijleer, CKV, ANW). Ook 

voor BSM en NLT is het dus mogelijk een RV-toets te doen. 

Wanneer je deelneemt aan een RV-toets, geldt het volgende voor je eindcijfer: 

 Je cijfer voor de RV-toets wordt afgerond op één decimaal.  

 De RV-toets telt voor 50% mee bij het (her)berekenen van je eindcijfer voor een vak. Je SE-

cijfer vormt de andere 50%. Het gemiddelde van je SE-cijfer (op één decimaal) en je RV-cijfer 

(op één decimaal) wordt je nieuwe eindcijfer. Het gemiddelde van deze twee cijfers wordt 

afgerond op een geheel cijfer. Dit is dan je nieuwe eindcijfer. 

 Wanneer je RV-cijfer het gemiddelde omlaag haalt, telt alleen je SE-cijfer. Je cijfers gaan dus 

niet omlaag wanneer je een RV-toets slechter maakt dan je SE-gemiddelde.   

De scholen hebben te horen gekregen dat het RV-traject voor de officiële start van de zomervakantie 

afgerond moet zijn. Dat betekent voor ons dat we op 18 juli het hele traject afgerond moeten 

hebben. Zodra er meer duidelijkheid is dan kunnen we voor jullie ook een tijdpad maken. 

 

Tot slot 

Voor leerlingen die vervroegd of gespreid examen doen, zijn ook afspraken verschenen. Deze 

leerlingen worden hierover door hun teamleider geïnformeerd.  

 

We hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hopelijk zie je, net als wij, dat er met deze 

regeling veel ruimte komt om je diploma te halen! Neem bij vragen contact op met je teamleider, die 

helpt je graag.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Paula de Jong, teamleider havo bovenbouw 

Wendy Sjoukes, examensecretaris 

Hester Verpaalen, examensecretaris 

Heiltje Winterink, teamleider VWO bovenbouw  



 


