
 

 

 
 

Onderwerp 
slaag-zakregeling toegelicht 
 
 
 
Zwolle, 21 april 2020 
 
 
 
 
Beste examenkandidaat, 
 
 
Vorige week heb je van ons een brief gekregen over de aangepaste slaag-zakregeling. In deze brief 
krijg je meer informatie over hoe deze regeling er precies uitziet.  
 
Deze brief is gemaakt door de serviceorganisatie van de Landstede Groep. Woensdagavond of 
uiterlijk donderdag 22 april ontvang je van ons nog een brief, met daarin een datumschema voor 
de afronding van het schoolexamen en een toetsrooster. 
 
 
Waarom een tijdelijke regeling? 
 
Omdat de eindexamens dit jaar vervallen, beslist de school op basis van het schoolexamen of je 
geslaagd bent of niet. Daarbij worden uiteraard ook de resultaten van de gemaakte schoolexamens 
uit vorige jaren meegenomen. 
 
Normaal gesproken tellen de schoolexamens voor de helft mee voor het eindexamen. Nu de 
eindexamenresultaten niet meer meetellen, is er een nieuwe manier om te bepalen of je een 
diploma krijgt. De regeling is zo veel mogelijk gelijk aan andere jaren, maar wijkt op een paar 
punten af.  
 
 
Hoe wordt je eindcijfer voor elk vak berekend?  
 

 Het eindcijfer van elk vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen. 
Dat geldt ook voor vakken die normaal gesproken geen centraal eindexamen hebben (zoals 
maatschappijleer).  

 Voor elk vak kom je een gemiddeld schoolexamencijfer te staan met één decimaal, 
(bijvoorbeeld 6,4). Om te bepalen of je geslaagd of gezakt bent, wordt dat cijfer afgerond op 
een geheel eindcijfer (in dit geval een 6). 

 Eindcijfers die je al hebt gehaald (bijvoorbeeld in een eerder jaar), blijven gewoon staan.  

 Bij het berekenen van het eindcijfer (heel getal) geldt net als anders de volgende 
afrondingsregel: het cijfer wordt naar beneden afgerond als het eerste getal achter de komma 
een 4 of lager is. Het cijfer wordt naar boven afgerond als het eerste getal achter de komma 
een 5 of hoger is.   



 

 
Eisen om te slagen voor mavo 
  
Je bent geslaagd als je aan al deze vier eisen voldoet: 
 

 Je eindcijfer voor Nederlands is niet lager dan een 5.  

 Geen enkel eindcijfer is lager dan een 4. Dit geldt ook voor de individuele vakken van het 
combinatiecijfer wanneer je basis of kader hebt gedaan. 

 Voor lichamelijke opvoeding en KCKV heb je een voldoende of goed gehaald. Het 
profielwerkstuk is voldoende of goed en je hebt het loopbaandossier afgerond.   

 Je eindcijfers (inclusief Nederlands en het combinatiecijfer) voldoen aan één van de volgende 
eisen: 
 al je eindcijfers zijn een 6 of hoger, of 
 je hebt één 5 en al de andere cijfers zijn een 6 of hoger, of 
 je hebt één 4 en al de andere cijfers zijn een 6 of hoger en je hebt tenminste één 7 of 

hoger, of je hebt twee 5-en en al de andere cijfers zijn een 6 of hoger en je hebt tenminste 
één 7 of hoger. 

 
De regel dat het gemiddelde voor de eindexamenresultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt. Er 
worden immers geen eindexamens afgenomen. 
 
 
Eisen om te slagen voor havo/vwo 
 
Je bent geslaagd als je aan al deze vier eisen voldoet: 
 

 Je hebt maximaal één 5 als eindcijfer voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde A of 
B en de andere cijfers voor deze vakken zijn een 6 of hoger. In het profiel CM op havo is 
wiskunde geen verplicht vak en telt deze regel dus alleen voor Nederlands en Engels. 

 Geen enkel eindcijfer is lager dan een 4. Dit geldt ook voor de afzonderlijke onderdelen van het 
combinatiecijfer. 

 Voor lichamelijke opvoeding heb je een voldoende of goed gehaald. 

 Je eindcijfers (inclusief de kernvakken) voldoen aan één van de volgende eisen: 
 al de eindcijfers zijn een 6 of hoger, of 
 je hebt één 5 en alle andere cijfers zijn een 6 of hoger, of 
 je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn een 6 of hoger én het gemiddelde van de 

eindcijfers is on-afgerond ten minste een 6, of 
 je hebt twee 5-en en alle andere cijfers zijn een 6 of hoger én het gemiddelde van je 

eindcijfers is on-afgerond ten minste een 6, of 
 Je hebt één 4 en één 5, alle andere cijfers zijn een 6 of hoger én het gemiddelde van je 

eindcijfers is on-afgerond ten minste een 6. 
 
De regel dat het gemiddelde voor de eindexamenresultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt. Er 
worden immers geen eindexamens afgenomen. 
 

  



 

Aangepaste examentrajecten 
 

 Hoger niveau: je mag ook dit schooljaar eindexamen doen in een vak op een hoger niveau. 
Valt het resultaat tegen, dan kan je terugvallen naar het oorspronkelijke niveau. 

 Cum laude: het is net als anders mogelijk om het diploma cum laude te behalen. Hierbij kijken 
we naar de eindcijfers van het schoolexamen. Zie voor de regeling 
https://www.examenblad.nl/onderwerp/judicium-cum-laude/2020.    

 Gespreid examen: ben je langdurig ziek of zijn er andere bijzondere omstandigheden, dan mag 
je het centraal eindexamen - net als anders - over twee jaar spreiden. Rond je dit jaar vakken 
af, dan blijven de cijfers staan en vervalt volgend jaar het centrale eindexamen voor die 
vakken. Zit je nu in het tweede jaar van het gespreid examen, dan stellen we de uitslag vast op 
basis van de eindcijfers die je dit schooljaar behaalt. Dit in combinatie met de vorig jaar 
vastgestelde eindcijfers. 

 Vervroegd examen in (voor-)voorlaatste leerjaar: doe je eindexamen in het voor- of voor-
voorlaatste leerjaar en sluit je daardoor dit jaar al vakken af? Ook dan vervalt volgend jaar het 
centrale eindexamen voor die vakken. Heb je in een eerder schooljaar vervroegd examen 
gedaan voor een vak, dan mag je dit vak herkansen. Dit kan via een resultaatverbeteringstoets 
(zie verder). Dit geldt ook voor vmbo’ers die de vakmanschapsroute of de beroepsroute 
volgen. 

 
 
Wanneer hoor je of je geslaagd bent? 
 

 Op 4 juni hoor je of je geslaagd bent of niet. Dit is na afronding van de schoolexamens en de 
herkansingen. Dit wordt een landelijk, feestelijk moment voor alle geslaagden. Hoe de dag eruit 
gaat zien weten we nog niet, dat hangt ook af van de ontwikkelingen rond het coronavirus. 

 Het diploma heeft dezelfde waarde als in andere jaren. De cijferlijst is wel anders: je eindcijfers 
zijn alleen gebaseerd op de resultaten van de schoolexamens. 

 
 
Niet geslaagd of resultaten verbeteren? 
 
Zodra de eindcijfers van alle vakken bekend zijn, mag je voor maximaal twee vakken een 
resultaatverbeteringstoets doen om het eindcijfer voor dat vak te verbeteren. De school 
organiseert deze toetsen. Deze vinden plaats in de periode van 4 juni tot 18 juni. Dit mag ook voor 
vakken waarbij in de gewone situatie alleen een schoolexamen wordt afgenomen (zoals 
maatschappijleer). 
 
Deze resultaatverbeteringstoetsen gaan over de volledige stof die voor een bepaald vak in het 
Programma van Toetsing en Afsluiting staat. Het cijfer voor de toets telt voor de helft mee voor het 
eindcijfer van dat vak. Je eerder behaalde schoolexamencijfer telt voor de andere helft mee. Zo 
wordt het nieuwe eindcijfer bepaald. Dit geldt niet als het resultaat van de 
resultaatverbeteringstoets lager is dan het SE-resultaat. In dat geval blijft het oorspronkelijke SE-
cijfer staan. Na afname van de resultaatverbeteringstoets(en) krijg je voor de zomervakantie te 
horen of je geslaagd bent. 
 
Als je dit jaar in één of meer vakken vervroegd examen doet, let dan op. Als je dit jaar alle 
resultaatverbeteringstoetsen inzet, heb je volgend schooljaar geen herkansingsmogelijkheid voor 
het CSE. 
 
 

https://www.examenblad.nl/onderwerp/judicium-cum-laude/2020


 

 
Aangepaste examentrajecten en de resultaatverbeteringstoets 
 

 Gespreid examen: leg je gespreid examen af en zit je in het eerste of tweede jaar? Dan kun je 
deelnemen aan maximaal twee resultaatverbeteringstoetsen voor de vakken waarin je dit 
schooljaar eindexamen doet. Het volgend schooljaar (het tweede jaar van het gespreid 
examen) kun je deelnemen aan de reguliere herkansing van dat jaar.  

 Vervroegd examen in voor- of voor-voorlaatste leerjaar: doe je vervroegd examen in het voor- 
of voor-voorlaatste leerjaar? Dan zijn er twee mogelijkheden:  

1 Je neemt dit schooljaar deel aan twee resultaatverbeteringstoetsen. Daardoor heb je in 
het eindexamenjaar geen herkansingsmogelijkheid van het CSE.  

2 Je neemt dit schooljaar deel aan één resultaatverbeteringstoets. Daardoor heb je in het 
eindexamenjaar nog recht op deelname aan de reguliere herkansingsmogelijkheid van 
het CSE of CSPE. 

 Het resultaat van de resultaatverbeteringstoets(en) telt op dezelfde manier mee voor het 
eindcijfer als bij de andere leerlingen.   

 
 
Vragen? 
 
Bij vragen kunnen jij en je ouders/verzorgers altijd contact opnemen met je mentor of teamleider. 
Kijk voor meer informatie over wat het coronavirus betekent voor onze scholen op de speciale 
pagina www.landstedegroep.nl/coronavirus.  
 
 
Tot slot 
 
We wensen je veel succes bij het afronden van je examens en hopen natuurlijk dat je slaagt! Wij 
doen in ieder geval ons uiterste best voor je om waar mogelijk te ondersteunen. Houd je eigen 
gezondheid en die van de mensen om je heen goed in de gaten! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rebecca Baars-Soppe 
directeur a.i. 
 
Doede Schregardus 
secretaris van het examen 
 
Ronald Doornekamp, Gerard Kuper, Harrold Hamberg 
teamleiders 
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