
 

Emmeloord, 14 april 2020 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

Afgelopen woensdag heeft het ministerie van OCW de slaag-zakregeling bekend gemaakt. 

Met deze brief willen wij jullie informeren over deze regeling. 

 

Zoals bekend gaan dit schooljaar  de centrale examens (CE) niet door. De resultaten van de 
schoolexamens bepalen nu of een leerling geslaagd is of niet. De schoolexamens staan benoemd in 
het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is verdeeld over leerjaar 3 en leerjaar 4. 

Op 4 juni krijgt elke leerling bericht of hij/zij geslaagd is of (nog) niet. Het tijdstip wordt later bekend 
gemaakt. 

Wanneer ben je geslaagd voor de Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerweg: 

• Je eindcijfer voor Nederlands is niet lager dan een 5 
• Je hebt geen enkel eindcijfer lager dan een 4. Dit geldt ook voor de afzonderlijke 

keuzevakken. 
• Je hebt voor Lichamelijke Opvoeding en CKV een voldoende of goed gehaald 
• Je eindcijfers (inclusief Nederlands en het gemiddelde van de keuzevakken*) voldoen ook aan 

één van de volgende eisen: 
- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger. 
- Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger. 
- Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én je hebt één 7. 
- Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én je hebt één 7. 
• Je moet een loopbaandossier hebben gemaakt. Hiervoor krijg je geen cijfer. 

* Het gemiddelde cijfer van de keuzevakken mag niet lager zijn dan een 4. Ook de cijfers van de 
afzonderlijke keuzevakken mogen niet lager zijn dan een 4. 

 

Wanneer ben je geslaagd voor de Gemengde leerweg: 

• Je eindcijfer voor Nederlands is niet lager dan een 5 
• Je hebt geen enkel eindcijfer lager dan een 4. Dit geldt ook voor de afzonderlijke 

keuzevakken. 
• Je hebt voor Lichamelijke Opvoeding en CKV een voldoende of goed gehaald 
• Je eindcijfers (inclusief Nederlands en het combinatiecijfer*) voldoen ook aan één van de 

volgende eisen: 
- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger. 
- Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger. 
- Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én je hebt één 7. 
- Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én je hebt één 7. 
• Je moet een loopbaandossier hebben gemaakt. Hiervoor krijg je geen cijfer. 
• Het Profielwerkstuk moet met een voldoende zijn afgerond. 



 

*Het combinatiecijfer is het gemiddelde van je eindcijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken en 
het profielvak. Het combinatiecijfer bestaat uit 2 beroepsgerichte keuzevakken en het profielvak. 
Het profielvak telt even vaak mee als het aantal beroepsgerichte keuzevakken dat je hebt. Het 
combinatiecijfer moet een 4 of hoger zijn. Ook de afzonderlijke vakken van het combinatiecijfer 
moeten met een 4 of hoger worden afgesloten. 

(Nog) niet geslaagd, wat nu? 

Als je niet voldoet aan de bovenstaande eisen, ben je (nog) niet geslaagd. 

Elke leerling mag Resultaatverbeteringstoetsen (RV-toets) afleggen om uiteindelijk nog te kunnen 
slagen óf zijn/haar cijfers te verbeteren. 

Een RV-toets gaat over het hele PTA van dat vak, dus over de stof van leerjaar 3 én leerjaar 4. 

 

Een leerling van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg heeft recht op het maken 
van maximaal 3 RV-toetsen: 1 RV-toets voor het Groen Profielvak en 2 RV-toetsen voor de AVO-
vakken. 

Een leerling van de gemengde leerweg heeft recht op het maken van maximaal 2 RV-toetsen. 

 

Het cijfer van de RV-toets telt voor 50% mee voor het eindresultaat. Het nieuwe eindcijfer voor het 

vak wordt dan als volgt berekend: (schoolexamencijfer + cijfer RV-toets) gedeeld door 2 = eindcijfer  

Als het nieuwe eindcijfer lager is dan het eerste eindcijfer, blijft het eerste cijfer staan (alleen het 

schoolexamencijfer) 

 

De RV-toetsen worden afgenomen in week 25. 

De laatste schoolexamens worden afgenomen vanaf 11 mei. De planning daarvoor volgt zo snel 
mogelijk. 

Toelaten van leerlingen tot schoolexamens gebeurt onder strikte voorwaarden van het RIVM. Dat 
betekent dat een leerling volledig klachtenvrij moet zijn! Hebben wij daar twijfels over, dan kan een 
leerling geweigerd worden. Wij zullen zorgdragen voor voldoende inhaalmomenten, zodat een 
leerling de mogelijkheid heeft zijn/haar SE’s te maken. 

We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande informatie vragen oproept. Neem dan gerust contact 
op met Kitty Stegeman, teamleider a.i.: k.stegeman@aeres.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

MT Aeres VMBO Emmeloord 


