
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Purmerend, 9 april 2020 
Betreft: Informatie slaag-zakregeling 
Briefnr: 1920179/Bmr/Moos 

 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
De nieuwe slaag-zakregeling is vandaag gepubliceerd door het ministerie van OCW. In deze brief 
informeren wij u over wat dit betekent voor de eindexamenkandidaten. 

Resultaten schoolexamens  
Omdat er dit jaar geen centraal eindexamen is, worden eindexamenkandidaten beoordeeld op de 
resultaten van hun schoolexamens: dit zijn de pta-toetsen uit lj3 en lj4. Scholen kunnen deze 
schoolexamens en de herkansingen daarvan afronden tot 4 juni. Op 4 juni wordt de uitslag officieel 
bekendgemaakt aan examenkandidaten. 

Wat verandert er? 
Om dit jaar te kunnen slagen voor het vmbo moet je alle onderdelen van het pta hebben afgerond. 
Daarnaast moet je cijferlijst voldoen aan de volgende eisen:  

Maximaal één 5 en de overige eindcijfers minimaal een 6, 
Of 
Maximaal twee vijven, met minimaal één 7 bij een ander vak als compensatie; 
Of 
Maximaal één 4, met minimaal één 7 bij een ander vak als compensatie. 
 
Voor het vak Nederlands moet het cijfer minimaal een 5, of hoger zijn. Alle handelingsdelen moeten 
met minimaal een voldoende zijn afgerond. 
 
 
Nieuw: Resultaatverbeteringstoetsen 
Omdat er dit jaar geen centraal examen en dus geen herkansingen kunnen plaatsvinden, komen er 
'resultaatverbeteringstoetsen'. Veel eindexamenkandidaten maken bij de centrale eindexamens een 
grote eindspurt. Daarmee kunnen ze hun cijfers nog flink ophalen en de kans op een diploma 
vergroten. Die kans hebben ze nu niet. Om dit te compenseren, komen er na 4 juni 
resultaatverbeteringstoetsen. Deze resultaatverbeteringstoetsen worden door de school gemaakt en 
gaan over de lesstof van het schoolexamen van een vak. Iedereen mag resultaatverbeteringstoetsen 
maken, maar het is niet verplicht. 



Kansen om de eindcijfers op te halen 
Een resultaatverbeteringstoets telt voor 50% mee voor het eindcijfer. Het wordt namelijk opgeteld 
bij het cijfer dat je al had staan en vervolgens gedeeld door 2. Zodoende krijg je een nieuw eindcijfer. 

Wordt het nieuwe eindcijfer door de resultaatverbeteringstoets lager, dan blijft het oude cijfer staan.  
Wordt het nieuwe eindcijfer door de resultaatverbeteringstoets hoger, dan telt het mee.  
 
Elke kandidaat mag voor 2 AVO-vakken een resultaatverbeteringstoets maken en voor BB en KB is er 
daarnaast ook nog een extra mogelijkheid om voor het profielvak een resultaatverbeteringstoets te 
maken.  

Volwaardig diploma 
Leerlingen die geslaagd zijn, krijgen een volwaardig diploma waarmee zij kunnen doorstromen naar 
een vervolgopleiding. 

4 juni: Landelijk moment voor geslaagden 
Sommige geslaagden weten het al, voor anderen is het nog steeds spannend of ze zullen slagen. 
Minister Slob van OCW heeft besloten dat 4 juni een landelijk moment komt voor geslaagden om te 
vieren dat ze hun diploma hebben behaald. De manier waarop dit wordt gevierd is nog niet duidelijk. 
Alles hangt af van de omstandigheden rondom corona op 4 juni. De minister hoopt in ieder geval aan 
de huizen veel vlaggen met schooltassen te zien op 4 juni. Omdat er voor 4 juni voor leerlingen nog 
verschillende mogelijkheden zijn om hun resultaten te verbeteren, hebben wij onderstaand 
stappenplan gemaakt.  
 
Alle exameneisen op een rij 
Lees meer over de exameneisen 2020 en de slaag-zakregeling voor de verschillende opleidingen: 
 

 Exameneisen vmbo basis of kader 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/08/landelijk-moment-voor-geslaagden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vmbo-basis-en-kader-examens-2020


Route naar het diploma? 
Hieronder tref je de route tot 4 juni voor leerlingen van SG W.J. Bladergroen. 
 

 

 

Ben je op 4 juni niet geslaagd? Dan heb je nog de mogelijkheid resultaatverbeteringstoetsen te 
maken. Twee resultaatverbeteringstoetsen in totaal voor je AVO-vakken en één voor D&P. 
 
Wij hopen u en de leerlingen hiermee een duidelijk overzicht gegeven te hebben van de route naar 
het diploma. Ook wensen wij iedereen veel succes en sterkte in deze bijzondere tijd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M. Bremer 
Teamleider VMBO/ISK  
SG W.J.  Bladergroen 
 
S. Horsmeijer 
Examensecretaris en mentor B4F 
 SG W.J. Bladergroen 
 

14 april 
Rapportvergadering

•Docententeam vergadert over alle 
behaalde resultaten

Week van 20 
april

Ouder-
gesprek via 

teams

•Mentor deelt mee of de leerling voldoet aan de 
slaag/zak regeling. Ook bespreekt de mentor 
welke twee toetsen uit periode 3 herkanst 
worden (niet verplicht). Voor 11 mei opgeven.

18,19,20 
mei

•Herkansingen uit periode 
3 

26 mei

extra 
rapportvergadering

•Docententeam 
vergadert over de 
verbeterde resultaten.

26 mei 
(einde 
van de 

dag)

•Mentor belt de leerlingen die herkanst 
hebben om de uitslag door te geven. Ook 
bespreken ze welke toets uit leerjaar 4 
herkanst gaat worden als je nog niet geslaagd 
bent. Dit is een extra mogelijkheid.

2 juni

herkansings-
mogelijkheid 

•Leerlingen hebbben de 
mogelijkheid 1 toets te 
herkansen uit hun hele 
PTA van leerjaar 4

4 juni

•Uitslag 
herkansing 
en landelijke 
feestdag voor 
geslaagden.


