
Beste leerlingen, 
 
Gisteren heeft het ministerie van onderwijs de definitieve slaag- zakregeling 2019-2020 
bekend gemaakt. In deze brief zeten we de belangrijke zaken voor jullie op een rijtje. 
 
Wanneer ben ik geslaagd? 
De aangepaste slaag- zakregeling lijkt veel op de voormalige regeling. Hieronder lees je 
hoe het eindcijfer voor een vak bepaald wordt en wanneer je geslaagd bent. 
 
Eindcijfer 
Het eindcijfer van een vak wordt conform het PTA bepaald op basis van het 
gewogen gemiddelde van de SE-resultaten. 

• Het eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal. Als bij de berekening van het 
eindcijfer het cijfer moet worden afgerond, gelden net als anders de volgende 
afrondingsregels: het getal wordt naar beneden afgerond als het eerste getal 
achter de komma een 4 of lager is. Het getal wordt naar boven afgerond als het 
eerste getal achter de komma een 5 of hoger is. 

 
Uitslag  
De leerling is geslaagd wanneer hij of zij: 

• voor al zijn examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of meer;  
• voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (behalve wiskunde D) maximaal 

één 5 als eindcijfer heeft behaald, waarbij de andere cijfers ten minste een zes 
moeten zijn;  

• voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn 
overige examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of meer;  

• voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald dan wel voor twee 
van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één van zijn 
examenvakken het eindcijfer 4 en voor één van deze vakken het eindcijfer 5 heeft 
behaald en voor de overige vakken het eindcijfer 6 of meer heeft behaald, waarbij 
het gemiddelde van alle vakken tenminste 6,0 is. 

 
Uitslagdatum 
Het ministerie heeft bepaald dat op donderdag vier juni de uitslag officieel bekend 
gemaakt wordt.  Op vier juni neemt jouw mentor tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch 
contact met jou op. Hoe we deze dag verder kleur zullen gaan geven hangt logischerwijs 
af van de situatie in Nederland tegen die tijd. Hierover ontvang je later dus nog 
aanvullende informatie.  
 
Nog niet geslaagd? 
Leerlingen die op basis van hun SE-resultaten gezakt zouden zijn krijgen via maximaal 
twee resultaatverbeteringstoetsen alsnog de kans om hun diploma te behalen. Ook 
leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de RV-toets. 
Hieronder lees je hoe dat in zijn werk gaat: 

 
• Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee; 

het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak telt ook voor 50% mee. Beide 
cijfers worden dus 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. 

• 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, bijvoorbeeld zoals maatschappijleer. 

• Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets.  
• De RV-toets is een door het Stanislascollege Westplantsoen zelf ontwikkelde 

toets, gebaseerd op het gehele PTA van het betreffende vak. 
 
Je ontvangt in de komende periode meer informatie over de manier van voorbereiden 
en het afnamemoment van de RV-toets. 
 
PTA afronden 
De bekendmaking van de definitieve slaag- zakregeling heeft geen invloed op de eerder 
naar jou gecommuniceerde afspraken. Dit betekent dat we deze en volgende week de 
laatste schoolexamens volgens rooster afnemen. Ook heeft de nieuwe regeling geen 
invloed op onze inhaal- en herkansingsregeling. 
 
Diplomering 
Wij krijgen veel vragen over de doorgang van de diplomering. Op dit moment kunnen 
we nog niet zoveel zeggen over de manier waarop we de diplomering vorm gaan geven. 
Je kan er wel vanuit gaan dat we er alles aan gaan doen om ook dit jaar op een feestelijke 
manier de diploma’s te overhandigen. Zodra hier meer over bekend is laten we jou dit 
weten. 
 
Uitzonderlijke situaties 
Voor de meeste leerlingen geldt dat de informatie in deze brief volledig is. Er zijn echter 
een aantal uitzonderlijke situaties, zoals leerlingen die versneld of gespreid examen 
doen. Deze leerlingen ontvangen volgende week aanvullende informatie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de schoolleiding, 

Sonja de Kreij 
 
 
 
 


