
 
 
 

 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van het vierde leerjaar, 
 
 
Datum   9 april 2020«datum_verzenden» 
Kenmerk 1920/HOJ/366 
Onderwerp eindexamen 
Cc  
 
Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Gisteren heeft de minister bekend gemaakt welke regels de scholen moeten gebruiken om te 
bepalen of een leerling is geslaagd nu er geen centraal eindexamen is. 
Het schoolexamencijfer van een vak wordt na afronding het eindcijfer van een vak. 
Daarna moeten de volgende regels worden toegepast om te bepalen of iemand geslaagd is: 

- Lichamelijke opvoeding en kunstvakken inclusief ckv moeten afgesloten zijn met een V of G 
- Nederlands mag als eindcijfer niet lager zijn dan een vijf 
- Met één vijf en verder zessen (of hoger): geslaagd! 
- Met twee vijven en minstens één zeven en verder zessen (of hoger): geslaagd! 
- Met één vier en minstens één zeven en verder zessen (of hoger): geslaagd! 
- Elke andere uitslag: afgewezen. 

Voor BBL en KBL: er mag geen cijfer lager dan een vier op de eindlijst staan. Dat betekent dat de 
cijfers van elk van de programmavakken en het keuzevak niet lager mogen zijn dan een vier. 
Voor de mavo: Het profielwerkstuk moet een V of een G zijn. 
 
Momenteel worden er nog herkansingen afgelegd  en moeten diverse leerlingen nog toetsen 
inhalen. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen de afspraken nakomt en de toetsen inhaalt. 
 
Op vier juni wordt de eindstand opgemaakt en zal de uitslag bekend gemaakt worden. Hoe de 
school dat zal gaan doen, laten we u nog weten. 
 
Na de eerste uitslag is er de mogelijkheid om meerdere resultaatverbeteringstoetsen (rvt, een 
soort herkansing) af te leggen. Iedere leerling mag voor twee vakken een rvt afleggen. Het nieuwe 
schoolexamencijfer wordt berekend door het bestaande (niet-afgeronde) schoolexamen te 
middelen met het nieuwe resultaat. Een voorbeeld: voor vak X staat iemand 5,4 (eindcijfer vijf). 
De uitslag van de herkansing is 5,6. Bij elkaar is dat 11. Dat wordt gedeeld door 2 en dat is 5,5 
(eindcijfer 6). Als dat een lager cijfer oplevert dan er al stond, telt het niet mee. Niemand loopt dus 
het risico een lager cijfer te krijgen bij het afleggen van een rvt. BBL en KBL leerlingen hebben een 
extra mogelijkheid om daarnaast voor hun profielvak (D&P, PIE of Z&W) een rvt af te leggen. 
 
Iedereen mag gebruik maken van deze mogelijkheden voor rvt’s af te leggen. Ze kunnen dus ook 
gebruikt worden om een hoger cijfer te halen voor één of meer vakken.  
 
Hoe het opgeven voor de rvt’s gaat gebeuren, laten we u nog weten. Ook de manier van 
diplomeren is nog niet bekend. Veel zal natuurlijk afhangen van de stand van zaken rondom het 
Corona virus maar we hopen natuurlijk dat er een gewone diplomering kan plaatsvinden. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
E. J. Holtslag             
Directeur\bestuurder 
 


