Slagen en zakken
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SLAGEN EN ZAKKEN IN DE BOVENBOUW HAVO
Deze brochure geeft antwoord op een aantal veel gestelde vragen rond slagen en zakken. In
deze brochure zijn de maatregelen zoals deze door het ministerie van OC&W op 8 april zijn
bekend gemaakt verwerkt.
Waarom een tijdelijke slaag/zakregeling?
Als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus komt het centraal examen dit
schooljaar te vervallen. Je kunt dit jaar op basis van de resultaten voor je schoolexamens je
diploma behalen. Het schoolexamen moet daarvoor conform het PTA zijn afgerond.
Wat betekent het dat het schoolexamen conform PTA moet zijn afgerond?
Dat betekent dat een belangrijke voorwaarde om kunnen slagen is dat alle onderdelen van
het schoolexamen zijn afgesloten. Alle cijfers en beoordelingen van je vakken moeten voor 1
juni worden doorgegeven aan DUO. Dat betekent dat alle cijfers op maandag 25 mei bekend
moeten zijn, zodat ze nog gecontroleerd en verwerkt kunnen worden.
Dat houdt onder andere in:
- Alle SE toetsen moeten voor alle vakken zijn afgerond.
- De vakken van het combinatiecijfer moeten met minimaal een 4 zijn beoordeeld. Dat
geldt dus ook voor het profielwerkstuk.
- De vakken zonder cijfer moeten met ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn beoordeeld. Dit geldt ook
voor verplichtingen zoals LOB.
Hoe ziet de planning er vanaf nu uit?
DATUM

ACTIVITEIT

9 april t/m 21 april 2020

Afname resterende toetsen SE periode 3

21 april t/m 23 april 2020

Inhaalmomenten

6 mei t/m 11 mei 2020

Inhaalmomenten

woensdag 13 mei 2020

Deadline inleveren cijfers SE3

donderdag 14 mei 2020

Uiterste aanmelding herkansing SE3

woensdag 20 mei 2020

Herexamen SE vakken (het gaat hier om de vakken waar in het verleden ook
geen CE voor was; zie de uitleg hieronder)

maandag 18 t/m woensdag 20 mei 2020

Herkansingen toetsweek SE3

maandag 25 mei 2020

Voor 12.00 uur eindcijfers SE definitief, deadline inleveren cijfers herexamen SE
en herkansingen

woensdag 27 mei 2020

Cijfercontrole door docenten DI200 lijst

donderdag 28 mei 2020

Cijfercontrole door leerlingen

Maandag 1 juni 2020

Alle cijfers inleveren bij DUO

Donderdag 4 juni 2020

Feestdag! Uitslag officieel vaststellen

Vrijdag 5 juni 2020

Voor 17.00 uur opgave resultaatverbeteringstoetsen bij teamleider

Donderdag 11 t/m vrijdag 19 juni 2020

Afname resultaatverbeteringstoetsen

Dinsdag 23 juni

Bepalen uitslag op basis van RV-toetsen
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Herexamen vakken met alleen een schoolexamen
Normaalgesproken maken we een onderscheid tussen vakken die met een centraal
schriftelijk eindexamen worden afgesloten en vakken die alleen een schoolexamen kennen.
Op onze school gaat het dan om de volgende vakken: CKV, maatschappijleer, godsdienst,
bewegingsonderwijs, Spaans, wiskunde D, informatica en BSM.
Voor bovengenoemde vakken die altijd met een schoolexamen worden afgesloten mag één
herexamen schoolexamen afgelegd worden. Het maakt daarbij niet uit of je dat vak in H4 of
in H5 hebt afgesloten.
Het cijfer dat je voor het herexamen haalt, vervangt het eindcijfer voor dat vak. Zie hiervoor
artikel 15 van het examenreglement van de school.
Zo’n herexamen gaat in principe over alle leerstof, maar je docent kan ook bepalen dat je
alleen bepaalde delen overdoet.
Bij een herexamen schoolexamen telt het meest gunstige cijfer. Als er een onvoldoende blijft
staan, is dat je eerste onvoldoende die meegenomen moet worden bij de bepaling van de
uitslag. Het kan dus heel belangrijk zijn om een herexamen schoolexamen te doen. Ook het
verhogen van je eindcijfer (door bijvoorbeeld van een 6 een 7 te maken) kan zinvol zijn.
Maak dus, indien nodig, gebruik van de mogelijkheid om een herexamen SE te doen. Dit
herexamen SE staat los van de herkansingen. Het herexamen SE wordt afgenomen op
woensdag 20 mei.
Het combinatiecijfer
Deze slaagzakregeling wordt ook toegepast op de tot hele getallen afgeronde eindcijfers van
alle vakken die onderdeel vormen van het zogenaamde combinatiecijfer. Het afgeronde
cijfer van de verschillende onderdelen wordt het combinatiecijfer. Het betreft de vakken:
a) godsdienst
b) maatschappijleer
c) cultureel kunstzinnige vorming
d) profielwerkstuk
Bij geen van deze vier onderdelen mag het eindcijfer lager dan een 4 zijn. De cijfers voor
deze vier onderdelen worden eerste afgerond op een heel getal, vervolgens gemiddeld en
daarna weer afgerond op een heel getal.
Een voorbeeld:
Een 6,4 voor godsdienst wordt 6; 4,4 voor maatschappijleer wordt een 4; een 6,7 voor CKV
wordt 7; 5,2 voor het profielwerkstuk wordt een 5. Gemiddeld is dat 6+4+7+5 = 22 : 4 = 5,5,
eindcijfer 6! Deze laatste 6 telt mee in de slaagzakregeling.
Dit combinatiecijfer kan behalve een onvoldoende één of meer compensatiepunten
opleveren.
De rekentoets
Het cijfer van de rekentoets telde sowieso niet mee voor het halen van je diploma. Het cijfer
dat je hiervoor gehaald hebt, wordt wel vermeld op een certificaat.
Wanneer ben je geslaagd?
Op 4 juni 2020 is de officiële vaststellingsuitslag. Een leerling krijgt dan te horen of hij/zij is
geslaagd volgens deze tijdelijke nieuwe zak/slaagregeling d.w.z. een leerling heeft het gehele
schoolexamendossier volgens het geldende PTA, inclusief de herkansingsmogelijkheden
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afgerond. Alle cijfers en beoordelingen van de vakken moeten drie werkdagen voorafgaande
aan deze datum doorgegeven zijn aan de DUO.
Weging en compensatie* eindcijfers
Je bent dit jaar geslaagd als:
1. wordt voldaan aan de kernvakkenregel: je hebt slechts één vijf bij de eindcijfers voor de
vakken wiskunde (A, B), Nederlands en Engels (een vier of lager mag ook niet).
2. het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijke deel van elk profiel, is
beoordeeld als “voldoende” of “goed”.
3. geen van de eindcijfers van onderdelen van het combinatiecijfer (godsdienst,
maatschappijleer, cultureel kunstzinnige vorming en het profielwerkstuk), lager is dan 4
4. en verder als de eindcijfers van de kandidaat voldoen aan de onderstaande eisen:
o al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
o je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
o je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je
eindcijfers is tenminste 6,0 of
o je hebt twee vijf-en en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger
én het gemiddelde van al je eindcijfers is tenminste 6,0 of hoger.
* Voor elke 5 heb je één compensatiepunt nodig, voor een 4 twee compensatiepunten. Het eindcijfer 7 biedt 1
compensatiepunt, een 8 telt voor 2 compensatiepunten etc.
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OM TE KUNNEN SLAGEN MOET DE LEERLING AAN ALLE EISEN HEBBEN VOLDAAN
Eindcijfers
• 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.
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•
•

Voor vakken die normaal gesproken geen CE hebben geldt net als andere jaren dat het
eindcijfer gebaseerd wordt op de SE-resultaten.
Eindcijfers voor vakken die in eerdere leerjaren zijn afgesloten met een SE- en een CEcijfer, blijven staan. Dit geldt dus als je vorig jaar al voor een vak vervroegd examen hebt
gedaan.

Cum laude
Ook dit jaar is het mogelijk om een diploma met het judicium cum laude te behalen. Je slaagt
cum laude als het gemiddelde van je eindcijfers minimaal een 8,0 is. Een 7,99 is dus niet
voldoende.
Bovendien mag geen van je eindcijfers lager zijn dan een 7. Dit geldt ook voor het
combinatiecijfer als geheel, maar niet voor de verschillende onderdelen hiervan. Een 6 voor
maatschappijleer zou dus mogen, mits er bijvoorbeeld een 8 voor het profielwerkstuk
tegenover staat.
Voor de bepaling van cum laude mogen extra vakken buiten de berekening blijven als deze
een negatief effect hebben voor de leerling om een cum laude diploma te behalen. Extra
vakken tellen wel mee als deze een positief effect hebben.
Tellen extra vakken ook mee?
Extra vakken tellen mee als het in het voordeel is van de kandidaat, bijvoorbeeld als het
iemand een extra compensatiepunt oplevert.
Extra vakken tellen niet mee als ze leiden tot een extra onvoldoende op je lijst, waardoor je
zou zakken.
Het extra vak wordt in zo’n geval normaalgesproken wel gewoon op de cijferlijst vermeld,
ook al is het bij het bepalen van de uitslag niet meegenomen. Als je vanwege de
tegenvallende prestaties niet wilt dat het vak op je cijferlijst vermeld wordt, moet je dat zelf
tijdig aangeven.
Resultaatverbeteringstoets
De RV-toetsen staan helemaal los van het hierboven genoemde herexamen voor vakken met
alleen een schoolexamen. Daarom het volgende:
• Om leerlingen die op basis van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de kans te geven om
alsnog een diploma te behalen, is er de mogelijkheid voor het maken van een
resultaatverbeteringstoets. Dit om een onderscheid aan te geven tussen de reguliere
herkansingsmogelijkheden zoals opgenomen in het PTA van school.
• Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het
eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden 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.
• Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de RV-toets,
bijvoorbeeld omdat zij willen doorstromen naar een vervolgopleiding die (mede) op
cijfers selecteert.
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•

•

•

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,
zoals bijvoorbeeld maatschappijleer.
Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets. Dit is een
verruiming ten opzichte van de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het tweede
tijdvak één CE mogen herkansen. Hier is voor gekozen vanwege de uitzonderlijke situatie
en het feit dat sommige leerlingen hadden gerekend op het CE om hun cijfers op te
halen.
Er kunnen alleen RV-toetsen worden afgelegd voor vakken waarin dit schooljaar het
eindexamen is afgelegd. Een uitzondering geldt voor leerlingen die eerder in het (voor)voorlaatste leerjaar een vak vervroegd hebben afgerond. Zij kunnen voor dat vak alsnog
een RV-toets afleggen.

Ik doe gespreid examen; wat betekent dit voor mij?
Voor leerlingen voor wie dit al zo is afgesproken, is ook in dit schooljaar gespreid examen
doen, mogelijk.
Zit je in het eerste jaar van je gespreid examen? Dan maak je het CE voor de vakken die je dit
jaar zou afsluiten, niet volgend jaar alsnog. Het eindcijfer voor deze vakken wordt dus net
zoals voor de andere leerlingen die dit jaar examen doen, bepaald op basis van het
schoolexamen.
Voor leerlingen die in het 2e jaar van hun gespreid examen zitten, geldt dat de uitslag wordt
vastgesteld op basis van de eindcijfers die je vorig jaar behaald hebt in combinatie met de
eindcijfers die je dit schooljaar behaalt. Voor de vaststelling van die laatste gelden precies
dezelfde regels als voor alle andere leerlingen die dit jaar examen doen.
Alle leerlingen die gespreid examen doen, mogen dit jaar deelnemen aan twee RV-toetsen.
Voor leerlingen die in het eerste jaar van hun gespreid examen zitten, geldt dat zij hun recht
op een reguliere herkansing in het tweede tijdvak volgend jaar behouden.
Ik doe vervroegd examen in één of meer vakken; wat betekent dit voor mij?
Leerlingen die vervroegd examen afleggen in één of meerdere vakken hebben in de reguliere
situatie één herkansingsmogelijkheid. Meestal wordt deze pas ingezet in het
eindexamenjaar, omdat dan alle vakken zijn afgerond en de beste inschatting gemaakt kan
worden welk vak moet worden herkanst.
In deze tijdelijke slaag/zak-regeling heb je twee mogelijkheden, als je vervroegd examen
doet:
1. Je maakt twee RV-toetsen. In dat geval heb je in je eindexamenjaar geen
herkansingsmogelijkheid meer.
2. Je maakt maximaal één RV-toets. In dat geval heb je volgend jaar nog recht op
deelname aan de reguliere herkansing in het tweede tijdvak.
Diploma en cijferlijst
• Het diploma dat in schooljaar 2019-2020 wordt uitgereikt is hetzelfde als in andere jaren.
Scholen gebruiken voor het diploma hetzelfde model uit de Regeling modellen diploma’s
als dat zij normaal zouden gebruiken.
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•

De bijbehorende cijferlijst verschilt daarentegen wel van de reguliere cijferlijst. Op de
cijferlijst worden alleen de SE-resultaten opgenomen. De eindcijfers zijn gebaseerd op
enkel het SE-resultaat.

Kun je een extra vak in het geheel vrije deel laten vallen als het examenresultaat
onvoldoende is?
Ja, dat kan. Zelfs nog na het examen bij het bepalen van de uitslag.
Lid 3 van artikel 48 van het examenbesluit luidt: “Indien het nodig is om de kandidaat te
laten slagen betrekken directeur en de secretaris van het eindexamen een of meer
eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag.
De overgebleven vakken dienen een eindexamen te vormen.“ Vervolgens staat in art. 52 lid
3 van het examenbesluit het volgende: ”Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft
afgelegd dan die vakken die ten minste samen een eindexamen vormen, worden de vakken
die niet bij de uitslag zijn betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen
bedenkingen heeft geuit”. Dus als een leerling een extra examenvak in zijn vrije deel volgt en
examen doet, krijgt hij normaal gesproken het cijfer op zijn cijferlijst bijgeschreven, ook als
het vak niet bij de slaag/zakbepaling is betrokken. Bij tegenvallende prestaties kun je
voorkomen dat het cijfer op de cijferlijst wordt geplaatst; de studielast gaat niet verloren.
Een kandidaat moet dit zelf tijdig (direct na het verstrekken van de voorlopige cijferlijst)
melden bij de teamleider.
Het betreft hier alleen leerlingen die twee vakken in het vrije deel volgen.
Niet slagen voor je examen – wat dan?
Leerlingen die niet slagen voor het examen (ook nadat ze twee RV toetsen hebben gemaakt)
hebben de keuze uit twee mogelijkheden om volgend jaar alsnog een diploma te halen.
A. Via het VAVO (volwassenenonderwijs) op het Drenthe College te Assen of het Alfacollege
in Groningen. Je doet dan alleen examen in de vakken die met een onvoldoende zijn
afgesloten. Je volgt dan een zogenaamde deeltijdopleiding. Een leerling die hiervoor
kiest blijft ingeschreven op Vincent van Gogh. Aanmelding hiervoor geschiedt dan ook
niet zelfstandig, maar altijd via de teamleider havo 4 en 5. Het is dus niet mogelijk om je
rechtstreeks te wenden tot het Drenthe college of Alfacollege. Of deze “detachering”
naar deze twee genoemde scholen mogelijk of wenselijk is, is aan de school, niet aan de
leerling.
B. Opnieuw plaatsnemen in havo 5 op CS Vincent van Gogh. Als je niet bent geslaagd voor
je examen en je komt terug op CS Vincent van Gogh, dan hoef je niet alles over te doen.
Je hebt in principe een vrijstelling voor vakken waarin normaliter uitsluitend een
schoolexamen hoeft te worden afgelegd, mits je voor die vakken minimaal een 6 hebt
gehaald. Ook als dit het geval is, dan kan het wel voordelig zijn om het vak wel over te
doen om daarmee een compensatiepunt te halen. De vakken die normaliter een CE
kennen, worden wel allemaal opnieuw gedaan.
Ook voor afgeronde handelingsdelen en praktische opdrachten met minimaal het cijfer 6
krijg je in veel gevallen een vrijstelling. De hiervoor vrijgekomen tijd moet je wel invullen,
want de school is verplicht gezakten minimaal en studielast aan te bieden van 700 uur.
Als je dus het examenjaar overdoet, kun je de vrijgekomen tijd besteden aan:
• extra aandacht voor vakken waarin je minder goed bent
• extra gebruik maken van aanbod uit de vrije ruimte
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• andere zaken in overleg met de teamleider
Bovenstaande zaken regel je in overleg met de teamleider.
Overstap naar VWO 5
Leerlingen die na het behalen van het diploma door willen gaan op het vwo hebben dit
inmiddels al lang kenbaar gemaakt aan hun mentor en aan de decaan (zie ook de bijlage
hieronder). Deze leerlingen zijn dit examenjaar ook bezig geweest met een
inhaalprogramma. De overstap is alleen mogelijk indien een leerling wiskunde heeft en een
tweede moderne vreemde taal (Frans of Duits) naast Engels. Dit moet ook wel omdat op het
vwo in elk profiel wiskunde en een tweede moderne vreemde taal verplicht is. Ook de
vakinhouden van de vwo vakken is (vaak) anders, waardoor je voor een aantal vakken de
schoolexamens van vwo 4 moet inhalen.
Leerlingen die van havo 5 doorstromen naar atheneum 5 zijn vrijgesteld van de volgende
vakken in het gemeenschappelijk deel: CKV, maatschappijleer.
Alle vakdocenten brengen voor hun vak een advies uit. Dit advies wordt de leerling
meegedeeld. Per leerling zal naar de haalbaarheid van een overstap worden gekeken, in
nauw overleg tussen de sectorleider havo en vwo.
Leerlingen die voor deze mogelijkheid willen kiezen, dienen dit vóór 1 april bekend te maken
bij hun mentor, de decaan en de teamleider havo 345.
Assen, april 2020
H.E. Klomp,
teamleider havo345
Samenvatting aanpassing zak/slaagregeling voor vo:
• Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
• Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma
behalen. Het schoolexamen moet in overeenstemming met het programma van toetsing
en afsluiting (PTA) worden afgemaakt.
• De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere slaagzakregeling. De regeling wijkt op de volgende punten af:
o Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het
schoolexamen.
o Een leerling die gezakt zou zijn o.b.v. de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil
verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee resultaatsverbeteringstoetsen
(RV-toetsen).
o De resultaten van de rekentoets tellen niet mee.
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bijlage 1
Procedure overstap havo 5 naar vwo 5
1. Leerlingen uit havo 5 geven meteen aan het begin van hun examenjaar bij hun
mentor aan dat ze een overstap naar vwo 5 willen maken, wanneer ze eenmaal het
havodiploma hebben behaald.
2. De decaan van de vwo-afdeling nodigt de leerlingen uit voor een oriënterend
gesprek, waarin de procedure wordt uitgelegd.
3. Leerlingen hebben gemiddeld als eindcijfer een 6.5 of hoger.
4. Het afgeronde eindcijfer voor de kernvakken wiskunde, Nederlands en Engels moet
een 6.5 of hoger zijn.
5. Leerlingen kiezen voor een vwo-profiel dat overeenkomt met de vakken waarin de
leerling examen heeft gedaan op het havo.
6. Hiaten zoals bijvoorbeeld een 2e moderne vreemde taal of wanneer dit niet het geval
is een ander vak, worden in de loop van het eindexamenjaar ingehaald. Leerlingen
met een havodiploma hebben bijna allemaal een vak te weinig gekozen. Zij zullen de
verschillende (examen) onderdelen van dit vak moeten inhalen. Het betreft vwo 4stof.
7. Leerlingen moeten in de vijfde klas vwo leerstof inhalen en bepaalde
schoolexamentoetsen alsnog maken ook al hebben ze op havoniveau in dit vak wel
examen gedaan. Een overzicht per vak is verkrijgbaar bij de decaan van de vwoafdeling.
8. De lesgevende docenten geven na de tweede toetsweek (dus begin februari van het
cursusjaar) advies aan de decaan over de overstap naar havo 5. Bij dit advies wordt
o.a. gekeken naar capaciteiten, werkhouding/studiehouding van de leerling voor het
vwo. Het advies kan of positief, of negatief of twijfelachtig zijn.
9. Alleen wanneer er voor het merendeel negatieve adviezen zijn afgegeven, volgt een
gesprek met de leerling en zijn ouders met de teamleider vwo. Een leerling waarvan
de verwachting is dat deze geen vwo diploma zal behalen op reguliere wijze, zal het
advies krijgen deze overstap niet te maken.
10. Leerlingen uit havo 5 moeten zich via studielink ook opgeven voor een andere (HBO)
studie als alternatief als mocht blijken dat zij een negatief advies krijgen.
11. De leerling kan een overstap naar vwo 5 op CS Vincent van Gogh worden geweigerd
wanneer hij/zij dit te laat kenbaar maakt (voor het cursusjaar 2019-2020 geldt de
datum: 4 juni 2020).
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