Addendum Examenreglement 2019-2020
Door de landelijke maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus terug te
dringen zijn alle scholen sinds 16 maart 2020 gesloten. Dit heeft gevolgen voor het
eindexamenprogramma. De centrale examens voor 2020 zijn komen te vervallen. Hierdoor is de
informatie uit het examenreglement niet op alle onderdelen overeenkomstig met de nieuwe
werkelijkheid. Dit addendum voorziet in het informatiehiaat in het reglement.

Aangepaste slaag-zakregeling schooljaar 2019-2020

Om te bepalen of een leerling dit jaar geslaagd is, is een aangepaste slaag-zakregeling vastgesteld.
Deze regeling is zoveel mogelijk gelijk aan de reguliere slaag-zakregeling en wijkt op onderstaande
punten daarvan af:
• Het eindcijfer van een vak wordt dit jaar vastgesteld op basis van de resultaten voor het
schoolexamen (het centraal examen is komen te vervallen).
• De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt.
• Het combinatie-eindcijfer Groen in de GL wordt gebaseerd op het gemiddelde van de twee
keuzevakken en het SE profielvak Groen, waarbij het resultaat van het profielvak Groen twee
keer meetelt. Het Se profielvak is een eindcijfer en wordt voor middeling afgerond op een
geheel getal. Het combinatie-eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal.
• De rekentoets telt niet mee in de uitslagbepaling.

RV-toetsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leerlingen die na de uitslagbepaling gezakt blijken te zijn of het eindcijfer willen verbeteren,
krijgen dit jaar de kans om resultaatverbetertoetsen (RV-toetsen) te maken.
De RV-toetsen worden door de vakwerkgroepen opgesteld en bepalen de vorm, inhoud en
normering.
Het betreft 1 RV-toets per vak per leerweg.
De RV-toets is beschikbaar voor de AVO-vakken en het profielvak, niet voor de groene
keuzevakken.
De RV-toets is zoveel mogelijk gebaseerd op het hele PTA.
De RV-toets profielvak dekt de breedte van het hele PTA.
BB en KB leerlingen mogen maximaal 3 RV-toetsen maken (profielvak en 2 AVO).
GL leerlingen mogen maximaal 2 RV-toetsen maken (2 AVO of 1 AVO en profielvak).
De afname periode voor de RV-toetsen start ná 4 juni tot de zomervakantie.

Berekening eindcijfers schooljaar 2019 - 2020
•

•
•

•

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.
Indien een RV-toets is gemaakt dan telt het resultaat voor 50% mee in het eindresultaat:
SE cijfer + RV cijfer
2
Het cijfer voor de RV-toets en het SE cijfer is op een decimaal en wordt na middeling
afgerond op een geheel getal.

•
•

Indien het eindcijfer na de RV-toets lager is dan daarvoor blijft het eerder behaalde eindcijfer
gelden.
Eindcijfers voor vakken die in eerdere leerjaren zijn afgesloten met een SE- en een CE-cijfer
(bijvoorbeeld bij vervroegd of gespreid examen) blijven staan en worden niet opengebroken
bij het vaststellen van de uitslag.

Criteria slaag- zakregeling 2019 - 2020

Je bent geslaagd als:
Alle eindcijfers een 6 of hoger zijn, of:
• Je ten hoogste één 5 hebt behaald en al de andere eindcijfers 6 of hoger zijn;
• Je ten hoogste één 4 hebt behaald en al de andere eindcijfers 6 of hoger en ten minste één 7
of hoger;
• Je twee 5-en hebt behaald en al de andere eindcijfers 6 of hoger en ten minste één 7 of
hoger;
• Je voor het vak Nederlandse taal niet lager dan het eindcijfer 5 hebt behaald;
• Je een voldoende of goed hebt behaald voor lichamelijke opvoeding, kunstvakken inclusief
ckv en in de gemengde leerweg voor het profielwerkstuk.
• Je geen eindcijfers hebt behaald lager dan een 4, dit geldt ook voor de afzonderlijke
beroepsgerichte keuzevakken in het combinatiecijfer.
Je bent geslaagd voor het Leerwerktraject als:
• Je zowel voor het vak Nederlandse taal als voor het beroepsgerichte programma het
eindcijfer 6 of hoger hebt behaald.
• Extra vakken bij LWT vormen formeel geen onderdeel van het eindexamen, en worden dus
niet bij de uitslag betrokken. De vakken worden wel vermeld op de cijferlijst.
Je bent cum laude geslaagd in de BB en KB wanneer je:
• een 8,0 of hoger hebt voor het gemiddelde van de schoolexameneindcijfers voor:
• Het profielvak Groen;
• De 2 algemene vakken van het profieldeel; dit zijn wiskunde en biologie of Nask1.
• Het combinatiecijfer (gemiddelde eindcijfer van de beroepsgerichte keuzevakken).
• Je berekent het gemiddelde door de eindcijfers op te tellen en te delen door het aantal
vakken.
• Ook mag je geen eindcijfer lager dan een 6 en niet lager dan de beoordeling 'voldoende'
hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.
Je bent cum laude geslaagd in de GL wanneer je:
• een 8,0 of hoger hebt behaald voor het gemiddelde van de schoolexameneindcijfers voor:
• Nederlands;
• Engels;
• Maatschappijleer;
• de algemene vakken in het profieldeel; dit zijn wiskunde en biologie of nask1.
• het algemene vak uit het vrije deel of het combinatiecijfer*.
• Ook mag je geen eindcijfer lager dan een 6 en niet lager dan de beoordeling ‘voldoende’
hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.
*Het combinatiecijfer in de gemengde leerweg is het gemiddelde van de eindcijfers voor
het profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken, waarbij het eindcijfer voor het profielvak twee
keer meetelt.

