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Welkom bij dit 2e webinar

• Jacqueline Kerkhoffs, directeur SPV

• Tom Erkens en Wilma Bredewold, groep SE experts van SPV

• Inhoud van het webinar zoveel mogelijk afgestemd met OCW/CvTE

• Antwoord soms niet direct mogelijk

• Manieren om vragen te stellen



Manieren om vragen te stellen

• Tijdens dit webinar via dit YouTube kanaal (chatfunctie rechts)

• Via WhatsApp, T. 06 17964940 óf de link die u in uw bevestiging 
heeft ontvangen.

• Een selectie van de vragen wordt na de inhoudelijke presentatie 
beantwoord.

• Start inhoudelijke deel webinar.



Inhoud webinar 

• Ong. 25 min. presentatie rond de praktische uitwerking van de 
actuele maatregelen rond het examen ‘20 voor het vmbo

– Inhoud Slaag-zakregeling 

– FAQ’s servicedocument OCW versie 2 (8 april ‘20)

• Versie 3 volgt

– FAQ’s SE/aanpassing PTA’s

• Beantwoording van vragen van deelnemers

– aansluitend (en tussendoor) beantwoording van  

binnenkomende vragen



Welke vragen roept dit op?

• Wanneer ben je geslaagd in de BB/KB en GL?

• Wat betekent de slaag-zakregeling specifiek 

voor de beroepsgerichte vakken?

• Wat zijn resultaatverbeteringstoetsen?

• Hoe bereken ik de eindcijfers?

• Welk tijdpad geldt dit jaar? 

• Hoe om te gaan met gespreid examineren?



• Diplomeren op basis van de SE resultaten in ’20

• Het SE moet conform het PTA worden afgerond

• PTA’s van zowel het examenjaar als voorlaatste examenjaar mogen 

zo nodig worden aangepast (MR en inspectie)

• Publicatie slaag-zakregeling ‘19-’20 (8 april ‘20)

– Zoveel mogelijk conform reguliere slaag-zakregeling

– Eindcijfers op basis van het SE

– Resultaatverbeteringstoetsen 

• 4 juni: SE’s afgerond inclusief herkansingen PTA

• Na 4 juni: resultaatverbeteringstoetsen (RV)

De actuele besluiten op een rij



De slaag- zakregeling ‘20
• De huidige diploma voorwaarden grotendeels overeind

– NE minimaal een 5
– Geen eindcijfer <4 (incl. BG keuzevakken)
– LO en CKV en profielwerkstuk (GT) V of G
– Loopbaandossier

• 5,5 CE regel vervalt (ook voor SE gemiddelde)

• Combinatiecijfer GL
– Conform huidige situatie: PV 50% en KV 50%

• LWT diploma eisen ongewijzigd
– NE, profielvak, combinatiecijfer BG keuzevakken min. 6
– Verplichte stage (640 uur geen harde norm)

• Diploma en cijferlijst
– Diplomamodel gelijk aan andere jaren
– Cijferlijst alleen SE resultaten 



Cijferberekening

• Stap 1: een school bepaalt het SE cijfer voor een vak op 1 decimaal 

(conform PTA en examenreglement school);

– Gewogen gemiddelde. Vaak ‘getrapt’ afgerond: 5,35 > 5,4 of 5,45 >5,5

• Stap 2: een school bepaalt het eindcijfer voor het vak afgerond op een geheel 
getal (reguliere afrondingsregel CE, Eindexamenbesluit). 

– Dus 5,4 uit stap 1 > 5 en 5,5 > 6;

• Stap 3: er zijn 2 opties 

1. géén RV toets: eindcijfer stap 2 blijft staan

2. wél een RV toets: SE cijfer + RV cijfer

2

NB. Afronden op 1 decimaal (reguliere afronding CE) 

SE = 5,4 en RV = 5,5. Gem. = 5,45 

Eindcijfer = 5,4 = 5 (lager dan SE cijfer? SE cijfer telt)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/04/15/berekening-eindcijfers-2019---2020


Resultaatverbeteringstoetsen (1)
• Voor leerlingen die 

– op basis van SE cijfers nog geen diploma kunnen halen

– hun eindcijfers willen verbeteren

• Scholen zijn zélf verantwoordelijk voor vorm, inhoud en normering

– Eén toets (eventueel met meerdere onderdelen)

– Zoveel mogelijk gebaseerd op het hele PTA (let op: maak bewuste keuzes bij 

aanpassen PTA)

– AVO-vakken en profielvak, keuzevakken niet (PTA)

– RV profielvak moet breedte PTA dekken (school-specifiek)

– School borgt de kwaliteit zelf (bestuur)

– CS(P)E materiaal 2020 níet beschikbaar

– Handreiking Cito volgt volgende week 

• niet voorschrijvend, info per cluster vakken

• algemene info, concrete tips, normering, bronnen



• Aantal herkansingsmogelijkheden verruimd

– BB/KB max. 3 RV toetsen (1 BG en 2 AVO)

– GL/TL max. 2 RV toetsen

• Afname RV toetsen ná 4/6 tot zomervakantie

• Na afname en correctie: definitieve uitslag bepalen

• Cijferbepaling per vak na RV toets

• Eindcijfer lager dan SE cijfer? 

– Eindcijfer SE telt

RV 50% SE 50%
Eindcijfer 

100%

Resultaatverbeteringstoetsen (2)



Beroepsgerichte vakken
• Profielvak afsluiten in leerjaar 4 

– verplicht afronden met een SE (nog geen SE? Examenloket/CvTE - maatwerk)

– herkansing (PTA) en eventueel een RV toets

• Profielvak afsluiten in leerjaar 3 (kan óók dit jaar)

– 3e jaars lln.: afronden op basis van eindcijfer SE. Géén verplicht CSPE in leerjaar 4 

– 4e jaars lln.: eindcijfer 3e jaar blijft staan (o.b.v. CSPE+SE) 

• Resultaatverbeteringstoetsen ‘19-’20

– Zowel 3e als 4e jaars* recht op een RV toets profielvak

* Ook bij afsluiting in leerjaar 3 

- De ‘breedte’ van het PTA/SE dekken

- Toetsing van theorie én praktijk 

- Zie tips handreiking Cito



Aanpassing PTA’s; even opfrissen
• Kaders, zie o.a. webinar 27/3, FAQ’s SPV en Servicedocumenten

• PTA aanpassen eindexamenklassen

– Minimaal de verplichte SE stof

– Zo nodig aanpassen PTA/examenreglement

• Periode, dubbele toetsing, toetsvormen, herkansing

• Gelijke monniken – gelijke kappen

– Toevoegen van CE eindtermen hoeft niet (bewuste keus)

– Geplande toetsen periode vanaf 18/3

– SE afronden conform PTA tot 4 juni ’20 

• PTA aanpassen voorlaatste examenjaar 

– Handreiking VO-raad 

• Behoud waarde diploma

– Monitoring slagingspercentages, toezicht inspectie



Slaag-zakregeling specifiek

Vervroegd/gespreid examen  

• Eindcijfers leerjaar 3 op basis van C(SP)E en SE blijven staan

• Leerjaar 3: recht op 2 RV toetsen voor dat jaar afgesloten vakken

• Beide ingezet in ‘20: in leerjaar 4 geen herkansingsmogelijkheid meer

• Eén ingezet in ‘20: in leerjaar 4 behoud reguliere herkansingsmogelijkheid

• Leerjaar 4: Herkansing niet ingezet in leerjaar 3? Recht op RV toets leerjaar 4

Vakken op een hoger niveau

• Ook in ’19 – ’20 mogelijk

• Afsluiting op basis van SE cijfers

• Afsluiting conform PTA betreffende niveau

• Terugvaloptie blijft bestaan na afronding SE

• 11 mei* definitief inschrijven in leerweg van 

diplomering



FAQ’s slaag-zakregeling

• Een leerling sloot profielvak in leerjaar 3 af en wil zijn herkansing in leerjaar 4 
inzetten. Kan dat? 

– Ja dat kan via een RV toets. Cijferberekening volgt (servicedocument versie 3)

• Hoe regel ik de opstroom van BB naar KB?

– Kan ook dit jaar conform bestaande kaders

– Bepalen op basis van de SE resultaten

– Geen SE? 

• Alsnog ‘dekkend’ SE creëren

• Melden bij Examenloket, maatwerk

• Staatsexamens: aparte regeling

– College examens, slaag-zak overeind, behalve gem. 5,5 

https://duo.nl/particulier/coronavirus-en-de-staatsexamens-vo.jsp


• Nu tot 4 juni: afronden SE inclusief herkansingen

• 11 mei: doorgeven lln. gespreid examen en

• inschrijven in leerweg van diplomering

• 28 mei: melden bij Examenloket als 4/6 écht niet haalbaar is

• 4 juni: feestelijke dag! 
• Aanleveren SE resultaten 

aan DUO/BRON

• Leerlingen horen  

de uitslag van de examens

• Vanaf 4 juni: afname RV toetsen

• Nieuw eindcijfer vervangt

eerder ingevuld SE resultaat

Het tijdpad 



Vraag & antwoord

• Via dit YouTube kanaal (chatfunctie rechts)

• Via WhatsApp, T. 06 17964940 óf de link die u in uw bevestiging 
heeft ontvangen



De laatste ronde..

• De laatste vraag voor dit webinar

• Afsluiting van dit webinar



Afsluiting en vervolg

• Webinar blijft beschikbaar via dit YouTube kanaal

• Actuele info vindt u op onze website www.platformsvmbo.nl, op de 
site van de Rijksoverheid en via de publicaties van de VO-raad

– Handreikingen aanpassing PTA

– Berekening eindcijfers

– Let op: versie 3 servicedocument 

• Vragen stellen kan ook nog steeds via onze 

‘PTA hulplijn’ (FAQ’s)

https://www.platformsvmbo.nl/schoolexaminering/faq/faq-examens-en-het-coronavirus
http://www.platformsvmbo.nl/


Succes voor jullie en jullie 
leerlingen bij de afronding van 

dit bijzondere schooljaar!

Op naar een vmbo diploma 
om trots op te zijn!


