
   

Slaag-zakregeling en resultaatverbeteringstoetsen 2020 

De slaag-zakregeling van de HAVOtop is aangepast volgens de besluiten van de minister van 
OCW: 

Slaag-zakregeling 
De slaag-zakregeling verandert nauwelijks ten opzichte van hoe hij was. Alleen de eis dat je 
gemiddeld op je Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) een 5,5 moet staan, komt te 
vervallen.  
 
De andere eisen zijn: 
1. Het vak lichamelijke opvoeding is een “voldoende” of “goed”. 
2. Je hebt maximaal één 5 voor de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde).  
    Dus één 5 en verder alles een 6 of hoger, of voor alle drie de vakken een 6 of hoger. 
3. Je eindcijfers voldoen ook aan de volgende eisen: 
    - Al je eindcijfers zijn een 6 of hoger, of 
    - Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn een  6 of hoger, of 
    - Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn een 6 of hoger én het gemiddelde van al je  
      eindcijfers is onafgerond tenminste een 6 of 
    - Je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn een 6 of hoger én het gemiddelde van 
      al je eindcijfers is onafgerond tenminste een 6, of 
    - Je hebt één 4 en één 5 én het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond tenminste  
      een 6, en 
   - Geen eindcijfer is 3 of lager. 

Resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) 
Op donderdag 4 juni is de landelijke ‘vlaggendag’ voor geslaagden. Je bent geslaagd als je 
aan alle 3 eisen voldoet. Als je nog niet geslaagd bent of je bent geslaagd en wilt je cijfer 
verbeteren dan heb je de mogelijkheid om 2 RV-toetsen te maken. 
Let op: de RV-toetsen gaan over alle onderdelen uit het PTA van havo 4 én havo 5 van het 
betreffende vak. 

Hoe komt het eindcijfer na het maken van de RV-toets er dan uit te zien?: 

- het schoolexamen cijfer (SE-cijfer) telt voor 50% 
- het cijfer van de RV-toets telt voor 50% 

Het gemiddelde van je SE-cijfer en je RV-cijfer wordt je eindcijfer. Behalve als je erop 
achteruit gaat, dan blijft je oorspronkelijke SE-cijfer staan.  
 
 
 
 



   
Voorbeeld 1: 
Je hebt op wiskunde als SE-cijfer een 5,3 en je haalt op je RV-toets wiskunde een 5,9.  
Dan wordt je eindcijfer voor wiskunde een 6 ((5,3 + 5,9) / 2= 5,6 ; afgerond 6).  

Voorbeeld 2: 
Je hebt op wiskunde als SE-cijfer een 5,3 en je haalt op je RV-toets wiskunde een 3,1.  
Dan houd je een 5 als eindcijfer voor wiskunde. 

We streven ernaar om de cijfers van periode 3 uiterlijk op vrijdag 8 mei aan de 
examenkandidaten bekend te maken. Voor veel leerlingen zal dat betekenen dat ze dan al 
weten of ze geslaagd zijn. Voor maandag 18 mei en dinsdag 19 mei zijn de herkansingen 
voor PTA-periode 3 gepland, dus dan kun je nog één toets-onderdeel van periode 3 
proberen te verbeteren. 

Na 4 juni kunnen de RV-toetsen (maximaal 2) worden afgenomen. We weten nog niet 
wanneer en ook nog niet hoe je je kunt opgeven voor de RV-toetsen en of de RV-toetsen op 
school kunnen worden afgenomen. Hierover krijg je bericht. 

Ook over de vorm waarin we de diploma-uitreiking op dinsdag 30 juni zullen organiseren, 
kunnen we op dit moment nog niets zeggen. Dat moet allemaal in de komende tijd nog 
duidelijk worden. Alles staat en valt bij de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het 
coronavirus. 


