
 

 

 

  
 

 

 

Exameninformatie april 2020 
 
Aan de examenkandidaten van 2020 en hun ouder(s)/verzorger(s) 
 
Spijkenisse, april 2020 
 
Beste examenkandidaten, 
 
Jullie zijn inmiddels (bijna) klaar met de laatste schoolexamens. Een aantal klassen is nog 
bezig met het afronden van de laatste toetsen. Zoals jullie weten zullen er geen centrale 
eindexamens afgenomen worden en zal het cijfer dat je hebt behaald met de schoolexamens 
bepalend zijn voor de uitslag van het examenjaar.  
 
In deze exameninfo geven we je de informatie voor de afronding van het SE (SchoolExamen) 
en geven we een planning voor de komende periode. Nog niet alle data staan hierbij vast, 
waardoor je mogelijk alleen een indicatie krijgt van wanneer zaken plaatsvinden. Nadere 
informatie krijg je dan nog op een later moment.  
 
We proberen jullie met deze informatie zo goed mogelijk voor te bereiden op wat nog 
komen gaat. Lees daarom deze informatie zorgvuldig door.  
 
Voor vragen kan contact opgenomen worden met school door een bericht te sturen naar 
info@my-college.nl Zet hierbij duidelijk neer in de onderwerpsregel dat het gaat om een 
vraag over het examen. Dan komt jouw bericht bij de juiste personen terecht.  
 
Bij alle zaken die op school plaatsvinden, zal rekening gehouden worden met de op dat 
moment geldende richtlijnen van het RIVM. 
 
Zaken die hierna aan bod zullen komen: 

- Herkansingen schoolexamens (voor vaststelling van de uitslag) 
- Zak- slaagregeling 
- Bekendmaking examenuitslag 
- Resultaatverbeteringstoetsen 
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Herkansingen schoolexamens (voor vaststelling van de uitslag) 
  
Zoals opgenomen in het examenreglement heb je in leerjaar 4 recht op het herkansen van 
een viertal PTA toetsen. Hiervan heb je in januari al twee toetsen kunnen maken. Iedereen 
heeft daarom nog recht op het herkansen van een tweetal toetsen die onderdeel van het 
PTA uit maken. Deze herkansingen worden gemaakt, voordat wij de zak-slaagregeling 
toepassen, omdat zij horen bij het afronden van het PTA.  
 
Rond 18 mei zal je mentor telefonisch contact met je opnemen om te bespreken of, en zo ja 
welke toetsen je nog wil herkansen. In dit gesprek wordt er advies gegeven op basis van hoe 
je er op dat moment voor staat. Je krijgt via je schoolmail een link toegestuurd waar je je 
uiteindelijke keuze bekend kan maken. Deze vul je ook in als je ervoor kiest om niet te 
herkansen. Herkansen is namelijk niet verplicht.  
 
Tot uiterlijk 20 mei om 12. 00 uur kan het onlineformulier worden ingevuld. Daarna is het 
niet meer mogelijk om herkansingen aan te vragen.  
 
De herkansingen worden afgenomen in de laatste week van mei. De exacte planning zal 
afhangen van het aantal aanmeldingen en ontvang je op een later moment.  
 
Zak- slaagregeling 
 
Dit jaar is er een aangepaste zak-slaagregeling. Hieronder staat beschreven aan welke 
voorwaarden voldaan moet worden om te kunnen slagen.  
 
De eindcijfers van elk vak zullen worden afgerond op een heel cijfer, waarbij een cijfer met 
een 4 als eerste getal achter de komma naar beneden afgerond wordt en een cijfer met een 
5 als eerste getal achter de komma naar boven afgerond wordt. Voor alle niveaus geldt dat 
zij een loopbaandossier moeten hebben gemaakt, hier krijg je geen cijfer voor.  
 
Kader- en basisberoepsgerichte leerweg 
 
1. Je hebt als eindcijfer voor Nederland niet lager dan een 5 
 
2. Je hebt geen enkel eindcijfer lager dan een 4, ook niet voor losse keuzevakken die deel 
uitmaken van het combinatiecijfer Dienstverlening & Producten* 
 
3. Je hebt voor CKV en LO een voldoende of goed gehaald 
 
4. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: 

- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger 
- Je hebt één 5 en de rest van je cijfers zijn 6 of hoger 
- Je hebt één 4 en de rest van je cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7  
- Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7 

 
* Het combinatiecijfer is het gemiddelde van alle cijfers die je hebt gehaald voor de 
keuzevakken Dienstverlening & Producten in leerjaar 3. 



Leerwerktraject 
 
1. Je eindcijfer voor Nederlands is een 6 of hoger 
 
2. Je hebt voor geen enkel keuzevak Dienstverlening & Producten lager dan een 4  
 
3. Je combinatiecijfer is een 6 of hoger * 
 
4. Je eindcijfer voor je Dienstverlening & Producten is een 6 of hoger 
 
* Het combinatiecijfer is het gemiddelde van alle cijfers die je hebt gehaald voor de 
keuzevakken Dienstverlening & Producten in leerjaar 3. 
 
Theoretische leerweg (mavo) 
 
1. Je hebt als eindcijfer voor Nederland niet lager dan een 5 
 
2. Je hebt geen enkel eindcijfer lager dan een 4 
 
3. Je hebt voor CKV,  LO en je profielwerkstuk een voldoende of goed gehaald 
 
4. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: 

- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger 
- Je hebt één 5 en de rest van je cijfers zijn 6 of hoger 
- Je hebt één 4 en de rest van je cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7  
- Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7 

 
Bekendmaking examenuitslag 
 
In de laatste week van mei vinden de reguliere herkansingen van PTA toetsen nog plaats. 
Daarom zal de officieel vastgestelde uitslag uiterlijk donderdag 4 juni bekend gemaakt 
worden.  
 
Resultaatverbeteringstoets 
 
Voor leerlingen die gezakt zijn of leerlingen die hun cijfers willen verbeteren, omdat hun 
vervolgopleiding bijvoorbeeld eisen stelt aan de eindcijfers, is er de mogelijkheid om na het 
vaststellen van de examenuitslag nog te herkansen.  
 
De RV-toetsen (resultaatverbeteringstoets) gaan over alle eindtermen van het vak. Het 
resultaat van deze toets zal 50% van het eindcijfer worden. Blijkt dat dit nieuwe gemiddelde 
lager is dan het oorspronkelijke eindcijfer, dan blijft het oorspronkelijke cijfer staan.  
 
Basis- en kader: hebben recht op 3 RV-toetsen , waarvan 1 bedoeld is voor het vak 
Dienstverlening & Producten 
 
Mavo: heeft recht op 2 RV- toetsen 



Belangrijke momenten t/m 4 juni 2020 
 
t/m 15 mei  Afronding schoolexamens volgens rooster 
 
vanaf 18 mei  Telefonisch contact mentor ivm advies herkansingen 
 
18 t/m 20 mei  Tot 20 mei 12.00 uur mogelijkheid om via Forms herkansingen aan te 

vragen (link naar het formulier ontvang je via je schoolmail) 
 
Laatste week mei Herkansing PTA toetsen (exacte data volgen nog) 
 
Uiterlijk 4 juni Uitslag eindexamen 
 
Na 4 juni Aanvragen & maken RV- toetsen indien nodig (exacte data worden 

tegen die tijd gecommuniceerd) 
 
 
 
De examencommissie. 


