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Aan 
de examenkandidaten 2020 van het C.T. Stork College 
en hun ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
 
 
Kenmerk: CT/1920/155/sl 
Onderwerp:        Datum: 
Voortgang schoolexamens en resultaatverbeteringstoetsen (RVT) 15 april 2020  
  
 
Beste leerling, Geachte heer/mevrouw, 
 
 
In de afgelopen weken hebben wij u regelmatig geïnformeerd over de afhandeling van de 
schoolexamens.  
 
Vorige week zijn er richtlijnen vanuit het Ministerie van Onderwijs gekomen met betrekking tot: 

1. de slaag-/zakregeling; 
2. de afsluiting van de schoolexamens 
3. de resultaatverbeteringstoetsen 

 
In deze brief vindt u nadere informatie over deze punten. Voor de gehele regeling klikt u HIER.  
 
 
Ad 1 Slaag-/zakregeling 
 

• Leerlingen halen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma. Het 
schoolexamen moet volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) worden 
afgemaakt. Dit PTA vindt u op onze site: https://ctstorkcollege.nl/leerlingen/ptas  

• Er is een slaag-zakregeling voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld. Deze kunt u ook vinden 
op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-
onderwerp/onderwijs/examens   

• De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere slaag-zakregeling. 
De regeling wijkt op de volgende punten af: 

o Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het 
schoolexamen (SE). 

o De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, 
vervalt en er komt geen andere invulling van deze eis. 

o Een leerling die gezakt zou zijn op basis van de SE-resultaten of zijn/haar eindcijfers 
wil verbeteren, kan deelnemen aan Resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen). Zie 
Ad 3. 

o Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet. De rekentoets hoeft dus niet 
gemaakt te zijn en als er wel een cijfer voor is, telt die niet mee in de uitslag. 

• Voor BBL/KBL/TGL: voor Nederlands moet minimaal een 5 als eindcijfer zijn behaald; 

• Voor LWT: voor Nederlands, het profielvak en het combinatievak moet minimaal een 6 als 
eindcijfer zijn behaald; 

• Het eindcijfer dat behaald is, mag niet lager zijn dan een 4; 

• het maximaal aantal onvoldoende eindcijfers en de compensatie daarvoor blijft gelden (in 
bijgaande flyer staat dit uitgelegd);  

https://www.examenblad.nl/document/vl7br606ht78-servicedocument-2-vo
https://ctstorkcollege.nl/leerlingen/ptas
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/examens
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/examens


 

• Voor BBL/KBL/TGL moet een voldoende of goed zijn behaald voor Kunstvakken inclusief ckv 
en voor Lichamelijke opvoeding (LO) 

• Voor TGL moet het profielwerkstuk zijn afgesloten met een voldoende of goed. 
De flyer ‘Wanneer ben ik geslaagd’ die wij hierover aan de leerlingen hebben uitgedeeld bij de 
exameninstructie is aangepast op de regels van dit jaar en wordt meegestuurd bij deze brief. (Bij de 
exameninstructie hebben de leerlingen de ‘normale’ versie ontvangen: op roze papier. Die geldt dus 
niet meer!) 
 
 
Ad 2.  De afronding van de schoolexamens 
 

• In de komende dagen/weken zijn we volop bezig het bestaande PTA en de herkansingsronde 

daarvan af te sluiten. Het bestaande PTA wordt uiterlijk 15 mei afgerond. Daarna mag elke 

leerling nog één toets uit Periode 2 herkansen. Dat is de normale herkansingsregeling uit ons 

Examenreglement. 

• Het C.T. Stork College hanteert, net als de meeste andere scholen, de landelijke uitslagdag  

op 4 juni. Op deze dag hoor je dus of je geslaagd bent of niet. Na de meivakantie laten we je 

weten wat de planning voor 4 juni is: dan weten we hopelijk welke corona-maatregelen nog 

zullen gelden op die dag. 

• Tót 4 juni zijn de cijfers nog niet definitief: ze moeten nog uitgebreid gecontroleerd. 

• Op 4 juni krijgen gezakte leerlingen te horen welke vakken ze zouden moeten herkansen om 

alsnog te kunnen slagen. Daarmee start de gerichte voorbereiding van 

resultaatverbeteringstoetsen vanaf 4 juni. 

 

Ad 3. De Resultaatverbeteringstoetsen (RVT) 

• Hoeveel Resultaatverbeteringstoetsen een leerling mag maken hangt af van de leerweg: 

leerweg recht op aantal RV-toetsen 

BBL of KBL 
1 voor het profielvak (BWI, EO, PIE, ZW) 
2 voor 2 van de overige vakken (avo of beroepsgericht keuzevak) 
dus 3 in totaal 

GL of TL 2 voor 2 verschillende vakken 

• Scholen hebben tot het einde van dit schooljaar de gelegenheid om de RV-toetsen te maken 

en af te nemen.   

• Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder 

behaalde SE-resultaat voor dat vak telt ook voor 50% mee. 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.  

• De Resultaatsverbeteringstoetsen (kunnen) gaan over álle stof van een vak. Daarin lijken ze 
op een centraal examen: ook daar kan (bijna) alle stof van het vak voorkomen. 
Als een leerling zo’n toets gaat maken, moet hij/zij zich dus breed voorbereiden. De docent 
kan je hierbij helpen. 

• Gezakte leerlingen maken in overleg met hun mentor en hun ouders/verzorgers een keuze 

voor welke vakken ze een RV-toets gaan maken. 

• Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de RV-toets. 

• De start van de RV toetsen is op 9 juni 2020. 

• Wij streven er naar uiterlijk 22 juni de nieuwe uitslag vast te stellen. 



 

• De diploma-uitreikingen zullen zijn op 1 en 2 juli. Hoe dat precies zal gaan, weten we nog niet: 

dit hangt van de corona-maatregelen af. 

• De RV-toetsen zullen in samenwerking met een andere school worden opgesteld en 

nagekeken. Dit zogenaamde “vier-ogen-principe” is zowel van toepassing op het ontwikkelen 

als het corrigeren van de RV-toetsen. 

 

We vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en hopen op een goede afronding van alle 

officiële momenten in dit bijzondere eindexamenjaar. Verder wensen we de leerlingen veel succes 

met de voorbereidingen van en het afleggen van de toetsen! 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
dhr. R. Dekker 
dhr. B. Hams 
dhr. P.M. ten Voorde 
teamleiders bovenbouw C.T. Stork College 
 

 
Bijlage: Planning belangrijke data 
 

datum wat 

heden – vr.15 mei afnames schoolexamens 

ma. 11 mei ontvangst mail over aanvragen herkansing Periode 2 

ma. 18 mei – 12:00 Alle SE-cijfers zijn in SOM compleet: de leerling kan nu een keuze maken voor 
de herkansing. Let op! Niet alle toetsen zijn herkansbaar! 

wo. 20 mei – 12:00 Uiterlijk aanvragen Herkansing P2 door leerling, per mail. Vóór 12:00!! 
 

ma. 25 mei Uiterlijk 17:00 ontvangen de leerlingen het rooster voor de herkansingen per 
mail. 

wo. 27 mei Herkansing P2 – sessie 1 t/m 7 

do. 28 mei Herkansing P2 – sessie 8 t/m 14 

wo. 3 juni – 9:00 De herkansingscijfers staan in SOM 

do. 4 juni School bepaalt de uitslag 
Tussen 12:00 en 13:00 word je gebeld door je mentor met de officiële uitslag. 
  
We hopen de geslaagden feestelijk op school kunnen ontvangen: dat hangt 
echter af van de corona-maatregelen die dan mogelijk nog gelden. 
 

vr. 5 juni • v.a. 9:00 Gezakten op school bij eigen mentor (tijdsafspraak): overleg welke 
RV’s gemaakt gaan worden 

• 12:00 Uiterlijk inleveren aanvraag RV-toets 

vr. 5 juni Je ontvangt aan het einde van de dag het definitieve rooster voor de RV-toetsen. 

di. 9 juni t/m vr. 12 
juni 

Afnames RV-toetsen 

ma. 22 juni 
(onder voorbehoud) 

School bepaalt de nieuwe uitslag n.a.v. de RV-toetsen. 
 
Tussen 11:00 en 12:00 word je gebeld door je mentor met de uitslag.  

1 en 2 juli  Diploma-uitreikingen 
 

 


