
Protocol afronding examens en resultaatverbeteringstoetsen 2019-2020 

 

Afronding PTA 

Tot aan 16 maart 2020 is gewerkt volgens het toen op de school vigerende PTA en examenreglement 

dat na instemming door de MR is vastgesteld door het bestuur. Alle examenkandidaten en hun 

ouders hebben dit voor 1 oktober 2019 ontvangen.  

Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen zijn vanaf 17 maart de volgende maatregelen 

genomen en na instemming door MR vastgesteld door het bestuur en gemeld aan de Inspectie: 

 De PTA’s over de toetsen gepland van 16 maart tot het CE zijn aangepast met dien verstande 

dat wel alle eindtermen van de examenprogramma’s afgedekt blijven worden.  

 De herkansingsregeling in het examenreglement is indien noodzakelijk aangepast. Deze 

wijziging kan betrekking hebben op het hele schooljaar. 

 Ouders en leerlingen zijn hierover tijdig en correct geïnformeerd middels de brief over het 

aangepaste PTA op 7 april 2020. 

Vanaf 16 maart 2020 zijn het gewijzigde PTA en het gewijzigde examenreglement uitgevoerd. 

Eventueel bezwaar wordt afgehandeld volgens het gewijzigde examenreglement. Waar het 

examenreglement geen oplossing biedt, hoort de directeur de betrokkenen en neemt een beslissing. 

De leerling kan hiertegen in beroep gaan bij de commissie van beroep die uitspraak doet voor 4 juni, 

de datum dat de uitslag wordt bepaald.  

Bepaling uitslag 

De bepaling van de uitslag vindt plaats op basis van de behaalde resultaten op het schoolexamen op 
één decimaal volgens de regeling die is vastgelegd in het Besluit Eindexamens voortgezet onderwijs 
2020. De kandidaten ontvangen deze resultaten schriftelijk met daarbij de mededeling van de 
mogelijkheid om twee (vmbo-tl, havo, vwo) of drie (vmbo-bb en vmbo-kb) 
resultaatverbeteringstoetsen (verder: RV-toetsen) af te leggen. Leerlingen van vmbo-bb en vmbo-kb 
mogen ook een beroepsgericht vak kiezen. Kandidaten die reeds in het voorlaatste jaar een vak 
hebben afgesloten, hebben recht op een RV-toets voor dat vak. Het resultaat van de RV-toets wordt 
op één decimaal bepaald en zal voor 50% meetellen; het eerder behaalde SE-resultaat telt ook voor 
50% mee. Het resultaat van de RV-toets wordt alleen overgenomen als dit ook daadwerkelijk het 
eindcijfer verhoogt.   
 
RV-toetsen  
 
Voorafgaand aan de uitslagbepaling wordt aan leerlingen, ouders en medewerkers de procedure 
rond de RV-toetsen schriftelijk kenbaar gemaakt. In deze procedure is in ieder geval opgenomen: 

 Alle kandidaten hebben recht op het afleggen van RV-toetsen, zowel kandidaten die nog niet 
geslaagd zijn, als kandidaten die hun eindcijfer willen verbeteren. 

 Aanmelding voor de RV-toets: Leerlingen schrijven zich in via Magister tot uiterlijk 4 juni 2020 
om 10.00 uur  

 Afnameperiode RV-toetsen: De toetsen zijn van 8 tot en met 12 juni 2020 

 Inhoud van de RV-toets: alle eindtermen die worden afgedekt in het totale PTA, zie ook de 
brief dd. 28 mei 2020 van de afdelingsleiders met uitleg over de RV-toetsen en de precieze 
beschrijving van de stof per vak. 



 Examinatoren van de eigen school stellen de RV-toetsen op, corrigeren en normeren ze.  

 Bij de constructie geldt het vier-ogen-principe: dit kan worden vormgegeven door iemand 
van de eigen school naar de toets te laten kijken c.q. te betrekken bij de afname of een 
vakgenoot van een andere school. Een RV-toets wordt gemaakt door een vakdocent uit de 
eigen sectie en wordt minimaal door één vakcollega gecontroleerd. Een RV-toets wordt 
voorzien van een puntentelling per opgave-onderdeel. Om de betrouwbaarheid van RV-
toetsen te waarborgen is het noodzakelijk dat de toetsen door meerdere docenten gemaakt 
wordt en dat er een eenduidig en helder antwoordmodel met normering ligt.  

 

 Leerlingen hebben recht om in aanwezigheid van een lid van de schoolleiding en eventueel 
een ouder of verzorger het gemaakte werk in te zien en met de examinator te bespreken. 
Van deze inzage wordt een verslag opgesteld. 

 De procedure vermeldt ook de maatregelen bij onregelmatigheden: 

1. Indien een kandidaat zich bij de RV-toets aan een onregelmatigheid schuldig 
maakt of heeft gemaakt, of zonder geldige reden niet heeft deelgenomen aan de 
RV-toets, kan de directeur van de school de volgende maatregelen nemen:  

a. het toekennen van het cijfer 1 voor de RV-toets;  

b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer 
RV-toetsen; of  

c. het ongeldig verklaren van een of meer afgelegde RV-toetsen.  

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, kunnen afhankelijk van de aard van de 
onregelmatigheid afzonderlijk of in combinatie met elkaar genomen worden.  

3. De directeur zendt zijn beslissing, bedoeld in het eerste lid, aan de kandidaat en, 
indien van toepassing, zijn wettelijke vertegenwoordigers, en in afschrift aan de 
inspectie.  

4. Artikel 5, vierde en vijfde lid, van het EB VO zijn van toepassing: 

 De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor 
voortgezet onderwijs in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school 
in te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de 
directeur geen deel uitmaken. 

 In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen vijf 
dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk 
ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en 
beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze 
termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie 
stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de 
gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen of deeleindexamen geheel of 
gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het 
tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de 
kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze 
minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. 

  

 Bewaartermijn: de opgaven en het werk voor de RV-toets worden ten minste zes maanden 
na vaststelling van de uitslag bewaard door de rector/directeur ter inzage van de 
belanghebbenden.  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&artikel=30a&g=2020-05-28&z=2020-05-28


 Het resultaat van de rv-toets komt niet als zelfstandig resultaat op de cijferlijst, maar wordt 
verwerkt in het eindcijfer. Wel wordt het resultaat van de RV-toets schriftelijk met de 
kandidaat gecommuniceerd.  


