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Door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus vinden er dit schooljaar geen centrale 
examens plaats. De resultaten behaald op het schoolexamen vormen de basis voor het behalen 
van het diploma (Rijksoverheid, 2020). In deze notitie lees je hoe de uitslag in 2019 zou zijn 
geweest onder deze SE-regeling. Deze uitslag wordt vervolgens vergeleken met de daadwerkelijk 
vastgestelde uitslag in 2019. 
 
Data 
De gebruikte gegevens komen uit het Basisregister Onderwijs (BRON, beheerd door DUO). Dit 
betreffen de cijfers van alle eindexamenkandidaten van 2019. Alleen kandidaten waarbij het aantal 
vakken een geheel examen omvat, zijn meegenomen in de berekeningen. 

 
Slagingspercentages naar niveau 
Per onderwijsniveau hebben we doorgerekend hoeveel kandidaten zouden slagen onder de SE-
regeling. Dit vergelijken we met de reguliere uitslag in de onderstaande kruistabellen. Rechts naast 
de kruistabel staan de totale percentages die zouden zakken of slagen onder de reguliere regeling. 
Onder de kruistabel staan de zak- en slaagpercentages onder de SE-regeling. 

 

https://www.examenblad.nl/document/vl7br606ht78-servicedocument-2-vo/2020/f=/servicedocument_vo_examens_versie_2_%20(8-4)_slaag-zakregeling_2019_2020_def.pdf
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Slagingspercentages voor jongens en meisjes 
Tevens kunnen we kijken naar het verschil in slagingspercentages tussen jongens en meisjes. In de 
onderstaande tabel staan de slagingspercentages van jongens en meisjes uit 2019 per schooltype. 
Het verschil in slagingskans per schooltype staat er ook bij, zowel voor de reguliere uitslag als onder 
de SE-regeling. 

 

 reguliere regeling SE-regeling 
schooltype jongens meisjes verschil jongens meisjes verschil 
vmbo bb 98% 98% 0% 95% 97% -2% 
vmbo kb 96% 96% 0% 94% 97% -3% 
vmbo gl 90% 90% -1% 92% 95% -3% 
vmbo tl 93% 94% -1% 93% 95% -2% 
havo 89% 88% 1% 83% 89% -6% 
vwo 91% 90% 1% 91% 94% -3% 

 

 
 

 

 

vmbo kb kandidaten 2019  
   

 
 

se-gezakt se-geslaagd  
regulier gezakt 2% 3% 4% 
regulier geslaagd 3% 93% 96% 

 5% 95%  
 

vmbo bb kandidaten 2019  
 
  

 
se-gezakt se-geslaagd  

regulier gezakt 1% 1% 2% 
regulier geslaagd 3% 95% 98% 

 4% 96%  
 

Toelichting tabellen 
Op de diagonaal (linksboven en rechtsonder) van de kruistabel zie je kandidaten waarbij het niet 
uitmaakt welke diploma-regeling toegepast wordt: die zakken of slagen onder beide regelingen. 
Rechtsboven staan de kandidaten die met de SE-regeling wel slagen, en regulier gezakt zijn. Deze 
kandidaten hebben dus voordeel van de SE-regeling. Linksonder staan de kandidaten die juist 
voordeel hebben bij een reguliere uitslag, en zouden zakken onder de SE-regeling. 
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Discussie 
Bij de extrapolatie van deze resultaten naar 2020 moeten twee kanttekeningen worden geplaatst. 
Ten eerste zullen de SE-cijfers in 2020 iets anders uitpakken dan in 2019. Scholen hebben hun PTA 
aangepast en soms extra herkansingsmogelijkheden ingebouwd. Ten tweede zullen in 2020 
kandidaten een RV-toets kunnen maken waardoor ze een kans krijgen om hun cijfer te verbeteren 
waardoor ze alsnog slagen. De RV-toets zal dus vooral zorgen voor een verlaging van het percentage 
linksonder in de kruistabellen. 
 
De slagingspercentages van de reguliere uitslag en de SE-regeling per niveau verschillen niet veel, 
slechts één tot drie procentpunten. Echter, omdat de slagingspercentages hoog zijn, kunnen deze 
verschillen relatief toch hoog zijn. Bijvoorbeeld bij vmbo-bb zou de SE-regeling in 2019 tot twee keer 
zoveel gezakten (4%) hebben geleid als de reguliere uitslag (2%). 
 
Daarnaast zie je dat andere kandidaten in 2019 zouden zijn geslaagd bij de SE-regeling dan bij de 
reguliere uitslag. De percentages naast de diagonaal zijn immers niet gelijk aan 0%. Het percentage 
leerlingen dat in 2019 geen diploma zou hebben gekregen met de SE-regeling is niet groot. Het 
grootst is deze groep in het havo: 6%. Dit betreft ongeveer 3400 kandidaten. Deze leerlingen slagen 
onder de reguliere uitslag omdat zij op het CE beter scoren dan op het SE en daarmee alsnog slagen. 
De resultaatsverbeteringstoets is (mede) ingevoerd om dit type leerlingen alsnog een kans te geven. 
 
Je ziet dat de kans om te slagen voor het diploma bij de reguliere uitslag in 2019 niet veel afweek 
tussen jongens en meisjes. Ook zie je dat bij alle niveaus de verschillen in slagingskans zouden 
toenemen onder de SE-regeling, en dat jongens minder vaak zouden zijn geslaagd dan meisjes. Het 
grootste verschil zie je (weer) bij havo. 
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