
Wijziging regeling “herkansen en inhalen schoolexamen vmbo-tl 
4, havo 5 en vwo 6” 
 

 

In de huisregels bij het PTA staat de herkansingsregeling 2020-2021 van de 

SE-toetsen. De herkansingsregeling voor toetsperiode 1 en toetsperiode 2 

wordt gewijzigd. Reden hiervoor is dat het corona-protocol (thuisblijven bij 

lichte klachten) er ongetwijfeld voor gaat zorgen dat relatief veel 

examenkandidaten de toetsen uit toetsweek 1 en 2 niet kunnen maken. 

Daarnaast zal dit de druk verlagen op examenkandidaten met lichte 
gezondheidsklachten om de toetsen toch in de toetsweek te willen maken.  

 

De wijziging houdt het volgende in:  

Het inhaal- en het herkansingsmoment worden gesplitst. Normaal is dit op 

één dag. De examenkandidaat kan in de eerste week na de toetsweek de 

gemiste schoolexamentoets(en) inhalen op het inhaalmoment zonder dat 

hem/ haar dit een herkansing kost. De examenkandidaat kan op de 

afsluitingsdag (herkansingsmoment) dan een schoolexamentoets herkansen. 
 
Aanpassing officiële tekst 

 

2.9 Herkansen en inhalen schoolexamen vmbo-tl 4, havo 5 en 

 vwo 6 

 
1. Indien de directeur oordeelt dat een kandidaat om een geldige reden 

afwezig is geweest bij een schoolexamenonderdeel uit de toetsweek, dan 
moet de leerling deze toets inhalen op het inhaalmoment. 

2. Een kandidaat die na een bepaalde toetsperiode én het inhaalmoment 

geen SE-toetsen hoeft in te halen heeft het recht om één van de toetsen 
uit die toetsperiode te herkansen. Niet alle toetsen kunnen worden 

herkanst; wanneer een toets niet herkansbaar is, staat dat in het PTA 
vermeld. Bij herkansing geldt het hoogste cijfer. Het totaal van de 

herkansingen in een schooljaar is ten hoogste gelijk aan het aantal 
toetsperioden in dat jaar.  

3. De herkansing of de eventuele nog niet gemaakte inhaaltoets vindt plaats 
op de afsluitingsdag van één van de toetsperioden.  

4. Een kandidaat die één of twee SE-toetsen uit de toetsweek niet heeft 
gemaakt, moet deze inhalen op het inhaalmoment van de betreffende 

toetsperiode. 

5. Een kandidaat die in een toetsweek meer dan twee toetsen gemist heeft, 

moet in ieder geval twee toetsen inhalen op het inhaalmoment. Voor de 
overige toetsen moet de kandidaat in overleg met de mentor/teamleider 

inhaalafspraken maken. Deze afspraken moeten gemaakt worden voor de 
afsluitingsdag. De afspraken gelden pas na overleg met de vakdocenten. 

6. Na afloop van elke toetsweek ontvangt de kandidaat een formulier, 
waarop hij kan aangeven welk schoolexamenonderdeel hij wil herkansen. 

7. In geval van afwezigheid bij een herkansing, door welke omstandigheid 

dan ook, vervalt het recht op een latere herkansing. Het 'inhalen' van een 
herkansing is dus niet mogelijk.  

8. In uitzonderlijke gevallen kan de schoolleiding in overleg met de 
examencommissie van de inhaal- en herkansingsregeling afwijken. 
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