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Artikel 11

Herexamen, herkansing en inhalen Schoolexamen

1

Gelet op het aantal toetsen en toetsmomenten kunnen de vakken met een centraal examen niet herkanst worden met uitzondering van het bepaalde in lid 2.
Wel is het mogelijk om onderdelen van een vak te herkansen als dat in het PTA
is vermeld. Indien het PTA daarvoor de mogelijkheid biedt mag een leerling per
vak per periode een toets herkansen op een aangewezen moment. Dit wordt in
overleg met de teamleider, docenten en leerling besproken.

2

Indien een kandidaat een eindcijfer heeft behaald lager dan 6,5 voor het vak
maatschappijleer behorend tot het gemeenschappelijke deel kan opnieuw een
SE worden afgelegd. Het herexamen omvat door de directeur aangegeven
onderdelen van het examenprogramma. Het hoogste van de twee cijfers
behaald bij de herkansing en bij de eerder afgelegde toets geldt als definitief
cijfer.

3

Bij de beroepsgerichte leerwegen zijn Kunstvakken I, lichamelijke opvoeding,
maatschappijleer, LOB eveneens niet in het CE opgenomen en kunnen tijdens
de totstandkoming in de vorm van bijsturing herkanst worden.
Bij de Mavo (vmbo-t) zijn Kunstvakken I/ sport & cultuur, lichamelijke opvoeding,
maatschappijleer, verbindend leren/LOB en het profielwerkstuk eveneens niet
in het CE opgenomen en kunnen tijdens de totstandkoming in de vorm van
bijsturing herkanst worden.

4

Praktische opdrachten kunnen alleen worden herkanst door het aanvullen of
opnieuw uitvoeren van de oorspronkelijke opdracht of van de beschikbaar
gestelde varianten. Bij handelingsdelen bestaat de herkansing uit het nogmaals
deelnemen aan een activiteit en of het nogmaals inleveren van een verslag van
een activiteit.

5

Handelingsdelen, die niet ‘naar behoren’, ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn beoordeeld,
dienen herkanst te worden tot het handelingsdeel alsnog als voldaan kan
worden aangemerkt.

6

Bij de beroepsgerichte leerwegen kan een kandidaat, indien hij/zij een 3 voor
een beroepsgericht keuzevak haalt, door middel van een herkansing van een
onderdeel proberen een hoger cijfer te behalen. In het PTA wordt aangegeven
of een onderdeel herkanst mag worden (zie lid 1 en 7).

7

Na iedere periode kan de leerling één toets herkansen. In het PTA staat
aangegeven of een toets herkansbaar is. Aan het einde van het examenjaar
mag nog één extra herkansing worden aangevraagd; het betreft dan een SEtoets die eerder dat schooljaar is afgenomen. Ook voor de leerjaren vmbo-3
geldt de regel dat de leerlingen aan het einde van het betreffende leerjaar één
SE-toets extra mogen herkansen. Het is niet mogelijk dezelfde SE-toets twee
maal te herkansen.
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