
Inhalen en herkansen toetsen schoolexamen havo en vwo 
1 Iedere kandidaat heeft het recht om delen van het schoolexamen te herkansen, mits binnen 

de gestelde termijn aangevraagd. De herkansbaarheid van toetsen en praktische 
opdrachten is vastgelegd in het PTA. Kandidaten die buiten hun schuld een toets missen, 
moeten deze toets alsnog maken. Inhalen gaat voor herkansen (*). Dit inhaalwerk kan niet 
herkanst worden.  

2 In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag het aantal malen dat opnieuw dan wel 
alsnog aan één of meer toetsen van het schoolexamen mag worden deelgenomen, 
vaststellen op een hoger aantal.  

3 - Een kandidaat krijgt in het begin van de bovenbouw havo in totaal 5 herkansingen: 3 in 
het vierde leerjaar en 2 in het vijfde leerjaar. 

 
 - Een kandidaat krijgt in het begin van de bovenbouw vwo in totaal 7 herkansingen: 2 in 

het vierde leerjaar, 3 in het vijfde leerjaar en 2 in het zesde leerjaar. 
  

 Deze herkansingen kunnen worden ingezet voor de 
schoolexamens die herkansbaar zijn. 

 Elk (herkansbaar) schoolexamen mag slechts eenmaal herkanst 
worden. 

 De kandidaat mag per toetsperiode maximaal één schoolexamen 
herkansen. In vwo 4 gelden periode 1 en 2 als één 
herkansingsmoment.  

 Na afloop van iedere toetsweek volgt binnen redelijke termijn het inhaal-
/herkansingsmoment. 

  
4 Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij de eerder afgelegde toets 

van het schoolexamen geldt als definitief cijfer voor die toets.  
5 Bij afwezigheid bij een aangevraagde herkansing vervalt de mogelijkheid om dit specifieke 

werk te herkansen. De afwezigheid moet vooraf aangekondigd worden bij de secretaris 
van het eindexamen. Indien dit niet gebeurt, verliest de leerling één 
herkansingsmogelijkheid. Deze wordt ingehouden op zijn nog overgebleven totaal van het 
betreffende leerjaar.  

6 De kandidaten die aan een herkansing als bedoeld in lid 1 van dit artikel wensen deel te 
nemen, moeten zich daarvoor schriftelijk aanmelden bij de secretaris van het eindexamen 
vóór een nader te bepalen datum en tijd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(*): In het uitzonderlijke geval dat een leerling al zijn beschikbare herkansingen in een leerjaar moet 
inzetten vanwege het missen van toetsen buiten zijn schuld om, krijgt deze leerling één herkansing. 


