
Inhaal- en herkansings- en herexamenregeling nieuwe vwo-bovenbouw   
   
Uitgangspunten herkansingen: 
1 Alle SE-toetsen zijn herkansbaar.  
2 Voor PO’s en portfolio’s geldt dat deze slechts dan herkansbaar zijn als dat zo staat aangemerkt 

in het PTA. 
3 een leerling krijgt 6 herkansingen voor het gehele bovenbouwprogramma en mag zelf kiezen 

wanneer hij/zij die 6 herkansingen inzet.  
4 Bij vertraging bij een of meerdere vakken worden de herkansingen die de leerling in het 

betreffende schooljaar heeft ingezet voor deze vakken ongeldig verklaard. De leerling kan deze 
herkansingen dan opnieuw naar keuze inzetten.  

 
Uitgangspunten herexamen: 
1 een leerling met Spaans en/of informatica (schoolexamenvakken) krijgt één extra 

verbetermogelijkheid (een herexamen). Dit herexamen mag uitsluitend ingezet worden voor 
één van deze twee vakken en wordt afgenomen in week 5 van periode 19. 

2 Voor de vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer (Maatschappijleer, 
Levensbeschouwelijke vorming en CKV) wordt geen apart herexamen meer georganiseerd. Een 
leerling kan natuurlijk wel een van de 6 normale herkansingen hiervoor inzetten.  

3 Voor het schoolexamenvak o&o kan geen herexamen worden ingezet. 

  
Procedure inhalen en herkansen portfolio/PO:   
• Inhalen Portfolio/PO: Bij het missen van de deadline door omstandigheden buiten toedoen van 

de leerling, wordt een nieuwe deadline afgesproken. Dit is in principe op de vrijdag van de 
tweede week in de daarop volgende periode. Bij portfolio’s/PO’s die ingeleverd moeten worden 
in periode 7 of periode 14 (de laatste periode van een schooljaar), wordt de nieuwe deadline de 
woensdag in de uitloopweek. (In periode 7 staan op dit moment geen portfolio’s gepland; in 
periode 14 gaat het om de volgende vakken: ak, gtc, ltc, in, econ PO)  

• Herkansen portfolio/PO: na het inleveren van een definitief SE-portfolio/PO kan de leerling een 
herkansing inzetten om 1 keer een verbeterde versie in te leveren. De deadline voor de 
verbeterde versie (= herkansing) is de maandag in de week van 
het officiële herkansingsmoment (zie overzicht).  
NB: deze herkansingsregeling geldt alleen als de mogelijkheid tot herkansen is aangegeven in het 
PTA. 

 
 

Schema inhalen en herkansen:  
• tussenweek 1 (leerjaar 1): inhalen periode 1 en 2   

o geen SE-toetsen gepland, dus geen inhaal- en herkansingsmoment nodig  
• tussenweek 2 (leerjaar 1): inhalen periode 3 t/m 5  
• uitloopweek 1 (leerjaar 1): inhalen periode 6 en 7 + herkansen periode 1 t/m 5   
• tussenweek 3 (leerjaar 2): inhalen periode 8 en 9 + herkansen periode 6,7  
• tussenweek 4 (leerjaar 2): inhalen periode 10 t/m 12  (probleem: is hoogst waarschijnlijk ook 

de excursieweek!!!)  
• uitloopweek 2 (leerjaar 2): inhalen periode 13,14 + herkansen periode 8 t/m 12  
• tussenweek 5 (leerjaar 3): inhalen 15,16 + herkansen periode 13,14   
• periode 19 (leerjaar 3):    

o week 2 inhalen periode 17 en 18:   
o week 5 herkansingen 15 t/m 18 + herexamen Spaans of Informatica 
 


