
 

3. Herkansingsregeling Erratum 2018-2019 

 

3.1 Herkansingsregeling SE-toetsen:   

Alle eindexamenkandidaten hebben het recht om na elke SE-periode één herkansing 
aan te vragen voor één van de schriftelijke toetsen, met inachtneming van de 
volgende regels:   

 

a. SE-Toetsen, waarbij in het desbetreffende PTA is aangegeven dat ze niet 
herkansbaar zijn, kunnen niet worden herkanst. Dat geldt in ieder geval voor kijk-
/luistertoetsen.   

 

b.   Indien een leerling naar het oordeel van de schoolleiding met een geldige reden 
meerdere SE-toetsen die meetellen binnen het PTA niet heeft kunnen maken dan 
haalt deze leerling maximaal 2 van de gemiste SE-toetsen in tijdens het 
inhaalmoment (zie tabel 1).  

 

c. Bij ziekte dient de leerling een inhaaltoets te maken en vervalt de herkansing van 
de periode (zie tabel 1).  

 

d. Na de herkansing van de toets geldt het hoogste resultaat. 

 

e. Indien een leerling door een uitzonderlijke situatie behoefte heeft aan meer 
vervangende toetsen dan het toegestane aantal, kan de schoolleiding of wanneer het 
een leerling met extra zorg betreft in overleg met de zorgcoördinator, een hoger 
aantal vervangende toetsen toestaan.  

Buiten de reguliere toetsen zijn er aldus vervangende toetsen die zijn te 
onderscheiden in:  

• inhaaltoetsen: SE-toetsen, die alsnog worden gemaakt, omdat de leerling op 
het moment van toetsing vanwege een geldige reden afwezig was, dit ter 
beoordeling van de schoolleiding gehoord hebbende en de zorgcoördinator 
wanneer het een leerling met extra zorg betreft. 



• herkansingstoetsen: SE-toetsen waarbij de leerling over dezelfde leerstof een 
vervangende toets maakt. 

f. Voor Havo/Atheneum geldt tevens dat de kandidaat per schooljaar maar één SE 
toets per vak per schooljaar mag herkansen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Aantal 
gemiste 
onderdelen: 

Gevolgen: 

0 Herkansing naar keuze volgens PTA 

1 Inhalen van de gemiste SE-toets tijdens het herkansingsmoment 

2 Eén SE-toets naar keuze inhalen tijdens het inhaalmoment. 
Er blijft dan één SE-toets voor het herkansingsmoment staan om in 
te halen. 

3 Er gaan twee SE toetsen naar het inhaalmoment en één SE-toets 
gaat naar het herkansingsmoment om in te halen 

4 of meer Twee SE-toetsen gaan naar het inhaalmoment. 
Eén SE-toets gaat naar het herkansingsmoment om in te halen. 
Voor de rest wordt een traject gestart. 
De keuze wordt door de kandidaat gemaakt, in overleg met de 
schoolleiding, vakdocent en eventueel zorgcoördinator wanneer het 
een leerling met extra zorg betref. 

 


