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In de examencommissie is op verzoek van het SOS besproken of dit jaar ook een uitbreiding van de 
herkansingsregeling gewenst is.  
Vorig jaar is na twee aanpassingen van de herkansingsregeling aan alle jaarlagen de optie geboden 
om twee examenonderdelen per vak te herkansen. Per abuis is deze aanpassing dit schooljaar 
gecontinueerd. Leerlingen hebben dit schooljaar dus wederom die mogelijkheid al als uitbreiding van 
de normale herkansingsregeling. 
De examencommissie acht hiernaast, net als vorig jaar, een extra herkansing in 5 vwo, 6 vwo en 5 
havo gewenst. In 4 havo en 4 vwo wordt deze uitbreiding vooralsnog niet nodig geacht. 
De uitbreiding die de examencommissie voorstelt, betreft derhalve alleen de rode wijzigingen in 
artikel 13 lid 4: 
 
Artikel 13 - Herkansingen 
 
13.3 De kandidaat kan per leerjaar per vak maximaal twee examenonderdelen herkansen met 

inachtneming van het bepaalde in lid 7.  Op deze regel geldt de volgende uitzondering:  van 
een kernvak dat alle herkansbare toetsen conform het programma van toetsing en afsluiting 
geplaatst heeft in 6 VWO of 5 HAVO,  kan de kandidaat maximaal drie examenonderdelen  
over het afgeronde schooljaar herkansen. 

13.4 Het maximaal aantal herkansingen over de afgeronde schooljaren 4 VWO, 5 VWO, 6 VWO, 4 
HAVO en 5 HAVO is:  

 4 VWO: 1  
 4 HAVO: 2 
 5 VWO: 2 3 
 6 VWO en 5 HAVO: 3 4. Het aantal herkansingen kan uitgebreid worden tot 4 5 indien 

minimaal één van de vier vijf herkansingen een kernvak betreft.  
 
Argumenten: 

Leerlingen in 5 havo, 5 vwo en 6 vwo hebben schoolexamens die leerstof uit het voorgaande 
schooljaar bevatten. In het voorgaande schooljaar is die stof door coronaomstandigheden mogelijk 
niet optimaal aangeboden. Het is voor die jaarlagen daarom gepast een extra herkansing voor de 
schoolexamens in het huidige schooljaar aan te bieden. 

Een extra herkansing aanbieden om een schoolexamen uit het voorgaande schooljaar te herkansen 
wordt niet nodig geacht omdat ze vorig jaar al een extra herkansing gekregen hadden.  

Voor leerlingen in 4 havo en 4 vwo wordt alle schoolexamenstof dit schooljaar aangeboden. En, er 
van uitgaande dat we dit jaar gewoon fysiek les blijven geven, wordt die gehele stof optimaal 
aangeboden. Een extra herkansing wordt daar daarom niet nodig geacht. (N.B. Vorig jaar was hier 
met voortschrijdend inzicht later alsnog een extra herkansing aangeboden.) 

De ervaring van de examencommissie is dat leerlingen zorgvuldig omgaan met het inzetten van 
herkansingen en zal het uitbreiden van de herkansingsregeling – op een enkele uitzondering na – niet 
leiden tot ‘prijsschieten’ door leerlingen. 



Het voorgaande neemt niet weg dat docenten meer schoolexamens zullen moeten nakijken (de 
examencommissie voorziet niet dat er extra schoolexamens door docenten gemaakt zullen moeten 
worden). In de ogen van de examencommissie zal het echter niet leiden tot een onaanvaardbare 
werkdrukverhoging voor docenten. Afgelopen jaar konden extra examengelden ingezet worden om 
dit extra werk met een ruime generieke maatregel te faciliteren. Dit jaar zijn die extra gelden niet 
beschikbaar en lijkt het voor de hand te liggen om alleen die docenten te faciliteren die aanwijsbaar 
extra werk hebben verricht met bijvoorbeeld een half uur per extra schoolexamen. Hiervoor kunnen 
NPO-gelden aangewend worden. 
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