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Herexamenregeling schoolexamens cohort 2020-2021 
Deze herexamenregeling geldt voor de leerjaren 3 vmbo, 4 vmbo, 4 havo, 5 havo 4 vwo, 5 vwo en 6 
vwo cohort 2020-2021.  
 
Uitgangspunt bij deze regeling is het gestelde artikel 19 van het Eindexamenreglement 2College 
Durendael 2020-2021. 

- Uitdrukkelijk wordt gesteld dat bij herkansing altijd het hoogste cijfer telt. 
- Daarnaast gaat het herkansingswerk altijd over exact dezelfde leerstof als het oorspronkelijk 

afgelegde werk. 
 
Vmbo 3 
In leerjaar 3 mag één schoolexamentoets herkanst worden, indien die in het pta is aangegeven als 
herkansbare toets. Deze herkansingen worden in juli 2021 afgenomen. 
 
Alle leerlingen krijgen de mogelijkheid om maatschappijleer te herkansen aan het einde van klas 3/ 
begin klas 4. In het PTA staat bij maatschappijleer de herkansingsregeling voor dit vak verder 
beschreven. 
 
Vmbo 4 
In leerjaar 3 mag één schoolexamentoets herkanst worden, indien die in het pta is aangegeven als 
herkansbare toets. De herkansingen van klas 3 schooljaar 2019-2020 zijn verplaatst naar dit 
schooljaar. Deze herkansingen worden op 30 oktober 2020 afgenomen. 
 
In leerjaar 4 mogen maximaal twee schoolexamentoetsen herkanst worden, indien die in het pta zijn 
aangegeven als herkansbare toetsen. De herkansingen worden op 8 en 9 april 2021 afgenomen. 
 
Havo/vwo 
In leerjaar 4, 5 en 6 mogen maximaal vier schoolexamentoetsen herkanst worden. Deze toetsen 
dienen in het pta aangegeven zijn als herkansbare toets. Per vak mag er maar één toets herkanst 
worden en een toets mag maar een keer herkanst worden. 
Indien een praktische opdracht, handelingsdeel of het profielwerkstuk te laat wordt ingeleverd, heb 
je de mogelijkheid die opdracht binnen 5 werkdagen alsnog in te leveren. Wel verlies je één 
herkansingsmoment. 
 
Bij sommige pta-onderdelen (toetsen, mondelingen, enz.) staat vermeld dat daar pas aan mag 
worden deelgenomen als voorafgaande aan de toets aan bepaalde voorwaarde(n) is voldaan (b.v. 
handelingsdelen, praktische opdrachten, etc. zijn gemaakt/ingeleverd). Indien dat zo is, dan bepaalt 
de docent het inlevermoment (meestal minimaal drie werkdagen voorafgaand). Bij overschrijding 
van deze termijn kost dat altijd een herkansing. Tevens blijf je verplicht aan de voorwaarde(n) te 
voldoen (inleveren van praktische opdracht, handelingsdeel, enz.) voorafgaand aan het betreffende 
pta-onderdeel om te mogen deelnemen. Doe je dat niet dan word je uitgesloten van deelname aan 
het betreffende pta-onderdeel (mondeling, toets, enz.) en zal de examencommissie een uitspraak 
doen. 
 
De herkansingen van havo 4, vwo 4, vwo 5 schooljaar 2019-2020 worden afgenomen in de week van 
21 t/m 25 september 2020. 
De herkansingen voor havo 5 en vwo 6 schooljaar 2020-2021 worden afgenomen begin april 2021. 
De herkansingen voor havo 4, vwo 4 en vwo 5 schooljaar 2020-2021 worden afgenomen einde 
schooljaar. 
 
Het moment voor de herkansingen havo 5, vwo 5 en vwo 6 schooljaar 2021-2022 worden op een 
later moment vastgesteld.  


