Samenvatting Examinering, inhalen en herkansen1)

Schoolexamen
De meeste vakken worden afgesloten met een Schoolexamen (SE) en een Centraal Examen (CE).
Sommige vakken hebben alleen een SE en dus géén CE: zoals maatschappijleer en informatica.
Het examenjaar bestaat uit 3 periodes die worden afgesloten met een schoolexamenweek (SE-week).
Daarnaast zijn er voor sommige vakken ook nog (deel)SE’s, praktische opdrachten (PO’s), kijk- en
luistertoetsen en mondelinge examens. Hoe het SE voor een vak is opgebouwd staat in de
examenregeling. Hierin vind je het PTA van alle vakken en het examenreglement.
Afwezigheid (inhalen)
Als je een SE hebt gemist moet je dit op de dinsdag en/of donderdag na de schoolexamenweek
inhalen (geldt voor SE1 en SE2), na de derde schoolexamenweek valt het inhaalmoment gelijk met de
herkansingen.
Inhalen na SE1 en SE2
1) Voorwaarde om in te halen is dat je je vóór aanvang van het schoolexamen met een geldige
reden afgemeld moet hebben.
2) Je mag maximaal vier schoolexamens inhalen;
3) Als je meer dan vier schoolexamens niet gemaakt hebt, dan moet je z.s.m. een “verzoek
afwijking examenreglement” indienen bij de examencommissie en maak je in de week na de
SE-week de, door het examenbureau aangegeven, schoolexamens.
4) Het inleveren van dat verzoek moet uiterlijk op de maandag na de SE-week om 12.00 uur
(schriftelijk) bij het examenbureau (kamer 1.16)
5) Inhaalexamens vinden plaats vanaf 15.00 uur;
6) De ingehaalde schoolexamens kunnen niet herkanst worden;
Inhalen na SE 3
Bij inhalen na SE3 gelden dezelfde afspraken, behalve dat….
- het inhalen tegelijk gebeurt met de herkansingen volgens een rooster;
- voor het inleveren van een "verzoek afwijking examenreglement" de deadline op
maandag 3 april 12.00 uur is.
Herkansen
Na afloop van schoolexamenperiode 3 is er mogelijkheid om jouw behaalde cijfer(s) te verbeteren. Het
aantal herkansingen is afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt (pws, rekenen en LOB tellen niet
mee). Op de achterkant vind je een aantal voorbeelden.
1) Voor het recht op herkansingen geldt dat je gemiddeld over het hele schooljaar (= alle 3 de
lesperiodes) minimaal 80% aanwezig moet zijn geweest bij de lessen van al je vakken.
Daarnaast moet je voor het vak dat je wilt herkansen ook minimaal 80% aanwezig zijn
geweest. Ziekte/ geoorloofde afwezigheid telt ook mee.
Maximum aantal herkansingen:
2) Volg je 1 of 2 vakken
= 1 herkansing
Volg je 3 of 4 vakken
= 2 herkansingen
Volg je 5 of 6 vakken
= 3 herkansingen
Volg je 7 of meer vakken
= 4 herkansingen
3) Als je een schoolexamen al eerder ingehaald hebt, mag je deze niet meer herkansen;
4) Voor herkansen geldt altijd: maximaal één schoolexamen per vak;
5) Als je na SE 3 nog schoolexamens moet inhalen, dan geldt maximaal twee schriftelijke of
digitale schoolexamens per vak (inclusief herkansing).
6) Voor het aanvragen van de herkansing(en) is de deadline woensdag
5 april 8.00 uur, voor het inleveren van een “verzoek afwijking examenreglement” geldt als
deadline maandag 3 april 12.00 uur.
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De volledige tekst van de inhaal/herkansingsregeling vind je in het examenreglement, Artikel 21 Inhaal- en
herkansingsregeling.

Speciale omstandigheden
Alleen in uitzonderlijke situaties kan van bovenstaande regeling worden afgeweken. Je moet dan
schriftelijk een formulier “verzoek afwijking examenreglement” indienen bij de examencommissie. Dit
formulier staat op Teams (team Mentoraat > Algemeen) en moet worden ingeleverd bij het
examenbureau (kamer 1.16).
Afwijking wijze van examineren
Mocht je op een aangepaste wijze het examen willen afleggen, vraag dit dan vóór 10 oktober aan bij
de examencommissie.
Heb je nog vragen over bovenstaande informatie? Mail naar: vavoexamens@rocvantwente.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Voorbeeld 1
Jij volgt 5 vakken op het VAVO. Tijdens de SE-periodes maak je keurig alle toetsen en gemiddeld over
het hele schooljaar ben je 94% in de lessen aanwezig geweest. De aanwezigheid per vak is als volgt
geweest:
Nederlands
100%
Wiskunde A
70%
Geschiedenis
100%
Economie
100%
Maatschappijleer
100%
Hoeveel herkansingen mag je nu maken?
Gezien het aantal vakken dat je volgt heb je recht op maximaal 3 herkansingen
Je bent gemiddeld over het hele schooljaar meer dan 80% aanwezig geweest.
Je mag na de derde schoolexamenperiode 3 herkansingen maken, maar niet voor het vak
wiskunde A.

Voorbeeld 2
Jij volgt 3 vakken op het VAVO. Tijdens SE-periode 1 word je ziek en mis je twee schoolexamens. Je
meldt je op tijd af en haalt deze twee schoolexamens direct de dinsdag en/of donderdag na de SEweek weer in. Gemiddeld over het hele schooljaar ben je 75% in de lessen aanwezig geweest. De
aanwezigheid per vak is als volgt geweest:
Filosofie
95%
Wiskunde A
75%
Aardrijkskunde
55%
Hoeveel herkansingen mag ik nu maken?
Gezien het aantal vakken dat je volgt heb je recht op maximaal 2 herkansingen.
Je bent gemiddeld over het hele schooljaar minder dan 80% aanwezig geweest.
Helaas je voldoet niet aan de aanwezigheidseis en mag niets herkansen.

Voorbeeld 3
Jij volgt 7 vakken op het VAVO. Tijdens SE-periode 2 kun je vanwege familieomstandigheden twee
schoolexamens niet maken. Je bent gemiddeld over het hele schooljaar 85% in de lessen aanwezig
geweest. De aanwezigheid per vak is als volgt geweest:
Bedrijfseconomie
100%
Scheikunde
70%
Engels
80%
Economie
75%
Maatschappijleer
90%
Wiskunde B
85%
Natuurkunde
95%
Hoeveel herkansingen mag ik nu maken?
Gezien het aantal vakken dat je volgt heb je recht op maximaal 4 herkansingen
Je bent gemiddeld over het hele schooljaar meer dan 80% aanwezig geweest.
Je mag na de derde schoolexamenperiode 3 herkansingen maken, maar niet voor het vak
scheikunde en economie.

