
Herkansen (en inhalen) 2022-2023 Leerjaar 1 t/m A4 (H4/5 en A5/6 zie PTA) 

In het schooljaar 2022-2023 zal het herkansen plaatsvinden in april (2023) voor de examenklassen en 

in mei (2023) voor de niet-examenklassen.  

15, 16 en 17 mei 2023 Niet-examenklassen 

Net als in de andere schooljaren kan een leerling 3 herkansingen verdienen. Deze kunnen gekozen 

worden uit periode 1, 2 en 3 uit toetsen die herkansbaar zijn. Echter, niet meer dan 2 toetsen uit 1 

periode. Een leerling kan ervoor kiezen om 3 keer hetzelfde vak te kiezen. 

 

Elke leerling kan per periode (P1, P2 en P3) een herkansing verdienen.  

1. Als in alle drie periodes alles is gemaakt, dan heeft de leerling 3 herkansingen verdiend.  

2. Als in 1 van de periodes een toets (of meerdere) is gemist, heeft de leerling 2 herkansingen 

verdiend. 

3. Als in 2 periodes een toets (of meerdere) is gemist, heeft de leerling 1 herkansing verdiend. 

4. Als in alle periodes een toets (of meerdere) is gemist, heeft de leerling geen recht op 

herkansingen. 

5. Een toets die wordt ingehaald na periode 3 kan niet herkanst worden. 

6. Toetsen uit periode 4 kunnen niet herkanst worden. 

Inhalen 

Als een leerling 1 toets heeft gemist wordt die ingehaald op de herkansingsdagen in april/mei. Als 

een leerling meerdere toetsen in 1 periode heeft gemist haalt deze leerling die toetsen (-1) in, 

aansluitend aan desbetreffende afrondingsweek. Eén toets haalt de leerling in tijdens de 

herkansingsdagen. 

 

Voorbeelden inhalen/herkansen: 

a. Een leerling mist alleen een toets uit periode 1; deze leerling heeft nog recht op 2 herkansingen. Die 

kunnen gekozen worden uit periode 1, 2 of 3. 

b. Een leerling mist 5 toetsen uit periode 2; deze leerling haalt 4 toetsen in aansluitend aan de 

afrondingsweek in een maatwerkprogramma en haalt 1 toets in in de herkansingsdagen. Deze leerling 

heeft daarnaast nog 2 herkansingen verdiend. 

c. Een leerling mist elke periode 1 toets; deze leerling haalt deze toetsen in tijdens de herkansingsdagen 

en heeft geen recht op herkansingen. 

d. Een leerling mist in periode 1 en 3 in totaal twee toetsen; deze worden ingehaald tijdens de 

herkansingsdagen en de leerling heeft nog recht op een herkansing uit één van de 3 periodes. 

e. Een leerling heeft in periode 3 in totaal 7 toetsen gemist; deze leerling krijgt een maatwerkprogramma 

voor het inhalen van 6 toetsen aansluitend aan afrondingsweek 3, haalt 1 toets in tijdens de 

herkansingsdagen en kan daar ook nog 2 herkansingen maken. 

Handelingsdelen en herkansen 

De deadline van een handelingsdeel ligt uiterlijk op de vrijdag van de een na laatste week voor de 

start van een afrondingsweek. Wanneer een handelingsdeel op INH(alen) staat op de door de SL 

aangegeven deadline, vervalt de gunst van het verdienen van een herkansing. Indien de INH tot de 

volgende periode blijft staan vervalt ook daar het verdienen van een herkansing. 


