Veelgestelde vragen
Herkansingen en inhalen van toetsen in bovenbouw !mpulse Kollum 2018-2019
1. Hoeveel herkansingen heb ik
eigenlijk?

2. Welke toetsen komen in
aanmerking voor een mogelijke
herkansing?

3. Mag ik een toets waarop ik een
voldoende heb gehaald ook
herkansen?
4. Mag ik ook praktische opdrachten
of handelingsdelen herkansen?
5. Als je een toets herkanst, telt dan
het hoogste cijfer of het laatst
behaalde cijfer?
6. Als het resultaat van een
herkansing tegenvalt, mag ik deze
nog een keer herkansen?
7. Mag ik mijn herkansingen
gebruiken voor 1 vak?
8. Als ik na periode 1 en 2 geen
gebruik maak van een herkansing,
mag ik deze dan opsparen voor de
volgende periode(s)?
9. Moet ik ook een ‘slecht’ gemaakte
toets van bijvoorbeeld periode 4
herkansen terwijl ik voor dat vak
toch voldoende sta?
10. Kan ik door iemand, een docent of
coach, verplicht worden een
bepaalde herkansing te doen?

Je hebt recht op twee herkansingen per
schooljaar. Voor de examenklassen geldt
dat er dit schooljaar een mogelijkheid tot
herkansen is na periode 1 én na periode 2.
Voor de voorexamenklassen geldt dat na
periode 2 één toetsweektoets uit periode 1
óf 2 mag worden herkanst.
Na periode 4 volgt een tweede
herkansingsmogelijkheid met betrekking
tot toetsweektoetsen uit periode 3 óf 4.
Alle toetsen van twee of meer lesuren die
worden afgenomen tijdens de toetsweken
komen in aanmerking voor een herkansing.
Let op: als je in een toetsweek een toets
mist dan moet je deze op een ander tijdstip
inhalen (zie vragen over inhalen van
toetsen). Deze toets kun je dan niet
herkansen.
Ja, dat mag. Je kunt dus altijd werken aan
het verbeteren van je toetsresultaat.
Deze resultaten vallen niet onder de
herkansingsregeling.
Het hoogste cijfer telt.

Nee, dat mag niet. Een toets kan slechts 1
keer worden herkanst.
Ja, dat mag, zolang de gemaakte toets in
aanmerking komt voor herkansing.
Nee, dat kan niet.

Je moet niets, maar je hebt het recht op
een herkansing.

Nee, normaal gesproken niet. Je docenten
of coach kunnen je wel altijd een advies

11. Je kunt ook herkansingen
verspelen. Waarom is dat?

12. Als ik een toets niet gemaakt heb
vanwege ziekte o.i.d. , verspeel ik
dan een herkansing?

13. Wanneer moet ik dan een niet
gemaakte toets inhalen?

14. Heb ik nog steeds recht op een
herkansing als het resultaat van de
inhaaltoets tegenvalt?
15. Hoe moet het als ik onverhoopt
heel veel toetsen mis in een
toetsweek?
16. Stel dat ik ziek ben bij de
herkansing, wat dan?
17. Ziek zijn is dus erg lastig als het gaat
om toetsen in de bovenbouw?
18. Hoe moet ik een
herkansing/inhaaltoets aanvragen?

geven over de keuze die je moet maken
voor een herkansing.
Je krijgt herkansingen omdat we vinden dat
iedereen een misser kan begaan die de
moeite waard is om te kunnen herstellen.
Het toekennen van herkansingen is dus een
recht, maar we hebben daar als
voorwaarde aan gesteld dat je dan
‘normaal’ moet functioneren. Als je dus
studieverplichtingen niet nakomt of je
begeeft je op het gebied van fraude, dan
kan ik je het recht op herkansingen
ontzeggen. Zie hiervoor ook het
PTA/examenreglement.
Nee dat niet, maar deze toets wordt een
inhaaltoets en inhaaltoetsen kunnen niet
worden herkanst. Als je toetsen mist door
ziekte o.i.d. wordt de keuze voor
herkansingen beperkter.
Er zijn 2 mogelijkheden:
1. Gaat het om een toets die buiten de
toetsweek om is afgenomen, dan
regel je het inhalen met jouw
vakdocent. Het resultaat moet voor
het einde van de volgende periode
in SOMtoday staan (voor periode 4
geldt dat de resultaten voor de
overgangsvergadering in SOMtoday
moeten staan).
2. Een gemiste toets uit de toetsweek
moet worden ingehaald op een
centraal inhaalmoment tijdens een
dag rond de herkansingen.
Nee, de inhaaltoetsen vallen niet onder de
herkansingsregeling
Dan gaan we zo snel mogelijk met jou in
gesprek om te kijken hoe we het probleem
kunnen oplossen: dat wordt maatwerk
Dan vervalt je recht op herkansing en blijft
het eerst behaalde cijfer staan.
Ziek zijn is altijd lastig! En als je écht ziek
bent dan is het niet anders en moeten we
op zoek naar een oplossing.
Via de administratie ontvang je een mail
waarin staat hoe je je kunt opgeven voor
een herkansing dan wel een inhaaltoets. De

19. Wanneer worden de
herkansingen/inhaaltoetsen
afgenomen?
20. Mijn vraag over herkansingen staat
er niet bij en wil ik toch graag
beantwoord zien. Hoe pak ik dat
aan?

deadline wordt duidelijk aangegeven in de
betreffende mail en geldt voor iedereen. Te
laat of niet inleveren betekent: niet
herkansen!
In de !mpulsel en in de mail die je ontvangt
voor inschrijving van de herkansing staat de
datum en het tijdstip waarop de herkansing
wordt afgenomen.
Om te beginnen kun je het PTA er bij
pakken, want daar staat ook alles in. Ook
kun je de vraag aan een docent of aan jouw
coach stellen. Vind je de vraag zo belangrijk
dat deze in het overzicht moet worden
opgenomen, neem dan contact met me op.
Elke verbetering is welkom!

