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Addendum bij artikel 18, lid 1 

Artikel 18, Herkansing schoolexamens 

Alleen toetsen, die meetellen voor het schoolexamen en volgens het PTA herkansbaar zijn, kunnen 

herkanst worden. Per vak kunnen er bepalingen opgenomen zijn over het aantal te herkansen 

toetsen. De leerstof van de herkansing is gelijk aan die van de oorspronkelijke toets. 

In de voorexamenklassen worden geen herkansingen aangeboden. Voor alle examenklassen geldt 

dat alle kandidaten VIER herkansingen mogen inzetten over de herkansbare toetsen van het 

examenjaar. 

 

Maatregel extra herkansing (van drie naar vier) bij de schoolexamens  

De examencommissies van zowel het Markland Zevenbergen als het Markland Oudenbosch hebben 

gezamenlijk namens de directies en examencommissies van beide scholen het voorstel aan de leden 

van de MR gedaan om het aantal herkansingsmogelijkheden voor de huidige lichting examen-

kandidaten, die in mei 2023, hun centraal schriftelijke examens (mavo, havo en vwo) of hun digitale, 

flexibele examens (basis en kader) af gaan leggen op te hogen van het maximaal toegestane aantal 

van drie herkansingen naar vier herkansingen. 

Deze lichting examenkandidaten heeft de meeste schooljaren last en nadeel ondervonden van de 

coronaperikelen en de daarmee gepaard gaande maatregelen. De minister van OCW heeft, ondanks 

dringende verzoeken van tal van betrokken instanties, besloten dat de examenregeling van voor de 

coronaperiode dit schooljaar gehanteerd dient te worden. 

Dat betekent, dat er voor deze lichting geen duimregeling is en dat het aantal herkansingen van het 

centraal schriftelijk examen tot één beperkt blijft.  

Uit de begeleiding van deze leerlingen en hun resultaten is duidelijk geworden, dat er, ondanks de 

bijspijkerlessen en de tutoring, wel degelijk sprake is van leerachterstanden en dat de resultaten 

achterblijven bij de resultaten uit de periode voor corona. De tussentijdse percentages geven aan, dat 

er wel degelijk veel meer leerlingen zijn, die niet aan de slagingsnormen zullen voldoen. 

We willen deze examenlichting een zetje in de goede richting geven door hen een extra herkansings-

mogelijkheid aan te bieden bij de schoolexamens. Dat impliceert, dat het aantal herkansingsmogelijk-

heden voor deze lichting examenkandidaten van basis tot en met vwo opgehoogd zou worden van 

drie naar vier herkansingen. De GMR is akkoord gegaan met het voorstel, waarna het addendum 

vastgesteld is door het College van Bestuur. 

 


