
 

 

Herkansingsregeling voor het PTA schooljaar 2018-2019 
 
Deze herkansingsregeling geldt voor: 

- 5 havo : cohort 17-19  
- 6 vwo  : cohort 16-19 
 

1. Na cijferperiode 3 in het vooreindexamenjaar:  
De leerling kan één PTA-toets van cijferperiode 3 van 4 havo / 5 vwo herkansen. 
Deze herkansing is alleen mogelijk voor vakken die naast het schoolexamen ook 
een centraal schriftelijk kennen.  De leerling kan alleen deelnemen aan de 
herkansing wanneer hij/zij reeds bevorderd is naar het volgende leerjaar. 

 
2. Eindexamenjaar:  

De leerling kan per cijferperiode één PTA-toets 5 havo / 6 vwo herkansen. Na 
elke toetsweek is er een herkansing mogelijk. Deze herkansing is alleen voor die 
vakken die naast het schoolexamen ook een centraal schriftelijk kennen. Eén 
herkansingsmogelijkheid voor een toets vervalt indien de leerling voor zijn/haar 
profielwerkstuk een cijfer lager dan 4 scoort. De herkansingsmogelijkheid is dan 
nodig om de onvoldoende van het profielwerkstuk te compenseren.   

 
3. Leerlingen die gezakt zijn voor hun examen, krijgen de mogelijkheid deel te 

nemen aan de laatste toetsweek van de vooreindexamenklassen. Wanneer de 
cijfers voor deze PTA-toetsen hoger zijn dan de toetscijfers die zij destijds in de 
vooreindexamenklas hebben behaald, gelden deze als nieuwe PTA-cijfers. Deze 
leerlingen behouden het recht op de herkansing zoals die hierboven is 
beschreven bij “1 en 2”.   

 
4. Leerlingen die één of meer extra vakken volgen, hebben per leerjaar recht op één 

extra herkansing voor het betreffende extra vak (dit betreft alleen de PTA-
toetsen).  

 
5. Gezakte leerlingen van 5 havo en 6 vwo, die niet deelnemen aan de bij 3 

beschreven herkansing, houden het recht op herkansing zoals dat hierboven bij 
“1, 2 en 3” is beschreven.   
 

6. In de examenklas moet je er rekening mee houden dat wanneer je een SE‐toets 
moet inhalen, dit tijdens de herkansingsperiode zal plaatsvinden. Dit betekent dat 
een toets die moet worden ingehaald NIET meer herkanst kan worden.     
 

 

 


