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Herkansingsregeling  parcoursen Q-highschool 2022-2023 

Inleiding  

De parcoursen van de Q-highschool worden gevolgd door leerlingen van verschillende 

Quadraamscholen.  Deze scholen kennen elk een eigen herkansingsregeling en afspraken 

met betrekking tot doubleren. Deze regelingen en afspraken verschillen onderling in meer of 

mindere mate van elkaar. 

Voor de parcoursen van de Q-highschool is dan ook een eigen herkansingsregeling 

opgesteld, die bovenop de herkansingsregeling van de eigen Quadraamschool komt. 

Bij het opstellen van de herkansingsregeling Q-highschool zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

I. Binnen Q-highschool worden de parcoursen modulair opgebouwd en getoetst. Elke 

module wordt met een toets afgesloten.  

II. De herkansingsregeling (en afspraken m.b.t. doubleren) Q-highschool is in     

overeenstemming met het Examenreglement Quadraam, artikel 12. Herkansing en  

herexamen (zie bijlage 1)  

III. De herkansingsregeling komt bovenop de regeling van de eigen school en betekent 

dus een extra herkansing voor een leerling die een Q-highschoolparcours volgt.  

IV. Deze regeling betreft alleen de toetsen van het schoolexamen  

Begrippen 

Parcours:                   Modulair opgebouwd examenvak verzorgd door de Q-highschool  

Toets:                         Schriftelijke of mondelinge toets, een praktische opdracht en/of 

handelingsdeel. Schriftelijke en mondelinge toetsen, evenals 

praktische opdrachten worden met een cijfer beoordeeld. 

Handelingsdelen moeten naar behoren zijn voor de afsluiting van het 

schoolexamen.  

  

Schoolexamen:          De onderdelen van het examen, waarvoor de school de opgaven 

produceert en het eindcijfer bepaalt. In het parcours-PTA staat vermeld 

welke toetsen van het Q-highparcours onderdeel zijn van het 

schoolexamen.  

  

Centraal Examen:     De examens die landelijk worden afgelegd en centraal worden 

bepaald.  

  

Inhaaltoets:              Het alsnog deelnemen aan een onderdeel/-delen van het 

                                schoolexamen, omdat niet deelgenomen is aan de oorspronkelijke 

toets. 

 

Herkansing:        Het opnieuw deelnemen aan een onderdeel/-delen van het  

schoolexamen   
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Bepalingen m.b.t. herkansingen            

1.1       Een leerling die deelneemt aan een Q-highschool-parcours heeft per volledig 

parcours voor zowel de havo als het vwo recht op één herkansing per leerjaar. Indien 

een kandidaat geen gebruik maakt van de herkansing in een leerjaar, dan vervalt het 

recht op deze herkansing na het afsluiten van het desbetreffende leerjaar. 

1.2       Een toets kan worden herkanst ongeacht het hiervoor behaalde cijfer. 

1.3       Het hoogste cijfer, behaald bij de oorspronkelijke toets en de herkansing, geldt als 

definitief cijfer voor die toets.  

1.4       Inhaaltoetsen vinden gelijktijdig plaats met herkansingen. De leerlingen worden op 

tijd, minimaal één week voor de afname, op de hoogte gebracht van de 

afnamemomenten. 

1.5       De herkansingen vinden na elk blok plaats.  De leerlingen worden op tijd, minimaal 

één week voor de afname, op de hoogte gebracht van de afnamemomenten. 

1.6 In het PTA staat aangegeven welke onderdelen/toetsen/praktische opdrachten 

herkanst kunnen worden.     

1.7   De vorm van de herkansing (mondeling of schriftelijk) is dezelfde als de 

oorspronkelijke toets.  

1.8   Indien een leerling aan het einde van het schooljaar, na blok 4, nog een herkansing 

heeft, mag hij die inzetten voor elke gevolgde, herkansbare module uit het 

desbetreffende schooljaar.  

1.9  Leerlingen dienen zich tijdig voor de deadline in te schrijven voor de herkansing bij de 

organisator examens volgens de bekendgemaakte inschrijvingsprocedure. Indien de 

leerling zich niet heeft aangemeld voor de deadline, vervalt de mogelijkheid tot 

herkansing op dat moment. 

1.10  Een leerling kan een module van een parcours nogmaals in zijn geheel volgen in een 

later blok dat schooljaar of in een later schooljaar. De leerling legt dan opnieuw de 

betreffende toets af. Dit wordt niet als een herkansing gezien. Het eerder behaalde 

cijfer vervalt.  

Bepalingen m.b.t. het verspelen van recht op herkansing  

1.11  Een leerling die in geval van ziekte of ten gevolge van bijzondere, van zijn wil 

onafhankelijke omstandigheid, niet kan deelnemen aan een toets dient de reden van 

het verzuim schriftelijk (per mail) voorafgaand aan de toets te melden bij de 

organisator examens van het Q-highschool vak. De leerling kan de toets inhalen op 

het herkansingsmoment. De leerling kan eventueel later de betreffende toets 

herkansen. Een leerling die zonder geldige reden bij een toets afwezig is, kan de 

toets inhalen op het moment van de herkansingen. Hij verbruikt hiermee een 

herkansingsmogelijkheid. In bijzondere gevallen wordt de examencommissie 

bijeengeroepen.     

1.12  Bij herhaalde absentie bij een onderdeel van het schoolexamen zonder geldige reden 

of als de leerling zich enige onregelmatigheid schuldig maakt, treedt artikel 5 

examenreglement QUADRAAM in werking. De examencommissie van de Q-

highschool adviseert de directeur van de betreffende school met betrekking tot het 

toepassen van artikel 5. De commissie bestaat uit de examensecretaris van de Q-
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highschool, de betreffende regisseur1 en de q-highschool coördinator van de 

betrokken school.  De leerling kan tegen de door de directeur genomen beslissing in 

beroep gaan bij de door het Bestuur Quadraam ingestelde commissie van bezwaar 

en beroep (zie Examenreglement Quadraam 2020-2021). 

1.13  In bijzondere gevallen beslist de kwartiermaker van Q-highschool in overleg met de 

directeur van de school. 

 

Bijlage 1: Uit Examenreglement Quadraam 2020-2021 

Artikel 12.  Herkansing en herexamen.     

a.  Een kandidaat die examen vwo, havo of vmbo aflegt, heeft het recht aan 

herkansingen voor toetsen en onderdelen van het schoolexamen deel te nemen.  

b.  Een school kan bepalen dat bepaalde toetsen of onderdelen uit het schoolexamen 

niet kunnen worden herkanst.  

c.  De school bepaalt het aantal herkansingen per leerjaar en onder welke voorwaarden 

deze herkansingen kunnen worden afgelegd. Dit aantal herkansingen en de 

betrokken voorwaarden worden vermeld in het PTA.  

d.  Indien een kandidaat geen gebruik maakt van de herkansingen in een leerjaar, dan 

vervalt het recht op deze herkansingen na het afsluiten van het desbetreffende 

leerjaar.  

e.  Ook een kandidaat die zonder legitieme reden afwezig is of te laat komt bij een 

onderdeel van het schoolexamen kan het gemiste onderdeel alsnog afleggen binnen 

de normale herkansingsregels van de school, mits de schoolorganisatie dit toelaat. Hij 

verbruikt hiermee een herkansingsmogelijkheid.  f. In bijzondere gevallen kan de 

directeur extra herkansingen toekennen [zie artikel 5 van dit eindexamenreglement].    

 

 

 

 
1 Regisseur van het parcours: is degene die vanuit de Q-highschool de kwaliteit van het onderwijs en 

de begeleiding van leerlingen binnen het parcours monitort. De leidende principes van de Q-
highschool vormen daarbij het uitgangspunt. Aan ieder parcours is een regisseur toegewezen. 

  
 


