
Addendum IVKO-deel examenreglement 
havo 2021 – 2023 
IVKO 9 mei 2022 

Datum 9 mei 2022, instemming met wijzigingen 
2 juni 2022 

Examensecretaris Jasper de Graaf 

Opgesteld door Kees Lazonder 

Status Concept voor DMR 

Bijzonderheden Extra herkansing wiskunde in havo 4 

 

Wijziging 

Vak : Alle vakken 

Cohort : havo 4, cohort 2021-2023 

Wijziging :  Pagina 10 bij artikel 8.1 vervangen door: 

In VMBO-TL 3 heeft een leerling het recht om in maximaal twee vakken één toets te 

herkansen. Er mag per vak nooit méér dan één toets worden herkanst. 

In HAVO4 heeft een leerling het recht maximaal 3 herkansbare toetsen uit het schoolexamen 

havo te herkansen. Er mag per vak nooit méér dan één toets worden. In HAVO4 hebben 

leerlingen daarnaast nog aanvullend recht op een herkansing op 10 mei 2022 van SE2 van het 

vak Wiskunde A, of SE1, SE2 of SE3 van het vak Wiskunde B. 

In HAVO5 en VMBO-TL 4 heeft een leerling het recht in maximaal 3 vakken één van het totaal 

aantal toetsen te herkansen. Er mag per vak nooit méér dan één toets worden herkanst. De 

herkansingen vinden plaats op een door de schoolleiding vastgestelde tijd, aan het eind van 

het schooljaar. 

Motivatie 
Als gevolg van de lock-down deze winter, wensen de mentoren van havo 4 de volgende aanpassing in 

het IVKO-eigen deel van het examenreglement: 

De havo 4-leerlingen krijgen dit jaar één extra herkansing, wat het totaal op drie herkansingen 

brengt. Ze mogen maximaal twee herkansingen maken voor één vak - behalve voor wiskunde, waar 

maar één herkansing voor gemaakt mag worden van een SE uit periode 1, 3 of 4. 

Dit is dus afgezien van de extra herkansing van wiskunde periode 2 in mei die om een andere reden 

wordt gegund en alleen geldt voor wiskunde. 

Vanwege de plotselinge docentenwissel bij wiskunde A en het feit dat wiskunde B dit jaar voor het 

eerst gegeven wordt blijven de cijfers voor beide wiskundevakken in havo 4 dit jaar achter bij de 

verwachting. Inmiddels is een stijgende lijn waar te nemen, en het lijkt, na overleg met de sectie en 

de betrokken teams, passend om leerlingen een extra kans te beiden om te laten zien dat ze de 

domeinen die eerder dit jaar getoetst zijn wel degelijk beheersen. 



Gevolg 
Leerlingen in havo 4 kunnen dit jaar een extra herkansing wiskunde aanvragen. Deze extra 

herkansing is eenmalig en wordt alleen dit jaar in deze jaarlaag aangeboden. 

Als de DMR akkoord gaat wordt dit gecommuniceerd met de Inspectie voor het Onderwijs. 


