
 

Protocol versneld examen op de havo en het vwo 

Het is in specifieke gevallen mogelijk om in de bovenbouw van het havo en vwo een extra vak te 

volgen of versneld examen te doen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat een leerling altijd 

toestemming krijgt om deze route te volgen. Hiervoor is onderstaande procedure opgesteld met 

daarin de voorwaarden en eisen waar de leerling aan moet voldoen. 

 

● Versneld examen wordt aangeboden aan leerlingen die doubleren in de voorexamenklas, maar 

voor één of twee vakken een onafgeronde 7 of hoger staan. Voor deze vakken kan de leerling 

versneld examen aanvragen. 

● Versneld examen wordt ook aangeboden als maatwerktraject aan leerlingen die voor een vak 

uitzonderlijk presteren. Als indicator hiervoor wordt het onafgeronde cijfer 8 of hoger gebruikt. 

Het is echter ook in zo’n geval niet vanzelfsprekend dat een leerling altijd toestemming krijgt 

om deze route te volgen. 

● Leerlingen die versneld examen willen volgen, dienen zich vóór het einde van het schooljaar bij 

hun vakdocent én hun mentor aan te melden. 

● De docentenvergadering geeft tijdens de overgangsvergadering al dan niet toestemming voor 

het volgen van een traject versneld examen. De mentor en de vakdocent geven van te voren 

een gefundeerd advies. 

● Mocht vooraf al blijken dat het volgen van het versnelde vak organisatorisch en/of inhoudelijk 

als te lastig wordt ingeschat door de docentenvergadering, kan ook op basis daarvan besloten 

worden om dit niet aan te bieden.  

● Het vak waarin versneld examen wordt gedaan, volgt de leerling in de oorspronkelijke lesgroep. 

Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om in dat uur te werken aan stof van het 

volgende leerjaar. 

● Het is niet mogelijk zomaar te stoppen met het traject versneld examen. Er wordt immers een 

speciaal PTA gevolgd. Stoppen gebeurt dus altijd in overleg met de betrokken docent én 

mentor. De leerling geeft het uiteindelijke besluit persoonlijk door aan de examensecretaris. 

● Het cijfer dat een leerling haalt voor zijn versneld vak, is definitief. Wanneer de leerling een 

herexamen aanvraagt voor dit vak, heeft hij/zij het daaropvolgende jaar geen recht meer op 

herexamen. 

● Het cijfer dat een leerling haalt voor het examen van versneld gevolgde vak, heeft een 

geldigheid van één jaar. Indien de leerling doubleert, komt dit cijfer te vervallen. 

  



 

Tijdpad 

 

feb Leerlingen met interesse voor het volgen van versneld traject melden zich bij vakdocent én  

mentor. 

mrt Leerling legt een dossier aan met daarin een motivatiebrief, de mening van de betrokken 

vakdocent en het advies van de mentor. Het format hiervoor haalt de leerling bij hun 

mentor.  

eind mrt Leerlingen die zich opgeven, sturen uiterlijk 27 maart een motivatiebrief en het ingevulde 

formulier met adviezen van de mentor en de vakdocent naar de mentor. 

april Leerling krijgt voorlopig advies 

juli Tijdens de overgangsvergadering wordt een definitief besluit genomen. 

Juli Na de overgangsvergaderingen krijgt de leerling definitief te horen of hij/zij is toegelaten 

voor een versneld examen. Dit besluit is bindend. Leerlingen die gedoubleerd zijn met een 

onafgeronde 7 of  hoger voor een vak krijgen de mogelijkheid zich alsnog op te geven. 

 


