
Aanvraag extra herkansing op grond van artikel 3.5, lid 4 van de OER 

Een verzoek aan de examencommissie voor toekenning van een extra tentamengelegenheid 

kan alleen worden ingediend: 

- Als er nog één tentamen van de bacheloropleiding niet met een voldoende resultaat 

is afgerond;  

- Je moet  zelf in VU-net checken of alle andere resultaten zijn geregistreerd en dus 

een puntentotaal hebt van: 174 EC in geval van een tentamen (CAT, PAK of STAT) of  

in geval een minor-onderdeel moet worden herkanst: 156 EC; én 

- Het enige niet behaalde tentamen is niet: de bachelorthesis, de VGT, (onderdelen 

van) de module professionele ontwikkeling of een praktijkstage; deze onderdelen komen 

niet voor een extra herkansing in aanmerking; én 

- Het niet behaalde tentamen (of onderdelen van de STAT of minor) is in het lopende 

studiejaar tweemaal zonder voldoende resultaat afgelegd (tenzij er sprake is van 

zwaarwegende omstandigheden als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de OER),  én 

- Het niet behaalde tentamen (of onderdelen van de STAT) wordt niet meer 

aangeboden vóór 1 september 2021; én: 

- Niet eerder dan dat alle (individuele) resultaten van de reguliere 

tentamengelegenheden zijn verwerkt in VU-net; niet later dan 11 augustus 2022 

(24.00 uur). 

Een verzoek moet via het digitale formulier in Formdesk worden ingediend en moet de 

volgende informatie bevatten: 

1. Voor welk vak een extra herkansing wordt aangevraagd; of voor welk onderdeel van 

de STAT (2 of 3) of minor; 

2. De bevestiging dat alle modules van Professionele Ontwikkeling zijn afgerond; 

3. De data waarop het tentamen van het vak eerder is afgelegd met onvoldoende 

resultaat; 

4. Aantal geregistreerde EC in VU-net. 

Indien een verzoek niet volledig is, dat wil zeggen niet bovengenoemde (verplichte) 

informatie bevat, is ingediend vóórdat alle (overige) resultaten zijn verwerkt in VU-net of is 

ingediend ná 11 augustus 2022 wordt het verzoek buiten behandeling gesteld. De student 

krijgt hiervan bericht van de ambtelijk secretaris ná 11 augustus 2022. Het is – in verband 

met de deadline – niet mogelijk om een nieuw verzoek in te dienen. 

In verband met een snelle verwerking van de verzoeken is het in principe niet nodig om 

bijlagen – zoals een brief met persoonlijke omstandigheden (tenzij sprake is geweest van 

een zwaarwegende omstandigheid als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de OER) of een 

cijferlijst – bij te voegen. De bovengenoemde (verplichte) informatie moet in korte 

bewoordingen worden vermeld op het digitale formulier. 



Voorbeeld hoe het digitale formulier moet worden ingevuld: 

Extra kans:  CAT Neurologie en Oogheelkunde; eerder afgelegd op [datum]; PO afgerond; 174 

EC (of igv minor(onderdeel): 156 EC)  

De extra herkansingen worden afgenomen op maandag 22 augustus 2022 

Studenten die bij de examencommissie een beroep willen doen op de hardheidsclausule in het kader van een 

aanvraag om een extra herkansing, dienen dit verzoek eerst met de studieadviseur te bespreken alvorens 

het verzoek wordt ingediend. Alleen met een positief advies van de studieadviseur wordt een verzoek met 

een beroep op de hardheidsclausule in behandeling genomen. 

 

 

 

 


