
 

Protocol extra vak 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. Het is echter niet vanzelfsprekend dat een leerling altijd toestemming krijgt om deze route te 

volgen. Hiervoor is onderstaande procedure opgesteld waarin de voorwaarden en eisen worden 

beschreven waar de leerling aan moet voldoen. 

 

● Leerlingen dienen zich voor toelating tot een extra vak vóór 1 maart definitief bij de mentor aan 

te melden. Op de leerlingenportal staat een adviesformulier. 

● De leerling kiest via de reguliere route (Zermelo) een profiel met de daarbij behorende vakken. 

● De leerling levert vóór 1 april zijn dossier (motivatiebrief en adviesformulier) in bij zijn/haar 

mentor. 

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

het volgen van een extra vak. Hierbij wordt het advies van mentor en vakdocenten 

meegewogen. 

● Mocht vooraf al blijken dat de gekozen vakkencombinatie organisatorisch en of inhoudelijk als 

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

om het extra vak niet aan te bieden.  

● Voor het extra vak moet de leerling een onafgeronde zeven of hoger staan. Het gemiddelde van 

alle afgeronde cijfers moet in ieder geval 6,5 zijn. 

● Voor de selectie is de leidraad dat de bovengemiddeld presterende leerlingen eerder zullen 

worden toegelaten. Dus hoe hoger je cijfers, hoe groter de kans wordt om toegelaten te 

worden. 

● Het extra vak wordt niet ingeroosterd. Als het rooster bekend is, kijkt de leerling of het mogelijk 

is een uur of meer te volgen van het extra vak. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling 

om de gemiste lesstof in te halen. 

● De leerling kan het extra vak laten vallen, aan het einde van elke periode, na overleg tussen de 

betrokkenen en de teamleider. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het uiteindelijk 

doorgeven aan de examensecretaris. 

● De overgangsregeling is dezelfde als de slaag/zak-regeling, waarbij het extra vak volledig 

meegewogen wordt. Dat betekent ook dat wanneer de resultaten van het extra vak de 

overgang (of het slagen) belemmert, het extra vak komt te vervallen. 

 

  



 

Tijdpad 

 

feb Leerlingen met interesse voor het volgen van een extra vak melden zich bij hun mentor.  

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

en het advies van de mentor. Het format hiervoor haalt de leerling van de leerlingenportal.  

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

formulier met adviezen van vakdocenten naar de mentor. 

april Leerling krijgt een voorlopig-niet-bindend 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 extra vak. Dit besluit is bindend. 

 


