
 

 

Regeling extra vak in bovenbouw havo & vwo 

Waarom een extra vak? 
We dagen onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. De Nassau wil 
leerlingen daarom de kans geven een extra vak in hun profiel op te nemen. Er 
kunnen voor de leerling verschillende redenen zijn voor het volgen van een extra vak. 
Het kan je meer kansen geven op plaatsing op een vervolgopleiding, je wilt het vak 
houden omdat je het zo leuk vindt of je weet nog niet wat je wilt gaan doen als 
vervolgopleiding en je wilt zoveel mogelijk opties openhouden.  
Bij het realiseren van de wens van de leerling zal wel aan een aantal voorwaarden 
moeten worden voldaan. Het is immers in ieders belang om deze extra uitdaging een 
reële kans van slagen te geven. Maatwerk is ook hier het devies. 

Wat zijn de criteria? 
1. Een leerling die gemiddeld een 6,8 haalt bij de overgang naar de bovenbouw kan 

voor een extra vak in aanmerking komen. Het gaat hier om het gemiddelde van 
niet-afgeronde eindcijfers aan het einde van periode 4. Tevens mogen er geen 
onvoldoendes voor de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) op de 
eindlijst staan. 

2. Een leerling met een extra vak volgt dit vak in zelfstudie. Het vak wordt dus niet 
vast ingeroosterd. 

3. Aan het begin van het schooljaar wordt samen met de decaan in het rooster ad 
hoc bekeken of een leerling uren van het extra vak toch kan volgen (bijvoorbeeld 
in een tussenuur). De uren van het extra vak worden wel in het rooster 
opgenomen, zodat - als er een mogelijkheid is -  er lesuren kunnen worden 
bijgewoond.  

4. Een leerling die toestemming krijgt een extra vak te volgen, is zelf 
verantwoordelijk voor de communicatie met de vakdocent over bijvoorbeeld de 
te volgen lessen, de toetsen en eventuele practica. 

Wat is de procedure? 
Het begint met de mentor om advies te vragen over de haalbaarheid van het 
verzoek. Vervolgens is het aan de vakdocent van het extra te kiezen vak om advies 
te geven. De leerling geeft in het profielkeuzegesprek met de decaan aan een extra 
vak in het vrije deel te willen. In dit gesprek komen de beweegredenen en motivatie 
voor het kiezen van een extra vak ter sprake. De uiteindelijke beslissing van de 
school is bindend. 


