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Van vak wisselen 

Een leerling kan in klas 4 alléén tot de herfstvakantie wisselen van vakken (of profiel). De leerling 
neemt contact op met de mentor en daarna met de unitleider om dit te bespreken. In beide 
gesprekken komt de motivatie van het verzoek aan de orde. Als de motivering inhoudelijk duidelijk 
en correct is, geeft de unitleider dit door aan de decaan en deze vraagt de roostermaker om te 
bekijken of ruimte is in de nieuwe groep en de vakwissel roostertechnisch mogelijk is en laat dit de 
leerling weten. De leerling informeert dan wat ingehaald moet worden bij de (nieuwe) vakdocent 
en volgt een verplichte proefles en/of maakt een opdracht voor het nieuwe vak. De leerling spreekt 
daarna weer met de unitleider en deze neemt het besluit of de wissel kan plaatsvinden. 

 
De leerling maakt met de mentor en de nieuwe vakdocent afspraken over het zo snel mogelijk 
inhalen van achterstanden.  
  
De decaan zet de wissel in het pakket van de leerling en de wissel wordt bevestigd en ondertekend 
door de leerling en zijn/haar ouders. De decaan geeft de wijziging door aan het boekenfonds zodat 
de leerling de nieuwe boeken ontvangt. 

Doorstroom 

Voor doorstroom naar havo of vwo is er altijd contact nodig met de betreffende unitleider. Voor de 

doorstroom van 4 vmbo-TL naar 4 havo en van 5 havo naar 5 vwo is hieronder de procedure 

beschreven. 

Doorstromen van 4 vmbo TL Topmavo/Rijnwoude naar 4 havo 

Wanneer een leerling van 4 vmbo-tl door wil stromen naar 4 havo meldt hij dit voor 1 april aan de 
decaan van zijn afdeling. Deze bespreekt met hem de te volgen procedure en voorwaarden: 
 

a. De leerling doet en behaalt het vmbo-tl diploma in 7 (algemeen vormende) vakken.  
b. De vakken van het vmbo-tl diploma sluiten aan bij de profielen van de havo op het GHL. 

 
Indien de leerling wiskunde A/B kiest, is het noodzakelijk om opdrachten te maken om aansluiting 
te krijgen op de havo-stof. De leerling kan zelfstandig (of samen met de vmbo-school) aan de slag 
met de methode: Getal en Ruimte 4havo-vmbo TL, ISBN 9789011099012. 
 
Indien de aanmelding na 1 april plaatsvindt, kan het mogelijk zijn dat de school de leerling weigert 
als er geen plaats is in het volgende schooljaar. 
 

Doorstromen van 4 vmbo TL naar 4 havo  

Wanneer een leerling van 4 vmbo-tl (buiten de Groene Hartscholen) door wil stromen naar 4 havo 
zoekt hij voor 1 februari contact met de unitleider van 4 havo, mw. E. Verschueren 
(evs@scopescholen.nl). Voor aanname en de te volgen procedure gelden de volgende voorwaarden: 
 

a. De leerling doet en behaalt het vmbo-tl diploma in 7 (algemeen vormende) vakken.  
b. De vakken van het vmbo-tl diploma sluiten aan bij de profielen van de havo op het GHL. 

 
Indien de leerling wiskunde A/B kiest, is het noodzakelijk om opdrachten te maken om aansluiting 
te krijgen op de havo-stof. De leerling kan zelfstandig (of samen met de vmbo-school) aan de slag 
met de methode: Getal en Ruimte 4havo-vmbo TL, ISBN 9789011099012. 

 
Indien de aanmelding na 1 februari plaatsvindt, kan het mogelijk zijn dat de school de leerling 
weigert als er geen plaats is in het volgende schooljaar.  
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Doorstromen van 5 havo naar 5 vwo 

Als een leerling van 5 havo naar 5 vwo door wil stromen, meldt hij dit voor 1 april aan de decaan 
van zijn afdeling. 
  
In het gesprek met de decaan worden alvast enkele praktische implicaties op een rij gezet: 

- Volg je al een extra vak zodat dit je 8e vak wordt in 5 vwo?  
- Welke vrijstelling(en) heb je? 
- Welke keuze wil je maken voor het PWS? Er zijn twee mogelijkheden: vervolgonderzoek van 

het thema PWS 5 havo of keuze nieuw thema. 
 
De decaan bespreekt de binnengekomen verzoeken met de unitleider bovenbouw vwo. De unitleider 
voert voor 1 april een motivatiegesprek met de 5 havo leerlingen. Vooraf heeft de unitleider 
contact met de mentor van de betrokken leerling. 
 
Voor een leerling van buiten de SCOPE scholengroep geldt dat de aanmelding via de unitleider 
bovenbouw vwo verloopt. Deze persoon is tevens de contactpersoon van de leerling. 
 
Indien de aanmelding na 1 april plaatsvindt, kan het mogelijk zijn dat de school de leerling weigert 
als er geen plaats is in het volgende schooljaar. 
 
 
 
 

 
 
 
 


