
Keuze voor een extra vak in de bovenbouw 
 
 
HNL biedt de mogelijkheid om een extra vak te kiezen in de volgende gevallen: 

- de leerling is zeer getalenteerd en wil zich breder ontwikkelen 
- de leerling wil vanuit havo 5 naar vwo 5 doorstromen. 

 
Uitgangspunt 
Als de leerling een extra vak wil kiezen, moet hij/zij daarvoor toestemming krijgen van 
school. De keuze van een extra vak is geen probeersel, maar een serieuze en gemotiveerde 
keuze van de leerling om meer vakken te volgen dan vereist is. Het volgen van een extra vak 
moet daarbij een reële kans van slagen hebben.  
 
Havo 
Als een Havo-leerling gemiddeld een 6,5 staat voor de vakken waarin hij/zij centraal 
schriftelijk eindexamen gaat doen heeft op de rapportlijst in maart van de derde klas, mag 
hij/zij een extra vak kiezen. Als de leerling hieraan niet voldoet, kan de leerling in 
uitzonderingsgevallen bij de teamleider een verzoek indienen om toch een extra vak te 
mogen volgen. Het gaat daarbij om situaties dat de leerling vanwege omstandigheden in het 
begin van het jaar niet op zijn of haar niveau heeft kunnen presteren.  
De docentenvergadering verleent toestemming als deze van mening is dat op basis van de 
werkhouding en motivatie van de leerling het reëel is te verwachten dat het extra vak 
succesvol zal worden gevolgd. Het extra vak zal in het rooster worden opgenomen. In de 
bijlage staat aangegeven welke extra vakken gekozen kunnen worden bij welk profiel. 
 
Vwo 
Voor vwo-leerlingen is de voorwaarde voor het kiezen van een extra vak dat de leerling dit 
vak zelfstandig kan voorbereiden en uitvoeren. 
Wanneer Vwo-leerlingen voldoen aan het gemiddelde van een 7,5 voor de vakken waarin 
hij/zij centraal schriftelijk eindexamen gaat doen op de rapportlijst in maart van de derde 
klas, mag hij/zij een extra vak kiezen. Als de leerling hieraan niet voldoet, kan de leerling in 
uitzonderingsgevallen bij de teamleider een verzoek indienen om toch een extra vak te 
mogen volgen. Het gaat daarbij om situaties dat de leerling vanwege omstandigheden in het 
begin van het jaar niet op zijn of haar niveau heeft kunnen presteren.  
De docentenvergadering verleent toestemming.  Hierbij wordt de werkhouding en motivatie 
van de leerling uitdrukkelijk in ogenschouw genomen. In de bijlage staat aangegeven welke 
extra vakken gekozen kunnen worden bij welk profiel. 
 
Organisatie 
De organisatie van het extra vak ziet er als volgt uit: 

- de leerling wordt voor het extra vak gekoppeld aan een docent; 
- de leerling kan via Iddink de leermiddelen bestellen en kan via het PTA op de hoogte 

zijn van de lesstof en de toetsing; 
- op havo komt het extra vak in het rooster van de leerling te staan. De leerling is 

verplicht om deze lessen, net als zijn/haar reguliere lessen, altijd te volgen. 
Ongeoorloofde absenties betekenen dat de leerling dit vak niet mag vervolgen; 

- op het vwo wordt de leerling niet ingeroosterd voor het extra vak. Als het rooster het 
toelaat kan de leerling als er plek is in het/de betreffende cluster/klas één of meer 



lessen volgen. De leerling neemt hiervoor het initiatief en kan dit met de 
roostermaker (kamer 0.18) bekijken. De leerling dient hiervoor een lesvrij moment te 
hebben en mag hiervoor geen vaklessen van reguliere vakken inruilen; 

- de havo- resp. vwo-leerling zorgt dat de lesstof van het extra vak op orde is en dat 
het vak op het maartrapport, i.c. in havo-4, resp. in vwo 4 en 5, afgesloten wordt met 
minimaal een 6,0 (havo) of 6,5 (vwo). Voldoet de leerling hier niet aan, dan kan de 
leerling het vak verder niet meer volgen; 

- als de leerling het extra vak met een voldoende SE afsluit, krijgt de leerling 
toestemming om ook centraal schriftelijk eindexamen in dit vak te doen. 

 
Ingangsdatum en overstappen 
Deze werkwijze gaat in per 1 augustus 2020.  
Eventuele wijzigingen in het vakkenpakket kunnen tot 1 december in havo 4 of vwo 4 
worden ingevoerd.  
 
  



BIJLAGE 
 
Havo – mogelijke vakken in de vrije ruimte 
CM: Ak, Bi, Ec, Ku, Be, Du, Fa, WA 
EM: Ak, Bi, Ku, Be, Du, Fa, Na, WD (alleen icm WB) 
NG: Ak, Ec, Gs, Ku, Be, Du, Fa, Na, WD (alleen icm WB) 
NT: Ak, Bi, Ec, Gs, Ku, Be, Du, Fa, WD 
 
Havo – mogelijke extra vakken (wordt wel ingeroosterd) 
CM: Ak, Bi, Ec, Ku, Be, Du, Fa, WA 
EM: Ak, Bi, Ku, Be, Du, Fa, Na, WD (alleen icm WB) 
NG: Ak, Ec, Gs, Ku, Be, Du, Fa, Na, WD (alleen icm WB) 
NT: Ak, Bi, Ec, Gs, Ku, Be, Du, Fa, WD 
 
Vwo – mogelijke vakken in de vrije ruimte 
CM: Ak, Ec, Du/Goethe, Fa, Sp, Ku, Be 
EM: Ak, Du/Goethe, Fa, Sp, Ku, BE, Na, WD (alleen icm WB) 
NG: Ak, Ec, Gs, Du/Goethe, Fa, Sp, Ku, BE, Na, WD (alleen icm WB) 
NT: Ak, Bi, Ec, Gs, Du/Goethe, Fa, Sp, Ku, BE, WD 
 
Vwo – mogelijke tweede vak in de vrije ruimte (wordt niet ingeroosterd) 
CM: Ak, Bi, Ec, Du, Fa, Sp, Ku, BE 
EM: Ak, Bi, Du, Fa, Sp, Ku, BE, Na 
NG: Ak, Ec, Gs, Du, Fa, Sp, Ku, BE, Na, WD 
NT: Ak, Bi, Ec, Gs, Du, Fa, Sp, Ku, BE, WD 
 

 


