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Tweede vak in de vrije ruimte – schooljaar 2018-2019 
 
Havo 
Op de Havo heb je de mogelijkheid om naast je gekozen vakkenpakket MU of TE als tweede vak in 
de vrije ruimte te kiezen. 
Criteria 
• Wie zich inschrijft voor een extra vak, volgt het voor de duur van minstens één schooljaar. 
• Inschrijving is alleen mogelijk als er voldoende ruimte is in de lesgroep. 
 
VWO 
Op het vwo kun je een tweede vak in de vrije ruimte kiezen als je daarvoor voldoende punten hebt. 
Criteria 
• Bij de overgang van 3 naar 4 is het cijfergemiddelde 6,5 of hoger. 

- Beoordeeld wordt het gemiddelde van alle vakken, met uitzondering van LO.   
LO is in de bovenbouw een handelingsdeel. 

- En met uitzondering van Muziek. Het karakter van Muziek in de onderbouw wijkt namelijk 
sterk af van dat in de bovenbouw. 

• Wie zich inschrijft voor een extra vak, volgt het voor de duur van minstens één schooljaar. 
• Het tweede vak wordt als zodanig gelabeld. 
• Toelating is afhankelijk van het beschikbaar aantal plekken. Er vindt geen groepssplitsing 

plaats bij een overintekening door tweedevakkers. In dat geval bepaalt de hoogte van de 
gemiddelde score de volgorde van toelating. 

• De cijfernorm geldt ook voor leerlingen die moeite hebben met bijvoorbeeld talen of bèta. Als 
zij met compensatie in staat zijn het gemiddelde te halen, achten we hen in staat het extra vak 
te doen. 

• De aanvraag wordt beoordeeld op het resultaat bij overgang. 
• De indeling wordt bekend gemaakt bij de publicatie van het rooster. 
• Leerlingen met Latijn en/of Grieks mogen altijd een tweede vak kiezen als zij aan de norm van 

gemiddeld een 6,5 voldoen. 
• Voor dyslectische leerlingen geldt het overgangsresultaat van het 3e leerjaar exclusief het 

cijfer voor Frans en Duits, indien een vrijstelling is verleend voor het volgen van een tweede 
moderne vreemde taal in de bovenbouw.  

• Voor leerlingen die in V4 alsnog NLT kiezen als extra vak, geldt als voorwaarde tot deelname 
het minimaal afgesproken cijfergemiddelde (6,5) aan het eind van V4. 

• Bij de overgang kan de leerling het extra vak laten vallen. We volgen hierin de slaag- 
zakregeling. 

• Voor leerlingen met IB geldt IB altijd als tweede vak in de vrije ruimte, omdat IB een externe 
opleiding is. Ook voor IB geldt de voorwaarde dat minimaal een 6,5 gescoord moet worden 
(voor IB zelf ligt de norm overigens bij 6,0) 

• Doublanten komen niet in aanmerking voor het volgen van een extra vak. Als ze in V4 in de IB-
stroom zaten, kunnen ze de draad in V5 weer oppakken, indien ze aan het gestelde 
cijfergemiddelde voldoen. 

 
 
25 mei 2018 


	Tweede vak in de vrije ruimte – schooljaar 2018-2019

