Beleid profielwissel havo/vwo
De vraag om een vak- of profielwissel komt met enige regelmaat voor, zowel in het havo- als in het
vwo-traject. Voordat er mogelijk goedkeuring gegeven kan worden voor een dergelijke wissel, dient er
een korte procedure te worden doorlopen. Daarnaast worden er voorwaarden gesteld. Dit document
is opgesteld met als doel duidelijkheid te verschaffen aan docenten, ouders en leerlingen omtrent een
eventuele vak- of profielwissel.

Wanneer een leerling na de profielkeuze sterk het gevoel krijgt de verkeerde keuze te hebben
gemaakt, kan dit kenbaar worden gemaakt vóór de herfstvakantie (10e klas). In dat geval volgt er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

een gesprek met de mentor
een aanvraag voor een vak- of profielwissel bij de decaan
een check of er plaats is in de betreffende vaklesgroep(en)
een gesprek van de leerling met de betreffende vakdocent en terugkoppeling naar de decaan
een contactmoment met de ouders
een advies om twee proeflessen te volgen

Wanneer er plaats is in de gewenste lessen en er door de verschillende betrokkenen toestemming
wordt gegeven, wordt de vak- of profielwissel goedgekeurd. Via de decaan wordt het juiste
boekenpakket in orde gemaakt. In de tussentijd is de leerling zelf verantwoordelijk voor het
lesmateriaal (eventueel via de vakdocent) en het inhalen van achterstallig werk in overleg met de
docent. Gemiste PTA-onderdelen zullen ingehaald moeten worden. Hiervoor zal de leerling zelf contact
opnemen met de docent van het nieuwe vak.

Het komt wel voor dat leerlingen door omstandigheden pas ná de herfstvakantie (10e klas) kenbaar
maken van vak of profiel te willen wisselen. In dat geval zal een vergelijkbare procedure doorlopen
worden. Op het KGC denken we graag mee en zullen we de leerling altijd van advies voorzien. Maar
vanwege o.a. de start van het PTA en de reeds verstreken tijd, kan de leerling er in dit geval niet meer
vanuit gaan dat een vak- of profielwissel nog wordt gehonoreerd.
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