
Regeling Switchen profiel en/of keuzevak in leerjaar 3. 
 
Wanneer de leerling start in leerjaar 3, is het gekozen profiel en beroepsgericht keuzevak 
definitief. Het kan echter voorkomen dat er redenen zijn dat de leerling op een verkeerde 
plek zit. De school biedt de mogelijkheid om in leerjaar 3 te switchen en in deze regeling is 
de procedure vastgelegd. 
 
Procedure wisselen van profiel en/of beroepsgericht keuzevak: 

 Wijzigen van profiel en/of keuzevak kan tot periode 2 én mits er nog plaats is in het 
gewenste profiel en/of keuzevak. 

 Leerling/ouder(s) maken hun verzoek tot wijziging van profiel en/of keuzevak 
(schriftelijk) kenbaar bij de mentor. Mentor verwijst door naar de decaan. 

 Decaan informeert bij afdelingsleider of wisseling past qua rooster en 
groepssamenstelling. 

 Decaan heeft een gesprek met de leerling over de gevolgen van de wisseling en 
overlegt deze ook met de ouder(s). 

 Decaan vraagt advies bij mentor en docenten van de betreffende vakken over cijfers, 
studiehouding en motivatie, 

 Bij meerdere gemotiveerde verzoeken tot een wijziging in het profiel en/of keuzevak, 
volgt bij beperkte ruimte in een lesgroep, plaatsing conform datum van binnenkomst 
verzoek. 

 Decaan informeert bij definitieve plaatsing de afdelingsleider, mentor, roostermaker, 
leerling administratie en examensecretariaat. 

 
Procedure wisselen van beroepsgericht keuzevak: 

 Op het formulier van het beroepsgerichte keuzevak, staat een inleverdatum. In 
principe is de keuze daarna definitief. Een verzoek tot aanpassing van de keuze, kan 
door de leerling tot twee weken na de keuze aangegeven worden bij de decaan met 
motivatie.  

 Plaatsing in de alternatieve keuze, kan alleen indien er plaats is bij het betreffende 
keuzevak.  

 Decaan informeert betreffende vaksectie.  

 Leerlingen worden zoveel mogelijk in hun 1e keuze gezet. Bij keuzevakken met een 
beperkt aantal plekken, kan het voorkomen dat de leerling in de 2e keuze geplaatst 
wordt. Decaan houdt bij in het overzicht wanneer leerling in de 2e keuze geplaatst 
wordt. 


