
JE BEPAALT 
SAMEN MET JE 
DOCENT HET 
VERVOLG

JE MAAKT VER-
STERKENDE OF 
VERDIEPENDE 
OPDRACHTEN IN 
JE EIGEN TEMPO

START 
JE MAAKT 
KERNOPDRACHTEN

JE BEKIJKT 
SAMEN MET JE 
DOCENT HOE 
VER JE AL BENT

JE MAAKT EEN 
TUSSENTOETS

JE MAAKT DE 
EINDTOETS

VERSNELD EN 
VERRIJKT VWO OP 
HET VALUASCOLLEGE...

LEERPAD VOOR DE VERWERKING VAN DE VERPLICHTE ’EXAMENSTOF’



VERSNELD EN 
VERRIJKT VWO OP 
HET VALUASCOLLEGE
DOEL:
Het Valuascollege wil ook de zeer getalen-
teerde slimme en snelle leerlingen blijven 
uitdagen en op maat bedienen in hun be-
hoeften. Omdat de inspectie het Valuascol-
lege beoordeelt als een heel goede school 
heeft de minister toestemming gegeven om 
het vijfjarig en verrijkt vwo aan te bieden. 
Dit betekent dat leerlingen ook in vijf jaar 
een officieel vwo-diploma kunnen halen. 

VOOR WIE?
Leerlingen die snel en zelfstandig kunnen
leren, nieuwsgierig zijn en meer aankunnen. 
Je leerkracht van groep 8 en je docenten 
van de brugklas bekijken of jij in aanmer-
king kunt komen voor deze leerroute. Dat 
wil zeggen dat jij als leerling je eigen leer-
pad bepaalt. Sommige inhoud is verplicht, 
maar veel inhoud mag je zelf vaststellen. 
Jouw persoonlijk leerpad is MAATWERK 
waarin je:
•  in je eigen tempo (zo snel als jij kunt) de 

‘verplichte’ lesstof kunt doorlopen 
•  samen met je begeleider je doelen stelt en 

bepaalt welke lessen je volgt
•  zelf bepaalt waarin jij je wilt verdiepen of 

verbreden
•  zelf kunt bepalen hoe jij het beste leert
•  sommige vakken op school en sommige 

vakken of projecten ook buiten school 
kunt doen

HOE?
Je leerkracht van groep 8 en je docenten 
van de brugklas bekijken of jij in aanmer-
king komt voor deze leerroute:
•  Je volgt een ingedikt programma van de 

brugklas en de tweede klas 
•  Je volgt een ingedikt programma van de 

derde klas tot het eindexamen
•  Je kunt na vijf jaar alle vakken afsluiten 

met een vwo-examen (vijfjarig vwo/
gymnasium)

•  Je kunt na vijf jaar alle vakken afsluiten 
met een vwo-examen (vijfjarig vwo/gym-
nasium) én daarnaast nog extra dingen 
doen (versneld en verrijkt)

•  Je kunt na zes jaar alle vakken afsluiten 
met een examen (zesjarig vwo/gymnasi-
um) én daarnaast nog extra dingen doen

•  Je kunt altijd overstappen naar het nor-
male vwo of gymnasium 

Soms volg je dus lessen, soms werk je zelf-
standig en soms werk je samen met andere 
leerlingen aan projecten en onderzoeken. 
Je krijgt een vaste begeleider waarmee je 
geregeld je doelstellingen bepaalt en je 
voortgang bespreekt. Daarnaast heb je 
ook vakdocenten die je begeleiden voor 
hun vak. Als je komend schooljaar naar de 
brugklas komt, kun je vanaf de tweede klas 
al starten met deze leerroute. 

WWW.VALUASCOLLEGE.NL


