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Beste ouders van onze Vakcollege leerlingen, 
 
Uw zoon of dochter zit in Vakcollege klas 2 en maakt 
na de zomer de overstap naar de bovenbouw. 
Hiervoor moet hij of zij een profielkeuze maken.  
Normaliter zou er een informatieavond plaatsvinden, 
maar dit jaar kan dit helaas geen doorgang vinden 
i.v.m. Corona. 
 
In deze brief kunt u alle aspecten vinden die 
betrekking hebben op de determinatie en profiel 
keuze. 
 

Basis of Kader: hoe gaat de 
determinatie? 
Het Vakcollege heeft een tweejarige onderbouw, 
waarin wordt toegewerkt naar plaatsing in de 
bovenbouw van het Westland Vakcollege aan de 
Hoge Woerd met als leidend uitgangspunt: “Iedere 
leerling in de juiste leerweg”.  
 
De uiteindelijke beslissing over de juiste leerweg 
wordt genomen op basis van alle beschikbare 
gegevens. Hierbij wordt gekeken naar vaardigheden, 
inzet, cijfers en motivatie van de leerling. Om dit 
inzichtelijk te maken, nemen we verschillende testen 
(o.a. SAQI, CITO VAS, enz.) af en leggen de resultaten 
hiervan vast in Magister. Tevens werken we met het 
Digitaal Portfolio. Hierin houdt de leerling in 
samenspraak met zijn/haar mentor bij welke 
vorderingen worden gemaakt op het gebied van 
vaardigheden. Daarnaast wordt ook kennis getoetst.  
 
Gedurende het determinatietraject is er contact 
tussen school en thuis. De mentor zal met leerling en 
ouder(s)/verzorger(s) de voortgang bespreken, zodat 
voor zowel leerling als ouder(s), verzorger(s) in de 

loop van de onderbouw duidelijk wordt hoe het 
vervolg in de bovenbouw er uit gaat zien.  
 
De uiteindelijke besluitvorming over sector en 
leerweg vindt plaats tijdens de rapportbespreking van 
periode 2 in het tweede leerjaar.  
 
Besluitvorming  
Bij de bespreking in de docentenvergadering wordt 
gekeken naar cijfers, vaardigheden, inzet en motivatie 
van de leerling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
het Digitaal Portfolio, het Leerling Volg Systeem (LVS), 
het cijferrapport en de bovengenoemde testen.  
 
Voor het vervolg van de studie op kaderniveau is 
bepalend of de leerling een gemiddeld cijfer van 7,0 
of hoger op het rapport heeft.  
 
Heeft de leerling een 6,5 of hoger, maar lager dan een 
7,0 dan wordt dit in de docentenvergadering 
besproken. 
 
Ligt het gemiddelde cijfer onder 6,5 dan vervolgt de 
leerling de studie op basisniveau.  
 
Naast het gemiddelde wordt er ook gekeken naar de 
cijfers op de vakken die bij het gekozen profiel in de 
bovenbouw gevolgd gaan worden.  
-Zorg en Welzijn (zorg en welzijn, biologie, wiskunde 
of maatschappijkunde)  
-Economie (economie, wiskunde)  
-PIE/BWI (techniek, nask, wiskunde)  
Het cijfer voor Nederlands en Engels wordt 
opgenomen. Het kan zijn dat er voor een bepaald 
profiel een kaderadvies gegeven wordt en voor een 
ander profiel een basisadvies. 
 De vergadering geeft het advies op basis van de 
verwachte haalbaarheid van het diploma, want dat is 



 

 

het doel. Het resultaat van deze bespreking is 
bindend. De uitkomst van de bespreking is in principe 
bevordering naar leerjaar 3 van het Vakcollege in de 
passende sector en leerweg.  
Daarnaast kan een leerling een advies krijgen voor 
een ander onderwijsniveau of schoolsoort.  
Doubleren gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen 
en alleen dan als het recht doet aan de leerling. Te 
denken valt dan aan bijvoorbeeld langdurige ziekte, 
sociaal-emotionele omstandigheden, e.d. 

 
Profielkeuze: 
In de bijlage vinden jullie een PowerPoint over de vier 
profielen die aangeboden worden in de bovenbouw 
van het Vakcollege van ISW. Lees dit goed door. Over 
de profielen kun je ook nog filmpjes vinden via 
Lobbox - bekijkjetoekomstnu  

Niet alle profielen worden binnen ISW aangeboden.  

 

Tijdpad: 
Op de volgende data moet het profiel gekozen 
worden: 
Week van 1 maart voorlopige profielkeuze. 
Week van 2 april definitieve profielkeuze. 
Bij rapport 2 op 24/25 maart ontvangen jullie de 
prognose voor doorstroom naar 3BL (basis) of 3 KL 
(kader) 
 

Doorstroom naar het MBO: 
Het is niet zo dat als je nu voor bijvoorbeeld Zorg en 
Welzijn kiest, je dat ook op het MBO moet doen. Je 
bouwt natuurlijk wel een voorsprong op. Maar je kunt 
in alle richtingen instromen op het MBO.  
 

Naar een andere bovenbouw dan 
ISW? 
Als uw zoon/dochter naar een andere school wil, dan 

is dat iets dat ouders zelf moeten regelen. Of dit kan 

is afhankelijk van ruimte op de andere school. Mocht 

u dit willen, geef dit dan duidelijk aan bij de mentor.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen 
hebben, kunt u contact opnemen met de mentor:  
 
Klas 2A: Joey Bax BAX@isw.info 
Klas 2B: Jeanina Kruithof KTF@isw.info  
Klas 2C: Jeroen Luijendijk LDK@isw.info  
Begeleider 2VC: Frank Brons BNS@isw.info  
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