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Introductie

• Vanuit de politiek: Opdracht om meer werk te maken van 

het stimuleren van talentvolle leerlingen.

• Mogelijkheid geboden door het ministerie van onderwijs 

om een aanvraag te doen voor versneld vwo. Wanneer 

deze gehonoreerd wordt, mag je als school versnellen met 

verplichte leerstof uit de bovenbouw.

• Mogelijkheid bieden tot het leveren van maatwerk.

• De leerling voert de regie over de versnelling.
jvanerven@mill-hillcollege.nl
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Wat is versneld vwo?

• Het versneld vwo onderscheidt zich van reguliere traject in 

het vwo, omdat in klas 1 al gestart wordt met leerstof uit 

de latere leerjaren (dus door versnelling van het 

onderbouw- en bovenbouwprogramma). 
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Wat is versneld vwo?

• De ruimte die in dat geval in de bovenbouw ontstaat voor 

versnelling kan bijvoorbeeld gebruikt worden om na 5 

leerjaren het vwo-diploma te halen.

• De ruimte die in dat geval in de bovenbouw ontstaat voor 

verrijking kan bijvoorbeeld gebruikt worden door deel te 

nemen aan extra vakken, stages, masterclasses en het 

volgen van vakken op de universiteit. 
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DOEL

• Extra uitdaging voor talentvolle vwo’ers en onderpresteerders op het 

Mill Hillcollege.

• “Een leerling die vanaf de brugklas versnelt doet de eerste 4 jaar in 3 jaar.” 

(aanpassen? ….Doet in dat vak in V5 eindexamen)



Procedure

• 22 november Informatieavond VV

• 18 januari Starten met de advisering

• 4 februari Deadline advisering (intern)

• 8 februari Overleggen en beslissen afdelingsleiding

• 10 februari Uitnodiging naar leerling en ouders door de mentor

• 17 februari Deadline aanmelding

• 18 februari Nadere informatie opvragen bij docenten

• 24 februari Bijeenkomst Sprintleerlingen & uitleg sprintkaart

• 7 maart Start VV 

• 19 april Tussenevaluatie

• 18 juli Eindevaluatie



Wanneer is een leerling geschikt om te 

versnellen?



Elke week

• De leerling heeft een overzicht van de leerdoelen bij alle vakken en 

geeft aan welke lessen (maximaal 3, in overleg met de docent) 

geschrapt kunnen worden. Lessen met een sociaal uitgangspunt 

kunnen niet geschrapt worden.

• Met de gewonnen lestijd kan een vak uit een hoger leerjaar gevolgd 

worden.

• Via de Sprintkaart wordt aangegeven hoe het rooster er elke week 

uitziet.



De mentor:

• inventariseert welke leerling in aanmerking komt voor het versneld vwo en

overlegt met de coördinatoren.

• begeleidt de leerling met de aanmeldingsprocedure voor het versneld vwo . 

• Begeleidt de leerling met het invullen van de sprintkaart.

• volgt het proces bij de leerling en houdt in de gaten hoe de leerling de 

versnelling ervaart.

• en de coördinator versneld vwo houden elkaar op de hoogte bij problemen 

en ontwikkelingen.



Leerjaar 1

De leerling werkt na de carnavalsvakantie aan vakken uit leerjaar 1 

en leerjaar 2

• In leerjaar 1 went de leerling aan het (individueel) gebruik van de 
sprintkaart en ervaart hoe het is om te versnellen. 



Leerjaar 2

De leerling werkt aan vakken uit leerjaar 2 en leerjaar 3

• In leerjaar 2 denkt de leerling na over het toekomstig profiel 
en kan evt. starten met enkele vakken uit de bovenbouw. 



Leerjaar 3

De leerling werkt aan vakken uit leerjaar 3 en de gekozen 

profielvakken

• Aan het eind van leerjaar 3 is de leerling in principe in 

staat om alle vakken uit de bovenbouw, voornamelijk uit 
leerjaar 5 te volgen. 



Leerjaar 4

De leerling werkt aan vakken uit leerjaar 5 in de gekozen 

profielvakken

• Aan het eind van leerjaar 4 is de leerling in staat om alle 

gekozen vakken uit de bovenbouw, voornamelijk uit 
leerjaar 5 (en 6) te volgen. 



Leerjaar 5

• De leerling volgt het PTA met V6, evt. versneld PTA.

• In mei doet de leerling Eindexamen.



Leerjaar 6 (bij overstap naar regulier)

• De leerling gebruikt de vrijgekomen lestijd door deel te 

nemen aan extra vakken, stages, masterclasses en het 

volgen van vakken op de universiteit. 

• De vrijgekomen lestijd kan ook gebruikt worden om extra 

tijd aan een moeilijk vak  te besteden.

• De invulling van de vrijgekomen tijd wordt met de mentor 

besproken en vastgelegd.



Uitgangspunten

• Een leerling die doubleert, stopt automatisch met het 

versneld vwo.

• Een (eventueel gedeeltelijke) overstap naar het regulier

onderwijs is altijd mogelijk.

• De gewonnen onderwijstijd dient gebruikt te worden voor

onderwijs.

• Het Versneld onderwijs is “vraaggestuurd” en “maatwerk”.



Gelegenheid voor vragen en opmerkingen

of mail:

wkok@millhillcollege.nl

fpeek@millhillcollege.nl

Afsluiting
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