
 

Talentenregeling Vechtstede College  

Vechtstede wil graag ruimte geven aan talent! Dit past bij de uitgesproken ambities 
excellentie en maatwerk en sluit aan bij de slogan ‘Vechtstede maak(t) je wereld groter’. 

Leerlingen die buiten de schoolmuren aan hun talent op topniveau willen werken kunnen dit 
doen via de talentenregeling. Dit kan dus zowel op het gebied van sport als op het gebied van 
kunst en cultuur. 

Goede schoolprestaties zijn een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de 
talentenregeling. De schoolprestaties moeten ruim voldoende zijn, er wordt van de leerling 
een goede inzet op school verwacht ( zowel in de les als bij het huiswerk) en eigen initiatief 
om gemiste stof in te halen. Indien aan deze basisvoorwaarden niet wordt voldaan kan er geen 
aanspraak op de regeling worden gemaakt. 

De talentenregeling biedt de leerling de mogelijkheid om huiswerk en/of toetsen in overleg te 
verplaatsen, in uitzonderlijke gevallen verlof te krijgen (bij speciale kampioenschappen, 
optredens of trainingsstages) en om tijdens lestijd (op niet structurele basis!) trainingen of 
oefensessies te volgen voor de talentontwikkeling. De leerling kan geen vrijstelling krijgen 
voor bepaalde vakken of onderdelen die horen bij een vak. 

Ouders en leerling kunnen via de teamleider een schriftelijk verzoek indienen om in 
aanmerking te komen voor de talentenregeling. Het verzoek dient duidelijk te worden 
onderbouwd en moet mede ondersteund worden door de begeleider(s) van het talent ( 
coach/trainer, muziek-theaterdocent etc.). 

 De teamleider legt dit verzoek voor aan de talentcoördinator. Deze toetst of de leerling in 
aanmerking komt en neemt een besluit. De talentcoördinator legt dit besluit eerst ter 
goedkeuring voor aan de teamleider. 

 Het besluit wordt overlegd en goed doorgesproken met de leerling en zijn ouder/verzorgers. 
Daarna worden de gemaakte afspraken vastgelegd. De talentencoördinator informeert alle 
lesgevende docenten over de gemaakte afspraken. De talentencoördinator spreekt de leerling 
aan het begin van iedere periode. 

Het genomen besluit geldt maximaal voor het lopende schooljaar. Hierna volgt er een 
evaluatiegesprek en wordt er een nieuw besluit genomen. Op ieder moment dat de leerling 
niet voldoet aan de eerder genoemde basisvoorwaarden kan de regeling worden stopgezet.  
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