BELEIDSNOTITIE HET SCHOTER UITBESTEDEN AAN HET VAVO
(VAVO= Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs)
Sinds 1 augustus 2010 is het mogelijk om zowel gediplomeerde als ongediplomeerde leerlingen uit
het voortgezet onderwijs (vo) uit te besteden aan het voortgezet algemeen volwassen onderwijs (het
vavo). Voor Het Schoter gelden hierbij onderstaande regels.
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Wij besteden alleen leerlingen uit aan het vavo die:

a. onafgebroken ingeschreven staan als leerling op Het Schoter1;
b. een mavo-diploma hebben gehaald aan de Daaf Gelukschool / de
Prof.dr.Gunningschool of de Hartenlust Mavo of de Paulus Mavo2 en die uitbesteed
willen worden naar de havo op het vavo. Voorwaarde hiervoor is wel dat deze
leerlingen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de havo3 van Het Schoter én
voldoen aan de verdere regelgeving zoals hieronder opgenomen.

2. Een aanvraag voor uitbesteding aan het vavo moet door ouders schriftelijk worden ingediend bij
de schoolleiding van Het Schoter. Dit kan vanaf het moment dat de uitslag van het eindexamen
bekend is tot aanvang van de zomervakantie. De inschrijving voor het vavo door leerlingen die
nog niet op Het Schoter zitten (zie punt b hierboven) wordt pas in behandeling genomen als alle
benodigde documenten4 compleet zijn. Uiterlijk in de laatste week van de zomervakantie wordt
een beslissing genomen over mogelijke uitbesteding.
VOOR WIE IS DE ROUTE BESTEMD EN WAT IS HET DOEL?

•

•

•

•

1

Een leerling van Het Schoter (mavo, havo of vwo) die het onderwijs om
uiteenlopende redenen dreigt te verlaten zonder diploma, kan uitbesteed worden aan het
vavo, de zogenaamde ‘tweede weg’, en wordt daardoor in staat gesteld om
alsnog een diploma te halen.

Een leerling van Het Schoter (mavo, havo, vwo) die is gezakt voor het eindexamen
kan aan het vavo examen doen voor de vakken waar hij voor zakte. Het vavo laat
regelmatig ook nog andere vakken overdoen, in verband met de nodige
compensatiepunten en het gemiddelde CE-cijfer.
Een leerling van Het Schoter die zijn mavo- of havo-opleiding succesvol heeft
afgerond, mag door Het Schoter worden uitbesteed aan het vavo om daar een voopleiding van een hogere schoolsoort (havo, vwo) te volgen. Voorwaarde hiervoor is
wel dat deze leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de havo / het vwo
van Het Schoter (zie hiervoor de notitie toelatingsbeleid op onze site) én voldoet aan
onderstaande voorwaarden.
Uitbesteding van een deel van het programma aan het vavo is ook mogelijk. De voschool geeft dan wel een diploma af.

Voor leerlingen die aan een MBO-opleiding begonnen zijn na het behalen van hun mavo-diploma, stellen wij in principe
geen uitbestedingsovereenkomst (meer) op.
2
Binnen de onderwijsgroep Dunamare zijn afspraken gemaakt welke havo-vwo scholen voor Dunamare mavo- scholen of
vmbo-scholen als zogenaamde poortschool optreden.
3
Het toelatingsbeleid voor 4 havo is binnen de regio Zuid Kennemerland vastgesteld door het Regionaal
Besturen Overleg (het RBO). Op de sites van de verschillende scholen kunt u dit toelatingsbeleid vinden.
4 De leerling moet eerst officieel ingeschreven staan op de poortschool: ouders moeten hun zoon/dochter dus inschrijven
op de betreffende havo/vwo school (aanleveren inschrijfformulier, kopie paspoort, et c

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

•
•
•
•
•

De leerling is 16 of 17 jaar5.
De leerling is 18 jaar (zie noot 4) of ouder is en heeft hij/zij ononderbroken
op Het Schoter ingeschreven gestaan.
De leerling moet volgens de schoolleiding van Het Schoter meer kans hebben een
diploma te behalen als hij voortaan het vavo-traject volgt.
De uitbesteding van de leerling blijft beperkt tot het aantal leerjaren dat de leerling
nog maximaal in het regulier onderwijs te gaan zou hebben, vermeerderd met één
leerjaar (in geval van vertraging).

Let op: 18-jarigen hoeven niet via een school voor voortgezet onderwijs te worden uitbesteed. Zij
kunnen bij het vavo onderwijs volgen via de zogenaamde WEB-gelden. Zij betalen dan wel zelf een
eigen bijdrage en boekengeld.
WELKE LEERLINGEN KUNNEN NIET UITBESTEED WORDEN6?

•
•
•

Profielverbreders: leerlingen die een mavo-, havo- of vwo-diploma hebben gehaald
en vervolgens extra vakken volgen in dezelfde schoolsoort waar reeds met goed
gevolg examen in is afgelegd.
Profielverbeteraars: leerlingen die een mavo-, havo- of vwo-diploma hebben gehaald
en vervolgens één of meer vakken waarin ze al met een goed gevolg een examen
hebben afgelegd, opnieuw volgen om er een hoger cijfer voor te behalen.
18-jarigen en ouder van wie de inschrijving in het voortgezet onderwijs voor kortere
of langere periode is onderbroken.

EEN OF TWEE JAAR UITBESTEDEN

•
•
•
•
•

Een leerling wordt voor één jaar uitbesteed indien een leerling al een keer examen
heeft gedaan op Het Schoter en daarvoor gezakt is.
Een leerling kan voor twee jaar worden uitbesteed aan het vavo als de leerling nog
geen vo-diploma gehaald heeft of als de leerling op het vavo een opleiding op een
hoger niveau gaat volgen.
De leerling wordt in eerste instantie voor één jaar uitbesteed. Aan het einde van het
eerste jaar wordt bekeken of de studieresultaten
zodanig zijn dat een tweede (eenjarige) uitbesteding gerechtvaardigd is.
Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een leerling voor meer dan 2 jaar worden
uitbesteed, maar alleen voor één schoolsoort.

WIE REIKT HET DIPLOMA UIT?
Het Schoter blijft verantwoordelijk voor de leerlingen die worden uitbesteed maar het vavo reikt het
diploma uit. Het vavo maakt deel uit van een BVE. (BVE = beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie).
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Peildatum leeftijd is 1 september van enig jaar.
Zie hiervoor ook de regelgeving vanuit het ministerie in de brochure “nog meer ruimte vo–bve”.

