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Regeling voor uitbesteding naar het Volwassenenonderwijs
Tot voor kort was het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (vavo) alleen
toegankelijk voor leerlingen van 18 jaar of ouder. Sinds januari 2006 zijn de wettelijke
mogelijkheden1 verruimd, waardoor leerlingen – onder strikte voorwaarden –door het
voortgezet onderwijs (v.o.) kunnen worden uitbesteed aan het vavo om daar alsnog
het VMBO-,Havo- of VWO diploma te halen. Dit is gedaan om voortijdig schooluitval
te reduceren. Vanaf 1 augustus 2007 is deze mogelijkheid nog enigszins verruimd:
onder bepaalde voorwaarden kunnen nu ook 16- of 17 jarigen met een diploma
(Gemengd-) Theoretische Leerweg een Havo-diploma halen via uitbesteding aan het
voltijd vavo.
De voorwaarden waaronder een v.o. leerling jaar uitbesteed kan worden aan het
vavo zijn:
• de leerling is minimaal 16 jaar, maar nog geen18 jaar
• de leerling heeft nog geen Havo-diploma behaald in het v.o.
• de leerling dreigt naar de mening van de schoolleiding spaak te lopen in het v.o.,
en dreigt daardoor zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt te betreden
• de leerling beschikt naar de mening van de schoolleiding over de capaciteiten om
een diploma Theoretische Leerweg c.q. Havo c.q. VWO te halen
• de leerling is naar de mening van de schoolleiding voldoende zelfstandig en
gedisciplineerd om zich te redden in de volwassen omgeving van het vavo.
Het gaat dus nadrukkelijk niet om leerlingen voor wie de weg van het reguliere
onderwijs open staat. Voor leerlingen jonger dan 18 jaar die in twee
achtereenvolgende leerjaren niet bevorderd zijn, is een overstap naar de
Theoretische Leerweg, de Havo of het Vwo aan het vavo geen optie. Voor deze
leerlingen staat de weg naar een beroepsgerichte opleiding op MBO-niveau aan het
ROC wel open. Ook leerlingen jonger dan 18 jaar die een diploma Theoretische
Leerweg hebben kunnen slechts onder bovenstaande voorwaarden naar het vavo.
Immers, voor hen staat de weg naar het behalen van een Havo-diploma in het
reguliere onderwijs open, mits zij aan de daarvoor door de school gestelde
voorwaarden voldoen.
Voorbeelden van de doelgroep voor uitbesteding, zogenaamde risicoleerlingen of
tweedeweg leerlingen, zijn leerlingen die in het derde of vierde leerjaar van vmbo
zitten en een vergroot risico lopen om het onderwijs te verlaten zonder ten minste
een diploma op niveau twee van het mbo2 te halen. Of leerlingen voor wie het naar
het oordeel van de schoolleiding goed is om tussentijds over te stappen naar het
vavo. Die leerlingen kunnen, bijvoorbeeld na een langdurige ziekte, via die ‘tweede
weg’ in een andere, meer volwassen, omgeving een diploma halen. Het aanbieden
van maatwerktrajecten bij het ROC Midden Nederland vergroot de kans op een
diploma of tenminste een startkwalificatie aanzienlijk. Daarbij dient wel aangetekend
te worden dat van vavoleerlingen veel zelfstandigheid en discipline gevraagd wordt.
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Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 25a, Besluit samenwerking vo-bve, Stb. 2005/642)
Het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) kent vier niveaus: niveau 1 is het laagste, niveau 4 is het hoogste
(geeft toegang tot het HBO)
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De CVO Groep heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ROC Midden
Nederland, waardoor een leerling kan worden uitbesteed, indien de rector/directeur
van de v.o. school van mening is dat het een ‘risico-leerling’ betreft, m.a.w. dat het
risico groot is dat de leerling het onderwijs zonder startkwalificatie zal verlaten. De
afgelopen twee jaar zijn ook enkele gezakte havo- en VWO leerlingen uitbesteed,
omdat zij in de ‘bezemgroep’ van de oude Tweede Fase zaten.
Bij de overstap van v.o. naar vavo is het ROC verantwoordelijk voor de uitvoering
van het onderwijs en het afnemen van de examens. De v.o.school blijft
eindverantwoordelijk voor de leerling, voor het bereiken van de met het ROC
afgesproken doelen en voor de ontvangst van de rijksbekostiging. Het ROC ontvangt
daarvoor een vergoeding van de v.o. school. Dit betekent dat de v.o. school 95% van
de rijksbekostiging voor de betreffende leerling overdraagt aan ROC Midden
Nederland.
Samenvattend geldt dat, conform de wet- en regelgeving hieromtrent, deze overstap
voor leerlingen van v.o. naar vavo slechts bij hoge uitzondering, en alleen met
toestemming van de rector/directeur, mogelijk is. De noodzaak tot deze overstap
moet duidelijk gemotiveerd worden.

