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1. Wat is uitbesteden? 
Bij uitbesteding kan een leerling op een andere school de gelegenheid krijgen alsnog een diploma, 
een hoger diploma of een doorstroomkwalificatie te halen of het profiel te verbeteren. De leerling 
blijft tijdens de uitbesteding ingeschreven bij de eigen school, maar volgt de lessen en legt het 
examen af op het VAVO Lyceum Het VAVO Lyceum rijkt het diploma uit. 
Uitbesteding geldt alleen voor scholen die gesubsidieerd worden door de overheid.  

Meer informatie treft u aan in de brochure “nog meer ruimte voor samenwerking”:  

Brochure nog meer ruimte voor samenwerking.pdf (Opdrachtregel)
 

http://www.gsr.nl/Media/download/16454/vavo.pdf  

 

2. Voor welke leerling in het voortgezet onderwijs biedt het VAVO Lyceum een route en wat 
is het doel? 
• De vo-leerling (vmbo tl-, havo- of vwo) die het onderwijs om uiteenlopende redenen dreigt 

te verlaten zonder diploma, kan voor een voltijdopleiding uitbesteed worden , de 
zogenaamde ‘tweede weg’, en wordt daardoor in staat gesteld om alsnog een diploma te 
behalen.  

• De isk-leerling met voldoende capaciteiten maar onvoldoende kennis van de Nederlandse 
taal voor doorstroom naar MBO niveau 3/4 of HO, kan voor een voltijdopleiding uitbesteed 
worden voor het behalen van een doorstroomkwalificatie (schakel HO of  schakel MBO). 

• De vo-leerling (vmbo-tl, havo, vwo) die op het reguliere voortgezet onderwijs is gezakt voor 
het eindexamen, kan bij het VAVO Lyceum de vakken waarvoor hij zakte overdoen. 
(deeltijd). 

• De vo-leerling die een vo-opleiding (vmbo-k, vmbo tl, havo) succesvol heeft afgerond, kan in 
bijzondere omstandigheden door een vo-school worden uitbesteed aan het VAVO Lyceum 
om daar een voltijdopleiding van een hogere schoolsoort (vmbo-tl, havo, vwo) te volgen.  
Hiervoor gelden wel strenge toelatingseisen.  

• De vo-leerling die een vo-opleiding succesvol heeft afgerond kan uitbesteed worden om 
extra vakken te volgen of vakken over te doen op hetzelfde niveau (profiel verbreden of 
verbeteren)(deeltijd). 

 
 
3. Verantwoordelijkheden en rechten van scholen en leerlingen 
Tijdens de uitbesteding blijft de leerling ingeschreven bij de eigen school voor voortgezet onderwijs 
die verantwoordelijk blijft voor de leerling. De ontvangende school, het VAVO Lyceum, is 
verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. Bijvoorbeeld dat het vak waarvoor de leerling 
is uitbesteed, goed wordt gegeven. 
 
Bij uitbesteding aan het VAVO Lyceum (onderdeel van ROCMN) valt de leerling onder de Wet 
educatie en beroepsonderwijs (WEB). De instelling moet zich houden aan de voorschriften die onder 
deze wet vallen. Het inrichting van het onderwijs en examen valt onder de wet- en regelgeving voor 
het vo: Eindexamenbesluit VWO-HAVO-VMBO en Inrichtingsbesluit WVO. 

Leerlingen behouden bij uitbesteding hun rechten. Zoals hun recht op gratis schoolboeken. Ook 
blijven ouders kinderbijslag ontvangen als de leerling een voltijdopleiding volgt minimaal 213 

http://www.gsr.nl/Media/download/16454/vavo.pdf


 
 

klokuren per kwartaal). Als de leerling 18 jaar of ouder is, heeft de leerling recht op de 
Tegemoetkoming 18+, ook als de leerling een deeltijdopleiding volgt. 

 

4. Richtlijnen / adviezen bij uitbesteden 
In overleg met voortgezet onderwijs decanen en op basis van de regelgeving is een aantal richtlijnen 
tot stand gekomen met betrekking tot het uitbesteden van voorgezet onderwijs leerlingen. Deze 
richtlijnen zijn: 

- Leerlingen die nog geen examen gedaan hebben, worden niet uitbesteed voor een deelpakket in 
een éénjarige opleiding. In bijzondere situaties (bijvoorbeeld bij een chronisch zieke leerling) kan 
daarvan worden afgeweken; 

- De instroomeisen, zoals vermeldt op de opleidingskaarten, zijn geschreven voor volwassen vavo-
leerlingen. Voor uitbestede leerlingen dient tevens sprake te zijn van een bijzondere reden 
waarom de leerling beter af is in het volwassenenonderwijs. Een voorbeeld hiervan is dat een 
leerling herhaaldelijk is blijven zitten ten gevolge van ziekte, waardoor het de jeugdschool 
ontgroeid is.  

o Blijven zitten in het jeugdonderwijs is geen bijzondere reden.  
o Zakken is ook geen bijzondere reden.  

- Ga ervan uit dat leerlingen die tweemaal zijn blijven zitten in 5 vwo hun diploma niet in één jaar 
kunnen halen. Besteed deze vwo-leerlingen uit voor onze eenjarige havo opleiding; 

- Besteed leerlingen die tweemaal zijn blijven zitten in 4 havo niet uit voor de havo schakel 
opleiding. Deze leerling kan zich (als hij 18 jaar of ouder is) eventueel wel voor een deelpakket in 
de eenjarige havo opleiding aanmelden. Dat is dan wel als vavo-leerling en niet als uitbestede 
vo-leerling. De leerling moet dan wel structuur van zichzelf hebben en voldoende gemotiveerd 
zijn. Wij adviseren in dat geval altijd school te combineren met een deeltijdbaan. In de meeste 
gevallen is een mbo-opleiding ook een goede optie; 

- Besteed een gezakte 18+ leerling niet vanzelfsprekend uit. Beloon leerlingen met een slechte 
werkhouding niet met uitbesteding. Zij kunnen zichzelf melden als vavo-leerling; 

- Gezakte leerlingen mogen voor maximaal één jaar uitbesteed worden; 
- Leerlingen mogen alleen uitbesteed worden voor een opleidingsniveau die de vo-school zelf ook 

aanbiedt.  
- Besteed leerlingen die in het VO niet naar het havo mogen (niet voldoende punten op het vmbo) 

of daar niet mogen blijven in principe niet uit voor havo-schakel; 
- Besteed een leerling met een havodiploma alleen maar in heel bijzondere gevallen uit voor het 

vwo. Neem dan eerst contact op met een intake coördinator.  In de meeste gevallen is alleen 
een tweejarig traject haalbaar en dan zijn ze beter af in het VO waar ze een voltijdopleiding 
krijgen; 

- In bijzondere gevallen kan soms van de richtlijnen afgeweken worden; 
 
Start het verwijzingstraject in mei/juni als dan al duidelijk is dat een leerling verwezen gaat worden 
via https://vavolyceum.rocmn.nl/informatie-voor-decanen . In bijlage 1 staat omschreven hoe u de 
leerlingen kunt aanmelden via https://vavolyceum.rocmn.nl/informatie-voor-decanen . Indien nu al 
duidelijk is dat u leerlingen van uw school wilt uitbesteden aan het VAVO Lyceum, dan dient u 

https://vavolyceum.rocmn.nl/informatie-voor-decanen
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contact op te nemen met onze coördinatoren om de situaties te bespreken. De contactgegevens 
treft u aan in bijlage 2 contactgegevens. 
 

5. Uitbestedings- en aanmeldingsprocedure VO – VAVO Lyceum voor gezakte leerlingen 
5.1 Het combinatiecijfer 
Op het VAVO Lyceum bestaat het combinatiecijfer uit minimaal MAL en PWS. Als een leerling een 
gymnasiumdiploma wil, moet KCV in het combinatiecijfer zitten.  

Er zijn drie mogelijkheden met betrekking tot het overnemen van het combinatiecijfer, of 
onderdelen daarvan: 

1. Het cijfer wordt integraal overgenomen (niet opengebroken). De leerling doet geen van deze 
vakken over. 
2. De leerling doet een vak over. Het combinatiecijfer wordt dan opengebroken. Er mag dan een vak 
verwijderd worden. 
3.De leerling doet geen vak over, maar toch wordt het cijfer opengebroken en een vak verwijderd. 

5.2 Exameneisen 
Leerlingen die een opleiding bij het VAVO Lyceum volgen moeten aan dezelfde eisen voldoen om te 
slagen voor het examen als in het voortgezet onderwijs. De kernvakkenregeling (Er is geen 
overgangsregeling meer van toepassing) en de eis dat het CE tenminste 5,5 gemiddeld moet zijn, 
gelden ook op het VAVO Lyceum. Voor de rekentoets moet minimaal een 5 behaald zijn voor een 
vrijstelling. Hiervoor heeft de leerling een cijferlijst van de rekentoets nodig op waardepapier. 

Bij het advies voor de vakkenkeuze let het VAVO Lyceum op de grootst mogelijke slagingskans. 
Daarom is het  toelatingsadvies voor gezakte leerlingen die alsnog het diploma willen halen: 

- doe de onvoldoende vakken over; 
- daarbij gelden de kernvakken al als ‘onvoldoende’ als er meer dan één vijf bij zit, én 
- zorg dat het CE-cijfer van de vakken die je niet overdoet gemiddeld een 5,5 is. Dus bij 

een laag CE-gemiddelde is het soms nodig een vak met een voldoende toch over te 
doen.  

De toelatingscommissie van het VAVO Lyceum beslist altijd over de toelating van nieuwe leerlingen. 
Wanneer een leerling hele lage cijfers voor zijn vwo diploma gehaald heeft, is het mogelijk dat hij 
alleen wordt toegelaten voor de havo. Hetzelfde geldt voor een leerling met lage cijfers op zijn havo 
diploma. Deze leerling kan een mbo advies krijgen.  

5.3 Aanmelden 
De decaan/verwijzer vult het aanmeldingsformulier voor uitbesteding in op 
https://vavolyceum.rocmn.nl/informatie-voor-decanen ; 

- Minderjarigen die niet zijn aangemeld voor uitbesteding krijgen geen intakegesprek en 
worden terugverwezen naar het voorgezet onderwijs; 

- Meerderjarigen die niet zijn aangemeld voor uitbesteding kunnen zichzelf als vavo-
leerling aanmelden indien ze aan de toelatingseisen van het VAVO Lyceum voldoen. 

o Voor leerlingen die uiterlijk op 4 juli 2018 zijn aangemeld, geldt een plaatsingsgarantie; 
o Het VAVO Lyceum verwacht de aangemelde gezakte leerlingen op de intake dag voor gezakte 

leerlingen op 9 juli 2017. De leerlingen kunnen zich melden tussen 9.30 en 15.30 uur voor een 
gesprek; 

https://vavolyceum.rocmn.nl/informatie-voor-decanen


 
 

o De leerlingen verschijnen op het intakegesprek met:  
- de originele definitieve cijferlijst van het examen en de rekentoets, of een gewaarmerkte kopie 

daarvan; 
- het ingevulde en geprinte aanmeldingsformulier van https://vavolyceum.rocmn.nl/informatie-

voor-decanen; 
- het identiteitsbewijs; 
- een wettelijk vertegenwoordiger bij minderjarigen. 
o Gezakte leerlingen die het voortgezet onderwijs verlaten moeten bij het VAVO Lyceum een 

definitieve cijferlijst op waardepapier overleggen om vrijstellingen te kunnen krijgen. Een 
voorlopige cijferlijst is niet voldoende. Leerlingen die nog geen eindexamen hebben gedaan, 
maar al wel vakken of onderdelen hebben afgesloten, krijgen een voorlopige cijferlijst mee. 

De leerling is pas ingeschreven als alle documenten zijn ingeleverd. Indien dit niet voor de vakantie 
gebeurd, vervalt de plaatsingsgarantie die bij de intake wordt gegeven. Hierna vult het VAVO 
Lyceum de uitbestedingsformulieren verder in en stuurt ze ter ondertekening naar de VO-scholen. 
 

6. Uitbestedings- en aanmeldingsprocedure VO – VAVO Lyceum voor leerlingen die nog geen 
examen hebben gedaan. 

Aangenomen wordt dat er sprake is van een bijzondere situatie: 

o De verwijzer/contactpersoon van de VO-school neemt zo spoedig mogelijk contact op met de 
contactpersoon van de gewenste locatie/opleiding (zie bijlage 2 contactgegevens) van het 
VAVO Lyceum voor (telefonisch) overleg.  

o Afhankelijk van de uitkomst van het overleg vult de verwijzer de aanmelding voor uitbesteding 
in. Voor een goede overdracht is een toelichting op de bijzondere situatie van de leerling 
belangrijk. 

o Het VAVO Lyceum nodigt de leerling met ouders/verzorgers uit voor een uitgebreid 
intakegesprek. Belangrijk is dat de leerling de laatste cijferlijst(en) meeneemt naar het 
intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt bepaald of het VAVO Lyceum een passend traject kan 
bieden. Als dat niet het geval is, wordt de leerling terugverwezen naar de VO-school. 
De intakegesprekken vinden plaats tussen 26 maart en 11 juli 2018.  

 

Voor leerlingen die uiterlijk op 4 juli 2018 zijn aangemeld, is plaatsing gegarandeerd indien ze aan de 
VAVO Lyceum instroomeisen voldoen en uiterlijk 11 juli 2018 een intakegesprek hebben gehad. Dit 
geldt niet voor de havo schakel opleiding en MBO & HO schakel opleidingen. Bij deze opleidingen 
geldt: vol = vol.  

In bijlage 3 treft u een overzicht van de procedure uitbesteding voortgezet onderwijs – VAVO 
Lyceum aan.  

  

https://vavolyceum.rocmn.nl/informatie-voor-decanen
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7. Na het intakegesprek 
7.1 Boeken bestellen 
Uitbestede leerlingen vallen onder de regeling gratis schoolboeken en krijgen de verplichte 
leermiddelen gratis. Daarbij is er een uitzondering voor woordenboeken, atlassen en romans. Deze 
kunnen verplicht zijn, maar dient de leerling zelf te kopen en te betalen.  

7.2 De introductiedag en eerste lesdag 
Iedere opleiding start met een introductiedag in de laatste week van augustus. Op deze dag krijgt de 
leerling zijn definitieve lesrooster. De lessen starten op maandag 3 september 2018. 

 

8. Overzicht kosten en tegemoetkomingen 
Het VO wordt als volgt bekostigd voor leerlingen die uitbesteed worden: 

1. De leerling heeft nog geen eindexamen gedaan voor de opleiding waarvoor hij uitbesteed wordt. 
Deze leerling wordt voor 100% bekostigd. Het VAVO Lyceum ontvangt 95% van de bekostiging die de 
uitbestedende school voor de leerling ontvangt. 

In het leerlingvolgsysteem (LVS) van het VAVO Lyceum staat deze leerling m.b.t. de bekostiging als 
een voltijd leerling, onafhankelijk van het aantal vakken/lesuren dat de leerling volgt. 

2. De leerling heeft al eindexamen gedaan voor de opleiding waarvoor hij uitbesteed wordt. De 
leerling is gezakt. Deze leerling wordt voor 50% bekostigd. Het VAVO Lyceum ontvangt 95% van de 
bekostiging die de uitbestedende school voor de leerling ontvangt. 

In het leerlingvolgsysteem van het VAVO Lyceum staat deze leerling met betrekking tot de 
bekostiging als een deeltijd leerling, onafhankelijk van het aantal vakken/lesuren dat de leerling 
volgt. 

3. De leerling heeft al eindexamen gedaan voor de opleiding waarvoor hij uitbesteed wordt. De 
leerling is geslaagd maar wil herprofileren Deze leerling wordt voor 20% bekostigd. Het VAVO 
Lyceum ontvangt 95% van de bekostiging die de uitbestedende school voor de leerling ontvangt. 

In het leerlingvolgsysteem van het VAVO Lyceum staat deze leerling met betrekking tot de 
bekostiging als een deeltijd leerling.  

Overzicht kosten en tegemoetkomingen voor (ouders van) uitbestede leerlingen 

leeftijd tegemoetkoming in de studiekosten kosten voor de leerling/ouders 
jonger dan 18 jaar,  
 

kinderbijslag en eventueel 
tegemoetkoming ouders  
gratis basisboekenpakket 

Aanvullende leermiddelen 

18 jaar en ouder,  
 

tegemoetkoming scholieren 18+ 
gratis basisboekenpakket 

Aanvullende leermiddelen 

 

 

  



 
 

Bijlage 1: Digitaal aanmelden uitbestede leerlingen schooljaar 2018-2019 
 

Vanaf heden kunt u uw leerlingen aanmelden via https://vavolyceum.rocmn.nl/informatie-voor-
decanen  (als er problemen zijn in de lay-out, gebruik Google Chrome in plaats van Internet Explorer) 

• Klik in het decanenmenu op het VAVO Lyceum;   
• Klik op Aanmelden decanen; 
• Stap 1: vul uw emailadres in, de bevestiging van de aanmelding wordt naar dit email-adres 

verstuurd; 
• Ga verder met stap 2 t/m 8. 

NB: Bij de laatste stap wordt gevraagd om de cijferlijst van de leerling te uploaden (of een reden 
waarom deze niet beschikbaar is) 

Als het formulier volledig is ingevuld, klik op verzenden. 

Hierna kunt u een volgende leerling aanmelden,  NAW-gegevens van de 
school/verwijzer/contactpersoon komen automatisch weer beschikbaar.  
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Bijlage 2: Contactpersonen voor de uitbesteding schooljaar 2018-2019 
 

Voor inhoudelijke vragen of overleg over specifieke leerlingen kunt u contact opnemen met een van 
de onderstaande coördinatoren. 

 

• Locatie Amersfoort    030 754 20 00  

vmbo / havo-schakel Hetty Buijvoets 030 754 74 09 
h.buyvoets@rocmn.nl 

 
havo / vwo Renée Schreuder 030 754 64 96 

r.schreuder@rocmn.nl 
 

havo / vwo Ellen Bakker 
 

030 754 84 41 
e.bakker-lipper@rocmn.nl 

 
havo / vwo Francisca Beerends 030 754 64 52 

f.beerends@rocmn.nl 
 

   

    

 

• Locatie Utrecht    030 754 20 00 

vmbo / havo en vwo Bertje Eijmael 030 754 82 94 
b.eijmael@rocmn.nl 

vmbo / havo en vwo Sophie Haaksman 030-7547269 
s.haaksman@rocmn.nl  

 

   

    
 

   

    

Voor administratieve vragen over uitbesteding voor zowel onze locatie Utrecht als Amersfoort kunt 
u contact opnemen met Jessika Barendse via 030 754 8643 of j.barendse@rocmn.nl .  
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Bijlage 3: procedure uitbesteding van voorgezet onderwijs leerlingen naar het VAVO Lyceum 

 

 
 

 

ja 

 
nee 

 

Directe terugrapportage 
naar  het voortgezet 
onderwijs 

nee 
ja 

Heeft de leerling 
eindexamen gedaan? Is de leerling geslaagd? 

Uitbesteding is in principe mogelijk als de 
leerling aan de toelatingseisen voldoet.   

Dus van: 
- vmbo-bb of –kb naar vmbo-tl 
- vmbo-tl naar havo 
- havo naar vwo.  
- herprofilering: hetzelfde niveau, maar 
andere vakken, deelpakket. 

De verwijzer/contactpersoon vult het 
aanmeldformulier op 
https://vavolyceum.rocmn.nl/infor
matie-voor-decanen in. 

De leerling komt naar de inschrijf dag voor gezakte leerlingen 
(9 juli 2018) en neemt mee: 

• de originele definitieve cijferlijst van het eindexamen en 
de rekentoets, of een gewaarmerkte kopie daarvan; 

• ingevuld en geprint aanmeldformulier van 
https://vavolyceum.rocmn.nl/informatie-voor-
decanen  ;  

• identiteitsbewijs; 
• ouder/wettelijk vertegenwoordiger bij minderjarigheid. 
Er wordt alleen een intakegesprek gevoerd als de leerling van 
tevoren door de vo-school is aangemeld (uiterlijk 4 juli). Vroeg 
aangemelde leerlingen nodigen we al eerder uit voor een 
gesprek.  

Aangenomen wordt dat er sprake is van een 
bijzondere situatie. 

Of: 

De verwijzer/contactpersoon neemt contact op met 
het VAVO Lyceum voor (telefonisch) overleg. 

En/of: 

De verwijzer/contactpersoon vult de online 
aanmelding voor uitbesteding in, in het bijzonder de 
specifieke situatie van de leerling. 

Het VAVO Lyceum nodigt de leerling met ouder/vertegenwoordiger uit voor 
een uitgebreid intakegesprek.  Er wordt bepaald of het VAVO Lyceum een 
passend traject kan aanbieden.  

Zo ja: de inschrijving wordt voorbereid.  
Zo nee: De leerling wordt terugverwezen naar het voorgezet onderwijs. 

Na inschrijving bij het VAVO Lyceum, wordt de uitbestedingsovereenkomst door het 
VAVO Lyceum in tweevoud opgemaakt, getekend en verstuurd naar de VO school. De VO 
school stuurt een getekend exemplaar retour. 

https://vavolyceum.rocmn.nl/informatie-voor-decanen
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