Informatie voor decanen.
Betreft: Uitbesteden VO leerling naar VAVO Lyceum schooljaar 2021-2022
Waarom een leerling uitbesteden?
Leerlingen die gezakt zijn, krijgen op het VAVO Lyceum een nieuwe kans om alsnog het diploma te
halen. De leerling kan bij ons deelcertificaten halen die nodig zijn voor het diploma of kiezen voor
een voltijd opleiding. Wij bieden vmbo-tl, voorexamenklas havo-schakel havo en vwo aan.
Ook leerlingen die hun profiel willen verbeteren of willen doorstromen naar een andere opleiding
zijn bij ons welkom. Daarnaast zijn er leerlingen die de eigen vo school ontgroeid zijn en meer passen
bij een volwassen benadering. 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 reikt het
diploma uit.
Voor welke leerling is het VAVO Lyceum een mooie kans?
•
•
•

•

De leerling die het onderwijs om uiteenlopende redenen dreigt te verlaten zonder diploma,
kan voor een voltijdopleiding uitbesteed worden.
De leerling die op het reguliere voortgezet onderwijs is gezakt voor het eindexamen, kan bij
het VAVO Lyceum de vakken waarvoor hij zakte overdoen (deeltijd/certificaten).
De leerling die een vo-opleiding 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
toelatingseisen.
De 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/
herprofilering of verbeteren).

Hoe kan ik mijn leerling aanmelden?
U kunt deze leerlingen vanaf 16 jaar bij ons uitbesteden. Leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar, mogen
ook worden uitbesteed, maar leerlingen die 18 jaar of ouder zijn op 1 oktober 2021 kunnen ook
zichzelf aanmelden op de website. Aanmelden voor een opleiding kan via de website VAVO Lyceum
en dit kan ook gedurende de zomervakantie. U kunt als decaan een leerling via
https://aanmelden.rocmn.nl/aanmelden_vavodecaan aanmelden voor vmbo-tl, voorexamenklas
havo-schakel, havo en vwo. En via https://aanmelden.rocmn.nl/aanmelden_schakeldecaan
voor de schakelopleidingen anderstaligen (MBO-schakel en schakel-HO).
Heeft mijn leerling plaatsingsgarantie?
Leerlingen die uiterlijk op 16 juli 2021 aangemeld zijn bieden wij, een plaatsingsgarantie.
Vanzelfsprekend zal de leerling wel aan de toelatingseisen moeten voldoen.
Let op! Voor leerlingen van de schakelopleidingen: HAVO- MBO- HO- schakel geldt dat er beperkt
aantal leerlingen geplaatst kunnen worden.
Mag ik mijn VO-leerling voor een ander niveau uitbesteden?
Ja, dat mag, maar alleen als de VO-school dit niveau ook aanbiedt.

Hoe zit het met de tegemoetkoming in de kosten?
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
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. U kunt hierover meer
informatie vinden bij DUO (Zie ook bekostiging hieronder).
Wat zijn de richtlijnen rondom het combinatiecijfer?
Omdat het VAVO Lyceum geen ckv mag aanbieden, mag het cijfer niet op een VAVO-cijferlijst staan.
Dat betekent dat het combinatiecijfer moet worden opengebroken en herberekend.
Op het VAVO Lyceum bestaat het combinatiecijfer uit minimaal MAL en PWS waarbij PWS minimaal
een 6,0 is.
Wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot het overnemen van het combinatiecijfer, of
onderdelen daarvan?
•
•
•
•

Het combinatiecijfer moet worden opengebroken in verband met CKV;
Het combinatiecijfer wordt integraal overgenomen (niet opengebroken); is alleen mogelijk
wanneer CKV niet in het combinatiecijfer zit. De leerling doet geen van deze vakken over.
De leerling doet een vak over. Het combinatiecijfer wordt dan opengebroken. Er mag dan
een vak verwijderd worden.
De leerling doet geen vak over, maar toch wordt het cijfer opengebroken en een vak
verwijderd.

Wat zijn de exameneisen op het VAVO Lyceum?
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.
Wat is het toelatingsadvies voor gezakte leerlingen die alsnog hun diploma willen halen?
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.
•
•
•

Wat neemt de leerling mee naar het intakegesprek?
•
•
•
•

de originele definitieve cijferlijst van het examen 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.

Ik heb mijn leerling aangemeld en nu?
Na aanmelding ontvangt de leerling een e-mail met daarin:
• Een uitnodiging voor een intakegesprek; of

•
•

Een afwijzing omdat hij niet aan de toelatingseisen voldoet; of
Er ontbreekt een cijferlijst waardoor zijn aanmelding niet in behandeling genomen kan
worden. Na aanlevering van de cijferlijst wordt de aanmelding in behandeling genomen.

Wanneer kan mijn leerling vrijstelling krijgen?
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.
Voor hoelang is de aanmelding/uitbesteding geldig?
De aanmelding/uitbesteding is voor de duur van één schooljaar. Is de leerling alsnog gezakt bij het
VAVO Lyceum of gaat de leerling van havo schakel het jaar erop naar havo eenjarig, dan dient deze
leerling door u opnieuw aangemeld te worden wanneer de leerling nog geen 18 jaar is of wanneer de
school besluit de leerling nogmaals uit te besteden.
Kan ik mijn leerling ook aanmelden/uitbesteden als deze nog geen examen heeft gedaan?
Ja, dat kan! Onder de volgende voorwaarden:
•

•

•

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

Wie moet de boeken bestellen?
Uitbestede leerlingen vallen onder de regeling gratis schoolboeken en krijgen de verplichte
leermiddelen gratis. Daarbij is er een uitzondering voor woordenboeken, atlassen, romans en
rekenmachine. De leerling moet de gratis schoolboeken zelf bij de boekenleverancier Van Dijk
bestellen. De aanvullende (verplichte) lesmaterialen kunnen ze dan tegelijk mee bestellen.
Wanneer beginnen de lessen?
In de week van 30 augustus 2021 a.s. zijn de introductiedagen, dit is een verplichte
onderwijsactiviteit. De week daarop starten de lessen.
Hoe is de bekostiging?
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
jonger dan 18 jaar,
18 jaar en ouder,

tegemoetkoming in de studiekosten
kinderbijslag en eventueel
tegemoetkoming ouders
gratis basisboekenpakket
tegemoetkoming scholieren 18+
gratis basisboekenpakket

kosten voor de leerling/ouders
Aanvullende leermiddelen
Aanvullende leermiddelen

Wat zijn de consequenties voor monitoring?
De resultaten van uitbestede leerlingen tellen niet mee voor de kwaliteitskaart van de VO school.
Aan VAVO uitbestede leerlingen tellen wel mee voor het berekenen van de VSV-cijfers van de VOschool die de leerlingen uitbesteed.
Wie zijn de contactpersonen?
Voor administratieve vragen over uitbesteding voor zowel onze locatie Utrecht als Amersfoort kunt u
contact opnemen met onze VO contactpersoon Sylvia Nout telefoon 030- 7542000
Locatie Utrecht 030-754 20 00
Intake vmbo / havo schakel /
havo en vwo
Intake vmbo / havo en vwo
Intake mbo- en ho schakel
anderstaligen

Bertje Eijmael
Sophie Haaksman
Marinka Pet

030-754 8294
b.eijmael@rocmn.nl
06-42240348
s.haaksman@rocmn.nl
06- 26340685
m.pet@rocmn.nl

Locatie Amersfoort 030-7542000
Intake vmbo/vwo
Intake havo-schakel / havo

Hennie Stienissen
Jan Alleman

06-34471034
h.stienissen@rocmn.nl
06-34363467
j.alleman@rocmn.nl

Procedure uitbesteding VO leerling naar VAVO Lyceum

Heeft de leerling
eindexamen gedaan?

ja

Is de leerling geslaagd?
ja

nee

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.

nee

De verwijzer/contactpersoon vult het
aanmeldformulier op

https://vavolyceum.rocmn.nl/infor
matie-voor-decanen in.

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.

Directe terugrapportage
naar het voortgezet
onderwijs

Na inschrijving bij het VAVO Lyceum, wordt na 1 oktober de uitbestedingsovereenkomst
door het VAVO Lyceum in tweevoud opgemaakt, getekend en verstuurd naar de VO
school. De VO school stuurt een getekend exemplaar retour.

