E-mail: vavoho.ssc@saxion.nl
Datum: april 2021.
Kenmerk: 002-0.

Aan geïnteresseerde leerlingen en hun ouders/verzorgers
voor het vavo-ho-traject.

Betreft: Vavo-Ho traject voor gezakte havo/vwo leerlingen
Saxion en de Vavo Lyceums van het ROC van Twente en ROC Aventus doen het komend
studiejaar gezamenlijk weer het aanbod om havo- en vwo-leerlingen, die “net gezakt” zijn [in
principe op 1 vak (of één vak+profielwerkstuk) en bij twee vakken onder bepaalde
voorwaarden*) een alternatieve leerweg aan te bieden. Men volgt daarvoor bij het Vavo
Lyceum in principe altijd twee vakken om de kans op slagen maximaal te benutten. Bij
Saxion volgt de cursist het eerstejaars programma, voorzover de combinatie met het vavo
onderwijs dat toelaat.
Het vavo-ho traject 2021-2022 in het kort:
De onderwijskundige motieven voor het vavo/ho-traject voor gezakte vo-leerlingen zijn de
volgende:
• door het volgen van een opleiding in het hbo kan –naast de vakken op het vavo- voor de
leerling een volledig dagprogramma ontstaan, de schoolroutine wordt niet onderbroken;
• het betreft een categorie leerlingen die ambities heeft om een hbo-opleiding te gaan
volgen; zij kunnen zelfs een voorsprong opbouwen voor de studie die zij vanaf
september 2022 officieel als student in het hbo gaan volgen;
• Voor deze leerlingen geldt dat zij het vo zijn ontgroeid en dat de motivatie ontbreekt om
nog een vol jaar alleen het havo/vwo-programma te volgen.
De inhoud van het traject:
• de cursisten worden – voor zover hun persoonlijke capaciteiten, hun rooster én de
tentamenweken op het vavo dat toestaan - in staat gesteld om mee te doen aan alle
onderwijsactiviteiten, practica, projecten en tentamens van één hbo-opleiding van hun
voorkeur, behaalde studieresultaten worden bij inschrijving aan de betrokken opleiding
per 1 september 2022 omgezet in vrijstellingspunten; deze punten tellen –mits ze
volledig in het vavo-ho cursusjaar worden behaald- mee voor de benodigde 60 ECTS voor
het propedeutisch examen**, tenzij er voor deze opleiding tussentijds een decentrale
selectie wordt ingesteld waardoor de cursist moet worden geselecteerd om de
studieresultaten verzilverd te krijgen;
• de dit jaar gezakte vo-leerlingen die kiezen voor het vavo-ho traject krijgen op alle
deelnemende instellingen de status van cursist, blijven tevens ingeschreven staan bij de
eigen vo-school, behouden daardoor hun recht op kinderbijslag (tot 18 jaar) of –indien
18 jaar of ouder- tegemoetkoming scholieren, krijgen de lessen en de boeken voor het
vavo-onderwijs vergoed maar hebben geen recht op studiefinanciering of OVjaarkaart;
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indien de cursist niet wordt uitbesteed door de oude vo-school dan betekent dit dat de
cursist particulier aan het vavo-ho traject mee doet –daarvoor wel minimaal 18 jaar
moet zijn- en dat daardoor geen recht bestaat op tegemoetkoming scholieren en
vergoeding voor de boeken; verder betaalt men lesgeld aan het vavo (tussen de €15,60
en €21,00 in totaal per lesuur per week voor het hele jaar); er is echter wel een positieve
aanbeveling vanuit de huidige vo-school nodig.
het cursusgeld bij Saxion is vastgesteld op € 2168,00 all-in, exclusief studiematerialen. Er
wordt op dit bedrag bij tussentijdse beëindiging van het onderwijs bij de hogeschool
geen restitutie verleend. (De hogeschool ontvangt nl. geen bekostiging voor deze cursist
en men blijft immers wel in het traject tot aan het centraal schriftelijk eindexamen). Er
hoeft daarnaast geen collegegeld te worden betaald. De deelnemer heeft voor dit
cursusjaar geen recht op halvering collegegeld; die regeling gaat pas gelden op het
moment dat men officieel als student instroomt (dus op z’n vroegst per studiejaar 2223).
Vo-lessen die de leerling volgt worden aangeboden op een vestiging van het Vavo
Lyceum Roc van Twente of Aventus;
in de meeste gevallen wordt het gehele havo 4/5-Vwo 5/6-programma doorgenomen en
afgesloten met examentrainingen én het examen;
de begeleiding van de leerlingen zal worden uitgevoerd door de mentoren van het vavo
en door de mentor van de betrokken hbo-opleiding; in december/januari wordt voor de
hbo-deelnemers van Saxion een ouderavond gepland, per vavo en op de hogescholen is
een vaste contactpersoon per instelling beschikbaar;
de behaalde vavo-studieresultaten worden teruggekoppeld naar de betrokken vo-decaan
en de hbo instelling waar de cursist staat ingeschreven;
bij de onderwijsactiviteiten op de vavo’s en bij de onderwijsactiviteiten op Saxion zijn de
schooleigen leerlingenstatuten van toepassing;
het examenreglement van het betrokken vavo is van toepassing op de deelnemende
leerling; statuten en reglementen worden voorafgaand aan het begin van het vavo-hotraject ter beschikking gesteld;
de deelnemer schrijft daarnaast een motivatiebrief waarin hij/zij uitlegt waarom voor
deze route wordt gekozen;
de intake-gesprekken (voor zover die nog niet met de deelnemer zijn gevoerd) op het
hbo vinden zo mogelijk plaats voorafgaand aan het nieuwe studiejaar; de intakegesprekken voor het vavo-programma vinden plaats op afspraak. Tijdens de intakegesprekken ontvangt de leerling ook informatie over roosters en boekenlijsten;
Als je na één jaar je vo-diploma niet hebt behaald, kun je niet opnieuw worden
ingeschreven in het traject.
Als Saxion ondanks een positieve beoordeling van de eigen vo-school het risico te groot
acht voor de betrokken leerling om dit traject te volgen, wordt de leerling niet
toegelaten tot het vavo-ho-traject. Dit besluit zal met redenen omkleed aan de leerling
en de vo-school worden meegedeeld.

Toelatingseisen school/studiejaar 2021-2022
• Je bent als havo-/vwo-leerling gezakt (op één vak of op één vak en een
profielwerkstuk. Bij twee vakken* alleen onder bepaalde voorwaarden). Iedere
aanmelding wordt individueel beoordeeld en daarbij wordt o.a. gekeken naar de
cijfers voor de kernvakken, het aantal en de aard van de onvoldoendes en naar het
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gemiddelde CE-cijfer. (Ook al hoef je maar 1 onvoldoende weg te werken om te
slagen, toch volg je in de meeste gevallen twee vakken om het risico van opnieuw
zakken te minimaliseren. Dit gaat in overleg met het vavo).
Je hebt niet een 4 én een 5 bij de kernvakken, bij de overige vakken geen cijfer lager
dan 4 en niet meer dan 3 onvoldoendes (inclusief het duimcijfer).
Je gemiddelde CE-cijfer is minstens 5,3 (inclusief het duimcijfer).
Je moet als leerling voldoen aan de nadere vooropleidingseisen zoals die wettelijk zijn
bepaald.
Je mag maar één keer hebben deelgenomen aan een centraal examen. (2020 geldt
hier ook als examenjaar).
Je mag niet al in het bezit zijn van een havodiploma.
Er is een goede onderbouwing voor jouw studiekeuze. Dit licht je toe in een
motivatiebrief.
Met uitzondering van de opleidingen Forensisch Onderzoek (en eventueel andere
opleidingen waar een decentrale selectie voor gaat gelden doen op het moment van
schrijven alle opleidingen van Saxion mee aan het vavo-ho-traject. Daarnaast gelden
voor de Pabo, Creative Media and Game Technologies en Hotel Management (en
eventueel andere opleidingen speciale, aanvullende toelatingsvoorwaarden, die
moeten zijn vervuld vóór aanmelding voor dit traject (***)
De decaan of de schoolleiding geeft je een positief advies voor deelname (door
middel van een ondertekening op het aanmeldformulier).

Aanmelden:
In verband met de uitgebreide spreiding van de Centrale (Her)examens is een
vooraanmelding noodzakelijk en verloopt de aanmelding in twee stappen. Let op: alleen
aanmeldingen die aan de beide Saxion-deadlines voldoen (5 juli én 19 juli) worden in
behandeling genomen.
Stap 1: vooraanmelden (uiterlijk maandag 5 juli 2021)
Later ontvangen vooraanmeldingen worden niet meer in behandeling genomen.
Het volledig ingevulde en door de decaan/coördinator getekende aanmeldformulier,
aangevuld met de getekende verklaring betaling cursusgeld, motivatie, kopie geldig
legitimatiebewijs en kopie voorlopige cijferlijst, moet uiterlijk maandag 5 juli 2021 (vlak na
de uitslag van het Tweede Tijdvak), door de betreffende hogeschool zijn ontvangen.
(uitsluitend per mail naar vavoho.ssc@saxion.nl ).
Vermeld bij de vooraanmelding tevens voor welk(e) vak(ken) herexamen is aangevraagd.
Tevens aanmelden bij een van de gekozen vavo’s (digitaal, uiterlijk donderdag 15 juli 2021,
de datum van de uitslag van het Derde Tijdvak). Digitaal aanmelden moet via de site
www.vavolyceumvantwente.nl of www.aventus.nl/lyceum
Belangrijk: Bij aanmelding hier moet ook vermeld worden dat de leerling zich aanmeldt voor
het vavo-ho-traject. Na aanmelding ontvangt de leerling een (digitale) ontvangstbevestiging.
Stap 2: Definitieve aanmelding (uiterlijk maandag 19 juli 2021)
Uiterlijk maandag 19 juli stuurt de leerling door middel van de officiële cijferlijst (****) de
eindresultaten naar Saxion (uitsluitend per mail naar vavoho.ssc@saxion.nl )
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De aanmeldformulieren kunnen worden verkregen via de Saxion website
https://www.saxion.nl/studeren-bij/ik-wil-mij-inschrijven/toelating#gezakt-en-toch-alvaststuderen
of via de decaan van de huidige vo-school.
Meer informatie kan verkregen worden via het vavo-ho-coördinaat t.a.v. Anneke Höfte-ten
Napel.
e-mail: vavoho.ssc@saxion.nl
(*)

Als de cijfers voor de twee vakken daadwerkelijk moeten worden opgehoogt om te
slagen in schooljaar 21-22, waarbij minimaal 1 vak in de avonduren moet kunnen
worden gevolgd. (Let op: het vavo van het ROC Aventus biedt geen avondvakken
aan).
(**) Houd hierbij rekening met het feit dat een eventueel behaald P-diploma pas na 1
september 2022 officieel toegekend en uitgereikt wordt. Pas dan wordt de cursist
immers officieel student.
(***) Check hiervoor de betreffende opleidingspagina op de Saxion website.
(****) Met officiële cijferlijst wordt de officiële cijferlijst met de uiteindelijke eindresultaten
(evt. na een herkansing) bedoeld, dus een “voorlopige cijferlijst” wordt niet
geaccepteerd.

Anneke Höfte – ten Napel
Coördinator vavo-ho traject.
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