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Enschede, mei 2022
Betreft: Voordat je je aanmeldt: lees deze belangrijke informatie over deelname aan het
vavo-ho-traject 2022-2023
Beste vavo-ho cursist,
Je kunt je alleen door middel van het aanmeldingsformulier inschrijven voor het vavo-ho
traject, dus niet via Studielink. Je kunt het aanmeldformulier downloaden van de Saxion
website of verkrijgen bij de decaan van je huidige vo-school.
Maar voordat je je gaat aanmelden voor het vavo-ho-traject, lijkt het ons goed om enkele
belangrijke punten nog even kort voor je op een rijtje te zetten zodat je een weloverwogen
beslissing kunt maken of je je wilt aanmelden. Lees het onderstaande daarom goed door.
1. Word je door je oude school uitbesteed aan het vavo? Dan is het belangrijk voor je om te
weten dat je ingeschreven moet blijven staan bij je huidige vo-school. Het
aanmeldformulier moet dan door de decaan of de schoolleiding van je huidige school
mede worden ondertekend. Alle lessen bij het vavo zijn voor jou gratis. Ook het
boekengeld krijg je vergoed. Bij Saxion betaal je cursusgeld.
2. Als je wordt uitbesteed behoud je sowieso recht op kinderbijslag (tot 18 jaar) en vanaf je
18de heb je recht op tegemoetkoming scholieren. Dat vraag je aan via DUO.nl. Je hebt
geen recht op een ov-kaart (zie ook punt 6).
3. Word je niet door je oude vo-school uitbesteed maar wil je wel op particuliere basis
inschrijven voor het vavo-ho traject dan kan dat alleen als je op 1 september a.s. 18 jaar
of ouder bent. Je betaalt daarnaast cursusgeld aan Saxion én aan het vavo. Ook betaal je
daar boekengeld. Je hebt geen recht op tegemoetkoming scholieren of ov-kaart. Ook
moet jouw huidige school een positieve aanbeveling geven.
4. Je wordt pas ingeschreven als cursist na ontvangst van de door jou of –indien je nog
geen 18 jaar bent- door je ouders ondertekende verklaring betaling voor het cursusgeld.
Dit cursusgeld vervangt het collegegeld. Omdat je cursist wordt en geen student, heb je
geen recht op halvering collegegeld. Dat gaat pas in als je slaagt en per studiejaar 23-24
als student wordt ingeschreven in het Hoger Onderwijs.
5. Mocht je je in eerdere instantie al hebben aangemeld via studielink.nl als student bij
Saxion, dan moet je die inschrijving officieel intrekken; als je nog een
studiekeuzegesprek (meet & greet) moet voeren, laat dat dan gewoon doorgaan.
6. Je hebt binnen Saxion de status van cursist; niet die van student; ook al volg je lessen
van het eerste studiejaar. Je hebt daarom op geen enkele manier recht op

studiefinanciering of OV-jaarkaart! Ook zijn niet automatisch alle studentregels op jou
van toepassing; uiteindelijk beslist de examencommissie van jouw opleiding;
7. De studiepunten die je gedurende het eerste jaar behaalt, worden, als je slaagt en je
vervolgens inschrijft als student bij dezelfde instelling en opleiding, omgezet in
vrijstellingspunten. Als er voor deze opleiding tijdens het lopende studiejaar een
numerus fixus of decentrale loting wordt ingesteld zul je eerst moeten worden ingeloot
voordat de studiepunten kunnen worden toegekend. Aan de inschrijving als cursist
kunnen dan helaas geen rechten worden ontleend.
8. Een eventueel behaald P-diploma zal pas na 1 september 2023 worden uitgereikt; dan
pas ben je immers officieel student. Houd daar rekening mee als je bij een andere
instelling dan Saxion verder wilt studeren en geef dat aan als je je daar inschrijft.
9. Het cursusgeld worden bij tussentijdse beëindiging van het onderwijs bij Saxion niet
terugbetaald. Saxion ontvangt nl. geen bekostiging voor jou en je blijft wel in het traject
tot en met het centraal schriftelijk eindexamen. Je blijft immers wel gewoon recht
houden op tegemoetkoming scholieren (mits je bent uitbesteed). Ook al vind je de
combinatie opleiding en vavo onderwijs te zwaar, of heb je een verkeerde studiekeuze
gemaakt, we zoeken altijd samen met jou naar een zinvolle besteding van je tijd bij
Saxion. Neem hierover altijd contact op met de coördinator van het traject.
10. Mocht er tijdens het studiejaar een verandering in je persoonlijke gegevens
plaatsvinden; bijvoorbeeld door verhuizing, geef dan die verandering door aan alle
betrokken instellingen;
11. Realiseer je goed dat dit een zwaar jaar wordt. Je moet bereid zijn hard te werken en
echt gemotiveerd zijn om dit traject succesvol af te ronden. Hierbij ligt de nadruk op het
behalen van je vakken bij het vavo. De schoolexamenweken bij het vavo kunnen
samenvallen met de tentamenweken bij Saxion waardoor je soms niet aan alle
tentamens zult kunnen deelnemen. Daarnaast wordt er een grote mate van
zelfstandigheid van je verwacht en moet je goed kunnen plannen. Veel zal afhangen van
je eigen inzet.
12. Bij vragen/problemen over je studie is je eigen studie-mentor bij het vavo of de opleiding
bij Saxion je eerste aanspreekpunt.
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 (4 juli én 15 juli) worden in
behandeling genomen.
Stap 1: vooraanmelden (uiterlijk maandag 4 juli 2022)
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 (goed leesbaar, alle randen moeten zichtbaar ingescand zijn) en kopie
voorlopige cijferlijst, moet uiterlijk maandag 4 juli 2022 (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 14 juli 2022,
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 18 juli 2022)
Uiterlijk maandag 18 juli stuurt de leerling door middel van de officiële cijferlijst (*) de
eindresultaten naar Saxion (uitsluitend per mail naar vavoho.ssc@saxion.nl )
(*)
Met officiële cijferlijst wordt de officiële cijferlijst met de uiteindelijke eindresultaten
(evt. na een herkansing) bedoeld, dus een “voorlopige cijferlijst” wordt niet
geaccepteerd.
.
De aanmeldformulieren kunnen worden verkregen via de Saxion website
https://www.saxion.nl/studeren-bij/ik-wil-mij-inschrijven/toelating#gezakt-en-tochalvaststuderen of via de decaan van de huidige vo-school.
Meer informatie kan verkregen worden via het vavo-ho-coördinaat t.a.v. Carmen WolbersSlot, bereikbaar per e-mail: vavoho.ssc@saxion.nl
We streven er naar om je uiterlijk maandag 22 augustus 2022 definitief uitsluitsel te geven
of je in het traject bent geplaatst. Dit is een week voor de introductieweek en twee weken
voor de start van het studiejaar.
Ik hoop je hiermee voldoende duidelijk geïnformeerd te hebben, mocht je echter nog vragen
hebben dan kun je altijd bij mij, of bij de andere contactpersonen, terecht voor meer
informatie.

Met vriendelijke groeten,
Carmen Wolbers-Slot
Coördinator vavo-ho-traject
Email: vavoho.ssc@saxion.nl

