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E-mail: vavoho.ssc@saxion.nl  

  

Datum:  mei 2022  

                Kenmerk: 002-5  

Aan de decanen en directies van de  vo-scholen   

  

Betreft: Voortzetting leerweg vavo-hoger (vavo-ho) onderwijs voor gezakte havo/vwo 
leerlingen.  
  

Geachte collega,  

  

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.  

Voor verdere toelatingseisen verwijzen wij u graag naar de inhoudelijke beschrijving op blz 3 

en 4.  

  

(*) Waarbij minimaal 1 vak in de avonduren moet kunnen worden gevolgd. (Belangrijk: het 

vavo van het Roc Aventus biedt geen avondvakken aan).  

   

We onderscheiden twee categorieën leerlingen die aan dit traject kunnen deelnemen:  

  

1. de gezakte leerling die door de vo-school uitbesteed wordt;  

2. de gezakte leerling die niet door de vo-school uitbesteed wordt aan het vavo maar 

wel een aanbeveling krijgt om aan het traject deel te nemen.  

   

De leerling uit categorie 1 blijft ingeschreven op de vo-school maar volgt de lessen van de 

ontbrekende vakken bij het vavo. Hiervoor is een convenant gesloten tussen de regionale vo-

scholen en de Roc’s van Twente en Aventus waarin de rechten en de status van deze leerling 

zijn gewaarborgd. Deze leerling betaalt aan het hoger onderwijs een eigen bijdrage van € 

2209,00, exclusief de studiematerialen. Deze leerling heeft evenals vorige jaren binnen het 

hoger onderwijs de status van cursist zodat er geen recht op halvering collegegeld, 

studielening of ov-jaarkaart is. Wel behouden zij hun recht op kinderbijslag (tot 18 jaar) of 

tegemoetkoming scholieren.   

Wij doen een beroep op u om deze leerlingen uit te besteden. Door de uitbesteding hoeven 

zij immers zelf geen boeken voor het vavo aan te schaffen en blijven zij recht houden op 

tegemoetkoming scholieren. Doordat de deelnemers van het vavo-ho traject niet bekend 

zijn bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) telt het “trajectjaar” bovendien niet mee voor de 

studietijd in het hoger onderwijs. Op het moment dat de leerling het havo/vwo-diploma 

behaalt en zich via Studielink (aanmeldsite voor het hoger onderwijs) inschrijft voor een 

studie in het hoger onderwijs gaat de officiële studietijd pas lopen. Verder geldt voor deze 
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groep sowieso geen BSA (bindend studieadvies). Doordat de leerlingen al een jaar in het hbo 

meegedraaid hebben en dus weten wat van hen verwacht wordt, vaak al studiepunten 

gehaald hebben (gemiddeld 52% van de deelnemers begint als student in het tweede jaar) 

en zicht hebben hun “hbo- competenties” is de kans op meer dan één jaar studie-uitloop 

klein.   

  

De leerling uit categorie 2 zal uitsluitend aan het traject kunnen deelnemen op particuliere 

basis. Deelname aan het traject kost dan ook € 2209,00 te betalen aan Saxion, en 32,80 euro 

per lesuur per week (Vavo Lyceum Twente) en 42,00 euro per lesuur per week (vavo Lyceum 

Aventus) voor het gehele schooljaar te betalen aan het vavo, exclusief studiematerialen en 

boeken vavo; ook hier is geen recht op halvering collegegeld, studielening en ov-jaarkaart, 

de status van deze leerling in het ho is immers ook die van cursist.  

Bovendien moeten deze leerlingen op 1 september 18 jaar of ouder zijn: bij voldoende 

vavolesuren hebben ze wel recht op “tegemoetkoming deeltijders”.   

  

Uiteraard zijn wij bereid u te allen tijde nader te informeren.  

In eerste instantie kan dat via de vavo-ho coördinator Mw. Carmen Wolbers-Slot; bereikbaar 

via mail: vavoho.ssc@saxion.nl  

  

Een beschrijving van de regeling op hoofdlijnen voor het schooljaar 2022-2023 vindt u in de 

bijlage.  

  

In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en hoop op uw ondersteuning voor dit 

mooie traject.  

  

met vriendelijke groet,  

  

Carmen Wolbers-Slot 

Coördinator Vavo-Ho traject  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3  

Bijlage: Inhoudelijke beschrijving Vavo-ho traject:  

  

De VAVO-HO route 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 voor de leerling –naast het volgen van 

vakken op de vavo- een volledig dagprogramma ontstaan;  

• 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 2023 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.  

  

Het voorstel van de voornoemde Roc’s en Saxion bevat de volgende elementen:   

• de leerling blijft ingeschreven staan op de vo-school  maar wordt voor de ontbrekende 

vakken uitbesteed aan het vavo. Hiervoor is een convenant gesloten tussen de regionale 

vo- scholen en de Roc’s van Twente en Aventus die de rechten en de status van deze 

leerling waarborgt. Hij/zij krijgt op alle bovengenoemde hbo-instellingen de status van 

cursist, en heeft geen recht op halvering collegegeld, studielening of ov-jaarkaart, wel op 

eventueel kinderbijslag of tegemoetkoming scholieren. Boeken worden via het vavo ter 

beschikking gesteld.  

• de leerling die opteert voor de beschreven leerweg maar niet op de vo-school 

ingeschreven blijft staan kan slechts op particuliere basis deelnemen, mits de school 

hiervoor toestemming geeft. (leerling moet wel op 1 september 18 jaar zijn). Hij/zij krijgt 

op alle bovengenoemde instellingen de status van cursist, en wordt tevens ingeschreven 

bij het vavo van het Roc van Twente of het Roc Aventus. Deze leerling heeft geen recht 

op halvering collegegeld, studielening, tegemoetkoming scholieren of ov-jaarkaart. 

Leerlingen van 18 jaar of ouder hebben alleen bij voldoende vavo-lesuren recht op 

“tegemoetkoming deeltijders”. Boeken worden niet door het vavo ter beschikking 

gesteld.  

• Voor beide categorieën leerlingen geldt een eigen bijdrage (zie boven). Er hoeft 

daarnaast geen collegegeld te worden betaald.  

• Vo-lessen die de leerling volgt worden in beginsel aangeboden op een vestiging van het 

vavo in de buurt van de Saxion locatie; in de meeste gevallen wordt het gehele Havo4/5- 

Vwo5/6-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 ho-opleiding; halverwege het schooljaar wordt voor 

de hbo-deelnemers van Saxion een ouderavond gepland. Per vavo en op de hogescholen 

is een vaste contactpersoon per instelling beschikbaar;     

• de leerlingen worden – voor zover hun persoonlijke capaciteiten, hun rooster en de 

tentamens van 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, en ook aan de introductie; behaalde studieresultaten worden bij inschrijving 
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aan de betrokken opleiding van bovengenoemde instellingen per 1 september 2023, 

omgezet in vrijstellingstudiepunten; deze punten tellen mee voor de benodigde 60 ECTS 

studiepunten voor het propedeutisch examen mits deze in het vavo-ho cursusjaar zijn 

behaald, tenzij er voor deze opleiding tussentijds een numerus fixus is ingesteld 

waardoor de cursist moet worden ingeloot om de studieresultaten verzilverd te krijgen;  

• bij de onderwijsactiviteiten op de vavo’s en bij de onderwijsactiviteiten van de overige 

instellingen is respectievelijk het leerlingenstatuut van het vavo en het schooleigen 

studentenstatuten van toepassing;  

• het examenreglement van het betrokken vavo is van toepassing op de deelnemende 

leerling; statuten en reglementen worden aan het begin van het vavo-ho-traject ter 

beschikking gesteld;  

• de behaalde vavo-studieresultaten worden teruggekoppeld naar de betrokken vo-decaan 

en hbo  instelling waar de cursist staat ingeschreven;  

• vooraanmelding voor de hier beschreven leerlijn dient te gebeuren uiterlijk maandag 4 

juli 2022 d.m.v. het  aanmeldingsformulier dat in overleg met de decaan van de 

betrokken vo-school volledig wordt ingevuld en ondertekend, definitieve aanmelding 

uiterlijk maandag 18 juli 2022.  

• de intake-gesprekken vinden, waar mogelijk, zo spoedig mogelijk plaats; de 

intakegesprekken voor het vavo-programma vinden plaats in de week voorafgaande aan 

het nieuwe studiejaar. Tijdens de intake-gesprekken ontvangt de leerling ook informatie 

over roosters en boekenlijsten;   

  

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. Daarbij worden –naast de eerder genoemde voorwaarden- o.a. de volgende 

criteria gehanteerd:  

  

• de leerling mag slechts 1 keer hebben deelgenomen aan een CSE; een twee keer gezakte 

vwo-er kan eventueel alleen geplaatst worden mits hij/zij afdaalt naar havo niveau.   

• De leerling heeft 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).  

• Het gemiddelde CE-cijfer is minstens 5,3 (inclusief het duimcijfer).  

• de leerling moet voldoen aan de wettelijke nadere vooropleidingseisen voor de gekozen 

opleiding;  

• de vwo-leerling mag niet al in het bezit zijn van een havo-diploma;    

• er moet sprake zijn van een gefundeerde studiekeuze waarop aantoonbaar 

studieoriëntatie heeft plaatsgevonden, in te vullen op het motivatieformulier;  

• m.u.v. de opleiding Forensisch Onderzoek (en eventueel nieuwe opleidingen waar een 

decentrale selectie voor gaat gelden) doen alle opleidingen van Saxion mee aan het 

vavo-ho traject. Voor de Pabo, de opleiding Creative Media and Game Technologies en 

het Hoger Hotelonderwijs gelden verder speciale, aanvullende toelatingsvoorwaarden 

waar aan moet zijn voldaan vóór aanmelding voor dit traject;  
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• deelnemers die na 1 jaar in dit traject hun vo-diploma niet behaald hebben kunnen niet 

opnieuw worden ingeschreven als contractcursist;  

• de decaan/of andere vertegenwoordiger van de huidige vo-school geeft een positief 

advies (dit gebeurt door middel van het ondertekenen van het aanmeldingsformulier)  

  


