VAVO-beleid Het Rhedens
Uitgangspunten
-

Alle ingeschreven leerlingen ronden hun schoolloopbaan op Het Rhedens af;
Het Rhedens ziet uitbesteding van leerlingen aan het vavo als een uitzondering;
De docentenvergadering geeft een advies over al dan niet uitbesteden.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen via uitbesteding aan een instelling voor voortgezet
algemeen volwassenenonderwijs (vavo) een mavo, havo of vwo-diploma halen. Het is voor het
voortgezet onderwijs geen plicht om uit te besteden. Het vavo is toegankelijk voor leerlingen vanaf
18 jaar. In uitzonderlijke situaties kan het vavo voor leerlingen van 16 of 17 jaar geschikter zijn dan
het reguliere onderwijs.
Bij uitbesteding blijft de leerling ingeschreven staan op de eigen school. De lessen worden gevolgd op
een instelling voor vavo. De eigen school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijsprogramma
van de leerlingen. De vavo-instelling neemt het eindexamen af en reikt het diploma uit.
De uitbesteding van leerlingen blijft in principe beperkt tot maximaal één leerjaar.
Gezakte eindexamenkandidaten kunnen aansluitend aan hun eindexamenjaar dus voor maximaal
één jaar worden uitbesteed aan het vavo voor de vakken waarvoor de leerling is gezakt, om daarmee
alsnog het diploma te behalen.
Leerlingen van Het Rhedens die niet uitbesteed worden, zijn:
-

Leerlingen die geen eindexamen gedaan hebben;
Leerlingen die gezakt zijn voor meer dan 3 vakken;
Herprofileerders/profielverbeteraars;
Leerlingen die een diploma hebben behaald en willen opstromen naar een hoger
niveau;
Meerderjarig leerlingen met een onderbroken leerroute;
Leerlingen die al in het bezit zijn van een startkwalificatie.

Procedure
Een verzoek tot uitbesteding moet worden ingediend in het lopende schooljaar bij de decaan,
uiterlijk twee weken voor de laatste schooldag.
De afdelingsleider en de decaan geven op basis van de uitkomst van de docentenvergadering een
advies aan de locatiedirectie. De directie, hiervoor gemandateerd door het bevoegd gezag, beslist
over de uitbesteding en voor welke uitbesteding de leerling in aanmerking komt.
Op basis van deze beslissing wordt een uitbestedingsovereenkomst per leerling opgesteld en
ondertekend door de locatiedirecteur.
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