REGELING DETACHERING NAAR HET VAVO
Het Trinitas College kan leerlingen die bij het Trinitas College ingeschreven staan, de mogelijkheid
bieden om, via detachering naar het volwassenonderwijs (VAVO), daar hun examen te halen. Over
toelating beslist de toelatingscommissie van het VAVO.
De bevoegdheid om te detacheren ligt bij de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Deze bevoegdheid is gemandateerd aan de directie van de locatie bij welke de te detacheren leerling
ingeschreven staat. De uitvoering van de regeling is in handen van de decanen.
Om voor detachering in aanmerking te komen is het onderstaande van belang.
Er zijn drie varianten waarin detachering mogelijk is.
Variant 1
Een eindexamenkandidaat die in enig schooljaar niet is geslaagd, kan via de decaan van de afdeling bij
de directeur een verzoek indienen gedetacheerd te worden naar het VAVO om daar het eindexamen in
het daaropvolgende schooljaar af te leggen. Detachering wordt in het algemeen toegestaan als de
detachering drie of minder vakken betreft waarvoor de leerling een onvoldoende heeft behaald op het
examen.
De kandidaat wordt voor maximaal één jaar gedetacheerd, volgend op het schooljaar waarin de
kandidaat het eindexamen niet succesvol heeft afgelegd. Mocht hij/zij in het eerste jaar VAVO niet
slagen en het jaar daarop verder willen op het VAVO, dan zal de kandidaat zelf voor bekostiging moeten
zorgdragen.
Variant 2
Een leerling of een eindexamenkandidaat kan voor vier of meer vakken gedetacheerd worden naar het
VAVO indien het vanwege privéomstandigheden of vanwege psychische of fysieke gesteldheid of
vanwege een problematische voorgeschiedenis het, ter beoordeling van de directeur, voor hem
onverstandig, moeilijk of onmogelijk is het onderwijs op een reguliere dagschool te volgen.
Over een voorgenomen besluit over zo’n detachering wordt de voorzitter van de Raad van Bestuur
vooraf geïnformeerd.
Variant 3
Een eindexamenkandidaat havo die geslaagd is met een gemiddeld examencijfer, afgerond op één
decimaal van 7,5 of hoger, kan een verzoek doen gedetacheerd te worden naar het eenjarige vwotraject om daar in één jaar het vwo-diploma te behalen. Detachering vindt voor maximaal één jaar
plaats.
Procedure
• De kandidaat maakt zijn wens om gedetacheerd te worden kenbaar aan de decaan van zijn afdeling.
• Deze wens wordt aan de directie voorgelegd.
• De directeur of een daartoe gemandateerde adjunct beziet of de kandidaat aan de voorwaarden
voldoet en neemt een beslissing.
• Tegen de beslissing is beroep mogelijk bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Dit beroep dient
schriftelijk, voorzien van motivatie, te worden ingediend binnen drie werkdagen nadat de beslissing
van of namens de directeur aan de kandidaat is meegedeeld.
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Bijlage VAVO: Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Gezakt voor examen
Leerlingen die 16 jaar zijn of ouder en die gezakt zijn, kunnen eventueel een diploma via de vavo halen.
Ze hoeven dan alleen de vakken te doen waar ze een onvoldoende voor hebben behaald. De zijn
ondergebracht bij mbo-instellingen of regionale opleidingscentra (roc's).
Leeftijdsgrens
In het volwassenonderwijs kunnen leerlingen een vmbo-diploma theoretische leerweg, een havo- of een
vwo-diploma halen. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar die zonder onderbreking voortgezet onderwijs
heeft gevolgd. Ook leerlingen van 16 en 17 jaar kunnen onder bepaalde voorwaarden via het vavo hun
middelbare school afronden. Bijvoorbeeld omdat een leerling is gezakt en niet het totale laatste jaar wil
overdoen. Of omdat een andere leeromgeving met een meer volwassen benadering voor de leerling
beter is.
Rutte-regeling
Onder bepaalde voorwaarden kan een middelbare school 16-jarigen en 17-jarigen uitbesteden aan het
vavo, volgens de zogenoemde ‘Rutte-regeling’. Dit gebeurt in overleg tussen school, ouders, leerling en
vavo. Het zijn vaak leerlingen die moeite hebben met het onderwijs op een normale school. De overheid
wil voorkomen dat deze leerlingen zonder diploma van school gaan. Het vavo biedt hen een alternatieve
leerroute. Zij blijven ingeschreven staan op hun eigen middelbare school, maar volgen hun opleiding op
het vavo. De middelbare school blijft verantwoordelijk voor de leerling. De vavo-instelling neemt het
eindexamen af en reikt het diploma uit. De wijze van examinering is vrijwel gelijk aan die in het reguliere
voortgezet onderwijs. Ook de diploma’s hebben dezelfde waarde. Voor meer informatie zie de brochure
'Nog meer ruimte voor samenwerking VO-BVE' van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.
Septemberroute- of regeling
De septemberroute via de vavo kan een oplossing bieden voor die leerlingen die zijn gezakt voor
een vmbo-tl, havo of vwo-diploma en die door het ophogen van hun combinatiecijfer alsnog kunnen
slagen. Het profielwerkstuk en maatschappijleer zijn verplichte onderdelen van het combinatiecijfer.
Welke onderdelen verder meewegen in het combinatiecijfer legt de school vast in het examenreglement
en het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Het combinatiecijfer kan dus worden opgehoogd
door bijvoorbeeld het profielwerkstuk over te doen. De leerling krijgt dus geen extra kans om een
onderdeel van het centraal examen over te doen. Met deze route via de vavo kan een leerling toch op
tijd (voor 1 oktober) zijn of haar diploma behalen om toelaatbaar te zijn tot een vervolgopleiding,
zonder een heel schooljaar vertraging op te lopen. Bij de vavo's zelf kunt u navragen wat de
mogelijkheden zijn en welke kosten hier aan zijn verbonden.

Door MR vastgestelde versie – 30 oktober 2018

Pagina 2 van 2

