
Handreiking vavo



Sinds 1 januari 2019 is een wijziging van kracht in de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs over regionale samenwerking wat betreft voortijdig 
schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie. 

De nieuwe regelgeving zegt dat vanaf studiejaar 2019-2020 ook 17-jarigen 
(mits zij in het betreffende studiejaar 18 worden) die niet meer ingeschreven 
staan op een vo-school, kunnen worden aangemeld bij het voortgezet 
algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Het gaat hier om jongeren die niet 
in het bezit zijn van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma 
havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Hoe werkt deze nieuwe regeling?
Deze regeling biedt leerlingen vanaf 17 jaar (mits zij in het betreffende 
studiejaar 18 worden) de mogelijkheid zich aan te melden bij het vavo.  
Deze regeling geldt in de situatie dat er geen vo school of samenwerkings-
verband meer betrokken is, bijvoorbeeld als de jongere al was doorge-
stroomd naar het mbo. Óf de zeer bijzondere situatie dat de vo-school niet 
wil uit besteden omdat zij een andere inschatting maakt wat een passende 
onderwijsplek voor de leerling is. De leerling kan, mits deze voldoet aan  
de toelatingscriteria van het vavo, zich in dat geval bij het vavo aanmelden.  
Het vavo maakt dan een beoordeling of een leerling toelaatbaar is.

Regulier toelatingsproces vavo
Het vavo was tot 1 januari 2019 alleen rechtstreeks toegankelijk voor 
studenten vanaf 18 jaar. Daarnaast kunnen 16- en 17-jarige jongeren 
-wanneer de school inschat dat de leerling een grotere kans heeft om  

Handreiking vavo t.b.v 17-jarigen zonder uitbestedings-
overeenkomst van een vo-school



een vo (vmbo-tl, havo of vwo) diploma te behalen- door hun middelbare 
school uitbesteed worden aan het vavo (de Rutte regeling). De vo-school 
geeft dan een aanbeveling bij het vavo met een toelichting waarom de 
schoolloopbaan beter voortgezet kan worden in het volwassenenonderwijs. 

Een vo-school mag een leerling niet uitschrijven voordat de leerling op een 
andere school ingeschreven is. Het is aan de Inspectie van het onderwijs  
om hierop toe te zien. De gemeente (leerplicht/RMC) heeft hierin een 
signalerende functie omdat deze leerlingen, wanneer ze toch worden 
uitgeschreven, een verhoogde kans lopen het onderwijs zonder start-
kwalificatie te verlaten.

Aanmeldproces 17-jarigen:
In de wet staat dat de doorverwijzing naar het vavo plaats vindt op basis  
van afspraken die het college van burgemeester en wethouders maakt  
met betrokken scholen en organisaties in het kader van het voorkomen  
van voortijdig schoolverlaten. De toelatingsprocedure kan hier door per 
gemeente verschillen. In de bijlage staat een voorbeeld van hoe de 
aanmelding vormgegeven kan worden.

Kosten en bekostiging 
Deze minderjarige leerlingen aan het vavo zijn geen les- of cursusgeld 
verschuldigd voor zover zij op de eerste dag van het desbetreffende 
schooljaar de leeftijd van 18 jaren niet hebben bereikt, ongeacht of ze een 
vol- of deeltijd lesprogramma volgen. Dit betekent ook dat leerlingen die 
gedurende een studiejaar 18 jaar worden helemaal geen les- of cursusgeld 
betalen voor het betreffende studiejaar. Daarmee is hun situatie gelijk aan 
andere minderjarige leerlingen. 

De leerling telt mee voor de bekostiging die vavo-scholen ontvangen van 
het Rijk. De accountant heeft vanwege de rijksbekostiging een ‘bewijs’ nodig 
van de gemeente om de rechtmatigheid van de vavo inschrijving te toetsen. 
Dat het bewijs vanuit de gemeente aangeleverd dient te worden komt 
doordat in de wet staat dat de doorverwijzing plaats vindt op basis van 
afspraken die het college van burgemeester en wethouders maakt met 
betrokken scholen en organisaties.



Voorbeeld van hoe de aanmelding bij vavo door onderwijs en gemeente vormgegeven 
kan worden, als er geen vo school of samenwerkingsverband meer betrokken is.

Bijlage

toelichting

Op de website van het vavo staan de toelatingscriteria.

Het vavo beoordeelt of de jongere in staat zal zijn om de 
opleiding met succes af te ronden. Dit gebeurt onder meer 
op basis van de behaalde schoolresultaten en het intake-
gesprek.
De betreffende vavo informeert de gemeente over deze 
aanmelding. 

Wanneer het vavo instemt met de toelating van de jongere, 
krijgt de jongere de opdracht om een formulier te laten 
tekenen door de gemeente. Om voortijdig schoolverlaten 
te voorkomen bespreekt de gemeente met de jongere de 
motivatie om het vavo te gaan doen en wat er van hem/
haar verwacht wordt, bijvoorbeeld omtrent aanwezigheid.

Het formulier bevestigt dat er een gesprek is geweest met 
gemeente en dat ouders instemmen met de aanmelding.

Gemeente informeert het vavo dat het gesprek heeft 
plaatsgevonden. 

Het mede door de gemeente getekende formulier (kan ook 
een mail zijn) is voor de accountant bewijs voor de recht-
matigheidstoets van het vavo inschrijving van leerling in de 
leeftijd 17+ die geen uitbestedingsovereenkomst van 
vo-school heeft. 

Stappen:

1. Jongere meldt zich aan bij het vavo.

2. Intake door het vavo. Als de jongere 
plaatsbaar is, meldt het vavo dit aan de 
gemeente (leerplichtambtenaar of 
RMC) in het kader van het voorkomen 
en bestrijden van vsv.

3. De gemeente bespreekt met jongere en 
de ouder wat er van hem of haar 
verwacht wordt, indien de casus 
daarvoor aanleiding geeft.

4. De jongere, ouder(s)/voogd en 
gemeente ondertekenen het formulier 

5.  De jongere levert het door alle partijen 
ondertekende formulier in bij het vavo. 

6. Het vavo schrijft de jongere in.

Meer weten?

Kijk op Ingrado.nl of mail naar info@Ingrado.nl 


