Vwo

Schooljaar 2018-2019
Rijn IJssel VAVO biedt je de mogelijkheid om toch je vwo-diploma of enkele certificaten te halen
als dit door bepaalde omstandigheden niet is gelukt.

Ben je gezakt voor je vwo-examen, ben je in een eerdere fase van je vwo-opleiding gestrand, terwijl je
absoluut wel over de capaciteiten beschikt, of voel je je helemaal niet meer thuis op je huidige school?
Heb je al een vwo-diploma, maar moet je vanwege je vervolgopleiding vakken van een ander profiel
doen? Blijkt het hbo geen geschikte opleiding voor jou? Heb je gezondheidsproblemen, een beperking
of wil je veel tijd steken in je topsportactiviteiten? In dit soort gevallen kun je bij Rijn IJssel vavo
terecht om je vwo-diploma of enkele certificaten te halen.
Het vavo biedt in het cursusjaar 2018-2019 het reguliere onderwijsprogramma vwo aan met alle
reguliere vakken en alle profielen.
Van oudsher wordt bij de cursist in het volwassenenonderwijs een beroep gedaan op een zelfstandige
studiehouding. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat juist het ontbreken van een zelfstandige
studiehouding een belangrijke oorzaak kan zijn van het achterblijven van resultaten.
Naast capaciteiten, motivatie en een zelfstandige studiehouding geldt voor veel cursisten dat ze
structuur en begeleiding nodig hebben. Die structuur biedt het programma van het vavo, dat volledig
gericht is op het school- en eindexamen. Het studiejaar is verdeeld in perioden die worden afgesloten
met schoolexamens. De resultaten daarvan worden regelmatig gepubliceerd in een cijferoverzicht, dat
naar de cursist wordt gestuurd.
Daarnaast heeft elke cursist een mentor die de cursist begeleidt. Hoewel de begeleiding niet te
vergelijken is met die van het jeugdonderwijs, zal de mentor vooral in de eerste helft van het schooljaar
een vinger aan de pols houden, waarna vervolgens de cursist steeds meer zelf de touwtjes in handen
krijgt.
Het onderwijs vindt plaats in een volwassen studieklimaat. De groepen zijn vaak heterogeen
samengesteld: er zijn verschillen in leeftijd, vooropleiding, achtergrond en leerstijl.
Hoe ziet de opleiding eruit
Profielkeuze
Wij bieden alle vier profielen (CM, EM, NG, NT) aan.
De vakken
Alle vakken worden eenjarig aangeboden. Maar niet alle vakken voor een diploma kunnen tegelijk in
één jaar worden afgerond: de minimale studielast van 2640 uur kan niet in één jaar worden gehaald.
Tijdens het traject kan door het mentorenteam van de havo, in overleg met de cursist, besloten worden
om het eenjarig traject voor een of meer vakken om te zetten in een tweejarig traject.
Opleidingsduur
Het is meestal een eenjarig traject. Afhankelijk van het aantal vrijstellingen kan het ook een meerjarig
traject zijn. Alle vakken hebben vier uur les per week in aparte vwo-groepen met uitzondering van
maatschappijleer (twee uur per week).

Vakken
Het vakkenpakket voor de cursist in het volwassenenonderwijs is grotendeels hetzelfde als in het
regulier onderwijs. Toch zijn er enkele zaken anders ten opzichte van het voortgezet onderwijs:
 in het vavo zijn de vakken lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming (ckv)
vervallen;
 in het vavo vervalt ook het (gehele) vrije deel van het vakkenpakket, bijvoorbeeld de studie- en
keuzebegeleidingslessen; je wordt geacht zelfstandig aandacht te besteden aan deze zaken;
 in het vavo is het mogelijk te studeren voor deelpakketten, voor één of meer vakken of voor
combinaties van havo- en vwo-vakken;
 in het vavo is het mogelijk vakken overdag en ’s avonds (alleen havo-vakken) te combineren;
 in het vavo is het mogelijk het examen te spreiden over enkele jaren. Alle vakken worden
eenjarig aangeboden (de stof van voorexamenklas en examenklas in één jaar), waardoor je in
staat wordt gesteld ontbrekende kennis alsnog in een korte tijd je eigen te maken, bijvoorbeeld
bij wisseling van profiel;
 de resulterende studielast in het vavo is voor vwo minimaal 4080 uur bij een diplomagerichte
studie, in het regulier onderwijs is dit minimaal 4800 uur;
 het centraal examen wordt wel gewoon afgenomen in mei, net als in het reguliere onderwijs.
Alle vakken worden eenjarig aangeboden. Maar niet alle vakken voor een diploma kunnen tegelijk in
één jaar worden afgerond: de minimale studielast kan niet in één jaar worden gehaald. Tijdens het
traject kan door het mentorenteam van het vwo, in overleg met de cursist, besloten worden om het
eenjarig traject voor één of meer vakken om te zetten in een tweejarig traject. Eerder behaalde
examenresultaten kunnen onder bepaalde voorwaarden behouden blijven.
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* MVT - moderne vreemde taal
In het profiel NT kan als profielkeuzevak een vrijstelling worden gegeven voor: informatica, wiskunde D
of NLT.
In het profiel NG kan als profielkeuzevak een vrijstelling worden gegeven voor: NLT.
In het profiel CM kan als profielkeuzevak een vrijstelling worden gegeven voor: filosofie of een
kunstvak.
Het vwo kent geen avondonderwijs.

Vrijstellingen
Twee jaar in één jaar doen is ook mogelijk dankzij de vrijstellingen die we je kunnen bieden. Als je een
vak volledig hebt afgesloten met een voldoende (schoolexamen en centraal examen), kun je een
vrijstelling krijgen voor dat vak.
Als je een vak volledig hebt afgesloten, maar met een onvoldoende, dan kan dit cijfer onder bepaalde
condities ook worden overgenomen, dit ter beoordeling van de toelatingscommissie. In het
intakegesprek komt aan de orde of het niet verstandiger is om het vak over te doen. Er kunnen echter
redenen zijn om het behaalde cijfer over te nemen. Voor het totale eindexamenresultaat geldt de
normale zak-slaagregeling.
Examen
Het examen bestaat uit:
Het schoolexamen. Dit is geformuleerd in de vorm van een programma van toetsing en afsluiting
(PTA). Het bepaalt de helft van je cijfer. Maatschappijleer wordt afgesloten met een schoolexamen.
Het centraal examen. Dit bepaalt de andere helft van het cijfer.
Toelatingsvoorwaarden
Je kunt studeren voor een volledig diploma of voor meer vakken. Een vak wordt afgerond in één jaar,
maar om meer of alle vakken in één jaar af te ronden moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Toelatingsvoorwaarden om in één jaar een volledig diploma te halen (examen in mei 2019)
 Je hebt al vwo-examen gedaan en je bent gezakt;
 Of je hebt een overgangsbewijs naar de zesde klas vwo en je wilt doorstuderen in hetzelfde
profiel;
 Of je hebt een havo-diploma met goede resultaten (gemiddeld 7 of hoger), je wilt
doorstuderen in hetzelfde profiel en je hebt Duits of Frans op de havo gevolgd;
 Of je kunt aantonen dat je al voldoende studielast hebt afgerond, doordat je bijvoorbeeld
elders (andere VAVO of particulier onderwijs) al enkele deelcertificaten vwo hebt gehaald. De
resterende studielast mag niet meer zijn dan ongeveer 1600 uur.
Toelatingsvoorwaarden om in twee jaar een volledig diploma te halen (examen in mei
2019 en mei 2020)
 Je hebt een havo-diploma;
 Of je hebt de vijfde klas vwo grotendeels afgerond.
Als je onvoldoende resultaten hebt behaald in vwo5, zal de intakecommissie (in overleg met jou)
besluiten je op de eenjarige havo te plaatsen. Andere gevallen ter beoordeling van de
toelatingscommissie.
Toelatingsvoorwaarden per vak
Het is ook mogelijk om voor één of enkele vakken te studeren, bijvoorbeeld als je al een havo-diploma
hebt en nu alsnog natuurkunde of Duits wilt volgen. In het algemeen is de toelatingseis:
 Je moet het betreffende vak op havo-niveau hebben afgerond.
Studielast
De studielast is afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt. Bij inschrijving krijg je via het studieplan
een overzicht van je studielast.

Aanmelding
Meld je tijdig aan
Het is van belang dat je je tijdig aanmeldt. Alleen bij aanmelding vóór de zomervakantie kunnen we
plaatsing en vrije vakkenkeuze garanderen. Je meldt je aan via internet of telefonisch: 026 3129200.
Als je je hebt aangemeld, ontvang je een inschrijfpakket. Vervolgens:
• vul je het inschrijfformulier in (zit bij het pakket);
• lever je kopieën van rapporten/cijferlijsten van de afgelopen twee jaar in;
• lever je ook het door je vorige school ingevulde inlichtingenformulier in (ook te downloaden via
internet);
• als je nog geen 18 jaar bent, sluit je ook de uitbestedingsovereenkomst in (in geval je
rechtstreeks van een school voor VO komt, dien je hierover te beschikken). Inlichtingen bij de
administratie van Rijn IJssel vavo of op je vorige school.
Als alle formulieren door de toelatingscommissie zijn ontvangen, wordt er pas beslist over de toelating.
Indien je toelaatbaar bent, word je opgeroepen voor een intakegesprek. In andere gevallen ontvang je
een bericht. De intake start medio juni.
 De afspraak wordt in een brief schriftelijk bevestigd.
 In de begeleidende brief wordt vermeld welke documenten je verder bij het intakegesprek nog
moet meenemen: (originele) rapporten, diploma’s etc.
Let op
Er is een verschil tussen de aanmelding (telefonisch of via internet) en de inschrijving via de intake. De
aanmeldprocedure is voor heel Rijn IJssel gelijk, maar als Rijn IJssel vavo hebben we daarnaast
aanvullende bepalingen. We hebben ook meer informatie nodig. Na de aanmelding ontvang je een
inschrijfpakket. Er volgt altijd een intakegesprek alvorens iemand wordt ingeschreven.
Intake
Je wordt persoonlijk via een intakegesprek ingeschreven. Daar trekken we een uur voor uit. Je krijgt
informatie over het volwassenenonderwijs en de manier van studeren in het vavo.
Dan komen aan de orde
 Je motivatie, in het bijzonder jouw redenen om in het volwassenenonderwijs verder te gaan;
 Je onderwijsgeschiedenis aan de hand van het door jou ingevulde inlichtingenformulier;
 Je studiewensen, het te kiezen profiel en het vak in het vrije deel.
Je kunt pas ingeschreven worden als de administratieve afhandeling is afgerond. Het is dan ook van
belang de gevraagde documenten (onder andere kopie identiteitsbewijs) mee te nemen. Ook moet na
de intake de onderwijsovereenkomst getekend worden en moet er een (aan)betaling gedaan worden.
Als je minderjarig bent, is het gewenst dat er een ouder meekomt, onder andere ter ondertekening van
de onderwijsovereenkomst.
De intaker stelt voorlopig vast wat de studielast per vak zal zijn. Als je met een vak begint, wordt de
studielasttabel van het ministerie van onderwijs (te vinden op het internet) aangehouden. Als je al aan
het desbetreffende vak gewerkt hebt, kan de studielast eventueel verminderd worden.
Voor alle vakken wordt de studielast vastgesteld. De totale studielast mag niet hoger zijn dan circa
1600 uur per jaar.
Als je niet (volledig) aan de toelatingseisen voldoet (of er ontbreken bewijsstukken), maakt de intaker
een nieuwe afspraak. De toelatingscommissie beoordeelt het verzoek tot inschrijving.
Vervolgens wordt de balans opgemaakt
• Wat is de totale studielast: kan de studie in een of in twee jaar worden afgerond?
• Als je voltijdcursist bent, betaal je € 1155,00 lesgeld aan DUO te Groningen (dit geldt niet voor
de uitbestede cursisten, zij worden door DUO altijd als voltijder beschouwd). Je bent
voltijdcursist als je 28 lessen volgt.
• Als je deeltijdcursist bent, betaal je € 32,50 per les op jaarbasis. Dat houdt in: € 130,00 per vak
(4 lessen per week) per jaar.



De bijkomende kosten: je betaalt een bijdrage voor materiaalkosten. Bij sommige vakken wordt
de methode via school verstrekt. Voor sommige talen worden leesboeken (literatuur) via school
verstrekt. Ook betaal je voor klassikaal gebruik van atlassen en BINAS boeken.
 Je krijgt informatie met betrekking tot het bestellen van boeken. Voor uitbesteders zijn de
schoolboeken gratis. Anderen kunnen de boeken huren of kopen, bijvoorbeeld bij Van Dijk.
 De kosten betaal je via PIN-betaling (niet contant, niet op rekening) direct bij inschrijving. Als
de kosten meer dan € 250,00 bedragen kan er een betalingsregeling getroffen worden. In dat
geval betaal je direct € 250,00 en ontvang je voor het restant in oktober een factuur.
 Tenslotte teken je ook nog de onderwijsovereenkomst (als je jonger dan 18 bent, moeten de
ouders/verzorgers tekenen).
Op het individuele studieplan staat aangegeven
 Welke vakken je gaat volgen.
 Wat de geraamde studielast is.
 Welke volledige vrijstellingen worden gegeven (SE/CE).
Doorstroom
Met een vwo-diploma kun je doorstromen naar hbo of wo.
Kosten
Wil je een voltijdopleiding volgen én ben je ouder dan 18 jaar én kun je niet ingeschreven blijven bij
een VO-school, dan moet je lesgeld betalen. In 2018 is dit bedrag € 1155,00 per jaar. Naast deze
onderwijsbijdrage betaal je aan Rijn IJssel vavo materiaalkosten en schoolfondsbijdrage. De
schoolboeken moet je zelf aanschaffen of zijn soms onderdeel van de materiaalkosten.
Ga je deeltijdonderwijs volgen en kun je niet ingeschreven blijven bij je VO-school, dan betaal je (onder
voorbehoud) € 32,50 per wekelijkse lestijd van 45 minuten per cursusjaar aan cursusgeld. Dat betekent
per vak € 130,00 per jaar. Het totaalbedrag wordt bepaald door het aantal vakken en lestijd per week.
Naast de onderwijsbijdrage of het cursusgeld betaal je per vak een toeslag voor materiaalkosten
(readers, leesboeken etc.).
Let op
Als je bijvoorbeeld door verzuim niet aan de bekostigingsvoorwaarden van het VO of het Rijk voldoet,
hebben we het recht de kosten, dus € 240,00 per wekelijks lesuur per jaar, per 1 januari alsnog bij je
in rekening te brengen.
Twee vormen van financiering
Als je je wilt inschrijven bij Rijn IJssel vavo, is het van belang te weten dat het vavo twee vormen van
financiering kent. Het volgen van onderwijs kost geld. Het VAVO wordt anders bekostigd dan veel
andere scholen:
1. Uitbesteding
Veruit de meeste leerlingen worden bij ons ingeschreven via hun huidige school voor
voortgezet onderwijs. Zij blijven daar ingeschreven staan, en worden door die school voor VO
uitbesteed aan ons. De VO-school draagt dan ook de bekostiging over. Dit is voor jou ook de
voordeligste regeling: je valt onder het regiem van het VO (geen lesgeld, gratis schoolboeken
etc.).
Maar… uitbesteding is geen recht; je huidige school voor VO bepaalt of zij inschatten dat je bij
het vavo een grotere kans hebt om een diploma te behalen. In het algemeen is uitbesteding
mogelijk als je gezakt bent en in maximaal 3 vakken opnieuw examen moet doen. Als je meer
vakken over moet doen, kan dat meestal beter op je huidige VO-school. 16- en 17-jarige
leerlingen kunnen alleen via uitbesteding inschrijven. Klik hier om de
uitbestedingsovereenkomst te downloaden.
2. Rijksbekostiging
Als je 18 jaar of ouder bent, kan je in aanmerking komen voor een normale, gesubsidieerde
plaats (rijksbekostiging). De bekostiging is gelijk aan die van andere vormen van (mbo-

)onderwijs voor 18-jarigen. De overheid subsidieert het traject, maar je betaalt zelf lesgeld (bij
voltijdonderwijs) of cursusgeld (bij deeltijdonderwijs). Je krijgt geen gratis schoolboeken, zoals
in het voortgezet onderwijs. Je kan wel in aanmerking komen voor de tegemoetkoming
scholieren.
Begeleiding
Vanuit Rijn IJssel VAVO zijn we gewend onderwijs te bieden in een volwassen studieklimaat waarbij de
structuur van het studiejaar duidelijk en overzichtelijk is. Dit wordt door de studenten als zeer prettig
ervaren, omdat alle studenten weten waar ze aan toe zijn. Iedere student heeft ook een mentor, maar
het mentoraat van de VAVO is niet te vergelijken met dat van het reguliere onderwijs. We gaan
namelijk uit van zelfstandigheid van de student die heel goed weet waar hij mee bezig is. Alles is
gericht op het school- en eindexamen. Bij de intake wordt met nadruk gekeken naar capaciteiten,
motivatie en studiehouding om op deze manier een succesvol afsluiten van de studie te garanderen.
Nu kan het soms wel eens zijn (denk aan faalangst, dyslexie, moeite met plannen) dat de zaken niet zo
gaan als een student zou willen. Dan kunnen we via het studiecentrum nog extra ondersteuning bieden
bij bijvoorbeeld planning en via Studentzaken (op aanvraag) ondersteuning bij faalangst, dyslexie of
andere zaken. Bij Studentzaken werken een orthopedagoog en een psycholoog.
Mocht nu ondanks de zorgvuldige intake blijken dat het VAVO-traject toch niet het juiste is, dan zal de
deelnemer met mentor, decaan en afdelingsleider een alternatief traject zoeken.
Visie
VAVO staat voor 'Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs'.
De VAVO-opleidingen bieden aan (jong)volwassenen de mogelijkheid om een vmbo-tl-, havo- of vwodiploma of certificaten te behalen. Wij zijn een relatief kleine school met mogelijkheden voor intensief
contact met de student.
Wij bieden compacte, op het examen gerichte trajecten voor studenten met verschillende
achtergronden. Zowel laatbloeiers als studenten met problemen van uiteenlopende aard zijn welkom.
We kunnen uiteraard niet alle problemen oplossen, maar ondersteunen wel bij het zelf oplossen van
deze problemen. Daartoe hebben we een begeleidingsstructuur waarin de mentoren en de
afdelingsleiders een cruciale rol spelen.
Concreet richten we ons op de volgende doelgroepen
 Leerlingen die gezakt zijn voor het eindexamen vmbo-tl, havo of vwo. Zij hoeven alleen die
vakken te doen waarvan het cijfer opgehoogd moet worden om het diploma te kunnen
behalen.
 Zittenblijvers: leerlingen die (voor de tweede keer) zijn blijven zitten in havo 4 of vwo 5. Deze
leerlingen kunnen in veel gevallen alsnog in een jaar de laatste twee jaar doen.
 Leerlingen die al een VO-diploma hebben behaald en willen opstromen (een hoger diploma
willen behalen) en leerlingen die een ‘breder’ diploma willen behalen (ander profiel, hogere
cijfers).
Leerlingen voor wie om welke reden dan ook het VAVO een betere optie biedt dan de school
voor voortgezet onderwijs: van zwangerschap tot gepest worden, van een chronische ziekte tot
topsporter.
 Leerlingen met een beperking die in staat zijn klassikaal onderwijs te volgen en deel te nemen
aan examens.
 Tweede kans onderwijs: mensen die vroeger enkele jaren mavo, havo of vwo hebben gevolgd
en spijt hebben dat ze hun school niet hebben afgemaakt.

Aanpak
Onze opleidingen kenmerken zich door een gestructureerde, volwassen, aanpak. Van de studenten
verwachten we een gemotiveerde werkhouding en een vaste wil om te slagen. Onze aanpak is gericht
op het behalen van een startkwalificatie havo of vwo, of een diploma vmbo-tl.
We doen dat vanuit een aantal kernwaarden:
 Betrokkenheid: onze docenten dragen zorg voor goed onderwijs en werken daar hard voor.
Van onze studenten verwachten we ook dat ze een grote inzet vertonen, zowel op school als
thuis.
 Betrouwbaarheid: we doen wat we beloven. Dat leggen we ook duidelijk vast in PTA,
studiewijzers, leerplannen. We verwachten ook van de studenten dat ze zich aan afspraken
houden.
 Inspiratie: de kwaliteit van ons onderwijs vloeit voort uit de kwaliteit van onze docenten. We
investeren in scholing van docenten. Van onze docenten verwachten we dat ze de studenten
weten te motiveren door een inspirerende houding. Van onze studenten verwachten we een
actieve opstelling in de les waardoor er een goede werksfeer ontstaat en een veilig werkklimaat
voor iedereen.
 Leven-lang-leren: we verloochenen onze afkomst niet. VAVO blijft volwassenenonderwijs,
waarin ook de 23+ zich thuis voelt en (alsnog) een startkwalificatie kan behalen.
Contactpersoon
Meer weten over onze aanpak, werkwijze, visie op onderwijs, ondersteuning en begeleiding? Maak een
afspraak met een van onze afdelingsleiders of intakers. Een gesprek maakt meer duidelijk dan vele
woorden op papier.
Voor het inwinnen van informatie, een aanmelding of inschrijving kun je contact opnemen met de
coördinator vwo, de heer Gerlof Metz. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 026 3129200. Het adres
is: Utrechtsestraat 40-42, 6811 LZ Arnhem.

