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Algemene toelatingseisen 2018-2019 
 

1. Rechtstreekse toelating tot vavo (bekostiging WEB via OC&W) 
Toelaatbaar is iedereen van 18 jaar (op of voor 1 oktober) of ouder (met of zonder startkwalificatie, 

met onderbroken of ononderbroken leerweg). Men kan zich inschrijven voor het behalen van (één 

of meer losse) certificaten of een volledig diploma. Losse certificaten kunnen ook naast een mbo-, 

hbo- of wo-opleiding worden behaald. 

 

Criterium voor voltijd (lesgeld aan DUO betalen) of deeltijd (cursusgeld vavo) is het aantal lesuren: 

< 26 lesuur per week = deeltijd  

> 26 lesuur per week = voltijd  

 

2. Toelating via uitbesteding door VO (‘Rutte-leerlingen’) 
Toelaatbaar zijn leerlingen van 16 jaar of ouder met een ononderbroken leerweg, zowel met als 

zonder startkwalificatie (stapelen en profiel verbeteren mag*).  

 

*Profielverbetering/verbreding: is de leerling al in bezit van een vmbo-t of havodiploma? Heeft de 

leerling voor de vervolgopleiding net een ander vak nodig of een hoger cijfer? Dan bestaat de 

mogelijkheid het profiel te verbreden of te verbeteren. 

 

Criterium voltijd of deeltijd 

• Een leerling die reeds examen heeft afgelegd voor een onderwijssoort (vmbo-tl, havo of vwo), is 

bij uitbesteding in dezelfde onderwijssoort altijd deeltijder. Ongeacht het aantal lesuren. (50%) 

• Een leerling die nog geen examen heeft afgelegd in de onderwijssoort, waarvoor wordt 

uitbesteed, is voltijder. Ongeacht het aantal lesuren (bijv: leerling met vmbo-diploma wordt 

voltijd uitbesteed voor havo).(100%) 

Aantal vakken 

• Een leerling die voltijd wordt uitbesteed, kan op vmbo van vavo, zes examenvakken van het 

profiel, maatschappijleer en het profielwerkstuk volgen.  

• Op havo zijn het zeven examenvakken van het profiel, alsook maatschappijleer en het 

profielwerkstuk.  

• Voor vwo zijn het acht examenvakken maatschappijleer en het profielwerkstuk.  

• Een leerling die deeltijd wordt uitbesteed, mag in principe vier vakken op vavo volgen. Meer dan 

vier vakken is bespreekbaar. 

 

3. Toelating via particuliere bekostiging 
Toelaatbaar zijn cursisten van 17 jaar of ouder die niet plaatsbaar zijn via WEB of uitbesteding. 

Voor leerlingen onder de 18 jaar, zonder startkwalificatie, is toestemming van OCW noodzakelijk. 

 


