
 

 

 

 

 

 

Datum: 09 april 2021 

Betreft: Informatie vavo studiejaar 2021/2022 

Geachte mevrouw, heer, 

Opnieuw stond het onderwijs afgelopen jaar voor vele uitdagingen en hebben we als professionals 
voortdurend moeten anticiperen op nieuwe situaties. Het belang van goed onderwijs voor onze 
studenten stond hierbij voorop, dat zal voor uw school niet anders zijn geweest. 

Voor het vavo betekent het dat we een drietal besluiten hebben genomen die we graag met u delen. 

1. Komende zomerperiode biedt het vavo geen versneld traject aan. Het is voor ons  niet 
haalbaar komend studiejaar een dergelijk traject te organiseren; de zak/slaagregeling met 
wegstreepmogelijkheid van een onvoldoende maakt het onduidelijk hoe groot de behoefte 
aan een dergelijk traject is. Ook is het tijdspad na het 3de tijdvak te kort om dit op een goede 
manier te kunnen organiseren. 
 

2. Een 18-jarige student die voor het eerst via uitbesteding bij het vavo mboRijnland aangemeld 
wordt, wordt vanaf schooljaar 2021-2022 niet meer via uitbesteding aangenomen, maar kan  
zich direct als WEB student bij ons aanmelden. 
Hiermee komt de verantwoordelijkheid voor en bekostiging van de student bij het vavo te 
liggen, zodat wij als vavo de passende maatregelen kunnen nemen.  
 

3. Het vavo kent jaarlijks een zeer diverse groep studenten, met ieder hun eigen verhaal 
waarom ze hun opleiding op het vavo willen (ver)volgen. Afgelopen studiejaar hebben we 
een fors aantal studenten via uitbesteding door de vo-school aangenomen. Bij enkele 
studenten was vooraf niets bekend over enige problematiek, die in de loop van het 
studiejaar wel naar voren kwam. Achteraf bleek dit al wel bekend te zijn bij de uitbestedende 
vo-school. In enkele gevallen was al enige twijfel tijdens de intake over de kansrijkheid van 
het traject. In beide situaties leverde dat soms onduidelijkheid op ten aanzien van de 
bekostiging. Vaak komen we daar in goed overleg uit. Echter, om aan de voorkant meer 
duidelijkheid te bieden over de (financiële) samenwerking, zijn in het uitbestedingsformulier 
de volgende annuleringsvoorwaarden opgenomen.  
• Bij uitval van een leerling tussen datum start studiejaar en 1 oktober, brengen wij een 

bedrag in rekening van 25% van het verschuldigd bedrag over het gehele studiejaar. 
• Bij uitval van een leerling tussen 1 oktober en 31 december van het betreffend 

studiejaar, brengen wij een bedrag in rekening van 50% van het verschuldigd bedrag over 
het gehele studiejaar. 



• Bij uitval van een leerling tussen 1 januari en eind van het studiejaar brengen we het 
volledig verschuldigde bedrag in rekening. 

• Het boekengeld wordt met de inschrijving van de leerling direct verrekend. Bij uitval van 
een leerling blijft het bedrag volledig verschuldigd. 

 
Door ondertekening van het uitbestedingsformulier wordt akkoord gegaan met deze 
annuleringsvoorwaarden. 
Het vernieuwde uitbestedingsformulier is als bijlage toegevoegd en kunt u ook op onze site vinden 
https://mborijnland.nl/vavo/informatie-voor-decanen/ 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, die betrekking hebben 
op het contract en/of de financiële afspraken, dan kunt u contact opnemen met de heer K. 
Bouyaouzan, telefoon 088-297 82 06, per email kbouyaouzan@mborijnland.nl  
Heeft u nadere vragen over de instroom dan kunt u contact opnemen met de teamleider van de 
locatie: https://mborijnland.nl/vavo/locaties-en-teamleiders/ 
 
Wij rekenen op uw begrip voor deze maatregelen en kijken er naar uit om ook komend studiejaar 
met uw school te mogen samenwerken! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Judith Geraedts 
Directeur College vavo 
 

 
 

 
Bijlage (1): uitbestedingsformulier 2021-2022 
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