
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenmerk CvB21-0025 
Omschrijving document 
 
 
 
 

Studiegids Vavo 2021-2022 
 

College van Bestuur Definitief vastgesteld d.d. 13 juli 2021 
Raad van Toezicht Niet van toepassing d.d.  
Ondernemingsraad Niet van toepassing d.d.  
Studentenraad Niet van toepassing d.d.  

 



INFORMATIEGIDSBEROEPSPRAKTIJKVORMING 1

Studiegids Vavo 
2021 - 2022



Studiegids vavo mboRijnland 2021 - 2022 mboRijnland     2

Welkomstwoord

Beste student,

Voor je ligt de studiegids 2021-2022 van jouw opleiding bij de vavo. Deze studiegids helpt je een antwoord  

te geven op veel vragen. Ook vind je er alle informatie die je nodig hebt, of het nou gaat om het onderwijs,  

ons vakkenaanbod, toetsing, de leermiddelen, praktische informatie of andere zaken.

De vavo biedt je de mogelijkheid om een nieuwe stap te zetten in je studieloopbaan. We helpen je graag  

verder om alsnog je diploma te halen; een diploma met een ander pakket, een diploma op een hoger niveau  

of met losse certificaten. We doen dat met een programma op jouw maat, met docenten en ondersteuners  

die jou helpen om je doel te halen. We doen dat met duidelijk en degelijk onderwijs, waarbij we voortdurend 

met de studenten in gesprek zijn om te ontdekken wat hen verder helpt. 

Dat is ónze inzet. Maar we verwachten ook wat van jou, namelijk je inzet om je doelen te bereiken. Daar hoort 

bij dat je deelneemt aan het onderwijs en je je lessen voorbereidt. Maar ook zorg je samen met ons voor een 

onderwijsklimaat waarin jij en anderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Met jouw diploma of certificaten kun je uiteindelijk verder in je onderwijsloopbaan. We wensen je een prettige 

studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega’s die aan jouw opleiding bijdragen.

Judith Geraedts

Directeur Vavo

Vavo biedt je de 

mogelijkheid om 

een nieuwe stap 

te zetten in je 

studieloopbaan.
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Wegwijzer voor jouw opleiding

Inleiding

De Studiegids is de wegwijzer voor jouw opleiding.  

De Studiegids is een onderdeel van je onderwijs-

overeenkomst. De school vindt het belangrijk dat jij 

als student weet hoe het onderwijs en de examens zijn 

geregeld. Dat staat beschreven in de Studiegids en het 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) horen bij 

jouw opleiding. Als we in deze Studiegids verwijzen naar 

het mboRijnland-portaal, bedoelen we het mboRijnland-

portaal voor studenten. Portaal is onze naam voor ons 

intranet. Wanneer we verwijzen naar het studenten-

portaal, bedoelen we het studentenportaal in Osiris. 

Osiris is ons ondersteunend systeem. 

Als de informatie in deze Studiegids in de loop van  

het studiejaar wijzigt, dan worden deze wijzigingen  

via het mboRijnland-portaal bekendgemaakt.

Wij vinden het 

belangrijk dat jij 

als student weet 

hoe het onderwijs 

en de examens 

zijn geregeld.
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1. Inhoud opleiding

We hebben verschillende soorten mogelijkheden om  
als student bij ons onderwijs te volgen.

• Rutte-student. Dit is een student die door zijn/haar  
 middelbare school wordt uitbesteed. Betreft meestal  
 gezakte studenten van onder de 18 jaar.
• Web-student. Dit is een student die ouder is dan 
 18 jaar. Deze student kan een beroep doen op   
 financiële ondersteuning bij DUO.
• Niet bekostigde deelnemer. Dit is een student die  
 geheel op eigen kosten het onderwijs volgt. 
• Niet Rutte-student onder de 18 jaar. Dit is een student  
 onder de 18 jaar, die niet wordt uitbesteed door een  
 middelbare school. Hiervoor moet toestemming   
 worden verleend door de leerplichtambtenaar van 
 de gemeente. 

Uitbestedingsformulier 
Dit formulier moet je invullen als je een Rutte-student 
bent. Dit formulier is een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de middelbare school en mboRijnland. Hierin 
staan bijvoorbeeld de verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen de school en mboRijnland 
en de onderlinge informatie-uitwisseling. Met dit 
formulier stellen de scholen vast dat het in jouw belang 
is, de opleiding bij mboRijnland vavo te vervolgen.  

Onderwijsovereenkomst
Een OOK is een onderwijsovereenkomst. Aan je 
inschrijving ligt een onderwijsovereenkomst tussen 
mboRijnland en jou ten grondslag. In deze 
onderwijsovereenkomst staan de rechten en plichten 
van zowel de school als de student. Elke student is 
verplicht een OOK te ondertekenen.

 

Formulier toestemming doorgeven informatie
In dit formulier geeft de student toestemming informatie 
aan ouders/verzorgers door te geven of contact met 
ouders/verzorgers op te nemen bij tegenvallende 
resultaten of te grote absentie. Dit is verplicht voor 
studenten jonger dan 18 jaar. Voor 18+ is het vrijwillig. 
Zie ook het studentenstatuut vavo.
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2. Inhoud opleiding

Algemeen 
Vavo mboRijnland biedt je op vier locaties (Gouda, 
Leiden, Woerden en Zoetermeer) de gelegenheid om 1 of 
meer vakken te volgen. Om zo een certificaat voor dat 
ene vak of een heel diploma. In dat laatste geval worden 
eerder behaalde resultaten van je vorig studiejaar bij de 
vavo of een eerdere school, op hetzelfde niveau, aan je 
resultaten toegevoegd. Uiteindelijk leidt dit op voor drie 
mogelijke opleidingsniveaus, namelijk vmbo-T, havo en 
vwo. 

De locatie in Leiden is onze grootste locatie. Daardoor 
zijn er daar de meeste mogelijkheden in het aanbod van 
vakken. Maar ook op de andere locaties kunnen de 
meest gangbare vakken worden gevolgd. Heel soms 
moet je voor één vak uitwijken naar een andere locatie 
of (indien aangeboden) een vak geheel of gedeeltelijk 
online volgen. Bij het intakegesprek wordt je 
vakkenpakket voor dat studiejaar afgesproken. Het 
pakket is meestal afgestemd op één opleidingsniveau. 
Het komt ook voor dat je een of meer vakken op een 
ander opleidingsniveau volgt, bijvoorbeeld een havo-
student die vmbo-T biologie volgt, om het jaar erop 
havo biologie te kunnen halen. 

Het vmbo-t aanbod
Vmbo-T kent vier profielen: Economie, Landbouw, Zorg  
& Welzijn, Techniek. Ieder profiel bestaat uit verplichte 
gemeenschappelijke vakken (Nederlands, Engels, 
Maatschappijleer), Sectorvakken (verschillend per 
sector) en vrije vakken (vaak ook passend bij de sector). 
Daarnaast moet je nog een Profielwerkstuk voltooien en 
LOB. Je kunt ook een pakket samenstellen, dat past bij 
twee of zelfs meer sectoren. Dan kun je voor iedere 
sector een diploma halen. 

Sector Economie Landbouw Zorg & Welzijn Techniek

Profielvak Economie + 
Frans

Wiskunde +
Nask 1 of Biologie

Biologie +
Wiskunde of  
Maatschappijkunde  
of Aardrijkskunde  
of Geschiedenis

Wiskunde +
Nask 1

Profielvak Twee van de 
onderstaande 
vakken: 

Wiskunde, 
Geschiedenis 
Nask 2

Twee nog 
niet gekozen 
vakken: 

Nask 1  
Biologie +
Duits
Tekenen
Economie
Maatschappijkunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Frans

Twee nog 
niet gekozen 
vakken:

Wiskunde
Maatschappijkunde
Geschiedenis
Duits
Frans
Tekenen
Economie
Nask 1
Nask 2

Twee van de 
onderstaande 
vakken:

Biologie
Duits
Frans
Tekenen 
Economie
Maatschappijkunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Nask 2

Andere vakken dan deze worden door ons niet 
aangeboden. Heb je al voldoendes voor andere vakken 
gehaald? En voldoen die vakken aan de profieleisen? Dan 
kunnen deze worden toegevoegd aan je dossier om zo een 
diploma te halen. 

Loopbaanoriëntatie
Loopbaanoriëntatie (LOB) is een verplicht onderdeel 
voor het verkrijgen van het vmbo-t diploma. De meeste 
studenten uit het vmbo-t zijn hier al eerder mee 
begonnen op hun vorige school. Er is een ook een 
programma voor andere vormen van vmbo (K/B/G), 
maar die zijn niet geldig voor het vmbo-t. Het LOB  
wordt niet getoetst bij het eindexamen. 

Het LOB bevat de volgende elementen:
• Loopbaanoriëntatie en ontwikkeling. Je kunt je eigen  
 loopbaanontwikkeling vormgeven, door oriëntatie  
 op een toekomstige opleiding en reflectie hierop.
• Ontwikkeling van loopbaancompetenties   
 (kwaliteiten, motieven, werkexploratie,    
 loopbaansturing, netwerken). 
• Ontwikkeling van een loopbaandossier.
 
Het uiteindelijke loopbaandossier vormt een   
onderdeel van het PTA van het vmbo.

Het vmbo-t aanbod
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Het havo aanbod 
De Havo kent vier profielen: Cultuur & Maatschappij, 
Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid,  
Natuur & Techniek. Ieder profiel bestaat uit verplichte 
gemeenschappelijke vakken (Nederlands, Engels, 
Maatschappijleer), verplichte profielvakken (verschillend 
per profiel), profiel keuzevakken en vrije vakken. 
Daarnaast moet je nog een Profielwerkstuk maken.  
Heb jij een pakket dat past bij meer profielen?  
Dan kun je voor ieder profiel een diploma halen.

Andere vakken dan deze worden door ons niet 
aangeboden. Heb je al voldoendes voor andere vakken 
gehaald? En voldoen die vakken aan de profieleisen?  
Dan kunnen deze worden toegevoegd aan je dossier om 
zo een diploma te halen. Bijvoorbeeld als je al eerder bent 
geslaagd voor Spaans op het vereiste niveau voor  
het profiel C&M.

Profiel Cultuur  
& Maatschappij

Economie  
& Maatschappij

Natuur  
& Gezondheid

Natuur  
& Techniek

Profielvak verplicht Geschiedenis + 
Frans of Duits

Geschiedenis
Wiskunde A of B
Economie

Biologie
Scheikunde
Wiskunde A of B

Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B

Profielkeuzevak Aardrijkskunde 
Maatschappijweten-
schap-pen 
Economie

Een van  
onderstaande  
vakken:

Bedrijfseconomie
Aardrijkskunde
Frans
Duits

Twee nog 
niet gekozen 
vakken:

Natuurkunde
Aardrijkskunde
NLT (op vorige 

school behaald)

Twee van de 
onderstaande 
vakken:

Biologie
Wiskunde D
Informatica (op vorige 

school behaald)

NLT (op vorige 

school behaald)

Profielkeuzevak 2 Tekenen
Filosofie
Frans
Duits

- - -

Vrij vak Een van alle 
aangeboden en nog 
niet door jou gekozen 
vakken

Een van alle 
aangeboden en nog 
niet door jou gekozen 
vakken

Een van alle 
aangeboden en nog 
niet door jou gekozen 
vakken

Een van alle 
aangeboden en nog 
niet door jou gekozen 
vakken

Het havo aanbod
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Het vwo aanbod 
Het vwo kent vier profielen: Cultuur & Maatschappij, 
Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid,  
Natuur & Techniek. Ieder profiel bestaat uit verplichte 
gemeenschappelijke vakken (Nederlands, Engels, 
Maatschappijleer, Duits of Frans), verplichte profielvakken 
(verschillend per profiel), profielkeuzevakken en vrije 
vakken. Daarnaast moet je nog een Profielwerkstuk 
maken. 

Andere vakken dan deze worden door ons niet 
aangeboden. Heb je al voldoendes voor andere vakken 
gehaald? En voldoen die vakken aan de profieleisen? 
Dan kunnen deze worden toegevoegd aan je dossier om 
zo een diploma te halen. Bijvoorbeeld als je al eerder 
bent geslaagd voor Spaans op het vereist niveau voor 
het profiel C&M.

Profiel Cultuur  
& Maatschappij

Economie  
& Maatschappij

Natuur  
& Gezondheid

Natuur  
& Techniek

Profielvak verplicht Geschiedenis + 
Wiskunde A/B/C
(C kan niet bij 

mboRijnland)

Geschiedenis
Wiskunde A of B
Economie

Biologie
Scheikunde
Wiskunde A of B

Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B

Profielkeuzevak Aardijkskunde 
Maatschappij- 
wetenschappen 
Economie

Een van  
onderstaande  
vakken:

Bedrijfseconomie
Aardrijkskunde
Frans
Duits

Twee nog 
niet gekozen 
vakken:

Natuurkunde
Aardrijkskunde
NLT (op vorige 

school behaald)

Twee van de 
onderstaande 
vakken:

Biologie
Wiskunde D
Informatica (op vorige 

school behaald)

NLT (op vorige 

school behaald)

Profielkeuzevak 2 Tekenen (op vorige 

school behaald) 

Filosofie 
Frans
Duits

- - -

Vrij vak Een van alle 
aangeboden en nog 
niet door jou gekozen 
vakken

Een van alle 
aangeboden en nog 
niet door jou gekozen 
vakken

Een van alle 
aangeboden en nog 
niet door jou gekozen 
vakken

Een van alle 
aangeboden en nog 
niet door jou gekozen 
vakken

Het vwo aanbod
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Het gymnasium aanbod 
De vavo biedt geen klassieke talen aan. Maar kun je een 
voldoende resultaat van een eerder eindexamen voor 
Latijn of Grieks laten zien? En voldoe je aan de bijzondere 
gymnasiumeisen, dan kun toch bij de vavo je 
gymnasiumdiploma halen. 

Het gymnasium kent vier profielen: Cultuur & 
Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & 
Gezondheid, Natuur & Techniek. Ieder profiel bestaat uit 
verplichte gemeenschappelijke vakken (Nederlands, 
Engels, Maatschappijleer, Grieks + kcv of Latijn + kcv, 
verplichte profielvakken (verschillend per profiel), 
profielkeuzevakken en vrije vakken. Daarnaast moet  
je nog een Profielwerkstuk maken.

Andere vakken dan deze worden door ons niet 
aangeboden. Heb je al voldoendes voor andere vakken 
gehaald? En voldoen die vakken aan de profieleisen? Dan 
kunnen deze worden toegevoegd aan je dossier om zo een 
diploma te halen. Bijvoorbeeld een student die al eerder is 
geslaagd voor Spaans  op het vereist niveau voor het 
profiel C&M.

Profiel Cultuur  
& Maatschappij

Economie  
& Maatschappij

Natuur  
& Gezondheid

Natuur  
& Techniek

Profielvak verplicht Geschiedenis + 
Wiskunde A/B/C
(C kan niet bij 

mboRijnland)

Geschiedenis
Wiskunde A of B
Economie

Biologie
Scheikunde
Wiskunde A of B

Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B

Profielkeuzevak Aardijkskunde 
Maatschappij- 
wetenschappen 
Economie

Een van  
onderstaande  
vakken:

Bedrijfseconomie
Aardrijkskunde
Frans
Duits

Twee nog 
niet gekozen 
vakken:

Natuurkunde
Aardrijkskunde
NLT (op vorige 

school behaald)

Twee van de 
onderstaande 
vakken:

Biologie
Wiskunde D
Informatica (op vorige 

school behaald)

NLT (op vorige 

school behaald)

Profielkeuzevak 2 Tekenen (kan niet bij 

mboRijnland)  
Frans
Duits

- - -

Vrij vak Een van alle 
aangeboden en nog 
niet door jou gekozen 
vakken

Een van alle 
aangeboden en nog 
niet door jou gekozen 
vakken

Een van alle 
aangeboden en nog 
niet door jou gekozen 
vakken

Een van alle 
aangeboden en nog 
niet door jou gekozen 
vakken

Het gymnasium aanbod
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3. Onderwijs

Tijdens de lessen hebben al onze docenten een 
duidelijke visie op het pedagogisch en didactisch 
handelen. Hierdoor herken je elke les een duidelijk 
opbouw. We houden rekening met jouw voorkennis, om 
zo een goede aansluiting te krijgen op het doel van de 
les. De lessen hebben een duidelijke structuur en er is 
ruimte voor een goede interactie tussen jou en je docent 
en medestudenten. Je krijgt voor elke les voldoende 
informatie, zodat je goed voorbereid bent om de les ook 
zo goed mogelijk te volgen. We maken gebruik van 
afwisselende werkvormen, zodat je je aandacht bij les 
kunt houden. Elke docent is zichtbaar bereikbaar en 
beschikbaar. Ook wordt er regelmatig feedback 
gevraagd aan de studenten, zodat een docent zich  
kan blijven verbeteren.

Begeleiding door je vakdocent 
Je vakdocent staat klaar om je te begeleiden tijdens je 
opleiding en past de begeleiding aan naar wat jij nodig 
hebt. Begin je, dan krijg je meer begeleiding. In de loop 
van de tijd wordt deze begeleiding minder. Je leert 
namelijk steeds zelfstandiger werken.

Onze vakdocenten hebben hun professionaliteit hoog  
in het vaandel staan. Onze docenten zijn over het 
algemeen eerstegraads bevoegd en hebben ruime 
ervaring met de specifieke doelstellingen van onderwijs 
geven op een vavo. Met liefde voor het vak en 
zorgzaamheid voor de student, leveren zij een bijdrage 
aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

We borgen onze onderwijskwaliteit door vast te houden 
aan wat we goed doen en ook steeds te blijven groeien 
en ontwikkelen. Hiervoor onderzoeken we voortdurend 
bij je of het onderwijs aansluit op je behoeften en dat 
wat nodig is om je certificaat te halen.

Onze docenten vinden een veilige leeromgeving 
belangrijk en ondersteunen je in je leerproces. De sterke 
betrokkenheid bij jou, de passie om te ontdekken wie jij 
bent en hoe wij een schakel kunnen zijn in jouw 
persoonlijke ontwikkeling, kenmerken onze school.
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4. Begeleiding (slb)

Begeleiding door je studieloopbaanbegeleider 
(mentor ofwel slb-er) 
Als vavo streven wij ernaar om jou, de student, te zien, 
waarderen en ondersteunen in het reflecteren en 
activeren van je leerproces. De ondersteuning die je slb-er 
geeft, heeft als doel de studie van jou en je persoonlijke 
ontwikkeling te vergemakkelijken. Door gesprekken en/of 
lessen, proberen we je effectief te laten studeren en je 
voor te bereiden op de toekomst na je studie. In de eerste 
100 dagen van het onderwijs is je slb-er zeer actief op 
zoek naar het contact/verbinding met jou als student. In 
deze periode wordt de ondersteuningsbehoefte van elke 
individuele student gevraagd/onderzocht. Na deze 100 
dagen is de begeleiding vooral gericht op het sterker 
maken van de competenties en vaardigheden, die 
noodzakelijke zijn voor het behalen van de certificaten 
of het diploma én ook belangrijk zijn in je studiesucces 
op je vervolgopleiding.  

Slb-gesprekken
Minimaal drie keer per studiejaar heb je met je slb-er een 
individueel gesprek. Je hoort van tevoren waar het 
gesprek over gaat. Je kunt ook zelf aangeven waarover je 
wilt praten. Zo’n gesprek gaat vooral over hoe het met jou 
gaat en op school. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod 
komen zijn je studievoortgang, loopbaanervaringen, 
loopbaankeuzes en verzuim. Je slb-er kan ook afspraken 
met je maken. Deze afspraken vind je terug in een mail en 
in je digitaal begeleidingsdossier.
 
Je slb-er checkt daarnaast of je eerder gemaakte 
afspraken bent nagekomen en bespreekt je cijfers en 
beoordelingen, je aanwezigheid en je houding op school. 
Ook bespreek je met je slb-er de keuzes die je moet 
maken. Keuzes maken is belangrijk voor je loopbaan. Je 
ervaringen spelen hierin een belangrijke rol, ze kunnen je 
helpen om keuzes beter te maken. Verder bespreek je je 

persoonlijke leerdoelen en hoe je die wilt gaan halen.  
Je kunt aangeven of je daarbij extra begeleiding of 
aandacht nodig hebt.

Na afloop van het slb-gesprek maak jij of je slb-er een 
gespreksverslag. Daarin staan in elk geval de afspraken 
die in het gesprek met jou zijn gemaakt. Als je slb-er het 
verslag schrijft, ontvang je het via mail. Schrijf je het 
verslag zelf, dan past de slb-er het waar nodig aan en 
ontvang je het vervolgens via mail weer terug. Het verslag 
wordt digitaal opgeslagen in je persoonlijk digitaal 
begeleidingsdossier.

Begeleiding door adviseurs van het Onderwijs 
Servicecentrum
In de meeste gevallen heb je genoeg aan de begeleiding 
door je slb-er. Soms heb je extra begeleiding nodig. Dat 
kan via het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

Daar kun je terecht als je:
• Twijfelt aan je opleidingskeuze.
• Persoonlijke problemen hebt, zoals een moeilijke   
 thuissituatie, schulden, etc.
• Niet lekker in je vel zit door bijvoorbeeld faalangst,  
 verlegenheid of psychische problemen.

De medewerker van het OSC zoekt samen met jou naar 
een passende oplossing. Bijvoorbeeld extra persoonlijke 
begeleiding, hulpverlening, studieondersteuning of 
speciale trainingen.

Passend onderwijs
Het kan zijn dat je extra ondersteuning nodig hebt om  
je studie te volgen. Of dat je aanpassingen bij toetsen  
en examens of speciale leer- of hulpmiddelen nodig hebt.  

We kijken dan samen met jou en (indien nodig) je 
ouder(s)/verzorger(s) aan welke ondersteuning je 
behoefte hebt. Uitgangspunt is dat je de opleiding 
succesvol kunt volgen en je examens kunt halen.

Wij stellen samen met jou een plan op. Daarin staat 
beschreven wat jij als student kunt doen, wat jouw 
studieloopbaanbegeleider voor je kan betekenen 
en welke ondersteuning het OSC biedt.

Topprestatiebeleid
Als je topsporter bent of andere topprestaties levert,  
zijn er mogelijkheden om je opleiding af te stemmen op je 
(sport)activiteiten. Meestal heb je dit al tijdens je intake 
besproken. Ook als je lid wordt van de studentenraad,  
kun je met je slb-er bespreken hoe je je werkzaamheden 
voor de studentenraad het beste met je opleiding kunt 
combineren. Meer informatie vind je in het studenten-
statuut.
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Het onderwijs- 

team kijkt naar 

je ontwikkeling, 

je studieresultaten 

en naar eerder 

gemaakte 

afspraken.

5. Toetsing en voortgang

Het resultaat van een toets (schoolexamens en 
eindexamens) drukken we meestal uit in een cijfer, heel 
soms in een waarde, bijvoorbeeld onvoldoende, voldoende 
of goed. In het PTA kan je terugvinden welke toetsen je 
krijgt, hoe die worden afgenomen (schriftelijk of 
mondeling), wat de stof en de weging is van de toets. Je 
resultaten kun je vinden in het studentenportaal in Osiris.
 
Incidenteel komt het voor dat bij vakken 
ontwikkelingsgerichte toetsen afgenomen moeten 
worden. Deze tellen niet mee voor je examens of diploma. 
Ze zijn bedoeld om je inzicht te geven in je ontwikkeling 
voor dat vak, zodat je jezelf beter kunt voorbereiden op 
komende toetsen. 

Voortgangsadvies
Na periode 1 en periode 2 krijg je een voortgangsadvies. 
Dit wordt opgesteld door het onderwijsteam. Het 
onderwijsteam kijkt naar je ontwikkeling, je studie-
resultaten en naar eerder gemaakte afspraken. Ook 
beoordeelt het onderwijsteam je gedrag op school en je 
eventuele verzuim. Het voortgangsadvies bespreek je met 
je slb-er. Eventueel maken jullie nieuwe afspraken. Alle 
voortgangsadviezen, plus de gemaakte afspraken, zet je 
slb-er in je digitaal begeleidingsdossier. Kijk voor meer 
informatie hierover in het studentenstatuut.

Verbetertraject studievoortgang
Als je in de eerste periode onvoldoende start, beginnen we 
het verbetertraject studievoortgang. Hiervoor wordt 
gekeken naar drie factoren, namelijk studieresultaten, 
studiegedrag (werkhouding en aanwezigheid) en gedrag 
in het algemeen. Als je meerdere factoren niet in orde 
hebt, wordt je uitgenodigd voor een gesprek met je 
teamleider en je mentor. Bij studenten onder de 18 worden 
de ouders ook uitgenodigd.

Doel van het verbetertraject is om te komen tot een 
verbetering van je resultaat op de betreffende gebieden. 
In het eerste gesprek wordt besproken om welke gebieden 
het gaat en wat het plan wordt voor verbetering. Het is 
mogelijk hierin ondersteuning te krijgen, hierbij kan het 
OSC worden betrokken. Na enkele weken volgt een 
tussenevaluatie met je mentor. En na ongeveer 8 weken 
volgt je eindevaluatie.

Bij onvoldoende ontwikkeling stellen wij vast dat een 
vervolg op het vavo niet kansrijk is. De student wordt dan 
begeleid in wat wel passen of kansrijk is in het nieuwe 
studiejaar. 
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6. Diploma-eisen en examens

Examenjaarplanning en examenrooster 
Aan het begin van het studiejaar wordt de examen-
jaarplanning gepubliceerd door het Examenbureau.  
Hierin staat in welke perioden de examens die bij je 
opleiding horen, worden afgenomen. Je slb-er weet  
waar je de examenjaarplanning kunt vinden. In het 
examenrooster vind je bijvoorbeeld de exacte datum  
en het tijdstip van afname van het examen. Je slb-er  
weet hoe het rooster aan jou wordt verstrekt.

Examenresultaten
De resultaten van je examens vind je op het 
studentenportaal van Eduarte

Huishoudelijk reglement studenten
In het huishoudelijk reglement staan de richtlijnen die 
mboRijnland hanteert bij het afnemen van examens.  
Je vindt het reglement bij het examen reglement.

Examen reglement
De school is wettelijk verplicht om regels, procedures en 
voorschriften op te stellen rond de voorbereiding, afname 
en afhandeling van examens. Dat geldt ook voor het 
maken van bezwaar en het in beroep gaan bij examens.  
In het studentenstatuut lees je hier meer over.

Aangepaste wijze examinering
Als je een beperking hebt die je belemmert bij het maken 
van een examen, kun je een aangepast examen of 
aangepaste faciliteiten of hulpmiddelen aanvragen.  
De zwaarte en inhoud van het examen blijven gelijk,  
de omstandigheden of de wijze van examineren kunnen 

worden aangepast. Ga met zo’n verzoek zo vroeg mogelijk 
(bij voorkeur al tijdens je intake) naar het Onderwijs 
Servicecentrum (OSC) op jouw locatie.

De adviseur van het OSC kijkt samen met jou welke 
faciliteiten en hulpmiddelen je nodig hebt, of je een 
verklaring van een deskundige moet hebben en waar je 
mogelijk recht op hebt. Daarna dien je met hulp van de 
adviseur van het OSC een aanvraag in bij Examenzaken. 
Van de examencommissie krijg je vervolgens antwoord op 
je aanvraag. Zodra je aanvraag is goedgekeurd, kun je 
gebruikmaken van de toegekende voorzieningen. Houd er 
rekening mee dat deze procedure tien weken in beslag 
kan nemen. Deze procedure geldt ook voor examinering 
in de beroepspraktijk.

Heb je een niet-Nederlandse achtergrond, is Nederlands 
niet jouw moedertaal en heb je korter dan zes jaar 
onderwijs in Nederland gevolgd, dan heb je recht op 
tijdverlenging bij examens en toetsen. Je kunt je hiervoor 
melden bij het OSC. Het OSC zorgt ervoor dat je aanvraag 
voor tijdverlenging verwerkt wordt.

Aanvraagformulieren voor bijvoorbeeld een extra 
examengelegenheid, of voor het aanvragen van een 
vrijstelling vind je op het mboRijnland-portaal.

Examengelegenheden, inhalen en herkansen
Informatie over examengelegenheden, inhalen en 
herkansen vind je in het examenreglement.

Rol Examencommissie
De Examencommissie ziet erop toe dat de voorbereiding, 
uitvoering en afronding van examinering volgens wet- en 
regelgeving gebeurt. Daarnaast besluit de 
Examencommissie op basis van je examenresultaten en 
de diploma-eisen van jouw opleiding, of jij je diploma 
ontvangt. Ook neemt de Examencommissie besluiten over 
bijvoorbeeld het verstrekken van certificaten of het 
toekennen van vrijstellingen.
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7. Onderwijstijd

Onderwijstijd en studielasturen (slu)

Perioden
Een studiejaar duurt gemiddeld 40 weken. Je opleiding  
is opgedeeld in opleidingsperioden van verschillende 
lengtes. De eerste drie periodes zijn schoolexamen-
periodes. Deze duren steeds 8 of 9 weken. Iedere periode 
wordt afgerond met een schoolexamenweek. In de vierde 
periode wordt er enkele weken getraind voor het eind-
examen, waarna de eindexamens worden afgenomen. 

Roosters
Het rooster is in de eerste drie periodes steeds hetzelfde. 
Deze roosters zijn terug te vinden in de agenda van het 
leerlingvolgsysteem. Hierin vind je ook, de dagwijzigingen. 
De roosters voor de toetsweken worden steeds enkele 
weken vóór de schoolexamens gepubliceerd door de 
examensecretaris. Vervolgens is de indeling ook terug te 
vinden in het leerlingvolgsysteem in de agenda. Voor de 
examentraining wordt een apart rooster gemaakt.  
Dit rooster is ook weer terug te vinden in het leerling-
volgsysteem. Het overzicht voor de eindexamens wordt 
door de overheid vastgesteld en is op internet terug te 
vinden op www.examenblad.nl.

Iedere periode 

wordt afgerond 

met een school-

examenweek.

http://www.examenblad.nl
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8. Kosten

Wettelijk les- en cursusgeld
De kosten voor studeren op het vavo zijn afhankelijk van 
je individuele traject. Op onze website zie je welke 
betalingsvormen er zijn.

Onderwijsbenodigdheden
Je kunt te maken krijgen met kosten voor dingen die je 
nodig hebt voor je studie. Denk aan leermiddelen die je 
nodig hebt voor het voorbereiden en volgen van de lessen. 
Dit kan zijn boeken, een laptop, licenties en werkkleding. 
Je vindt deze leermiddelen op de leermiddelenlijst. We 
werken samen met Van Dijk, maar het staat je geheel vrij 
om de benodigde leermiddelen ergens anders aan te 
schaffen. Voor het bestellen van digitale leermiddelen is 
het nodig dat deze besteld worden met jouw e-mailadres 
van school (studentnummer@mborijnland.nl). Hierdoor is 
veiligheid en privacy, maar ook toegang tot de digitale 
onderdelen van de leermiddelen gewaarborgd. 

Er is een onderscheid in de financiering van je 
leermiddelen. Ben je uitbesteed door een middelbare 
school, dat word je gefinancierd uit de zogenaamde 
Rutte-regeling. De leermiddelen bestel je dan via Van Dijk 
en worden kosteloos geleverd. Sta je als WEB-student 
ingeschreven, dan moet je je kosten voor je studie zelf 
betalen. Het is wel zo, dat je als WEB-student onder 
bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming kunt 
aanvragen in de kosten van je leermiddelen én voor het 
volgen van lessen en maken van examens. 
 
Heb je in algemene zin te maken met beperkte financiële 
middelen, dan zou je in aanmerking kunnen komen voor 
een financiële tegemoetkoming. Kijk op het mboRijnland-
portaal voor meer informatie.

Duo
Via www.duo.nl kun je bij de overheid als WEB-student 
terecht voor een substantiële tegemoetkoming in je 
schoolkosten. Er is een regeling voor voltijdstudenten en 
een regeling voor deeltijdstudenten. Bij de intake krijg je 
te horen of je ingeschreven wordt als voltijd- dan wel 
deeltijdstudent. 
Deeltijders: https://duo.nl/particulier/geld-voor-
deeltijdopleiding.jsp
Voltijders: https://duo.nl/particulier/tegemoetkoming-
scholieren/index.jsp

Reisproduct
Helaas is het niet zo dat vavo-studenten een reisproduct 
(ov-kaart) ontvangen. De reiskosten zijn dus voor eigen 
rekening. Afgelopen jaar is er een brede actie opgezet om 
dit voor elkaar te krijgen, maar dit heeft nog niet tot 
nieuwe wetgeving geleid. 

Gebruik laptop
Veel lesmateriaal bieden we digitaal aan. Wij verwachten 
dat de student de beschikking heeft over een goed 
werkende laptop. De laptop die je gebruikt moet voldoen 
aan een aantal specificaties. Deze specificaties staan op 
het vavo portaal vermeld. Je kunt zelf bepalen waar je je 
laptop koopt.

Als de aanschaf van een laptop financieel moeilijk is, dan 
kan je een beroep doen op het studentenfonds. Bekijk op 
de site verder deze regeling. Met dit formulier kun je als 
student onder de 18 jaar een aanvraag doen voor een 
vergoeding voor de aanschaf van de vereiste 
leermiddelen. Het aanvraagformulier is  
te vinden via https://mborijnland.nl/mbo-opleidingen/
studeren-bij-mborijnland/kosten/aanvraagformulier-
leermiddelen/.

Als een laptop vereist is, maar je krijgt hem niet betaald, 
dan kan de directeur van het MBO College in zulke 
gevallen een individuele student, die niet voldoet aan 
genoemde voorwaarden, een ‘leenlaptop’ ter beschikking 
stellen.

http://www.duo.nl
https://mborijnland.nl/mbo-opleidingen/studeren-bij-mborijnland/kosten/aanvraagformulier-leermiddelen/
https://mborijnland.nl/mbo-opleidingen/studeren-bij-mborijnland/kosten/aanvraagformulier-leermiddelen/
https://mborijnland.nl/mbo-opleidingen/studeren-bij-mborijnland/kosten/aanvraagformulier-leermiddelen/
https://duo.nl/particulier/geld-voor-deeltijdopleiding.jsp
https://duo.nl/particulier/geld-voor-deeltijdopleiding.jsp
https://duo.nl/particulier/tegemoetkoming-scholieren/
https://duo.nl/particulier/tegemoetkoming-scholieren/
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9. Faciliteiten

Infodesk
Binnen elke vestiging vind je een infodesk. Dit is een 
centraal punt waar je terecht kunt met allerlei vragen. 
Moeten je gegevens gewijzigd worden? Ben je je 
schoolpas kwijt? Medewerkers van de Infodesk gaan 
samen met jou op zoek naar een passende oplossing.

Schoolpas
Als student van onze school krijg je een persoonlijk 
schoolpas. Daarmee kun je:
• jezelf legitimeren.
• toegang krijgen tot bijvoorbeeld het schoolgebouw  
 en -ruimtes.
• gebruik maken van lockers.
• printen, kopiëren en scannen.

In het studentenstatuut vind je meer informatie over  
de schoolpas.

Kluisjes
Als je gebruik wilt maken van een kluisje, kun je je 
melden bij de Infodesk. Ook is het mogelijk om een 
kluisje te huren via: https://mborijnland.schoolkassa.nl/
winkelen/selecteerCollege. Je kunt de sleutel van de 
kluis ophalen bij de Infodesk. De kosten voor de huur 
van een kluisjezijn € 15,- per studiejaar. De voorwaarden 
voor het huren van een kluisje vind je op het 
mboRijnland-portaal. Niet op elke locatie zijn kluisjes 
beschikbaar.

Printen, kopiëren en scannen
Op school kun je printen, kopiëren en scannen op de 
multifunctionele printers. Je kunt je tegoed online 
opladen via het mboRijnland-portaal > opladen.
mborijnland.nl.

Liftgebruik
In bijzondere situaties kun je gebruik maken van de lift. 
Vraag bij de Infobalie hoe dit op jouw locatie is geregeld. 

10.   ICT

mboRijnland-portaal
Op het mboRijnland-portaal vind je als student alle 
informatie die je nodig hebt bij je opleiding. Zo vind  
je hier onder andere het nieuws en toegang tot al je 
applicaties. Om op het portaal te komen, ga je naar 
portaal.mborijnland.nl en log je in met je school-
mailadres en je wachtwoord.

Netwerk en wifi
Je krijgt een inlogaccount voor beide netwerken.  
Met dit inlogaccount krijg je toegang tot het wifinetwerk 
en het vaste netwerk op de computers in de lokalen.  
Het netwerk is beveiligd zodat je gegevens veilig zijn. 
Inloggen werkt op ieder apparaat net even anders.  
Kijk op het mboRijnland-portaal voor meer informatie.

Microsoft Office
Je krijgt een gratis versie van het Microsoft 
Officepakket, met onder meer Excel, Word, PowerPoint, 
Outlook en Teams. Teams is de basis van onze digitale 
leeromgeving. Om je persoonlijke bestanden op te slaan, 
krijg je ook 1TB aan opslag in OneDrive. Je licentie is 
geldig tijdens je hele opleiding. Kijk voor informatie over 
het downloaden en installeren op het mboRijnland-
portaal.

https://mborijnland.schoolkassa.nl/winkelen/selecteerCollege.
https://mborijnland.schoolkassa.nl/winkelen/selecteerCollege.
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11. Overige zaken

De website
Op www.mborijnland.nl staat alle informatie die belangrijk 
is als je een studie wilt gaan kiezen. Ook ouders van 
studenten en andere geïnteresseerden kunnen hier voor 
informatie terecht. Je vindt er de meest actuele 
informatie over onze opleidingen en de belangrijkste 
contactgegevens.

Het studentenstatuut
Het studentenstatuut biedt een overzicht van de rechten 
en plichten die je als student hebt en is een onderdeel van 
de onderwijsovereenkomst.

Privacyreglement
De school respecteert de privacy van de studenten. 
Daarom is de school transparant over privacy beleid. Het 
privacyreglement is een bijlage van het studentenstatuut.

De onderwijsovereenkomst (OOK)
De OOK is het document dat dient als basis voor de 
inschrijving bij je opleiding. Meer informatie over de  
OOK vind je in het studentenstatuut.

De studentenraad
De studentenraad van de school behartigt de belangen 
van alle studenten. De studentenraadsleden denken mee 
over het onderwijs dat gegeven wordt. Zij gaan daarover 
in gesprek met het College van Bestuur, Raad van 
Toezicht, directeuren en teamleiders. Meer informatie over 
de studentenraad vind je in het studentenstatuut en op 
het mboRijnland-portaal.
 

Evaluaties en onderzoeken naar tevredenheid
De mening van onze studenten over de kwaliteit van het 
onderwijs vinden we belangrijk. Daarom vragen we je op 
verschillende manieren en momenten om je ervaringen te 
delen. Hieronder een aantal voorbeelden.

Lesevaluaties
De docent kan na afloop van een serie lessen of aan het 
eind van een periode vragen stellen. Dit kan mondeling  
of schriftelijk. Zo’n vraag is bijvoorbeeld ‘Heb je genoeg 
geleerd vandaag?’.

Studenttevredenheidsonderzoek
Deze enquête wordt één keer per jaar onder alle 
studenten van mboRijnland afgenomen. We vragen je 
onder andere naar je tevredenheid over school, de lessen, 
de begeleiding, stage/bpv en examinering. Het ene jaar is 
het een landelijk onderzoek georganiseerd door JOB 
(Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs), het andere  
jaar voert mboRijnland dit onderzoek zelf uit.

Studentenpanel
Alle teams van mboRijnland gaan regelmatig met 
studenten in gesprek over wat goed gaat en wat beter 
kan in het onderwijs. Vraag je slb-er hoe dit bij jouw 
opleiding wordt georganiseerd.

Voor alle onderzoeken geldt, dat we in het kader van 
privacy zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens. 
Als student word je steeds geïnformeerd over de 
uitkomsten en wat we met die uitkomsten doen, zodat je 
na verloop van tijd verandering of verbetering kunt zien.

Studentenbelangenorganisaties JOB en Laks
De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is een 
belangenvereniging voor studenten in het mbo. Elk jaar 
wordt een bestuur gekozen dat bestaat uit mbo-
studenten, waaronder ook vavo-studenten. Heb je vragen 
over of problemen met het onderwijs dat je volgt, dan kun 
je contact opnemen met JOB. https://www.jobmbo.nl. 

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een 
belangenvereniging die opkomt voor de belangen van 
scholieren in het middelbaar onderwijs, waarbij het Laks 
met name een belangrijke rol speelt in het kritisch volgen 
van de gang van zaken bij het eindexamen. 
https://www.laks.nl. 

Zo gaan we met elkaar om en zo houden  
we het veilig 
Bij mboRijnland gaan we op een gelijkwaardige en 
respectvolle manier met elkaar om. Verder vinden we het 
belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom 
heeft mboRijnland een aantal huisregels voor studenten 
en medewerkers. Zo zorgen we samen voor een prettige 
en veilige leer- en werkomgeving voor ons allemaal.

Reglement inzake agressie en geweld, pesten, 
seksuele intimidatie en discriminatie
In het studentenstatuut lees je wat je kunt doen als je op 
school te maken krijgt met agressie, geweld, pesten, 
seksuele intimidatie of discriminatie.

https://www.jobmbo.nl
https://www.laks.nl
http://www.mborijnland.nl
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Alcohol, drugs en roken
Alcohol- en drugsgebruik, het gebruik van andere 
geestverruimende middelen en roken zijn op school en 
onder schooltijd niet toegestaan. Je mag dus ook niet 
onder invloed zijn onder schooltijd. Meer hierover kun je 
lezen in het studentstatuut.

Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersonen zijn er voor jou als je te maken 
hebt met ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, 
discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld of 
bedreiging. De vertrouwenspersonen behandelen elke 
melding vertrouwelijk. Zij ondernemen geen stappen als jij 
dat niet wilt. Ze luisteren naar je verhaal, denken met je 
mee en helpen je bij het vinden van een oplossing. Meer 
informatie vind je op het mboRijnland-portaal.

Klachtenreglement
Soms gaan dingen tijdens je studie niet zoals je graag zou 
willen. Meer informatie over het omgaan met klachten 
vind je in het studentenstatuut.

Verzuim en samenwerking leerplicht
Wij proberen actief verzuim van studenten tegen te gaan. 
Niet alleen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, 
maar ook en vooral om ervoor te zorgen dat de student 
zijn of haar doelen voor het studiejaar haalt. We werken 
hierbij samen met Leerplicht. 

Geoorloofd verzuim is afwezigheid met een geldige reden 
en tijdig gemeld volgens onze regels. Ongeoorloofd verzuim 
is afwezigheid zonder een geldige reden en verzuim niet 
volgens de regels gemeld. Alle afwezigheid tijdens lessen, 
toetsen en examens valt onder verzuim. Ons verzuimbeleid 
geldt voor alle studenten, ongeacht je leeftijd. Het verschil 
zit hem in de meldingen aan de leerplichtambtenaar/RMC 
van de gemeente waarin je woont. 

Wij proberen 

actief verzuim 

van studenten 

tegen te gaan.

We werken 

hierbij samen 

met leerplicht.

Gemeenten maken veelal geen onderscheid tussen leer- 
en kwalificatieplichtigen (studenten jonger dan 18 jaar en 
18 - 23 jarigen zonder startkwalificatie). Wij melden 
• Ongeoorloofd verzuim bij 16 lesuren in vier weken +  
 vier weken aaneengesloten ongeoorloofd verzuim.
• Signaalverzuim: verzuim met mogelijk problematisch  
 achtergrond (dit kan al bij minder dan 16 uur).
• Beginnend verzuim: regelmatig spijbelen of te laat  
 komen (dit kan bij minder dan 16 lesuren).
• Luxe verzuim: ongeoorloofde afwezigheid vanwege  
 vakantie buiten schoolvakanties.

Waar de WEB-studenten soms niet bij stilstaan is, dat 
afwezigheid ook wordt doorgegeven aan DUO. Heb je bij 
DUO een tegemoetkoming in je studiekosten aangevraagd, 
dan moet rekening houden met een terugvordering bij 
teveel verzuim. 

Toezicht inspectie
Eens in de vier jaar doet de inspectie uitgebreid 
onderzoek bij ieder bestuur en zijn opleidingen. Wat gaat 
goed, wat kan beter en wat moet beter. In dit toezicht zijn 
de verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijs-
kwaliteit en hun ambities het uitgangspunt. Het meest 
recente onderzoek (verificatieonderzoek) was in oktober 
2020. Dit onderzoek is met een positieve uitslag 
afgesloten.
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