UITBESTEDING VAN ONDERWIJS AAN VAVO OP GROND VAN DE RUTTE-REGELING
Werkafspraken Dominicus College

Inleiding
Op grond van artikel 25a van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) kunnen VO-scholen voor
leerlingen met bijzondere kenmerken of leerlingen die elders meer kans hebben om hun diploma te
behalen, onderwijs uitbesteden aan een andere school. In alle gevallen moet hiervoor een
samenwerkingsovereenkomst met de andere school zijn gesloten; daarin moet o.a. geregeld zijn
welk deel van de bekostiging, op grond van artikel 99 lid 8 van de WVO, overgeheveld wordt naar de
andere school.
Het bovenstaande is o.a. van toepassing op leerlingen die bij ons ingeschreven staan en voor wie het
onderwijs uitbesteed wordt aan het vavo. We hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst
met het ROC Nijmegen en met het Koning Willem I College in Den Bosch.
Rutte-regeling
Uitbesteding aan het vavo gebeurt meestal om uitval te voorkomen, bijvoorbeeld als:
• wordt verwacht dat een leerling beter presteert in een minder schoolse en meer volwassen
omgeving;
• een leerling gezakt is voor een examen en in het vavo alleen nog de onvoldoende vakken hoeft
over te doen.
Normaal gesproken is vavo bedoeld voor leerlingen van 18 jaar, maar dankzij de Rutteregeling kunnen ook leerlingen van 16 of 17 jaar worden uitbesteed aan het vavo. Dit is uitgewerkt in
het Besluit samenwerking VO-BVE uit 2006. Dit besluit wordt ook wel ‘Rutte-regeling’ genoemd,
Rutte was toen staatssecretaris van onderwijs.
De VO-school besluit of een leerling uitbesteed wordt aan het vavo en in aanmerking komt voor
bekostiging conform de Rutte-regeling. Twee voorwaarden zijn hierbij van belang:
- Bekostiging van leerlingen via de Rutte-regeling is alleen mogelijk voor leerlingen die direct
aansluitend aan hun inschrijving bij het Dominicus College ingeschreven worden bij het vavo.
- Deze regeling kan maximaal gedurende de resterende opleidingsduur + 1 jaar worden
toegepast. B.v.: een leerling die vanuit 5V met overgangsbewijs naar het vavo gaat, komt
maximaal 2 jaar in aanmerking voor deze regeling.
Als de school niet bekostigt, kan de leerling op eigen kosten bij het vavo onderwijs volgen.
Uitgangspunten Dominicus College
Het Dominicus College bepaalt of een leerling die naar het vavo wil in aanmerking komt voor
bekostiging. Uitgangspunt daarbij is dat een leerling kansrijk is om zijn of haar diploma binnen een
jaar te halen1. Richtlijnen bij de afweging om al dan niet over te gaan tot bekostiging zijn daarnaast
o.a.
- Een leerling die het examenjaar op het DC over heeft gedaan en voor de 2e keer zakt, komt niet
voor deze regeling in aanmerking.
- Een leerling komt alleen in aanmerking voor bekostiging als hij / zij bij het vavo ingeschreven
wordt op het geadviseerde schoolniveau en in het geadviseerde profiel.
In alle gevallen dat van deze uitgangspunten wordt afgeweken, kan de leerling alleen in aanmerking
komen voor bekostiging na formele instemming van het MT.

1

Leerlingen die nog een rekening hebben open staan, komen pas voor bekostiging in aanmerking als deze is
voldaan.
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Septemberdiploma
Een speciale route om aan een volledig VO-diploma te komen is de zogenaamde septemberroute. Dit
is een optie voor leerlingen die gezakt zijn, maar die door ophoging van hun combinatiecijfer alsnog
kunnen slagen. Het combinatiecijfer kan, zonder het centraal examen opnieuw te doen, worden
opgehoogd door bijvoorbeeld het profielwerkstuk over te doen. Met deze route via de vavo kan een
leerling toch op tijd (voor 1 oktober) zijn of haar diploma behalen om toelaatbaar te zijn tot een
vervolgopleiding, zonder een heel schooljaar vertraging op te lopen.
In dit geval staat de leerling in het nieuwe schooljaar niet meer ingeschreven bij het Dominicus
College en draagt hij zelf zorg voor betaling van de daaraan verbonden kosten.
Routing
Leerlingen die in aanmerking willen komen voor bekostiging van een vavo-traject conform de Rutteregeling, maken dat kenbaar bij het decanaat. Het decanaat informeert de leerlingen over de
voorwaarden en adviseert het MT over het al dan niet toekennen van de bekostiging. De betrokken
afdelingsleider beslist. Bij twijfel legt hij / zij de casus voor aan het MT.
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