
 

 

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) 
 

Vavo voor 18 jaar en ouder 

Het Vavo biedt leerlingen van 18 jaar en ouder een kans om alsnog een diploma of certificaat voor 

het vmbo-tl (theoretische leerweg), havo of vwo te halen. Dat kan op sommige scholen in deeltijd of 

in de avonduren. Op die manier kunnen leerlingen hun lestijden afstemmen met hun werk of 

andere verplichtingen. Ook is het soms mogelijk de opleiding versneld te doen, bijvoorbeeld 2 jaar 

havo in 1 jaar. 

 
Vavo ook voor 16-jarigen en 17-jarigen 

Onder bepaalde voorwaarden kan een middelbare school 16- en 17-jarigen uitbesteden aan het 

Vavo. De middelbare school bepaalt in overleg met de leerling of het beter is als deze naar het 

Vavo gaat. Het zijn vaak leerlingen die door uiteenlopende oorzaken moeite hebben met het 

reguliere voortgezet onderwijs. Om te voorkomen dat deze kinderen zonder diploma van school 

gaan, biedt het Vavo hen een alternatieve leerroute (tweede weg). 

De leerlingen blijven ingeschreven staan op hun eigen middelbare school, maar volgen hun 

opleiding op het Vavo. De middelbare school blijft verantwoordelijk voor de leerling. De 

mogelijkheid voor 16-jarigen en 17-jarigen om les te krijgen op het Vavo is geregeld in het Besluit 

samenwerking VO-BVE. 

 

Vavo-beleid op het Ashram College 

Leerlingen die een diploma hebben behaald, worden niet via het Ashram College uitbesteed. Ook 
leerlingen die aan het begin van het schooljaar* waarin zij bij Vavo starten 18 jaar of ouder zijn, 
worden niet via de school uitbesteed. 
Leerlingen die gezakt zijn en nog geen 18 jaar zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar, blijven 
bij voorkeur bij ons op school. De school kent immers de leerling en geeft ook de structuur waar 
een leerling bij gebaat is. De school kijkt per persoon welke route het beste is; de eigen school of het 
Vavo. Uitbesteden naar het Vavo kan alleen: 

- bij hoogstens 3 onvoldoende vakken, 
- voor maximaal één jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*D.w.z. het begin van het schooljaar van het Ashram College 
 
 
 

 


