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Voor laatbloeiers en uitvallers in het vo is er een vangnet: 
volwassenenonderwijs. Doet het vo zijn werk dan niet goed? 
Jawel, zeggen betrokkenen resoluut. ‘Je kunt domweg niet alle 
leerlingen binnenboord houden.’ Pijnpunt is wel dat sommige 
vo-scholen zelf ineens vavo’tje gaan spelen.

wen die door huwelijk en zwangerschap nooit hadden 
kunnen doorleren. Sinds 1979 heet dit tweedekanson-
derwijs vavo. De moeders maakten eind jaren tachtig 
plaats voor jongvolwassenen (16 tot 23 jaar). Het 
is nu een gemêleerde groep van uitvallers in het vo, 
laatbloeiers en spijtoptanten. Onder hen bijvoorbeeld 
sprokkelaars (leerlingen die zijn gezakt en op de vavo 
deelcertificaten halen in plaats van een heel jaar over-
doen), stapelaars, herprofileerders (leerlingen die hun 
diploma willen aanvullen met vakken die ze nodig 
hebben voor een vervolgopleiding), vluchtelingen die 
om hun universitaire opleiding te 
kunnen vervolgen vwo-certificaten 
nodig hebben, en mbo-studenten 
die besluiten alsnog vmbo-t of 
havo te doen. 
De 32 vavo’s, met samen ruim 16 
duizend leerlingen, vallen sinds 
1996 bestuurlijk onder de roc’s, 
maar bieden funderend onderwijs 
(vo). Er staan alleen eindexa-
menvakken op het rooster. De 
meeste vavo-leerlingen halen 
die via deelcertificaten, een optie die ze op reguliere 
vo-scholen niet hebben. Ze doen alleen de vakken 
waarvoor ze gezakt zijn of waarmee ze hun profiel wil-
len uitbreiden. Ze kunnen ook opgaan voor het hele 
diploma, wat bijvoorbeeld de stapelaars doen. Na een 
intake, waarin de vavo de wensen, mogelijkheden en 
motivatie van de leerling beoordeelt, volgt een rooster 
op maat. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld de stof 

Een meisje dat leeft op sondevoeding, een jongen 
die na enkele jaren in de jeugdgevangenis 
weer naar school gaat, iemand met misofonie 

oftewel hypergevoeligheid voor omgevingsgeluiden, 
of iemand met leukemie die hooguit drie lesuren per 
dag trekt. Toegegeven, het zijn extreme voorbeelden, 
maar wel uit het leven gegrepen. Vo-scholen zijn 
hier, passend onderwijs ten spijt, nauwelijks op 
ingesteld. De structuur en organisatie van het vo 
is een sta-in-de-weg, bleek eerder dit jaar uit de 
voortgangsrapportage over passend onderwijs van 
het Kohnstamm Instituut. Een docent die per week 
tweehonderd leerlingen ziet, zijn lesmethodes moet 
doorwerken, moet lesgeven in standaardlokalen 
en volgens een strikt rooster, kan onmogelijk alle 
individuele leerbehoeften honoreren (zie Passend 
onderwijs zit nog niet lekker, Didactief, september 
2017). 
Gelukkig is er een vangnet en dat heet voortgezet 
algemeen volwassenenonderwijs (vavo). ‘Voor een 
gewone vo-school zijn het moeilijke leerlingen, maar 
hier zijn ze geen uitzondering,’ zegt Patricia van den 
Dungen, lerares Frans op de vavo van ROC Nijme-
gen, waar ze ook havo-mentor is, en op het Stedelijk 
Gymnasium Nijmegen. 

Van moeder naar jongvolwassene
Nederland kent al sinds eind negentiende eeuw 
avondscholen voor volwassenen die hogerop wilden 
komen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam 
daar de ‘moedermavo’ bij, een dagschool voor vrou-

Tweede kans  
op de vavo

Leerling moet ’t zelf 
doen, maar leraar is 
belangrijke schakel
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‘Wet moet jongere
niet belemmeren om
diploma te halen’

van de laatste twee vo-jaren in één jaar doen of juist 
uitsmeren over meer jaren. Sommige vavo-scholen 
bieden ook nog steeds avondonderwijs.

Differentiëren
‘Ik heb leerlingen die tot 3 havo Frans hebben gehad 
en leerlingen die in 5 havo voor Frans zijn gezakt,’ 
zegt Van den Dungen over haar lessen op de vavo. 
Grote niveauverschillen zijn kenmerkend voor de 
vavo-klassen. ‘Je moet enorm differentiëren en steeds 
je lesstof en opdrachten aanpassen. En heel veel extra 
oefenstof achter de hand houden.’ 
De sfeer is persoonlijker dan op het gym, vertelt Van 
den Dungen. ‘Op het gym ben ik vooral vakinhou-

delijk bezig, hier ben ik 
ook praatpaal en soms 
haast psycholoog. Leer-
lingen mogen me altijd 
mailen of bellen. Je kunt 
iemand echt helpen. De 
leerling moet het wel 
zelf doen, maar jij bent 
een belangrijke schakel: 
altijd blijven kijken naar 
mogelijkheden en niet 
opgeven. Van iemand 

die met hard werken en bijlessen en ondanks grote 
achterstanden toch slaagt met een 6, krijg ik echt een 
kick. Op het gym zou het “maar een zesje” zijn, maar 
hier is het vaak een megaprestatie.’ 
Van den Dungen is door het lesgeven op de vavo 
anders naar leerlingen gaan kijken, nog meer naar 
de mens erachter. ‘Op het gymnasium denk ik 
weleens: wat zijn jullie bevoorrecht, voor jullie lijkt 
alles vanzelf te gaan. Dat is hier echt anders. Bijna 
iedereen hier heeft een geschiedenis van falen en mis-
lukken in het vo. Je ziet mensen groeien en hun leven 
weer op de rit krijgen en zichzelf overwinnen.’

Uitbesteed
Wanneer blijft een leerling nou op het reguliere vo 
en wanneer gaat hij naar de vavo? En wie bepaalt 
dat? Meerderjarige leerlingen met een diploma op 
zak, kunnen zich rechtstreeks inschrijven bij de vavo. 
Voor deze groep, ongeveer 60% van het totaal, krijgen 
vavo’s geld vanuit de Rijksfinanciering. 
Bij minderjarige leerlingen hebben vo-scholen de 
regie. Zij bepalen of ze een leerling ‘uitbesteden’ aan 
de vavo: de leerling blijft bij een vo-school ingeschre-
ven, maar volgt onderwijs aan de vavo, die daarvoor 
geld krijgt van de vo-school (Rutte-regeling). ‘Leer-
lingen hebben geen “recht” op uitbesteding, het is 
een kwestie van gunnen van de vo-school,’ zegt Jan 
Drentje, rector van het Deltion College in Zwolle 
en lid van de Landelijke Kerngroep VAVO. Bij dat 
gunnen staat het belang van de leerling voorop, 

benadrukken Drentje en Hanneke Berben, college-
voorzitter van ROC Nijmegen en bestuurslid van de 
MBO Raad met vavo in haar portefeuille. Maar in de 
praktijk kunnen ook andere zaken meespelen, zoals 
geld en gunstige slagingscijfers. Bij gezakte leerlingen 
kan het voor een vo-school in een krimpregio finan-
cieel voordeliger zijn om ze het examenjaar over te 
laten doen. Daar staat tegenover dat de kans op slagen 
groter wordt als iemand slechts enkele vakken over 
hoeft te doen, dus via deelcertificaten op de vavo. 

(Gedrags)problemen
Bij gezakten zullen het belang van leerling en school 
vaak gelijk opgaan. Maar hoe zit dat met jongeren 
met (gedrags)problemen of ziekte? Is het niet gemak-
kelijker en gunstiger om hen te ‘dumpen’ in de vavo? 
Zo moeten we dat niet zien, stelt Berben resoluut. 
‘Het gaat echt niet om het over de schutting gooien 
van leerlingen. Het gaat altijd om de vraag wat het 
beste is voor deze leerling en hoe we die kunnen 
helpen alsnog een diploma te halen, binnen of buiten 
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speelt de vavo een belangrijke rol in het waarborgen 
van gelijke kansen.’

Eisen vo-scholen
Betekent dit dat vo-scholen hun werk niet goed doen? 
Nee, verklaren Drentje en Berben. ‘Je kunt als school 
domweg niet alle leerlingen binnenboord houden,’ 
zegt Drentje. ‘Wij repareren, niet omdat vo-scholen 
het niet goed doen, maar omdat een mensenleven nu 
eenmaal complex in elkaar zit en sommige jongeren 

de muren van het vo.’ Leeftijd speelt daarbij een 
belangrijke rol: leerlingen die het jeugdonderwijs ont-
groeid zijn, gaan naar de vavo (de meeste uitbestede 
leerlingen worden in het loop van het schooljaar 18). 
Voor leerlingen met problemen is er passend onder-
wijs. Groeit de toestroom sinds de invoering van 
passend onderwijs in 2014? Nee, zegt Drentje. Hij 
wijst erop dat het aandeel uitbestedingen op de hele 
vavo-populatie al jaren vrijwel constant is, namelijk 
41%. Wel ziet hij bij scholen de neiging om voor safe 
te gaan en vaak te kiezen voor afstromen. ‘Dat zie je 
nogal eens bij leerlingen met een ernstige ziekte of 
beperking. Of neem een leerling die door echtschei-
ding van zijn ouders of ziekte het minder goed doet 
op school. De school doet zijn best de leerling bin-
nenboord te houden, en dan maar een niveau lager. 
De vavo’s compenseren later veel van die voormalige 
afstromers. Zoals mensen die na een jaar mbo of hbo 
alsnog havo of vwo besluiten te gaan doen. Ik noem 
de vavo altijd het reparatiecentrum voor leerlingen 
met een kink in hun schoolbiografie. Daarmee 

‘Na negen jaar eindelijk  
mijn havo-diploma’
Beau Noël de Visser (20) gaat dit schooljaar op voor 
het havo-diploma aan de vavo van ROC 
Nijmegen.

‘Op de middelbare school werd ik 
enorm gepest. Om mijn naam, mijn 
uiterlijk, om wie ik was. Ik had er 
bijna geen vrienden. In 4 havo kreeg 
ik de ziekte van Crohn, waardoor ik 
vaak in het ziekenhuis lag. Samen met 
mijn ouders heb ik toen besloten om er een 
half jaar tussenuit te gaan. Daarna durfde en wilde ik 
niet meer terug. Ik ben toen naar het mbo gegaan. Daar 
had ik het heel erg naar mijn zin, maar ik voelde me te 
weinig uitgedaagd. Toen mijn ziekte weer erger werd, 
ben ik gestopt. Ik ging een jaar werken om alles op een 
rijtje te krijgen. Ik wilde wel mijn havo-diploma halen, 
maar voelde me inmiddels te oud voor een vo-school. 
En toen hoorde ik via een vriendin over de vavo. 
Ik ben zó blij dat ik hier zit. Het is hier zakelijker dan op 
de middelbare school: je doet alleen de examenvakken, 
geen gym of schoolfeesten. Maar het is ook persoon-
lijker, ik stap veel gemakkelijker bij een leraar naar 
binnen. Iedereen kent je. Mijn mentor weet wat mijn 
ziekte inhoudt en zorgt dat alle leraren ervan weten. 
Ik voel me nu sterk en ik weet dat ik het kan. Door alles 
wat er op school was gebeurd, was ik dat vertrouwen 
kwijtgeraakt en was ik heel onzeker. Vorig jaar moest 
ik weer naar het ziekenhuis, maar ik wilde per se mee-
doen aan de toetsweek. De arts raadde me dat af; ik 
lag aan het infuus en mijn bloeduitslagen waren slecht. 
Maar ik wilde zo graag dat ik toch het ziekenhuis uit 
mocht. En ik heb de toetsen gehaald! Vorig jaar heb ik 
ook al eindexamen Nederlands en Engels gedaan, en 
maatschappijleer en mijn profielwerkstuk afgesloten. Ik 
vind het heel bijzonder dat ik straks na negen jaar dan 
echt mijn havo-diploma ga halen.’ / BR
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de complexe doelgroep niet verwijtbaar is. Daar staat 
tegenover dat veel voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) 
alsnog de vavo gaan doen. De vavo’s compenseren dus 
de vsv-cijfers. Maar de vsv’ers wordt de herintrede in 
het onderwijs niet altijd makkelijk gemaakt, vertelt 
Drentje, vooral als ze minderjarig zijn. Die moeten zich 
namelijk formeel melden bij hun vroegere vo-school en 
dan hopen op uitbesteding naar vavo. Scholen voelen 
daar lang niet altijd voor. ‘Een vo-school kan denken: 
zo’n jongere is niet meer onze verantwoordelijkheid. 
Niet zo vreemd, want de overheid dwingt scholen 
door de inspectienormen voor eindexamencijfers 
ook om te kiezen voor zekerheid, dus ze zijn huiverig 
voor risicoleerlingen. Maar wij zeggen: als een jongere 
eindelijk zelf een bepaald diploma wil halen, moeten 
wetten dat niet tegenhouden.’ Drentje is daarom blij 
met de nieuwe regeling die vanaf 2019 geldt, waarbij 
de leerplichtambtenaar zelf 17-jarigen naar de vavo kan 
sturen, zonder tussenkomst van een vo-school. 

Rolverdeling verschuift
Vo en vavo vullen elkaar aan. Maar die rolverdeling is 
aan het verschuiven, want binnen de OCW-pilot met 
regelluwe scholen mogen vo-scholen die twee jaar op 

gewoon pas laat wakker worden of hun prioriteiten 
bijstellen.’ Berben vult aan: ‘Het leven is niet maak-
baar. Er bestaan nu eenmaal ziekte, echtscheiding en 
mensen die foute keuzes maken of tot andere inzich-
ten komen. Daarom zijn in een schoolsysteem tweede 
kansen nodig.’ 
Tweede kansen voor jongeren die als puber niet 
in de pas lopen, maar eenmaal volwassen beseffen 
dat ze zo’n diploma toch wel nodig hebben. Of dat 
ze meer in hun mars hebben. Ze zouden kunnen 
aankloppen bij hun voormalige vo-school, maar die 
stellen doorgaans harde eisen, zoals een 7 gemiddeld 
op je eindlijst. De vavo’s gaan daar soepeler mee om, 
vertelt Drentje. ‘Wij kijken naar het totale plaatje. Bij 
ons klopte een meisje aan dat vwo wilde doen. Ze 
werd op geen enkele vo-school aangenomen, omdat 
ze allemaal zessen op haar havo-eindexamenlijst had. 
Maar ze was wel supergemotiveerd en wist heel goed 
waarom ze op de havo slechter gepresteerd had. Bij 
ons is ze met keurige cijfers geslaagd voor haar vwo. 
Ze is geen uitzondering, dat maken we vaak mee. 
Leerlingen zijn ouder en gemotiveerder en weten heel 
goed dat dit hun laatste kans is.’

Schoolverlaters
Toch is het niet een en al succes wat de klok slaat op 
de vavo. Het slagingspercentage van gemiddeld 75% 
ligt lager dan op de reguliere vo-school, wat gezien 

‘Je moet hier veel zelfstandiger zijn’
Sam van Riessen (19) bleef op het 

gymnasium twee keer zitten. Nu volgt 
hij op het Joke Smit College (vavo) 
in Amsterdam in de avonduren het 
havo-eindexamenjaar.

‘Ik ben twee keer blijven zitten in 
de bovenbouw van het gymnasium en 

moest daarom van school af. Ik dacht lange 
tijd dat ik mijn cijfers wel recht zou trekken, maar 

uiteindelijk kon ik het toch niet meer opbrengen. Wel 
of geen Latijn maakte voor mij ook niet meer uit en 
daarom ben ik de havo gaan doen op de vavo. Ik doe 
5 havo in twee jaar. Vorig jaar ben ik voor vier vakken 
geslaagd en dit jaar ga ik voor de andere vier. Daar-
naast werk ik fulltime bij de Albert Heijn. Elke week 
heb ik 17 uur les, vooral ’s avonds. De havo is voor mij 
best makkelijk, omdat ik veel lesstof al heb gehad op 
het gymnasium. Ik hoef weinig te leren. Het is vooral 
veel huiswerk maken, maar dat heb ik snel af. 

Je moet hier op school veel zelfstandiger zijn dan op 
het vo. De docenten zitten minder dicht op je huid. 
We hebben ook minder toetsen, alleen de school-
examens. Maar het tempo ligt hoog, je kunt eigenlijk 
geen les missen. De sfeer hier is ook serieuzer dan 
op het vo. Er is meer ruimte om te rotzooien, maar 
niemand doet het. We weten allemaal dat dit zo 
ongeveer het laatste station is als je niet meer 
welkom bent op het vo. De docenten loodsen je 
elke les naar het eindexamen toe. Ze geven meer 
feedback, omdat ze weten dat het voor ons meer 
moeite kost om het examen te halen. Ik vind het wel 
jammer dat de lessen minder boeiend zijn dan op het 
gymnasium. Daar gingen we dieper op de lesstof in 
en mocht je meer zelf nadenken. Hier op de havo 
gaat het meer om reproduceren. Maar ik heb geen 
spijt van mijn keuze. Ik wil later iets praktisch met 
mijn handen gaan doen, vwo had daarom voor mij 
geen meerwaarde. De stress en de extra lasturen mis 
ik niet.’ / EG

 ONDERZOEK/ACTUEELPO/VO



november 2017 19

rij het predicaat excellente school hebben gekregen, 
afwijken van bestaande regels en bijvoorbeeld deel-
certificaten aanbieden. Vijf scholen hebben die kans 
gegrepen om gezakte leerlingen de mogelijkheid te 
geven alsnog binnenshuis hun diploma bij elkaar te 
sprokkelen. 
Dit past helemaal in het streven van de VO-raad naar 
meer flexibilisering van het diploma, maar deelcerti-
ficaten waren tot nu toe het exclusieve recht van de 
vavo’s. ‘We zijn hier zeer verontrust over. Het tast ons 
voortbestaan aan,’ verklaart Drentje. De kerngroep 
stuurde een brandbrief naar de Tweede Kamer en 
voert gesprekken met OCW en de VO-raad. ‘Vijf 
gezakten zijn een marginaal probleem voor een vo-
school, maar de gezakten van alle scholen samen vor-
men voor de vavo een kwart van hun leerlingen. Voor 
kleinere vavo’s buiten de Randstad kan dat oplopen 
tot de helft. Het is een vorm van cherry picking: je pikt 
een probleem eruit om op te lossen, maar veroorzaakt 
andere problemen.’ Berben is het hier helemaal mee 
eens: ‘Je kunt niet zomaar ergens iets wijzigen zonder 
de gevolgen voor het hele onderwijsstelsel te doorden-
ken. Als die gezakte leerlingen straks wegblijven van 
de vavo, draai je daarmee een voorziening de nek om 

die je niet alleen nodig hebt voor gezakte leerlingen, 
maar ook voor doelgroepen waarvoor het reguliere vo 
geen oplossing is. Geen enkele eindexamenklas havo 
zit te wachten op 22-jarige klasgenoten die af en toe 
een les bijwonen. Voor hen is de vavo echt de enige 
manier om dat vo-diploma alsnog te behalen.’
Het Kandinsky College in Nijmegen experimenteert 
sinds vorig schooljaar 
met deelcertificaten. 
Dit jaar volgen acht 
vwo- en acht havo-leer-
lingen dit traject, vorig 
jaar nog iets meer. Klaas 
Huijsman, afdelings-
leider vwo bovenbouw, 
erkent dat de school zo 
leerlingen weghoudt 
van de vavo, maar ziet 
toch vooral voordelen. ‘Voor de leerlingen is het erg 
prettig om op de eigen school te blijven, waar ze de 
docenten, methodes en de sfeer al kennen.’ Er is geen 
aparte roostering, daarvoor is de groep te klein. Voor 
de vakken die ze herkansen, schuiven de leerlingen 
aan bij de reguliere klassen. ‘Ze hebben daardoor 
wel een gatenkaasrooster met veel tussenuren,’ zegt 
Huijsman. ‘Als leerlingen bijvoorbeeld werken, maken 
we afspraken hoe ze het vak toch kunnen volgen. We 
laten de leerling dan bijvoorbeeld bij een andere klas 
aanschuiven. Dan zitten ze soms bij een docent die ze 
nog niet kennen.’ In principe kan elke gezakte leer-
ling voor deze route kiezen. ‘Maar mavo-leerlingen 
adviseren we meestal om het examenjaar in zijn geheel 
opnieuw te doen. Deze leerlingen zijn wat jonger en 
daarom zijn zij gebaat bij een voller maar structureler 
rooster.’ Op één na zijn alle leerlingen van vorig jaar 
geslaagd. ‘Achteraf bedachten we dat de gezakte leer-
ling beter af zou zijn geweest op de vavo. Die jongen 
was juist wel toe aan nieuwe prikkels als stimulans om 
weer aan de slag te gaan.’ 

Niet verder vermengen
Wat Huijsman betreft is samensmelting van vo en 
vavo dan ook niet de bedoeling. ‘Ik denk dat we nog 
wel beter kunnen samenwerken om de juiste leerlin-
gen naar de vavo te laten gaan en de rest bij ons te 
houden. En wij zouden kunnen leren van hun manier 
van werken.’ Ook Berben vindt verder vermengen een 
heel slecht idee: ‘Want dan bedien je een bepaalde 
groep niet meer, namelijk de mensen die niet meer 
aarden binnen het schoolse systeem en doelgericht 
een examen willen halen.’ Drentje vult aan: ‘We wil-
len dat het vangnet voor alle groepen blijft bestaan. Ik 
heb tegen staatssecretaris Dekker gezegd: morrel niet 
aan de taakverdeling tussen vo en vavo, want daarmee 
vergroot je de kansenongelijkheid alleen maar. Die 
taakverdeling is er niet voor niets.’ ■

‘Behoud rolverdeling
tussen vo en vavo
voor gelijke kansen’


