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Als een leerling op het Karel de Grote college het diploma niet haalt, bestaat de 
mogelijkheid om het diploma mavo, havo of vwo alsnog te behalen op het vavo van 
het ROC te Nijmegen of het Rijn-IJssel te Arnhem.  

Het vavo biedt onderwijs aan dat specifiek gericht is op het behalen van een diploma mavo, havo of 
vwo. Leerlingen die naar het vavo gaan, blijven bij onze school ingeschreven, maar volgen onderwijs 
aan het ROC. De school besteedt de leerling uit via de zogenaamde ‘Rutte-regeling’. Het uitbesteden 
van een vo-leerling aan een vavo-instelling is geen recht waarop een leerling zich te allen tijde 
aanspraak kan maken. 

Als een leerling graag een diploma wil behalen via het vavo-traject stellen wij de volgende 
voorwaarden: 

 
1. De leerling heeft zijn diploma niet gehaald, is gezakt. Hij/zij doet het examen over op het 

vavo. De vakken die voldoende zijn gemaakt tijdens het examen kan de leerling meenemen 
naar het vavo. De examens voor deze vakken hoeft de leerling niet meer te doen. 

2. Als een leerling door verzuim veel achterstanden heeft kan de route via het vavo soms 
uitkomst bieden. Na intern overleg wordt er besloten of de leerling wel of niet het vavo 
traject mag volgen. 

3. Als een leerling een grotere kans maakt om zijn/ haar diploma te behalen met een 
programma dat puur is gericht op examenstof kunnen wij de leerweg via het vavo adviseren. 

 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen met een behaald diploma ook uitbesteed 
worden naar het vavo: 

1. Beschikt de leerling over de capaciteiten om een hoger vo-diploma te halen? 
2. Is de leerling voldoende zelfstandig en gedisciplineerd om zich te redden in de volwassen 

omgeving van het vavo? 
3. Voor meerderjarige leerlingen geldt bovendien dat ze tot dan toe ononderbroken moeten 

hebben deelgenomen aan het voortgezet onderwijs 
4. Na intern overleg wordt er besloten of de leerling wel of niet het vavo-traject mag 

volgen 
 

N.B. Voor leerlingen die na het behalen van hun havo- of vwo-diploma willen om profileren 
(bijvoorbeeld voor het halen van een deelcertificaat t.b.v. vervolgstudie) is het vavo ook een 
mogelijkheid. 
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