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Vooraf
Voor u ligt de productovereenkomst VAVO 2e helft 2012 tussen enerzijds het Openbaar Lichaam
Volwasseneneducatie Rijnmond en anderzijds het VAVO Rijnmond College te Rotterdam.
De productovereenkomst omvat naast het juridisch document de volgende bijlagen:
Bijlage 1

Offerte VAVO schooljaar 2012 2e helft van opdrachtnemer

Bijlage 2

Bevoorschottingsritmes

Bijlage 3

Overzicht van vereisten voor de tussenrapportages

Bijlage 4

Overzicht van vereisten voor het inhoudelijk jaarverslag

Bijlage 5

Overzicht van vereisten voor het financieel jaarverslag
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Ondergetekenden:
het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw K. Louwes, voorzitter van het dagelijks bestuur
van het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond, handelend ter uitvoering van het besluit van
het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond
hierna te noemen opdrachtgever,
en
VAVO Rijnmond College,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Franken, Rector VAVO Rijnmond College,
hierna te noemen opdrachtnemer,
gezamenlijk te noemen de partijen,
overwegende:
dat partijen hiermee voldoen aan het bepaalde in artikel 2.3.4. en 7.3.1. van de WEB;
ter uitvoering van:
-

Wet participatiebudget, Staatsblad 2008, 588

•
•

de Wet educatie en beroepsonderwijs, Staatsblad 1995, 501;
wijziging van de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met een
tijdelijke verlenging van de oormerking educatie en de bestedingsverplichting bij ROC's, Staatsblad
2009, 575;

•

wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake rechtstreekse bekostiging van het VAVO
door het Rijk, ingaande 1 januari 2013.

komen het volgende overeen.

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze productovereenkomst gelden de volgende begripsbepalingen:
Rijksbijdrage educatie,

de middelen die door de Minister op grond van artikel 2.3.1.
WEB voor 2012 aan de gemeenten die samenwerken in OLIVER
ter beschikking worden gesteld en zoals vermeld in het
nieuwsbericht van het Gemeenteloket SZW d.d. 30
september.2011.

Wl

Wet inburgering, Staatsblad 2006, nummer 625;

Protocol

liet controleprotocol, zoals bedoeld in artikel 5.2.5. lid 'I, 2 en 3
van het Uitvoeringsbesluit WEB;

percentage aantal gerealiseerde
deelnemers

aantal deelnemers op peildatum/aantal geplande
deelnemers (2012-2013) x 100%

VAVO Rijnmond College

samenwerkingsverband tussen ROC Zadkine en Albeda
College voor uitvoering van het VAVO in de regio Rijnmond
dat in het jaar 2009 definitief is gerealiseerd.
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Artikel 2

Duur van de productovereenkomst

Artikel 2.1
Deze productovereenkomst wordt gesloten voor de duur van 5 maanden en loopt van
1 augustus 2012 tot 1 januari 2013. Indien het VAVO met ingang van januari 2013 niet onder de
rijksbekostiging valt wordt de overeenkomst verlengd tot 1 augustus 2013.

Artikel 3

De educatieve trajecten

Artikel 3.1
Opdrachtnemer verzorgt gedurende de looptijd van deze productovereenkomst ten laste van de
middelen uit de rijksbijdrage educatie van de gemeenten die samenwerken in OLIVER in ieder geval de
volgende educatieve trajecten:
a.
VMBO TL
b.
HAVO
c.
VWO
Artikel 3.2
De educatieve trajecten genoemd in artikel 3.1 zijn nader gespecificeerd in de offerte VAVO-regionaal
2012-2013 versie 0.6 van opdrachtnemer dd. 23 maart 2012 welke als
bijlage 1 is opgenomen.
Artikel 3.3.a
Opdrachtnemer zal zich bij de toeleiding richten op de doelgroepen die door opdrachtgever zijn
geprioriteerd in de offerteaanvraag van 23 maart 2012. Het betreft de volgende doelgroepen:
•
Jongeren van 18 tot 23 jaar die niet (meer) via het reguliere voortgezet onderwijs en/of het
middelbaar beroepsonderwijs een diploma kunnen halen.
•
Hoger opgeleide allochtonen.
•
Deelnemers van 23 jaar en ouder, waaronder ouders van niet-Nederlandse afkomst.
Artikel 3.4.a
In de educatieve trajecten genoemd in artikel 3.1 zijn door opdrachtnemer de volgende aantallen
deelnemers gepland in het cursusjaar 2012-2013 op 15 oktober 2012:
a. VMBO TL
b. VMBO TL
c. VMBO TL
Totaal VMBO

>= 21.75 klokuur
6 < x < 21.75 klokuur
<= 6 klokuur

50
30
30
110

d. HAVO
e. HAVO
f. HAVO
Totaal HAVO

>= 21.75 klokuur
6 < x < 21.75 klokuur
< = 6 klokuur

170
175
115
460

q. WVO
h. VWO
i. VWO
Totaal V W O

>= 21. /5 Klokuur
• 6 < x < 21.75 klokuur
< = 6 klokuur

40
100
50
190

J.V0 18+

(VMBO/HAVOAAA/O)

190

Artikel 3.4.b
Met de uitvoering van de educatieve trajecten genoemd in artikel 3.4.a realiseert opdrachtnemer
gedurende de looptijd van deze productovereenkomst de volgende resultaten:
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a. Minimaal 70% van de gestarte deelnemers aan een VMBO-traject, met als teldatum 15 oktober 2012
behaalt een resultaat. Hieronder wordt verstaan, een diploma, een of meerdere certificaten, een
overgangsbewijs van het voorexamenjaar naar het examenjaar of een bewijs van doorstromen vanuit
het voorexamenjaar naar het MBO of een andere opleiding.
b. Minimaal 70% van de gestarte deelnemers aan een VMBO opleiding, met als teldatum 15 oktober
2012, stroomt na het behalen van het resultaat door naar vervolgonderwijs.
c. Minimaal 70% van de gestarte deelnemers aan een HAVO-traject, met als teldatum 15 oktober 2012,
behaalt een resultaat. Hieronder wordt verstaan, een diploma, een of meerdere certificaten, een
overgangsbewijs van het voorexamenjaar naar het examenjaar of een bewijs van doorstromen vanuit
het voorexamenjaar naar het MBO of een andere opleiding.
d. Minimaal 70% van de gestarte deelnemers aan een HAVO opleiding, met als teldatum 15 oktober
2012, stroomt na het behalen van het resultaat door naar vervolgonderwijs.
e. Minimaal 70% van de gestarte deelnemers aan een WVO opleiding, met als teldatum 15 oktober
2012, behaalt een resultaat. Hieronder wordt verstaan, een diploma, een of meerdere certificaten,
een overgangsbewijs van het voorexamenjaar naar het examenjaar of een bewijs van doorstromen
vanuit het voorexamenjaar naar het MBO of een andere opleiding.
f. Minimaal 70% van de gestarte deelnemers aan een VWO opleiding, met als teldatum 15 oktober
2012, stroomt na het behalen van het resultaat door naar vervolgonderwijs.
g. Voor de V018+deelnemers met cofinanciering vanuit het VO gelden dezelfde resultaatpercentages
met uitzondering van het doorstromen naar het MBO of een andere opleiding vanuit het
voorexamenjaar. De wijze van berekening van de rendementspercentages is opgenomen in bijlage
5.2.a.
h. Deelnemers in een voorexamenjaar die een schooljaar moeten doubleren tellen voor 50% mee in het
totale rendement. Dit geldt alleen voor reguliere leerlingen die volledig vanuit de WEB worden
bekostigd en niet voor de V018+ deelnemers.
Deze resultaten komen te vervallen indien de VAVO per januari 2013 onder de rijksbekostiging. Dit
artikel wordt in dit geval als volgt aangepast:
Met de uitvoering van de educatieve trajecten genoemd in artikel 3.4.a realiseert opdrachtnemer
gedurende de looptijd van deze productovereenkomst de volgende resultaten:
i. Minimaal 85% van de gestarte deelnemers aan een VMBO-traject, met als teldatum 15 oktober 2012
behaalt een resultaat. Hieronder wordt verstaan, vervolgt in januari 2013 de opleiding,
j . Minimaal 85% van de gestarte deelnemers aan een HAVO-traject, met als teldatum 15 oktober 2012,
behaalt een resultaat. Hieronder wordt verstaan, vervolgt in januari 2013 de opleiding,
k. Minimaal 85% van de gestarte deelnemers aan een VWO opleiding, met als teldatum 15 oktober
2012, behaalt een resultaat. Hieronder wordt verstaan, vervolgt in januari 2013 de opleiding.
I. Voor de V018+deelnemers met cofinanciering vanuit het VO gelden dezelfde resultaatpercentages.
Minimaal 85% van de gestarte deelnemers van een voorexamenjaar die een schooljaar moeten
doubleren met als teldatum 15 oktober 2012 behaalt een resultaat. Hieronder wordt verstaan, vervolgt in
januari 2013 de opleiding
Artikel 3.4.c
Met de uitvoering van de educatieve trajecten genoemd in
gedurende de looptijd van deze productovereenkomst een
trajecten genoemd in artikel 3.1 dat niet hoger is dan 15%.
percentage niet meegenomen (ziekte, verhuizing, zwangerschap

artikel 3.4.a realiseert opdrachtnemer
uitvalpercentage voor alle educatieve
Persoonsgebonden uitval wordt in dit
en overlijden).

Artikel 3.5
Oc educatieve trajecten genoemd in artikel 3.4.a worden bekostiod door opdrachtnover voor
deelnemers uit do gemeenten Albrandswaard, Barendreeht, Bemisse, Brieüe, Capolle aan den IJssel,
Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Middelharnis,
Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne.
Artikel 3.6
Over het cursusjaar 2012-2013 verstrekt opdrachtnemer uiterlijk 1 november 2012 (peildatum 15
oktober 2012) aan opdrachtgever de aantallen deelnemers aan de educatieve trajecten genoemd in
artikel 3.4.a uitgesplitst naar gemeente van herkomst.
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Artikel 4

De bekostiging v a n de educatieve trajecten

Artikel 4.1.a
Voor de realisering gedurende de looptijd van deze productovereenkomst van de educatieve trajecten
genoemd in artikel 3.1 worden door de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle,
Capelle aan den IJssel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland,
Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en
Westvoorne de hierna genoemde voorschotten beschikbaar gesteld aan opdrachtnemer uit de middelen
die door de Minister op grond van artikel 2.3.2. WEB aan de genoemde gemeenten uit de rijksbijdrage
educatie 2012 ter beschikking worden gesteld. Deze voorschotten zijn vermeld in kolom twee van de
tabel. Kolom drie betreft de fictieve rijksbijdrage 2013 die rechtstreeks bekostigd wordt door het Rijk aan
het VRC. Deze bijdrage is bij het in werking treden van de wetswijziging WEB per 1 januari 2013 voor
deze overeenkomst niet van toepassing.
Gemeenten
Albrandswaard
Barendrecht
Bernisse
Brielle
Capelle a/d IJssel
Dirksland
Goedereede
Hellevoetsluis
Krimpen a/d IJssel
Lansingerland
Maassluis
Middelharnis
Oostflakkee
Ridderkerk
Rotterdam
Schiedam
Spijkenisse
VJaardingen
Westvoorne
Totaal

Rijksbijdrage 2012
2e helft 2012 (5/12) in €

Rijksbijdrage 2013
1 e helft 2013(7/12) in €

€16.731,59
€ 36.248,76

€ 23.424,22

€5.761,09
€6.177,12
€116.415,67
€4.277,86
€4.196,46
€13.186,30
€23.596,06

€ 50.748,26
€ 8.065,53

€ 2.396,69
€ 37.822,43
€953.989,88
€139.839,89
€52.175,42
€62.114,89
€3.301,10

€ 8.647,97
€16.2981,94
€ 5.989,00
€ 5.875,05
€ 1.8460,82
€ 33.034,48
€56.711,94
€ 40.707,50
€ 3.773,20
€ 3.355,36
€52.951,40
€1.335585,84
€195.775,85
€ 73.045,59
€ 86.960,84
€4.621,53

€1.550.511,66

€2.170.716,32

€40.508,53
€29.076,78
€2.695,14

Artikel 4.1.b
Educatieve trajecten genoemd in artikel 3.4.a worden gefinancierd uit de rijksbijdrage educatie 2012.
Voor de financiering van de doorloop geldt rechtstreekse bekostiging van het VAVO door het Rijk,
ingaande 1 januari 2013 indien de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs per die datum
plaatsvindt.
Artikel 4.1.c
De budgetten voor de doorloop 2013 worden vastgesteld op basis van de gestarte deelnemers in de
educatieve trajecten met als peildatum 15 oktober 2012. Het aantal te starten trajecten dient binnen het
gereserveerde budget van € 3.721.228,- te blijven (zie artikel 5.1 en bijlage 5.2), voor zover van
toepassing inzake de wetswijziging.
Artikel 4.2
Indien de Minister de bedragen zoals genoemd in artikel 4.1 .a aanpast aan de toepasselijke algemene
salarismaatregelen en aan de premiemaatregelen in verband met werkloosheidsuitkeringen, of
anderszins, dan zal elke gemeente het bedrag dat zij ter beschikking stelt overeenkomstig aanpassen.
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De uitbetaling van deze aanpassingen vindt plaats uiterlijk in de maand december van het kalenderjaar
waarop de aanpassingen betrekking hebben.
Artikel 4.3
Opdrachtgever en opdrachtnemer komen voor de periode van 1 augustus 2012 tot
1 augustus 2013, de volgende trajectprijzen overeen:
VMBO TL > = 21,75 klokuur per cursusjaar
€ 8.606,24
V M B O T L 6 < x < 21,75 klokuur per cursusjaar € 4.694,41
VMBO TL <= 6 klokuur per cursusjaar
€ 1.565,16
HAVO > = 21,75 klokuur per cursusjaar
€ 7.398,76
HAVO 6 < x < 21,75 klokuur per cursusjaar
€ 3.860,88
HAVO € <=6 klokuur per cursusjaar
€ 1.286,60
VWO > = 21,75 klokuur per cursusjaar
€ 8.104,38
VWO 6 < x < 21,75 klokuur per cursusjaar
€ 5.286,21
VWO <= 6 klokuur per cursusjaar
€ 1.409,08
Artikel 4.4
De middelen genoemd in artikel 4.1.a worden door de gemeenten genoemd in artikel 4.1.a aan
opdrachtnemer ter beschikking gesteld voor de uitvoering van educatieve trajecten gedurende de looptijd
van deze productovereenkomst. Op basis van de gegevens van opdrachtnemer over doorloop als
bedoeld in artikel 4.1.b zullen de gemeenten genoemd in artikel 4.1.a uit de middelen van de
rijksbijdrage educatie 2013 die de minister op grond van artikel 2.3.1. WEB aan deze gemeenten ter
beschikking stelt een bedrag reserveren voor de doorloop van de educatieve trajecten die ten laste
vallen van de middelen genoemd in artikel 4.1.a. Voor het totaal van de reserveringen voor de
doorloopkosten van de educatieve trajecten van alle productovereenkomsten die deel uitmaken van de
raamovereenkomsten die deze gemeenten c.q. opdrachtgever afsluiten stellen deze gemeenten ten
hoogste de rijksbijdrage educatie 2011 (zie 4.1 .b) ter beschikking.
Dit artikel komt te vervallen bij de invoering van de wetswijziging per 1 januari 2013.
Artikel 4.5
De in artikel 4.1 .a genoemde bedragen worden door de aldaar genoemde gemeenten in de vorm van
voorschotten ter beschikking gesteld volgens het bevoorschottingsritme dat is opgenomen in bijlage 2.
Artikel 4.6
Opdrachtnemer en opdrachtgever komen overeen dat de percentages voor ICT, studie- en
beroepskeuze van de rijksbijdrage educatie zoals vermeld in de beschikking van de Minister aan de
gemeenten genoemd in artikel 4.1.a voor de kalenderjaren 2012 en 2013 niet als afzonderlijke bedragen
in de bekostiging worden opgenomen maar onderdeel vormen van de bedragen genoemd in artikel
4.1 .a. Opdrachtnemer verklaart dat deze afspraak niet strijdig is met de systematiek voor het afleggen
van rekening en verantwoording tussen opdrachtnemer en Rijk.
Artikel 4.7
Vanwege de behoefte aan flexibiliteit binnen het aanbod als genoemd in artikel 3.1 om in te kunnen
spelen op een veranderende educatieve behoefte, is het mogelijk om op basis van overeenstemming
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en budgettair neutraal verschuivingen aan te brengen in de
verdeling van de uitvoeringscapaciteit.
Artikel 4.8
Indien opdrachtnemer niet voldoet aan de informatieplicht aan opdrachtgever zoals vereist volgens
artikel 13 lid 2 van het Besluit Participatiebudget aan opdrachtgever op dan zr\ opdrachtgever do
betatuTi aan opdrachtnemer opschorten.

Artikel 5

Informatie-uitwisseling en tussenrapportages

Artikel 5.1
Teneinde de uitvoering van deze productovereenkomst te volgen, beoordelen en indien nodig bij te
sturen, stelt opdrachtnemer de volgende tussenrapportages op en brengt deze ter kennis van de
opdrachtgever:
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a.

Tweemaal een kwantitatieve en eenmaal een kwalitatieve tussenrapportage, mits de
wetswijziging op de WEB per 1 januari 2013 wordt doorgevoerd. Indien de nieuwe WEB per 1
januari 2013 de nieuwe WEB van kracht is wordt opdrachtnemer geacht éénmaal een
kwantitatieve.

b.

Informatie over het aantal gestarte trajecten per opleidingsrichting en type traject met als
peildatum 15 oktober 2012. Opdrachtnemer verstrekt deze gegevens uiterlijk 1 november 2012
aan opdrachtgever.

c.

Éénmaal een rapportage ten behoeve van de gegevensuitwisseling tussen opdrachtgever en de
minister op grond van artikel 13 lid 2 van het Besluit Participatiebudget.

d.

Opdrachtnemer registreert voor elke deelnemer in zijn deelnemerregistratiesysteem
ten minste de volgende gegevens:
naam, adres en woonplaats;
burgerservicenummer;
geboortedatum;
nationaliteit;
geboorteland;
geslacht;
het traject;
de Web-opleidingscode van het traject;
de startdatum van het traject;
de einddatum van het traject;
presentie;
verzuimredenen;
uitval;
uitvalreden;
behaald resultaat, mits de wetswijziging op de WEB per 1 januari 2013 wordt doorgevoerd.

e.

Opdrachtnemer stelt voor elke deelnemer een individueel dossier samen, met daarin ten minste
de volgende documenten:
•
een afschrift van een geldig document van de deelnemer waaruit blijkt dat de deelnemer 18
jaar of ouder is bij start van het traject;
•
een afschrift van de ondertekende onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 5, zevende
lid;

De vereisten voor de bovenstaande rapportages zijn opgenomen in bijlage 3.
Artikel 5.2
In het kader van de bestrijding van voortijdig schoolverlaten is opdrachtnemer verplicht de gegevens
zoals genoemd in artikel 8.1.8 van de WEB te melden aan opdrachtgever, i.e. het Regionale Meld- en
Coördinatiepunt.

Artikel 6
A.

Verslag, rapportage, afrekening, verantwoording en sanctie

2 e helft 2G12 (schooljaar 2Ü12-2G i ó)

Artikel 6.1.a
Uiterlijk 1 maart 2013 dient opdrachtnemer een financieel verslag in over het kalenderjaar 2012 bij
opdrachtgever over de realisatie van de educatieve trajecten genoemd in artikel 3.4.a (2e helft 2012) en
nader gespecificeerd in bijlage 1. Voor de realisatie van de educatieve trajecten over de 1 e helft 2012
maakt opdrachtnemer gebruik van de reeds verantwoorde gegevens in het financieel jaarverslag over
het schooljaar 2011-2012, vanuit de productovereenkomsten 2011-2012 1 e helft 2012, afgesloten op 19
december 2011 door het OLIVER met het VAVO Rijnmond College. Het format van het financieel verslag
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voor de 2e helft 2012 is opgenomen in bijlage 5.1. Voor het registeren van V018+deelnemers met
cofinanciering is een apart format opgenomen in bijlage 5.1 .a.
Artikel 6.1.b
De rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 6.1.a wordt voorzien van een verklaring omtrent
getrouwheid en rechtmatigheid ten aanzien van de uitvoering van de educatieve trajecten op grond van
de Uitvoeringsbesluit WEB en afgegeven door een registeraccountant en gewaarmerkt ten behoeve van
de opdrachtgever. De genoemde verklaring richt zich in ieder geval op:
controle van het aantal deelnemers met een inschrijvingsbewijs voor de trajecten als vermeld in
artikel 3.4.a, op 15 oktober 2012.
controle op juistheid en volledigheid van de gegevens in het overzicht van educatieve trajecten zoals
genoemd in bijlage 5.1 en 5.2;
controle van de gegevens over de realisatie van de trajecten in het overzicht dat is opgenomen in
bijlage 5.1 en 5.2;
De bepalingen gesteld in artikel 5.2.5. lid 1, 2 en 3 van het Uitvoeringsbesluit zijn van overeenkomstige
toepassing alsook de voorwaarden uit het Controleprotocol Educatie van de minister.
Artikel 6.1.c
De gestarte deelnemers aan educatieve trajecten zoals opgenomen in het overzicht van bijlage 5.2
vormen de basis voor de afrekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder een gestarte
deelnemer aan een trajeót wordt verstaan een deelnemer die is ingeschreven en daadwerkelijk is
begonnen aan een traject met als uiterste startdatum
15 oktober 2012. Deelnemers die na 15 oktober 2012 starten, komen voor de resterende weken in het
kalenderjaar dat zij gestart zijn voor rekening van opdrachtnemer.

B.

1 e helft 2013 (schooljaar 2012-2013)

Artikel 6.2.a Vervalt indien de wetswijziging op de WEB per 1 januari 2013 van kracht is.
Uiterlijk 8 november 2013 dient opdrachtnemer een inhoudelijk jaarverslag in bij opdrachtgever over de
resultaten van de realisering van de educatieve trajecten genoemd in artikel 3.4.a en nader
gespecificeerd in bijlage 1. De vereisten voor het inhoudelijk jaarverslag zijn opgenomen in bijlage 4. De
resultaten van de deelnemers V018+ met cofinanciering dienen apart opgenomen te worden in het
inhoudelijk jaarverslag.
Artikel 6.2.b Vervalt indien de wetswijziging op de WEB per 1 januari 2013 van kracht is.
Het inhoudelijk jaarverslag als bedoeld in artikel 6.2.a wordt voorzien van een verklaring omtrent
getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven door een registeraccountant en gewaarmerkt ten behoeve van
de opdrachtgever. De genoemde verklaring richt zich op controle van de gegevens over de resultaten
van de educatieve trajecten zoals opgenomen in het inhoudelijk jaarverslag. De controle vindt plaats op
basis van het controleprotocol dat is opgenomen in bijlage 4.
Artikel 6.2.C
Het controleprotocol zoals genoemd in bijlage 4 wordt in overleg met opdrachtnemer aangepast indien
de ervaringen met de rekening en verantwoording 2012 hiertoe aanleiding geven.
Artikel 6.Zd
Opdrachtnemer levert over de uitvoering van de trajecten als genoemd in artikel 3.4.a aan opdrachtgever
bij de rapportage in tweevoud een deelnemerslijst aan uitgesplitst naar iedere afzonderlijke Olivergeraeente, waarbij de deelnemers V018+ met cofinanciering op een aparte lijst zijn opgenomen.
Opdrachtnemer verstrekt de deelnemerslijst aan opdrachtgever en betreffende Oliver-gemeente zowel
op papier als digitaal. Het voorgeschreven model voor deze deelnemerslijst is bij deze overeenkomst
opgenomen als bijlage 3
De deelnemerslijst dient door opdrachtnemer zowel schriftelijk als elektronisch aan opdrachtgever te
worden aangeboden.
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Deze deelnemerslijsten worden door opdrachtnemer voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring omtrent getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven door een
registeraccountant en gewaarmerkt ten behoeve van de opdrachtgever. De genoemde verklaring
richt zich op de gegevens in het deelnemerregistratiesysteem als bedoeld in artikel 5.1.d en van de
gegevens in het dossier van de deelnemer als bedoeld in artikel 5.1 .e.
Artikel 6.3
Uiterlijk 1 maart 2013 dient opdrachtnemer een financieel jaarverslag in bij opdrachtgever over de
realisering van de educatieve trajecten genoemd in artikel 3.4.a startdatum uiterlijk 15 oktober 2012 en
nader gespecificeerd in bijlage 1. Het format voor het financieel jaarverslag is opgenomen in bijlage 5.2.
Vier weken voorafgaand aan de indiening van het financieel jaarverslag vindt er een overleg plaats
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende de consequenties omtrent de vaststelling van de
definitieve afrekening. Voor de V018+ deelnemers met cofinanciering geldt het format in bijlage 5.2.a.
Artikel 6.4.a Dit artikel is niet van toepassing bij wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs
inzake rechtstreekse bekostiging van het VAVO door het Rijk, ingaande 1 januari 2013.
De rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 6.3 wordt voorzien van een verklaring omtrent
getrouwheid en rechtmatigheid ten aanzien van de uitvoering van de educatieve trajecten op grond van
de Uitvoeringsbesluit WEB en wordt afgegeven door een registeraccountant en gewaarmerkt ten
behoeve van de opdrachtgever. De genoemde verklaring richt zich in ieder geval op:
controle van de resultaten van de deelnemers aan de educatieve trajecten opgenomen in deze
productovereenkomst voor de eerste helft 2013 (schooljaar 2012-2013) met betrekking tot de
Uitvoeringsbesluit WEB;
controle op juistheid en volledigheid van de gegevens in het overzicht van afgeronde educatieve
trajecten door de deelnemers zoals genoemd in bijlage 5.2;
controle van de gegevens over de realisatie van de trajecten in het overzicht dat is opgenomen in
bijlage 5.2.
De bepalingen gesteld in artikel 5.2.5. lid 1, 2 en 3 van het Uitvoeringsbesluit zijn van overeenkomstige
toepassing alsook de voorwaarden uit het Controleprotocol Educatie van de minister.
Artikel 6.4.b Dit artikel is niet van toepassing bij wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs
inzake rechtstreekse bekostiging van het VAVO door het Rijk, ingaande 1 januari 2013.
Het behaalde resultaat door de deelnemers aan de educatieve trajecten benoemd onder artikel 3.4.a en
opgenomen in het overzicht van bijlage 5.2 vormt de basis voor de afrekening tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever.
Artikel 6.5 a
Indien opdrachtnemer het financieel jaarverslag en de goedkeurende accountantsverklaring als bedoeld
in artikel 6.1.a, 6.1.b en het inhoudelijke jaarverslag en de goedkeurende accountantsverklaring als
bedoeld in artikel 6.2.a, 6.2.b niet tijdig (het deel m.b.t. artikel 6.2.a en 6.2.b vervalt indien de
wetswijziging op de WEB per 1 januari 2013 van kracht is), dat wil zeggen uiterlijk 1 maart 2013 ter
kennis brengt aan opdrachtgever dan betaalt opdrachtnemer 2,5% van het totale voorschot over de 2e
helft 2012 terug aan opdrachtgever. Opdrachtnemer verplicht zich tot terugbetaling uiterlijk 1 maand
nadat opdrachtnemer in kennis is gesteld door opdrachtgever van de bevindingen van genoemde
verslaglegging. Dit laat onverlet dat de verplichting van opdrachtnemer tot het indienen van het
voornoemde inhoudelijk en financieel jaarverslag en de goedgekeurde accountantsverklaringen blijft
bestaan.
Artikel 6.5.b
Indien opdrachtnemer het financieel jaarverslag en de goedkeurende accountantsverklaring als bedoeld
in artikel 6.1.a en 6.1.b en het inhoudelijk jaarverslag en de goedkeurende accountantsverklaring als
bedoeld in artikel 6.2.a en 6.2.b tijdig (het deel m.b.t. artikel 6.2.a en 6.2.b vervalt indien de
wetswijziging op de WEB per 1 januari 2013 van kracht is), dat wil zeggen uiterlijk 1 maart 2013 ter
kennis brengt aan opdrachtgever maar de voornoemde verslaglegging voldoet niet aan de vereisten
zoals opgenomen in bijlage 4 en 5 dan betaalt opdrachtnemer 2,5% van het totale voorschot over de 2e
helft 2012 terug aan opdrachtgever. Opdrachtnemer verplicht zich tot terugbetaling uiterlijk 1 maand
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nadat opdrachtnemer in kennis is gesteld door opdrachtgever van de bevindingen van genoemde
verslaglegging. Dit laat onverlet dat de verplichting van opdrachtnemer tot het indienen van het
voornoemde inhoudelijk en financieel jaarverslag en de goedkeurende accountantsverklaringen blijft
bestaan.
Artikel 6.6.a
De voorlopige afrekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de eerste helft 2012 en de
tweede helft 2012 vindt uiterlijk 30 oktober 2013 plaats. Definitieve afrekening over het kalenderjaar 2012
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vindt plaats nadat opdrachtgever bericht heeft ontvangen van
de afrekening met de minister.
Artikel 6.6.b Dit artikel is niet van toepassing bij wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs
inzake rechtstreekse bekostiging van het VAVO door het Rijk, ingaande 1 januari 2013.
De voorlopige afrekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de eerste helft 2013 vindt
uiterlijk 30 oktober 2014 plaats. Definitieve afrekening over de eerste helft 2013 tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer vindt plaats nadat opdrachtgever bericht heeft ontvangen van de afrekening met de
minister.
Artikel 6.6.c
Indien bij de voorlopige afrekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer blijkt dat opdrachtnemer het
bedrag genoemd in artikel 4.1.a niet heeft besteed voor de realisering van alle in artikel 3.1 genoemde
educatieve trajecten zoals gespecificeerd in bijlage 1, zal opdrachtgever dat gedeelte van het artikel
4.1 .a genoemd bedrag dat niet is ingezet voor de realisering van de hiervoor genoemde educatieve
trajecten terugvorderen.
Artikel 6.6.d
Indien bij de voorlopige afrekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer blijkt dat opdrachtnemer het
bedrag genoemd in artikel 4.1.a voor de realisering van de educatieve trajecten genoemd in artikel 3.1
heeft overschreden, komt deze overschrijding voor rekening van opdrachtnemer.
Artikel 6.7 Dit artikel is niet van toepassing bij wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake
rechtstreekse bekostiging van het VAVO door het Rijk, ingaande 1 januari 2013
Opdrachtgever zal de teruggevorderde gedeelten als bedoeld in artikel 6.5.a, 6.5.b en 6.6.c opnieuw
(doen) inzetten ten behoeve van VAVO trajecten zoals bedoeld in de WEB en wel uiterlijk gedurende de
looptijd volgend op de looptijd van deze productovereenkomst.

Artikel 7

Overleg

Artikel 7.1
Tenminste eenmaal per jaar vindt overleg plaats op bestuurlijk- en directieniveau tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer over de voortgang van de uitvoering van de productovereenkomsten en over de
hoofdlijnen van de nieuw af te sluiten overeenkomsten educatie.
Artikel 7.2
Gedurende het jaar vindt tenminste eenmaal per kwartaal overleg plaats tussen uitvoerend
verantwoordelijken van opdrachtgever en opdrachtnemer over de voortgang van de uitvoering van de
raam- en productovereenkomsten en over de inhoud en de totstandkoming van nieuwe overeenkomsten.
Artikel 7.3
Het overleg komt voorts bijeen indien opdrachtnemer voorziet dat de op grond van deze overeenkomst
overeengekomen educatieve trajecten en voorwaarden niet nagekomen kunnen worden. In dit geval
neemt opdrachtnemer tijdig het initiatief om het overleg als bedoeld in artikel 7.1 dan wel artikel 7.2
tussentijds bijeen te roepen.
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Artikel 8

Overige bepalingen

Als correspondentieadres ter zake van deze overeenkomst geldt:

voor de opdrachtnemer:

VAVO Rijnmond College
Mathenesserlaan 321
3021 HL ROTTERDAM

voor de opdrachtgever:

Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond
p/a Jeugd Onderwijs en Samenleving
Postbus 70014
3000 KS ROTTERDAM

Aldus opgemaakt in tweevoud en getekend te Rotterdam op

Namens het Openbaar Lichaam
Volwasseneneducatie Rijnmond

Namens

VAVO

Rijnmond

College

Mevrouw K. Louwes
Voorzitter van het dagelijks bestuur

De neer J. Franken
Rector
VAVO

Rijnmond

College

Bijlage 1

Offerte VAVO van opdrachtnemer

Deze is separaat toegevoegd
N.B. De ritmes zijn nog niet berekend i.v.m. de vraag over VO-18+

Bijlage 2

Bevoorschottingsritme

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Albrandswaard

Budget 2012

€16.731,59

Budget 2013

€ 23.424,22

totaal

€40.155,81

Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termijnen volgens
onderstaand ritme:

Datum
Percentage Uitbetaling

Periode

Cumulatief
percentage

Cumulatief
Betaald

Te Betalen

Betaalcode

Augustus

2012

6,80%

20-8-2012

6,80%

€ 2.730,59

€ 2.730,59

Aug-12/13-VAVO

September

2012

6,80%

20-9-2012

13,60%

€5.461,19

€ 2.730,59

Sept-12/13-VAVO

Oktober

2012

6,80%

20-10-2012

20,40%

€8.191,78

€ 2.730,59

Okt-12/13-VAVO

November

2012

6,80%

20-11-2012

27,20%

€10.922,38

€ 2.730,59

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€ 16.383,56

€5.461,19

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€21.202,26

€4.818,70

Jan-12/13-VAVO

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€24.414,72

€3.212,46

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€27.145,32

€2.730,59

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€29.875,91

€ 2.730,59

Apr-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€ 34.694,61

€4.818,70

Mei-12/13-VAVO

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€ 37.425,20

€ 2.730,59

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€40.155,79

€ 2.730,59

Jul-12/13-VAVO

Totaal

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

€40.155,79

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Barendrecht

Budget 2012

(5/12de deel)

€ 36.248,76

Budget 2013

(7/12e deel)

€ 50.748,26
€ 86.997,02

totaal
Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termijnen volgens
onderstaand ritme:

Periode

Percentage

Datum
Uitbetaling

Cumulatief
percentage

Cumulatief Betaald Te Betalen

Betaalcode

Augustus

2012

6,80%

20-8-2012

6,80%

€5.915,79

€5.915,79

Aug-12/13-VAVO

September

2012

6,80%

20-9-2012

13,60%

€11.831,59

€5.915,79

Sept-12/13-VAVO

Oktober

2012

6,80%

20-10-2012

20,40%

€17.747,38

€5.915,79

Okt-12/13-VAVO

November

2012

6,80%

20-11-2012

27,20%

€23.663,18

€5.915,79

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€ 35.494,77

€11.831,59

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€ 45.934,41

€10.439,64

Jan-12/13-VAVO
Feb-12/13-VAVO

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€52.894,17

€6.959,76

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€ 58.809,96

€5.915,79

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€ 64.725,76

€5.915,79

Apr-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€75.165,40

€10.439,64

Mei-12/13-VAVO

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€81.081,19

€5.915,79

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€ 86.996,99

€5.915,79

Jul-12/13-VAVO

Totaal

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

€ 86.996,99

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Bernisse

Budget 2012

(5/12de deel)

Budget 2013

(7/12e deel)

totaal

€5.761,09
€ 8.065,53
€13.826,62

Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termijnen volgens
onderstaand ritme:

Periode

Percentage

Datum
Uitbetaling

Cumulatief
percentage

Cumulatief Betaald Te Betalen

Betaalcode

Augustus

2012

6,80%

20-8-2012

6,80%

€ 940,21

€940,21

Aug-12/13-VAVO

September

2012

6,80%

20-9-2012

13,60%

€1.880,42

€ 940,21

Sept-12/13-VAVO

Oktober

2012

6,80%

20-10-2012

20,40%

€2.820,63

€ 940,21

Okt-12/13-VAVO

November

2012

6,80%

20-11-2012

27,20%

€ 3.760,84

€ 940,21

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€5.641,26

€1.880,42

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€7.300,45

€1.659,19

Jan-12/13-VAVO

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€ 8.406,58

€1.106,13

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€9.346,79

€ 940,21

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€10.287,00

€ 940,21

Apr-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€11.946,20

€1.659,19

Mei-12/13-VAVO

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€ 12.886,40

€ 940,21

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€13.826,61

€ 940,21

Jul-12/13-VAVO

Totaal

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

€13.826,61

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Brielle

Budget 2012

(5/12dedeel)

Budget 2013

(7/12e deel)

€6.177,12
€ 8.647,97
€14.825,09

totaal
Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse term jnen volgens
onderstaand ritme:

Periode

Percentage

Datum
Uitbetaling

Cumulatief
percentage

Cumulatief Betaald Te Betalen

Betaalcode

Augustus

2012

6,80%

20-8-2012

6,80%

€1.008,11

€1.008,11

Aug-12/13-VAVO

September

2012

6,80%

20-9-2012

13,60%

€2.016,21

€1.008,11

Sept-12/13-VAVO

Oktober

2012

6,80%

20-10-2012

20,40%

€3.024,32

€1.008,11

Okt-12/13-VAVO

November

2012

6,80%

20-11-2012

27,20%

€ 4.032,42

€1.008,11

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€6.048,63

€2.016,21

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€ 7.827,64

€1.779,01

Jan-12/13-VAVO

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€9.013,65

€1.186,01

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€10.021,76

€1.008,11

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€11.029,86

€1.008,11

Apr-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€12.808,87

€1.779,01

Mei-12/13-VAVO

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€13.816,98

€1.008,11

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€14.825,08

€1.008,11

Jul-12/13-VAVO

Totaal

€ 14.825,08

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Capelle a/d IJssel

Budget 2012

(5/12de deel)

€279.397,61

Budget 2013

(7/12e deel)

€116.415,67

totaal

€ 279.397,61

Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termij nen volgens
onderstaand ritme:

Periode

Percentage

Augustus

2012

6,80%

September

2012

6,80%

Oktober

2012

6,80%

November

2012

6,80%

Datum
Uitbetaling
20-8-2012

Cumulatief
percentage

Cumulatief Betaald Te Betalen

Betaalcode

6,80%

€18.999,03

€ 18.999,03

Aug-12/13-VAVO

20-9-2012

13,60%

€ 37.998,06

€ 18.999,03

Sept-12/13-VAVO

20-10-2012

20,40%

€ 56.997,08

€18.999,03

Okt-12/13-VAVO

20-11-2012

27,20%

€75.996,11

€ 18.999,03

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€113.994,17

€ 37.998,06

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€147.521,88

€ 33.527,71

Jan-12/13-VAVO

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€169.873,68

€22.351,80

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€188.872,71

€18.999,03

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€ 207.871,74

€ 18.999,03

Apr-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€241.399,44

€ 33.527,71

Mei-12/13-VAVO

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€260.398,47

€18.999,03

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€ 279.397,50

€ 18.999,03

Jul-12/13-VAVO

Totaal

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

€279.397,50

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Dirksland

Budget 2012

(5/12de deel)

€4.277,86

Budget 2013

(7/12e deel)

€ 5.989,00
€10.266,86

totaal
Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termijnen volgens
onderstaand ritme:

Periode
Augustus

Percentage
2012

6,80%

Datum
Uitbetaling
20-8-2012

Cumulatief
percentage

Cumulatief Betaald Te Betalen

Betaalcode

6,80%

€698,15

€698,15

Aug-12/13-VAVO

September

2012

6,80%

20-9-2012

13,60%

€1.396,29

€698,15

Sept-12/13-VAVO

Oktober

2012

6,80%

20-10-2012

20,40%

€ 2.094,44

€698,15

Okt-12/13-VAVO

November

2012

6,80%

20-11-2012

27,20%

€2.792,58

€698,15

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€4.188,88

€1.396,29

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€ 5.420,90

€1.232,02

Jan-12/13-VAVO

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€ 6.242,25

€821,35

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€ 6.940,39

€698,15

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€ 7.638,54

€698,15

Apr-12/13-VAVO

€ 8.870,56

€1.232,02

Mei-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€9.568,71

€698,15

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€10.266,86

€698,15

Jul-12/13-VAVO

Totaal

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

€10.266,86

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Hellevoetsluis

Budget 2012

(5/12de deel)

€13.186,30

(7/12e deel)

€18.460,82

"

Budget 2013
totaal

€31.647,12

Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termijnen volgens
onderstaand ritme:

Periode

Percentage

Datum
Uitbetaling

Cumulatief
percentage

Betaalcode

Cumulatief Betaald Te Betalen

Augustus

2012

6,80%

20-8-2012

6,80%

€2.152,00

€2.152,00

Aug-12/13-VAVO

September

2012

6,80%

20-9-2012

13,60%

€ 4.304,01

€2.152,00

Sept-12/13-VAVO

Oktober

2012

6,80%

20-10-2012

20,40%

€6.456,01

€2.152,00

Okt-12/13-VAVO

November

2012

6,80%

20-11-2012

27,20%

€8.608,01

€2.152,00

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€12.912,02

€ 4.304,01

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€ 16.709,67

€ 3.797,65

Jan-12/13-VAVO

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€19.241,44

€2.531,77

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€21.393,44

€2.152,00

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€ 23.545,45

€2.152,00

Apr-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€27.343,10

€ 3.797,65

Mei-12/13-VAVÖ

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€29.495,10

€2.152,00

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€31.647,11

€2.152,00

Jul-12/13-VAVO

Totaal

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

€31.647,11

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Goedereede

Budget 2012

(5/12de deel)

€4.196,46

Budget 2013

(7/12e deel)

€5.875,05
€10.071,51

totaal
Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termij nen volgens
onderstaand ritme:

Periode

Percentage

Datum
Uitbetaling

Cumulatief
percentage

Cumulatief Betaald Te Betalen

Betaalcode

Augustus

2012

6,80%

20-8-2012

6,80%

€684,86

€684,86

Aug-12/13-VAVO

September

2012

6,80%

20-9-2012

13,60%

€1.369,72

€684,86

Sept-12/13-VAVO

Oktober

2012

6,80%

20-10-2012

20,40%

€2.054,59

€ 684,86

Okt-12/13-VAVO

November

2012

6,80%

20-11-2012

27,20%

€2.739,45

€ 684,86

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€4.109,17

€1.369,72

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€5.317,76

€1.208,58

Jan-12/13-VAVO

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€6.123,48

€ 805,72

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€6.808,34

€ 684,86

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€7.493,20

€ 684,86

Apr-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€8.701,78

€1.208,58

Mei-12/13-VAVO

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€ 9.386,64

€ 684,86

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€10.071,51

€ 684,86

Jul-12/13-VAVO

Totaal

€10.071,51

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Krimpen a/d IJssel

Budget 2012

(5/12de deel)

€23.596,06

Budget 2013

(7/12e deel)

€ 33.034,48

totaal

€ 56.630,54

Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termij nen volgens
onderstaand ritme:

Periode

Percentage

Datum
Uitbetaling

Cumulatief
percentage

Betaalcode

Cumulatief Betaald Te Betalen

Augustus

2012

6,80%

20-8-2012

6,80%

€ 3.850,87

€3.850,87

Aug-12/13-VAVO

September

2012

6,80%

20-9-2012

13,60%

€7.701,75

€ 3.850,87

Sept-12/13-VAVO

Oktober

2012

6,80%

20-10-2012

20,40%

€11.552,62

€ 3.850,87

Okt-12/13-VAVO

November

2012

6,80%

20-11-2012

27,20%

€15.403,50

€3.850,87

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€23.105,25

€7.701,75

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€29.900,91

€ 6.795,66

Jan-12/13-VAVO

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€34.431,35

€4.530,44

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€ 38.282,23

€ 3.850,87

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€42.133,10

€ 3.850,87

Apr-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€48.928,77

€6.795,66

Mei-12/13-VAVO

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€ 52.779,64

€ 3.850,87

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€ 56.630,52

€ 3.850,87

Jul-12/13-VAVO

Totaal

€ 56.630,52

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Lansingerland

Budget 2012

(5/12de deel)

€40.508,53

Budget 2013

(7/12e deel)

€56.711,94

totaal

€ 97.220,47

Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termij nen volgens
onderstaand ritme:

Periode

Percentage

Datum
Uitbetaling

Cumulatief
percentage

Cumulatief Betaald Te Betalen

Betaalcode

Augustus

2012

6,80%

20-8-2012

6,80%

€6.610,99

€6.610,99

Aug-12/13-VAVO

September

2012

6,80%

20-9-2012

13,60%

€13.221,98

€6.610,99

Sept-12/13-VAVO

Oktober

2012

6,80%

20-10-2012

20,40%

€19.832,97

€6.610,99

Okt-12/13-VAVO

November

2012

6,80%

20-11-2012

27,20%

€ 26.443,96

€6.610,99

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€ 39.665,93

€13.221,98

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€51.332,39

€ 11.666,45

Jan-12/13-VAVO

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€59.110,02

€ 7.777,64

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€65.721,01

€6.610,99

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€ 72.332,00

€6.610,99

Apr-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€ 83.998,45

€ 11.666,45

Mei-12/13-VAVO

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€ 90.609,44

€6.610,99

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€ 97.220,43

€6.610,99

Jul-12/13-VAVO

Totaal

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

€ 97.220,43

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

;

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Maassluis

Budget 2012

(5/12de deel)

€29.076,78

Budget 2013

(7/12e deel)

€40.707,50

totaal

€69.784,28

Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termijnen volgens
onderstaand ritme:

Periode
Augustus

Percentage
2012

6,80%

Datum
Uitbetaling
20-8-2012

Cumulatief
percentage
6,80%

Betaalcode

Cumulatief Betaald Te Betalen
€4.745,33

€4.745,33

Aug-12/13-VAVO

September

2012

6,80%

20-9-2012

13,60%

€ 9.490,66

€4.745,33

Sept-12/13-VAVO

Oktober

2012

6,80%

20-10-2012

20,40%

€ 14.235,99

€4.745,33

Okt-12/13-VAVO

November

2012

6,80%

20-11-2012

27,20%,

€18.981,32

€4.745,33

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€28.471,97

€ 9.490,66

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€ 36.846,08

€8.374,11

Jan-12/13-VAVO

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€42.428,83

€ 5.582,74

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€47.174,15

€4.745,33

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€51.919,48

€4.745,33

Apr-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€ 60.293,60

€8.374,11

Mei-12/13-VAVO

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€ 65.038,92

€4.745,33

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€ 69.784,25

€4.745,33

Jul-12/13-VAVO

Totaal

€ 69.784,25

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Middelharnis

Budget 2012

(5/12de deel)

€2.695,14

Budget 2013

(7/12e deel)

€ 3.773,20

totaal

€6.468,34

Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termijnen volgens
onderstaand ritme:

Periode

Percentage
6,80%

Datum
Uitbetaling

Augustus

2012

20-8-2012

September

2012

6,80%

20-9-2012

Oktober

2012

6,80%

20-10-2012

November

2012

6,80%

20-11-2012

December

2012

13,60%

Januari

2013

Februari

Cumulatief
percentage
6,80%

Cumulatief Betaald Te Betalen

Betaalcode

€439,85

€439,85

Aug-12/13-VAVO

13,60%

€ 879,69

€439,85

Sept-12/13-VAVO

20,40%

€1.319,54

€ 439,85

Okt-12/13-VAVO

27,20%

€1.759,39

€439,85

Nov-12/13-VAVO

20-12-2012

40,80%

€ 2.639,08

€ 879,69

Dec-12/13-VAVO

12,00%

20-1-2013

52,80%

€3.415,28

€ 776,20

Jan-12/13-VAVO

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€ 3.932,75

€517,47

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€ 4.372,60

€439,85

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€4.812,44

€439,85

Apr-12/13-VAVO
Mei-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€ 5.588,64

€ 776,20

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€ 6.028,49

€439,85

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€ 6.468,34

€439,85

Jul-12/13-VAVO

Totaal

€ 6.468,34

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Oostflakkee

Budget 2012

(5/12de deel)

€ 5.752,05

Budget 2013

(7/12e deel)

€2.396,69

totaal

€ 5.752,05

Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termij nen volgens
onderstaand ritme:

Periode

Percentage

Datum
Uitbetaling

Cumulatief
percentage

Cumulatief Betaald Te Betalen

Betaalcode

Augustus

2012

6,80%

20-8-2012

6,80%

€391,14

€391,14

Aug-12/13-VAVO

September

2012

6,80%

20-9-2012

13,60%

€ 782,28

€391,14

Sept-12/13-VAVO

Oktober

2012

6,80%

20-10-2012

20,40%

€1.173,42

€391,14

Okt-12/13-VAVO

November

2012

6,80%

20-11-2012

27,20%

€1.564,56

€391,14

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€ 2.346,84

€ 782,28

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€ 3.037,08

€ 690,25

Jan-12/13-VAVO

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€ 3.497,25

€460,16

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€3.888,38

€391,14

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€4.279,52

€391,14

Apr-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€4.969,77

€ 690,25

Mei-12/13-VAVO

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€5.360,91

€391,14

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€ 5.752,05

€391,14

Jul-12/13-VAVO

Totaal

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

€5.752,05

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Ridderkerk

Budget 2012

(5/12de deel)

Budget 2013

(7/12e deel)

€ 37.822,43
€52.951,40
€ 90.773,83

totaal
Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termijnen volgens
onderstaand ritme:

Periode

Percentage

Datum
Uitbetaling

Cumulatief
percentage

Cumulatief Betaald Te Betalen

Betaalcode

Augustus

2012

6,80%

20-8-2012

6,80%

€6.172,62

€6.172,62

Aug-12/13-VAVO

September

2012

6,80%

20-9-2012

13,60%

€12.345,23

€6.172,62

Sept-12/13-VAVO

Oktober

2012

6,80%

20-10-2012

20,40%

€18.517,85

€6.172,62

Okt-12/13-VAVO

November

2012

6,80%

20-11-2012

27,20%

€24.690,47

€6.172,62

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€ 37.035,70

€12.345,23

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€47.928,56

€10.892,86

Jan-12/13-VAVO '

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€55.190,47

€7.261,90

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€61.363,08

€6.172,62

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€ 67.535,70

€6.172,62

Apr-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€ 78.428,56

€10.892,86

Mei-12/13-VAVO

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€84.601,18

€6.172,62

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€ 90.773,79

€6.172,62

Jul-12/13-VAVO

Totaal

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

€ 90.773,79

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Rotterdam

Budget 2012

(5/12de deel)

Budget 2013

(7/12e deel)

totaal

€953.989,88
€1.335.585,84
€2.289.575,72

Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse temnijnen volgens
onderstaand ritme:

Periode

Percentage

Datum
Uitbetaling

Cumulatief
percentage

Cumulatief Betaald Te Betalen

Betaalcode

Augustus

2012

6,80%

20-8-2012

6,80%

€155.691,07

€155.691,07

Aug-12/13-VAVO

September

2012

6,80%

20-9-2012

13,60%

€311.382,15

€155.691,07

Sept-12/13-VAVO

Oktober

2012

6,80%

20-10-2012

20,40%

€ 467.073,22

€155.691,07

Okt-12/13-VAVO

November

2012

6,80%

20-11-2012

27,20%

€ 622.764,30

€155.691,07

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€934.146,44

€311.382,15

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€1.208.895,48

€ 274.749,03

Jan-12/13-VAVO

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€1.392.061,50

€183.166,02

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€1.547.752,57

€155.691,07

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€1.703.443,65

€155.691,07

Apr-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€1.978.192,68

€ 274.749,03

Mei-12/13-VAVO

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€2.133.883,75

€155.691,07

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€ 2.289.574,83

€155.691,07

Jul-12/13-VAVO

Totaal

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

€2.289.574,83

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschotbngsritme gemeente

Schiedam

Budget 2012

(5/12de deel)

€139.839,89

Budget 2013

(7/12e deel)

€195.775,85
€335.615,74

totaal
Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termij nen volgens
onderstaand ritme:

Periode
Augustus

Percentage
2012

6,80%

September

2012

6,80%

Oktober

2012

6,80%

November

2012

6,80%

December

2012

Januari

Datum
Uitbetaling
20-8-2012

Cumulatief
percentage

Cumulatief Betaald Te Betalen

Betaalcode

6,80%

€22.821,86

€22.821,86

Aug-12/13-VAVO

20-9-2012

13,60%

€45.643,72

€22.821,86

Sept-12/13-VAVO

20-10-2012

20,40%

€ 68.465,58

€22.821,86

Okt-12/13-VAVO

20-11-2012

27,20%

€ 91.287,44

€22.821,86

Nov-12/13-VAVO

13,60%

20-12-2012

40,80%

€136.931,16

€ 45.643,72

Dec-12/13-VAVO

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€177.205,04

€ 40.273,88

Jan-12/13-VAVO!

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€ 204.054,29

€ 26.849,25

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€226.876,15

€22.821,86

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€249.698,01

€22.821,86

Apr-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€289.971,89

€ 40.273,88

Mei-12/13-VAVO

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€312.793,75

€22.821,86

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€335.615,61

€22.821,86

Jul-12/13-VAVO

Totaal

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

€335.615,61

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Spijkenisse

Budget 2012

(5/12de deel)

Budget 2013

(7/12e deel)

totaal

€52.175,42
€73.045,59
€125.221,01

Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse terrr ijnen volgens
onderstaand ritme:

Periode

Percentage

Datum
Uitbetaling

Cumulatief
percentage

Betaalcode

Cumulatief Betaald Te Betalen

Augustus

2012

6,80%

20-8-2012

6,80%

€8.515,02

€8.515,02

Aug-12/13-VAVO

September

2012

6,80%

20-9-2012

13,60%

€17.030,05

€8.515,02

Sept-12/13-VAVO

Oktober

2012

6,80%

20-10-2012

20,40%

€ 25.545,07

€8.515,02

Okt-12/13-VAVO

November

2012

6,80%

20-11-2012

27,20%

€34.060,10

€8.515,02

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€51.090,15

€17.030,05

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€66.116,67

€15.026,52

Jan-12/13-VAVO

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€76.134,34

€10.017,68

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€ 84.649,37

€8.515,02

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€93.164,39

€8.515,02

Apr-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€108.190,91

€15.026,52

Mei-12/13-VAVO

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€116.705,94

€8.515,02

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€125.220,96

€8.515,02

Jul-12/13-VAVO

Totaal

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

€ 125.220,96

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
Vlaardingen

VAVO bevoorschottingsritme gemeente
Budget 2012

(5/12de deel)

Budget 2013

(7/12e deel)

€62.114,89
€ 86.960,84
€149.075,73

totaal
Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termijnen volgens
onderstaand ritme:

Periode

Percentage

Datum
Uitbetaling

Cumulatief
percentage

Cumulatief Betaald Te Betalen

Betaalcode

Augustus

2012

6,80%

20-8-2012

6,80%

€10.137,14

€10.137,14

Aug-12/13-VAVO

September

2012

6,80%

20-9-2012

13,60%

€ 20.274,29

€10.137,14

Sept-12/13-VAVO

Oktober

2012

6,80%

20-10-2012

20,40%

€30.411,43

€10.137,14

Okt-12/13-VAVO

November

2012

6,80%

20-11-2012

27,20%

€40.548,58

€10.137,14

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€60.822,87

€ 20.274,29

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€78.711,95

€17.889,08

Jan-12/13-VAVO

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€90.638,01

€11.926,06

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€100.775,15

€10.137,14

Mrt-12/13-VAVO'

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€110.912,30

€10.137,14

Apr-12/13-VAVO

Mei

2Q13

12,00%

20-5-2013

86,40%

€128.801,38

€17.889,08

Mei-12/13-VAVO

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€138.938,53

€10.137,14

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€ 149.075,67

€10.137,14

Jul-12/13-VAVO

Totaal

€149.075,67

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

VAVO RIJNMOND COLLEGE
VAVO bevoorschottingsritme gemeente

Westvoorne

Budget 2012

(5/12de deel)

€3.301,10

Budget 2013

(7/12e deel)

€4.621,53

totaal

€7.922,63

Bevoorschotting vindt plaats in maandelijkse termij nen volgens
onderstaand ritme:

Periode

Percentage

Augustus

2012

6,80%

September

2012

6,80%

Oktober

2012

6,80%

November

2012

6,80%

Datum
Uitbetaling
20-8-2012

Cumulatief
percentage

Betaalcode

Cumulatief Betaald Te Betalen

6,80%

€ 538,74

€ 538,74

Aug-12/13-VAVO

20-9-2012

13,60%

€1.077,48

€ 538,74

Sept-12/13-VAVO

20-10-2012

20,40%

€1.616,22

€ 538,74

Okt-12/13-VAVO

20-11-2012

27,20%

€2.154,95

€ 538,74

Nov-12/13-VAVO

December

2012

13,60%

20-12-2012

40,80%

€ 3.232,43

€1.077,48

Dec-12/13-VAVO

Januari

2013

12,00%

20-1-2013

52,80%

€4.183,15

€ 950,72

Jan-12/13-VAVO

Februari

2013

8,00%

20-2-2013

60,80%

€4.816,96

€633,81

Feb-12/13-VAVO

Maart

2013

6,80%

20-3-2013

67,60%

€ 5.355,70

€ 538,74

Mrt-12/13-VAVO

April

2013

6,80%

20-4-2013

74,40%

€ 5.894,43

€ 538,74

Apr-12/13-VAVO

Mei

2013

12,00%

20-5-2013

86,40%

€6.845,15

€ 950,72

Mei-12/13-VAVO

Juni

2013

6,80%

20-6-2013

93,20%

€7.383,89

€ 538,74

Jun-12/13-VAVO

Juli

2013

6,80%

20-7-2013

100,00%

€7.922,63

€ 538,74

Jul-12/13-VAVO

Totaal

100,00%

Overschrijven ten gunste van:

€ 7.922,63

54.21.52.754

ROC Zadkine
VAVOR

Bijlage 3

Overzicht van vereisten voor de tussenrapportages

Overzicht van vereisten voor de tussenrapportages
A. Vereisten kwantitatieve en kwalitatieve tussenrapportages.
Peildatum

Rapportagedatum

Aard van de meting

Peilperiode

Kwantitatieve meting

Augustus- december 2012 15 oktober 2012

1 november 2012 en
1 maart 2013 '

Deze rapportages zijn niet
van toepassing bij wijziging
van de Wet educatie en
beroepsonderwijs inzake
rechtstreekse bekostiging
van het VAVO door het
Rijk, ingaande 1 januari
2013

Januari -juli 2013

8 november 2013

Laatste cursusdag
schooljaar 20122013

Kwantitatieve meting +
kwalitatieve meting,
Algemene afspraken:
elke tussenrapportage bevat een verklarende lijst van gehanteerde termen;
voor de peilperiode augustus - december 2012 wordt per educatief traject op 1 maart 2013 het
format tweede halfjaarrapportage 2012 ingevuld. Voor dezelfde periode worden de gegevens van
alle educatieve trajecten getotaliseerd en opgenomen in het format verzameltabel tweede
halfjaarrapportage 2012;
voor de peilperiode januari 2013 - juli 2013 wordt per educatief traject het format eerste
halfjaarrapportage 2013 ingevuld. Voor deze zelfde periode worden de gegevens van alle
educatieve trajecten getotaliseerd en opgenomen in het format verzameltabel eerste
halfjaarrapportage 2013;
als de naam van een educatief traject verandert, wordt de oude en de nieuwe naam gegeven;
elke afzonderlijke gemeente die deel uit maakt van het OLIVER krijgt de kwalitatieve en
kwantitatieve rapportages toegestuurd door gemeente Rotterdam;
Doel kwantitatieve meting:
Nagaan of de realisatie van de aantallen trajecten, conform de planning verloopt. Zo niet, analyseren
wät hiervan de oorzaken zijn en eventuele maatregelen nemen om alsnog de planning te halen. De
kwantitatieve meting is dusdanig opgesteld dat de realisatie per schooljaar is te volgen.
Doel kwalitatieve meting:
Nagaan welke resultaten de deelnemers behaald hebben. Analyseren van de resultaten en
maatregelen nemen om de resultaten te verbeteren. Nagaan wat de redenen zijn voor uitval.
Analyseren van de redenen voor uitval en maatregelen nemen om de uitval te verminderen.
In het separate Excelbestand volgen de bovengenoemde formats.
Format kwantitatieve rapportage tweede helft 2012 (eerste helft schooljaar 2012 - 2013)
Format verzameltabel kwantitatieve rapportage tweede helft 2012 (schooljaar 2012-2013)
Format kwantitatieve rapportage eerste helft 2013 (schooljaar 2012-2013)

Aanvullende gegevens 1° kwantitatieve meting.
Bij de 1 e kwantitatieve meting verstrekt opdrachtnemer een aanvullende rapportage over het cursusjaar
2012 - 2013 per woon(deel)gemeente van de deelnemers over:
het totaal aantal deelnemers uitgesplitst naar mannen en vrouwen absoluut en procentueel per
educatief traject;
het totaal aantal deelnemers per educatief traject uitgesplitst naar leeftijd met als peildatum 15
oktober 2012 volgens de volgende indeling: 18-23/24-29/30-34/35-39/40-44/45-49/50-54/55-59/6064/65-75/75 en ouder/totaal/18-23 jaar/18 jaar en ouder;
het totaal aantal deelnemers per educatief traject uitgesplitst naar etniciteit volgens de volgende
indeling: Surinamers/Antillianen-Arubanen/ Kaap-Verdianen/ Turken/Marokkanen/NoordMediteranen (=voormalig Joegoslavië; Griekenland; Portugal; Spanje; Italië)/ Autochtonen/Overig
Rijk/Overig Arm. De landen die behoren tot de categorieën Overig Arm en Overig Rijk (voor zover
ze al niet in de specifieke bovengenoemde categorieën zijn opgenomen) zijn te destilleren uit het
COS-overzicht dat opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft verstrekt: Overig Rijk zijn de landen
met de code a2; Overig Arm zijn de landen met de code b;
daarnaast zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg afspraken maken over het al dan niet
opnemen van kruistabellen over geslacht, leeftijd, etniciteit en woonplaats van deelnemers in deze
eerste halfjaarrapportages;
een totaaloverzicht per educatief traject van de woon(deel)gemeente van de deelnemers. Het format
voor de indeling per woon(deel)gemeente is als volgt:
Format voorde indeling per woon(deel)gemeente
Educatief traject:
Nr. Postcodegebied
R
1
Prins Alexander
O
2
Centrum
T
3
Charlois
T
4
Delfshaven
E
5
Feijenoord
R
6
Hillegersberg/Schiebroek
D
7
Hoek van Holland
A
8
Hoogvliet
M
9
IJsselmonde
10
Kralingen/Crooswijk
11
Noord
12
Overschie
13
Rotterdam Overig
R
14
Albrandswaard
E
15
Barendrecht
G
16
Bernisse
1
17
Brielle
O
18
Capelle aan den IJssel
G
19
Dirksland
E
20
Goedereede
M21
Hellevoetsluis
n:
22
K r i m p e n n a n cU^n I.ISSRI
23
Lansingerland
N
24
Maassluis
T
25
Middelharnis
E
26
Oostflakkee
N
27
Ridderkerk
28
29
Schiedam
30
Spijkenisse
31
Vlaardingen

Aantal deelnemers

—

" 34 "" Subtotaal regiogemeenten Rijnmond (Nr. Ï4 t/m 32)
35
Totaal Rotterdam en Regiogemeenten (Nr. 1 t/m 32)

Bijlage 3B

Model deelnemerslijst.

Toelichting op de deelnemerslijst.
Algemeen:
Voor elk traject stelt opdrachtnemer een deelnemerslijst samen. Het format van de deelnemerslijst is
hieronder vermeld, onder het kopje per kolom. De deelnemerslijst wordt gebruikt voor zowel de
tussenrapportage als de eindrapportage. De deelnemerslijst kan een toelichting bevatten.
Tussenrapportage 1 maart 2013
Bij de tussenrapportage moeten de kolommen A tot en met H ingevuld zijn voor alle gestarte
deelnemers. Daarnaast moet bij de tussenrapportage voor elke gestarte deelnemer kolom I (Nog in
traject: Ja/Nee), kolom K (Uitval: Ja/Nee) en kolom L (Uitvalreden: Codelijst) worden ingevuld. Bij de
tussenrapportage is een deelnemer dus óf nog in traject óf hij is uitgevallen (met uitvalreden). De
overige kolommen (J en M) worden bij de tussenrapportage niet ingevuld.
Eindrapportage 8 november 2013
Bij de eindrapportage moeten de gegevens in de kolommen A tot en met H gelijk zijn aan de gegevens
in dezelfde kolommen in de tussenrapportage. Dit geldt ook voor de gegevens in de kolommen K, L en
M voor die deelnemers die in de tussenrapportage als uitvallers waren opgenomen.
Voor de deelnemer die bij de tussenrapportage nog in traject was, geldt dat hij bij de eindrapportage óf
het traject heeft afgerond óf is uitgevallen (met uitvalreden). Dit betekent dat voor alle deelnemers in de
eindrapportage in kolom I (Nog in traject) "Nee" is ingevuld.
In zijn algemeenheid zal gelden dat de kolom M zal worden ingevuld met "Nee" (of "n.v.t.") voor de
deelnemers die uitgevallen zijn in de loop van het traject. Afwijkingen van deze algemene regel moeten
toegelicht worden.
Per kolom:
A
Volgnummer
B
Burgerservicenummer. Een deelnemer zonder BSN-nummer komt niet voor bekostiging in
aanmerking, tenzij een geldige reden in de toelichting is opgenomen.
C
Naam deelnemer.
D
Woonplaats deelnemer
E
Naam opleiding conform offerte
F
WEB-opleiding. CODE: a, b, c, d, e off. Deze letters komen overeen met de opleidingen zoals
bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel a tot en met f, van de WEB.
G
Onderwijsovereenkomst. CODE: Ja/Nee. Voor de start van het traject dient de deelnemer en de
opdrachtnemer de onderwijsovereenkomst getekend te hebben. Alleen als dit het geval is, dan
geldt code "Ja". Deelnemers met code "Nee" komen niet voor bekostiging in aanmerking.
H
Startdatum traject
I
Nog in traject. CODE: Ja/Nee
J
Traject afgerond. CODE Ja/Nee
K
Uitval uit traject. CODE Ja/Nee
L
Uitvalreden.
M
Overstap
N
Deelnemer aangemeld voor (deel)examen Ja/Nee
O
Deelnemer gestart 15-10-2010 Ja/Nee
P
Resultaat behaald. CODE: Ja/Nee
Q
Soort resultaat
R
Doorstroom examenjaar 2011-2012 CODE: (Ja/Nee)
S
Doorstoom vvvokjopleidinn J/yiMoo on 70 ja. specificeren.
SI
Specificatie indien kolom S - Ja.

B. Vereisten tussenrapportage over de verwachte doorloop naar 2013.
Met als peildatum 15 oktober 2012 verstrekt opdrachtnemer uiterlijk 1 november 2012 het aantal
gestarte deelnemers per opleidingsrichting en type traject voor de doorloop van educatieve trajecten uit
2012 in 2013. Deze gegevens zijn door opdrachtnemer opgesteld overeenkomstig de vastgestelde
offerte VAVO-regionaal, versie 1.0 van 27 mei 2011. Opdrachtnemer dient het gereserveerde budget
van € 1.550.511,66 voor de 2e helft 2012 niet te overschrijden.
C. Vereisten tussenrapportage ten behoeve van de gegevensuitwisseling tussen
opdrachtgever en de minister op grond van de Regeling Informatievoorziening BVE
(gemeenten)
Uiterlijk 15 november 2012 verstrekt opdrachtnemer aan iedere afzonderlijke OLIVER-gemeente de
gegevens over het cursusjaar 2012-2013 op de telformulieren die opdrachtgever op grond van de
Regeling informatievoorziening BVE (gemeenten) aan de minister dient te verstrekken. De gegevens
zijn uitgesplitst naar de gemeenten die deelnemen in het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie
Rijnmond (OLIVER).

Definities van termen in de educatie in Rijnmond
Term
Opleiding

Instroom

Tussentijdse
instroom

Overstap

Definitie
Onderwijstraject met (een)
vastgesteld(e):
inhoudelijk programma
inhoudelijke doelen
tijdsduur.
Het aantal deelnemers dat wordt
(her)ingeschreven/(her)geplaatst voor
een opleiding.

Het aantal deelnemers dat wordt
(her)ingeschreven/(her)geplaatst voor
een opleiding na het vastgestelde
startmoment.
Het aantal deelnemers dat vóór
voltooiing van de lopende opleiding
naar een andere opleiding overstapt.

Uitval

Het aantal deelnemers dat vóór
voltooiing van de lopende opleiding
stopt met de opleiding en niet
overstapt naar een andere opleiding.

Uitstroom

Het aantal deelnemers dat een
opleiding voltooit.

Doorstroom

Het aantal deelnemers dat na
voltooiing van een opleiding met een
andere opleiding begint.

Opmerking
In de offertes voor 2012-2013 wordt per opleiding de
tijdsduur aangegeven.

ROC's geven aan dat "inschrijven" = "plaatsen". ROC's
maken in registratie onderscheid naar:
nieuwe deelnemers
deelnemers die reeds eerder stonden ingeschreven.
Voor VAVO Rijnmond College geldt dat de oude
categorieën "plaatsing" en "herplaatsing" geen
dubbeltellingen opleveren. De categorie "nooit
verschenen" wordt apart opgenomen onder uitval.
Als er geen vaste startmomenten zijn, is er alleen sprake
van instroom en niet van tussentijdse instroom.

"Andere opleiding" kan betrekking hebben op educatie
en beroepsonderwijs binnen ROC en tussen ROC's
Rijnmond. Vollediae reaistratie binnen ROC is
afhankelijk van de invoering van een cursistvolgsysteem:
Indien mogelijk wordt doorstroom uitgesplitst naar:
KSB niveau 1 tot en met 4
KSE niveau 1 tot en met 6
Redenen voor uitval zijn onderverdeeld in:
persoonsgebonden (P)
instituutsgebonden (I)
omgevingsgebonden (0)
onbekend (X)
De uitval wordt onderverdeeld in:
beïnvloedbaar door ROC (I, X)
niet beïnvloedbaar door ROC (P, 0, X)
Uitval door "aanvaarden van werk" en door "nooit
verschenen" wordt naast PIOX apart opgenomen.
De uitstroom wordt verdeeld in:
met certificaat
met diploma
zonder certificaat
zonder diploma
Indien de deelnemer werk vindt en dit meldt, wordt dit
afzonderlijk geregistreerd.
"Andere opleiding" kan betrekking hebben op educatie
en beroepsonderwijs binnen het ROC en tussen ROC's
Rijnmond.
Indien mogelijk wordt doorstroom uitgesplitst naar:
KSB niveau 1 tot en met 4
KSE niveau 1 tot en met 6

Bijlage 4
Deze bijlage is niet van toepassing bij wijziging van de Wet educatie en
beroepsonderwijs inzake rechtstreekse bekostiging van het VAVO door het Rijk, ingaande 1 januari

2013

Overzicht van vereisten voor het inhoudelijk jaarverslag en het controleprotocol
voor de controle van de gegevens opgenomen in het inhoudelijk jaarverslag
inclusief de overeengekomen prestaties.
INLEIDING
In algemene zin geldt dat het inhoudelijk jaarverslag voor deze productovereenkomst een algemene
terugblik biedt met een totaalanalyse per ingekocht educatief traject over het cursusjaar 2012-2013. De
resultaten, trends en de knelpunten die uit de totaalanalyse naar voren komen, bieden de OLIVERgemeenten de mogelijkheid om het gevoerde beleid te evalueren en waar nodig bij te stellen.
Aan de hand van de gegevens in het inhoudelijk jaarverslag kan opdrachtgever vaststellen of de
afspraken over resultaten die opgenomen zijn in de productovereenkomst behaald zijn.
Bij de rekening en verantwoording van gemeenten aan het Rijk over de inzet van de rijksbijdrage
educatie dienen gemeenten te verklaren dat de middelen doelmatig en rechtmatig zijn ingezet. De
gegevens uit het inhoudelijk jaarverslag vormen daarmee een onderdeel van de rekening en
verantwoording van gemeenten aan het Rijk en moeten gecontroleerd worden door de
instellingsaccountant.
Om de afspraken over de inhoudelijke jaarverslaglegging te verduidelijken zijn in deze bijlage een
aantal formats in de vorm van zeven tabellen opgenomen die door opdrachtnemer ingevuld moeten
worden. De omschrijving van de in te vullen gegevens is in een toelichting bij de tabel opgenomen. In
die gevallen waar gegevens gecontroleerd moeten worden door de accountant is in de toelichting
omschreven welke gegevens het betreft en op welke wijze de controle plaatsvindt. Deze formats zijn
van toepassing op het schooljaar 2012-2013.
In het VAVO is door de invoering van het studiehuis het verschil tussen voorexamenjaar en examenjaar
in de tweede fase grotendeels verdwenen. De instelling biedt aan deelnemers maatwerktrajecten aan.
Dit betekent dat per vak door de instelling bekeken wordt of de cursist in staat is dit vak af te ronden in
één cursusjaar of in meerdere cursusjaren. Inzicht in de doorstroom van deelnemers van het
voorexamenjaar naar het examenjaar is onderdeel van de doelmatigheidstoets.
In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de behaalde slagingspercentages voor VMBO,
HAVO en VWO in het cursusjaar 2012-2013 afgezet tegen de slagingspercentages van de voorgaande
drie cursusjaren. Deze gegevens stellen opdrachtgever in staat om de ontwikkeling van de
slagingspercentages over meerdere jaren te bezien en waar nodig het beleid bij te stellen.
In het jaarverslag wordt ook een overzicht per educatief traject opgenomen waarin planning en
realisatie van trajecten voor het cursusjaar 2012-2013 is opgenomen. Deze informatie is nodig om de
gemiddelde trajectkosten per deelnemer te kunnen berekenen.
Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting voor het verzamelen van gegevens over deelnemers
die overstappen of doorstromen van een opleiding van het VAVO Rijnmond College naar een opleiding
buiten het VAVO Rijnmond College. Daarnaast heeft opdrachtnemer een contractuele verplichting voor
het verzamelen van gegevens, conform het controleprotocol, over deelnemers die overstappen of
doorstromen van een opleiding van het VAVO Rijnmond College naar een andere opleiding binnen het
VAVO Rijnmond College.
Naast de informatie in de tabellen vermeldt het jaarverslag verder het aantal deelnemers met wie een
onderwijsovereenkomst is gesloten.
V üUi i j voi oLi'i^Ki ujjui üCi'Hi iüiViGi' ai ie roiGVc;/ UU ,i ii Ui i nu tie <_.i<j opüi aci iiyever in siaat oceii. oni zien een
goed oordeel te tonnen vormen over de realisatie van de educatieve trajecten en over de behaalde
resultaten.

ACCOUNTANTSCONTROLE.
Dit controleprotocol beoogt niet een aanpak van de accountantscontrole voor te schrijven. Veelal
baseert de accountant zich immers bij zijn controle op een (risico)analyse van de administratieve
organisatie en de interne controle bij de gecontroleerde en op basis daarvan te komen tot een optimale
afweging van de in te zetten controlemiddelen. Aangezien deze aanpak leidt tot maatwerk per
gecontroleerde is het voorschrijven van een aanpak ook niet mogelijk.
Reikwijdte
De accountantscontrole, die is gericht op het afgeven van een accountantsverklaring en een
accountantsverslag, reikt tot de getrouwheid en rechtmatigheid van de informatie die is opgenomen in
het inhoudelijk jaarverslag. De accountantscontrole richt zich op de juistheid, volledigheid en tijdigheid
van de informatie die is opgenomen in het inhoudelijk jaarverslag. Primair gericht op de volgende
aspecten:
Juistheid: aantal deelnemers aan de startperiode; aantal deelnemers aan het einde van het cursusjaar.
Resultaten: 70%, indien per januari 2013 het VAVO onder de rijksbekostiging geldt 85%, van de
gestarte deelnemers behaalt een resultaat. Hieronder wordt verstaan, een diploma, een of meerdere
certificaten, een bewijs van doorstromen naar het MBO of een andere opleiding vanuit het
voorexamenjaar en/of een overgangsbewijs naar het examenjaar. Deelnemers in een voorexamenjaar
die een schooljaar moeten doubleren tellen voor 50% mee in het totale rendement. Dit geldt alleen voor
reguliere leerlingen die volledig vanuit de WEB worden bekostigd en niet voor de V)18+ deelnemers.
Volledigheid: uitval. De controle vindt plaats aan de hand van de uitvalregistratie in de
deelnemersregistratiesystemen.
Getrouwheid en rechtmatigheid
Ten aanzien van de getrouwheid en rechtmatigheid van het controleobject wordt aangesloten bij
hetgeen in het maatschappelijk verkeer en in het accountantsberoep gebruikelijk is. De normen en
beginselen die op het gebied van de externe financiële verslaglegging in het maatschappelijk verkeer
als aanvaard worden beschouwd, zijn van overeenkomstige toepassing op deze informatievoorziening.
Mate van aandacht / diepgang
Het inhoudelijk jaarverslag dient met normale aandacht te worden gecontroleerd. Bij de
oordeelsvorming streeft de accountant naar een "redelijke mate van zekerheid". Bij een
controleopdracht verschaft de accountant een (relatief) hoge maar niet absolute mate van zekerheid dat
de gecontroleerde informatie geen onjuistheden van materieel belang bevat. Dit wordt in de verklaring
in positief geformuleerde bewoordingen als "redelijke mate van zekerheid" verwoord (Richtlijn voor
accountantscontrole 120.7; zie in dat verband 32.3 inzake materialiteit). Het gebruik van statistische
methoden is niet vereist. Er geldt in dit geval geen specifieke normering.
Afgezien van specifieke informatievereisten geldt dat alle van belang zijnde tekortkomingen in de
accountantsverklaring en / of het controlerapport worden vermeld. Uiteraard kan worden aangegeven of
er bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die hebben geleid tot tekortkomingen. Van de
geconstateerde opzettelijke fouten wordt steeds expliciet melding gemaakt.

Deze tabellen zijn niet van toepassing bij wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake
rechtstreekse bekostiging van het VAVO door het Rijk, ingaande 1 januari 2013
VEREISTEN VOLGENS TABELLEN
PLANNING EN REALISATIE AANTAL DEELNEMERS (Tabel 1)
De planning en realisatie van het aantal deelnemers en het verschil tussen de planning en de realisatie
wordt ingevuld in tabel 1. Hierbij gelden de volgende opmerkingen:
In KOLOM A staan de educatieve trajecten voor het cursusjaar 2012-2013 zoals overeengekomen in
artikel 3.4.a.
In KOLOM B staan per educatief traject de geplande aantallen deelnemers voor het cursusjaar 20122013 zoals overeengekomen in artikel 3.4.a.
in KOLOM C worden per educatief traject de aantallen deelnemers opgenomen die per 15 oktober 2012
ingeschreven staan, vermeerderd met de aantallen deelnemers die tussen 15 oktober 2013 en 15
januari 2013 nog ingeschreven zijn voor het cursusjaar 2012-2013.
In KOLOM D wordt per educatief traject het verschil tussen de planning en de realisatie berekend door
het getal in kolom C af te trekken van het getal in kolom B.
In KOLOM E wordt per educatief traject het deelname rendement berekend door het getal in kolom C te
delen door het getal in kolom B en het resultaat te vermenigvuldigen met 100. De uitkomst wordt
afgerond op gehele getallen.
Opdrachtnemer levert bij de tabel een toelichting op verschillen tussen realisatie en planning en
signaleert trends en knelpunten.
Accountantscontrole:
de accountant controleert de opgenomen aantallen in kolom C aan de hand van de
inschrijvingsbewijzen in de deelnemerregistratiesystemen.
De accountant controleert de opgenomen aantallen in kolom D, in kolom E en de totalen op
rekenkundige juistheid.

TABEL 1
PLANNING EN REALISATIE AANTAL DEELNEMERS
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UITVAL D--;KLMËjVi£RS (Tabol >•)
De uitval van deelnemers, de uitvalsredenen en het verschil tussen de planning en de realisatie van de
uitval wordt ingevuld in tabel 2. Hierbij gelden de volgende opmerkingen:
In KOLOM A staan de educatieve trajecten voor het cursusjaar 2012-2013 zoals overeengekomen in
artikel 3.4.a.
In KOLOM B worden per educatief traject de aantallen deelnemers opgenomen die in het cursusjaar
2012-2013 zijn uitgevallen om persoonsgebonden redenen.
In KOLOM C worden per educatief traject de aantallen deelnemers opgenomen die in het cursusjaar
2012-2013 zijn uitgevallen om instituutsgebonden redenen.
In KOLOM D worden per educatief traject de aantallen deelnemers opgenomen die in het cursusjaar
2012-2013 zijn uitgevallen om omgevingsgebonden redenen.
In KOLOM E worden per educatief traject de aantallen deelnemers opgenomen die in het cursusjaar
2012-2013 zijn uitgevallen om onbekende redenen.
In KOLOM F worden per educatief traject de aantallen deelnemers opgenomen die in het cursusjaar
2012-2013 zijn uitgevallen omdat zij niet verschenen zijn bij het begin van de opleiding.
In KOLOM G worden per educatief traject de aantallen deelnemers opgenomen die in het cursusjaar
2012-2013 zijn uitgevallen omdat zij werk aanvaard hebben.
In KOLOM H wordt per educatief traject het totaal aantal deelnemers dat is uitgevallen berekend door
de getallen in kolommen B, C, D, E, F en G bij elkaar op te tellen.
In KOLOM I wordt per educatief traject het totaal aantal deelnemers dat is uitgevallen berekend door de
getallen in kolommen C, D, E, F en G bij elkaar op te tellen. Dit totaal wordt gebruikt bij het berekenen
van het uitvalrendement.
In KOLOM J wordt per educatief traject de realisatie van het uitvalpercentage berekend door het getal
in kolom I te delen door het getal in kolom C van tabel 1 en het resultaat te vermenigvuldigen met 100.
De uitkomst wordt afgerond op gehele getallen.
In KOLOM K is per educatief traject het uitvalpercentage opgenomen zoals overeengekomen voor het
cursusjaar 2012-2013 in artikel 3.4.c.
In KOLOM L wordt per educatief traject het verschil tussen planning en realisatie van het
uitvalpercentage berekend door het getal in kolom K af te trekken van het getal in kolom J.
In het tweede deel van de tabel worden de absolute aantallen omgezet in percentages volgens de
berekeningswijzen en berekeningsvoorwaarden die zijn aangegeven onder de tabel.
Opdrachtnemer levert bij de tabel een toelichting op verschillen tussen realisatie en planning en
signaleert trends en knelpunten. Opdrachtnemer verstrekt verder informatie over preventieve en
curatieve acties die zijn ondernomen om uitval te voorkomen met name in die gevallen waar geen
wettelijke sancties gelden.
Accountantscontrole:
de accountant controleert de opgenomen aantallen in de kolommen B, C, D, E, F en G aan de hand
van de uitvalrenistratie in do de^lnnmerreoistratlosvstnmen.
rekenkundige juistheid.
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UITVAL DEELNEMERS
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Berekeningswijze:
BB = ( B / H ) * 100

Voorwaarden:

CC = ( C / H ) * 100

I = C -i- D ••:• E

H = B + C + D + E + F + G

DD = ( D / H ) * 100
EE = ( E / H ) * 1 0 0
FF = ( F / H ) * 100
GG = ( G / H ) * 1 0 0
Afronding percentages op gehele getallen
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OVERSTAP DEELNEMERS (Tabsl 3)
Het aantal deelnemers dat overstapt naar een andere opleiding wordt ingevuld in tabel 3. Hierbij
gelden de volgende opmerkingen:
In KOLOM A staan de educatieve trajecten voor het cursusjaar 2012-2013 zoals overeengekomen in
artikel 3.4.a.
In KOLOM B wordt per educatief traject het aantal deelnemers opgenomen dat tijdens het cursusjaar
2012-2013 is gestopt met dit educatief traject en tijdens het cursusjaar 2012-2013 is ingeschreven bij
een ander educatief traject (niet zijnde beroepsonderwijs) die uitgevoerd wordt door opdrachtnemer.
In KOLOM C wordt per educatief traject het aantal deelnemers opgenomen dat tijdens het cursusjaar
2012-2013 is gestopt met dit educatief traject en tijdens het cursusjaar 2012-2013 is ingeschreven bij
een opleiding voor beroepsonderwijs die uitgevoerd wordt door opdrachtnemer.
In KOLOM D wordt per educatief traject het totaal aantal deelnemers dat overstapt berekend door de
getallen in de kolommen B en C op te tellen.
Opdrachtnemer levert bij de tabel een toelichting en signaleert trends en knelpunten.
Accountantscontrole:
de accountant controleert de opgenomen aantallen in kolom B en kolom C aan de hand van de
inschrijvingsbewijzen in de deelnemerregistratiesystemen.
De accountant controleert de opgenomen aantallen in kolom D en de totalen op rekenkundige
juistheid.

TABEL 3
OVERSTAP DEELNEMERS
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VERLOOP DEELNEMERS (Tabel 4)
Het verloop van aantallen deelnemers wordt ingevuld in tabel 4. Hierbij gelden de volgende
opmerkingen:
In KOLOM A staan de educatieve trajecten voor het cursusjaar 2012-2013 zoals overeengekomen in
artikel 3.4.a.
In KOLOM B wordt per educatief traject het aantal deelnemers overgenomen uit kolom C van tabel 1.
In KOLOM C wordt per educatief traject het aantal deelnemers overgenomen uit kolom H van tabel 2.
In KOLOM D wordt per educatief traject het aantal deelnemers overgenomen uit kolom D van tabel 3.
In het tweede deel van de tabel worden de absolute aantallen omgezet in percentages volgens de
berekeningswijzen en berekeningsvoorwaarden die zijn aangegeven onder de tabel.
Opdrachtnemer levert bij de tabel een toelichting op verschillen tussen realisatie en planning en
signaleert trends en knelpunten.
Accountantscontrole:
de accountant controleert per educatief traject de opgenomen aantallen in de kolommen E en F aan
de hand van de exameninschrijvingen in de deelnemerregistratiesystemen.
De accountant controleert de totalen op rekenkundige juistheid.

TABEL 4
VERLOOP DEELNEMERS

Realisatie uitval

Realisatie overstap

Realisatie aantal deelnemers
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BB
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

CC

DD

Berekeningswijze:
CC = (C/B)* 100
DD = (D/B)* 100

Voorw aarder :
B =C+ D

Afronding percentages op gehele getallen

(EXAMEN)RENDEMENT (Tabel 5)
De planning en de realisatie van het examenrendement wordt ingevuld in tabel 5. Hierbij gelden de
volgende opmerkingen:
In KOLOM A staan de educatieve trajecten voor het cursusjaar 2012-2013 zoals overeengekomen in
artikel 3.1 herverdeeld naar de examencategorieën VMBO-T, HAVO en VWO.
In KOLOM B wordt per educatief traject het aantal deelnemers opgenomen dat is gestart per 15 oktober
2012 aan een educatief traject.
In KOLOM C wordt per educatief traject het aantal deelnemers opgenomen dat zich heeft aangemeld
voor het (deel)examen.
In KOLOM D wordt per educatief traject het aantal deelnemers opgenomen dat deelneemt aan het
behalen van een overgangsbewijs naar het examenjaar.
In KOLOM E wordt per educatief traject het aantal deelnemers opgenomen dat geen certificaten of
diploma of overgangsbewijs behaalt.
In KOLOM F wordt per educatief traject het aantal deelnemers opgenomen dat een diploma behaalt
(inclusief de deelnemers die een diploma behalen door inruil van certificaten).
In KOLOM G wordt per educatief traject het aantal deelnemers opgenomen dat één of meerdere
certificaten óf een overgangsbewijs behaalt.
In KOLOM H wordt per educatief traject het aantal deelnemers uit de voorexamenklassen opgenomen
dat doorstroomt naar het MBO of naar een andere opleiding.
In KOLOM I wordt per educatief traject het aantal deelnemers uit de voorexamenklassen opgenomen
dat doubleert (deze deelnemers tellen voor 50% mee in het rendement).
In KOLOM J wordt per educatief traject het totaal aantal deelnemers berekend dat één of meerdere
diploma's heeft behaald of één of meerdere certificaten of een overgangsbewijs of bewijs van
doorstromen naar het MBO of een andere opleiding heeft behaald door de aantallen uit de kolommen F,
G en H bij elkaar op te tellen.
In KOLOM K wordt per educatief traject het examenrendement berekend dooreen optelsom van 1) het
aantal deelnemers in kolom J te delen door het aantal deelnemers in kolom B en dit resultaat te
vermenigvuldigen met 100 en 2) het aantal deelnemers in kolom I te delen door het aantal deelnemers
in kolom B en dit resultaat te vermenigvuldigen met 50. De uitkomst wordt afgerond op gehele getallen.
in kolom L staat per educatief traject het (examen)rendement zoals overeengekomen in artikel 3.4.b.
In kolom M wordt per educatief traject het verschil tussen planning en realisatie van het
examenrendement berekend door de percentages in kolom L af te trekken van de aantallen in kolom K.
In het tweede deel van de tabel worden de absolute aantallen omgezet in percentages volgens de
berekeningswijzen en berekeningsvoorwaarden die zijn aangegeven onder de tabel.
Opdrachtnemer levert bij de tabel een toelichting op verschillen tussen realisatie en planning en
signaleert trends en knelpunten.

Accountantscontrole:
de accountant controleert per educatief traject de opgenomen aantallen in de kolommen C en D
aan de hand van de deelnemersregistratie.
De accountant controleert per educatief traject of de berekeningen in de kolommen E, F, G, H en I
rekenkundig juist zijn.
De accountant controleert de totalen op rekenkundige juistheid.

TABEL 5
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(ËXAJVIEN)RENDEiVlENT (Tabel 5A)
De planning en de realisatie van het examenrendement voor de deelnemers vanuit V018+ wordt
ingevuld in tabel 5A. Hierbij gelden de volgende opmerkingen:
In KOLOM A staan de educatieve trajecten voor het cursusjaar 2012-2013 zoals overeengekomen in
artikel 3.1 herverdeeld naar de examencategorieën VMBO-T, HAVO en VWO.
In KOLOM B wordt per educatief traject het aantal deelnemers opgenomen dat is gestart per 15 oktober
2012 aan een educatief traject.
In KOLOM C wordt per educatief traject het aantal deelnemers opgenomen dat zich heeft aangemeld
voor het (deel)examen.
In KOLOM D wordt per educatief traject het aantal deelnemers opgenomen dat deelneemt aan het
behalen van een overgangsbewijs naar het examenjaar.
In KOLOM E wordt per educatief traject het aantal deelnemers opgenomen dat geen certificaten of
diploma of overgangsbewijs behaalt.
In KOLOM F wordt per educatief traject het aantal deelnemers opgenomen dat een diploma behaalt
(inclusief de deelnemers die een diploma behalen door inruil van certificaten).
In KOLOM G wordt per educatief traject het aantal deelnemers opgenomen dat één of meerdere
certificaten óf een overgangsbewijs behaalt.
In KOLOM H wordt per educatief traject het totaal aantal deelnemers berekend dat of één of meerdere
diploma's heeft behaald of één of meerdere certificaten of een overgangsbewijs heeft behaald door de
aantallen uit de kolommen F en G bij elkaar op te tellen.
In KOLOM I wordt per educatief traject het examenrendement berekend door het aantal deelnemers in
kolom H te delen door het aantal deelnemers in kolom B en het resultaat te vermenigvuldigen met 100.
De uitkomst wordt afgerond op gehele getallen.
In KOLOM J staat per educatief traject het (examen)rendement zoals overeengekomen in artikel 3.4.b.
In KOLOM K wordt per educatief traject het verschil tussen planning en realisatie van het
examenrendement berekend door de percentages in kolom J af te trekken van de aantallen in kolom I.
In het tweede deel van de tabel worden de absolute aantallen omgezet in percentages volgens de
berekeningswijzen en berekeningsvoorwaarden die zijn aangegeven onder de tabel.
Opdrachtnemer levert bij de tabel een toelichting op verschillen tussen realisatie en planning en
signaleert trends en knelpunten.
Accountantscontrole:
de accountant controleert per educatief traject de opgenomen aantallen in de kolommen C en D
aan de hand van de deelnemersregistratie.
De accountant controleert per educatief traject of de berekeningen in de kolommen E, F, G en H
rekenkundig juist zijn.
De accountant controleert de totalen op rekenkundige juistheid.

A
VMBO-TL
HAVO
VWO
TOTAAL
D
E
F
G
H
I
J

70%
70%
70%

BB

-, ;

CC

-7Z-

Berekeningswijze
CC = (C/B)* 100
DD = (D/B)* 100
EE = (E/B)*100
FF = (F/B)* 100
GG = (G/B)*100
-

DD

•

EE

.
•

- -.

FF

;

GG
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Deelnemers zonder resultaat
Deelnemers die diploma behalen (incl. door inruil
van certificaten)
Deelnemers die één of meer certificaten behalen of
overgangsbewijs naar examenjaar
Deelnemers die of één of meer diploma's heeft
behaald of één of meer certificaten of een
overgangsbewijs
Realisatie examenrendement

Planning examenrendement %

%

Verschil tussen planning en realisatie Rendement

C

Aantal deelnemers dat deelneemt aan het behalen
van een overgangsbewijs naar het examenjaar

Educ. Act.
20122013
VMBO-TL
HAVO
VWO
TOTAAL
B

Aantal deelnemers dat deelnemers aan
(deel)examen

A

Aantal gestarte deelnemers per 15-10-2012

TABEL 5A

(EXAMEN)RENDEMENT VO 18+
K

DOORST.RQQMRENDEMËNT (Tabel 6)
De doorstroom van aantallen deelnemers uit het voorexamenjaar naar het examenjaar wordt ingevuld
in tabel 6. Hierbij gelden de volgende opmerkingen:
In KOLOM A staan de educatieve trajecten voor het cursusjaar 2012-2013 zoals overeengekomen in
artikel 3.4.a.
In KOLOM B wordt per educatief traject het aantal deelnemers opgenomen dat in het cursusjaar 20122013 één of meerdere vakken volgde waarvoor deze deelnemers niet zijn aangemeld voor het examen
van het cursusjaar 2012-2013.
In KOLOM C wordt per educatief traject het aantal deelnemers opgenomen dat in het cursusjaar 20122013 één of meerdere vakken volgde waarvoor deze deelnemers niet zijn aangemeld voor het examen
van het cursusjaar 2012-2013 én die op 15 oktober 2013 zijn ingeschreven voor het cursusjaar 20132014 én die aangemeld zijn voor het examen van het cursusjaar 2013-2014. Het educatief traject
waarvoor de deelnemer is ingeschreven voor het cursusjaar 2012-2013 hoeft niet overeen te komen
met de inschrijving van het cursusjaar 2011-2012 (kolom B) maar moet wel een VAVO-opleiding zijn.
In KOLOM D wordt per educatief traject het doorstroomrendement berekend door de aantallen in kolom
C te delen door de aantallen in kolom B en het resultaat te vermenigvuldigen met 100. De uitkomst
wordt afgerond op gehele getallen.
Opdrachtnemer levert bij de tabel een toelichting en signaleert trends en knelpunten.
Accountantscontrole:
de accountant controleert per educatief traject de opgenomen aantallen in de kolommen B en C
aan de hand van een vergelijking van de inschrijvingsbewijzen voor het cursusjaar 2012 -2013 en
het cursusjaar 2013-2014 en aan de hand van de exameninschrijvingen in het cursusjaar 20122013 en het cursusjaar 2013-2014.
De accountant controleert per educatief traject of de berekening in kolom D en de totalen
rekenkundig juist zijn.
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DOORSTROOiVlRENDEMENT
In de praktijk is het tot op heden moeilijk gebleken om erachter te komen waar leerlingen naartoe
doorstromen nadat deze een diploma hebben behaald bij het VAVO.
Aan de hand van een inhoudelijk verslag en de opgeleverde resultaten dient gerapporteerd te worden
over deze leerlingen.

Systematiek Afrekening VAVO Rijnmond College Productovereenkomst 2012- 2013 VÄVQ
Als uitgangspunt voor de afrekening wordt genomen het aantal starters per opleiding (VMBO, HAVO,
VWO). Peildatum is 15 oktober 2012.
Voor elke opleiding is het volgende prestatiecriterium overeengekomen:
•

Minimaal 70% van de gestarte deelnemers behaalt een certificaat, een diploma een bewijs van
doorstromen vanuit voorexamenklas naar MBO of andere opleiding of een overgangsbewijs naar
het examenjaar. Deelnemers in een voorexamenjaar die een schooljaar moeten doubleren tellen
voor 50% mee in het totale rendement. Dit geldt alleen voor reguliere leerlingen die volledig vanuit
de WEB worden bekostigd en niet voor de V018+ deelnemers.
Dit afrekencriterium komt te vervallen indien de VAVO per januari 2013 onder de rijksbekostiging
valt.
Indien per januari 2013 VAVO onder de rijksbekostiging valt wordt het volgende prestatiecriterium
overeengekomen:
Minimaal 85% van de gestarte deelnemers aan een VMBO-traject, met als teldatum 15 oktober
2012 behaalt een resultaat. Hieronder wordt verstaan, vervolgt in januari 2013 de opleiding.

A. Kortingspercentage
Wordt deze minimumprestatie gerealiseerd of overtroffen, dan wordt geen korting toegepast.
Wordt geen enkele prestatie geleverd dan wordt de maximale korting van 30% toegepast.
In tussenliggende gevallen wordt naar rato gekort: Indien bijvoorbeeld slechts 50% van de leerlingen
een resultaat behaald (dus een onderprestatie van 20%), dan zal de korting 20/70 van 30% = 8,6%
bedragen.
B. Bedrag waarop de korting wordt toegepast
De berekeningssystematiek heeft betrekking op de afrekening over de eerste helft van 2012. Dit is
24/40 van een geheel schooljaar. Bedrag van afrekening, en eventuele korting, worden voor iedere
opleiding apart berekend.
Het aantal trajecten dat wordt afgerekend heeft betrekking op het aantal deelnemers per opleiding op
de peildatum van 15 januari 2013. Dit betekent, dat deelnemers die tussen 15 oktober 2011 en 15
januari 2013 instromen, wél meetellen voor de afrekening, maar niet voor de berekening van een
eventuele korting.
Het bedrag dat uiteindelijk afgerekend wordt is dan, per opleiding:
24/40 * trajectprijs * aantal deelnemers op 15 januari 2013 * (100 - kortingspercentage)%
Echter, de totale uitbetaling over alle opleidingen kan niet meer bedragen dan het bedrag in de offerte
€.3.721.228,-.
Voor de V018+deelnemers geldt de oude regeling.

Bijlage 5

Overzicht van vereisten voor het financieel jaarverslag
(zie bijgevoegd excelbestand)
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Productovereenkomst VA VO 2012-2013 VA VO Rijnmond College
Corsaregistratie: 12JOS30583

Versie 0.6 (23 maart 2012)
Toelichting
i.
In deze offerte zijn de inhoudelijke beschrijvingen van de SCHOR trajecten niet opgenomen. Op basis
van opmerkingen tijdens het ambtelijk vooroverleg wordt voor de SCHOR-opleiding separaat een
voorstel voor een herinrichting van dit schakeljaar ingediend bij afzonderlijke gemeentes.
2.
Twee berichten uit de actualiteit
"Rotterdam telt het hoogste aantal voortijdige schoolverlaters, blijkt uit de nieuwste
cijfers van het rijk. Vergeleken met vorig schooljaar is het aantal drop-outs niet
afgenomen
(...)" We zien dat de daling van het aantal voortijdig schoolverlaters stagneert, "zegt de
Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (onderwijs). „Nieuwe oplossingen zijn nodig
zodat meer jongeren een diploma halen. "AD - Rotterdam, 16 februari 2012

"Diplomaplicht tot 23 jaar"
Om te voorkomen dat vele duizenden jongeren boven de achttien jaar zonder diploma
van school komen, moeten zij voortaan verplicht tot hun 23e naar school. Alleen met
uitbreiding van de zogeheten kwalificatieplicht van 18 tot 23 jaar kan de doelstelling van
het kabinet om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te brengen tot 25.000, worden
gehaald. Dat schrijft de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) vandaag
in een brandbrief aan minister Van Bijsterveldt. AD / Telegraaf. 19-3-2012 / RTV
Rijnmond. 19-3-2012

3.
Als gevolg van bezuinigingen door OLIVER in de inkoop van VAVO trajecten 2011-12 is in dat
schooljaar een korting van € 875.600 (17% ) in de bekostiging VAVO geëffectueerd:
De trajectprijs werd met 5 % omlaag gebracht.
Er werden ten opzichte van het jaar ervoor 131 cursistplaatsen minder ingekocht.
Cofinanciering werd teruggebracht naar 25 %.
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Er werden minder voorexamenklassen aangeboden .
De toelatingseisen zijn verscherpt.
Voorde personele bezetting van het VAVO betekende de bezuinigingen een forse aderlating met
gedwongen ontslagen door het beëindigen van tijdelijke contracten.
In juli 2011 was de personeelsomvang VAVO 68,3 wtf/fte.
Door de bezuiniging moest de personeelsformatie teruggebracht worden naar 59,3 wtf/fte
per september 2011.
4.
In het voorstel van wet (Wijziging van onder meer de Wet Educatie en beroepsonderwijs W04999.K2) wordt een rijksbekostiging voor het VAVO per 1 januari 2013 aangekondigd. Dit betekent dat de
onderhavige offerte voor slechts 5 maanden zou gelden.
Wij stellen voor toch een productovereenkomst voor het gehele schooljaar 2012-13 te sluiten met
daarin de clausule dat bij ingang van de rijksbekostiging de overeenkomst tussen OLIVER en het
VAVO beëindigd wordt.
5.
Doel van de Rijksbekostiging is oa het behoud van de infrastructuur voor het VAVO.
Na de bezuinigingen in 2011 zou een verdere bezuiniging in 2012 juist de infrastructuur in gevaar
brengen. Wij verzoeken daarom om voor de 5 maanden van de nieuwe productovereenkomst af te
zien van verdere ingrijpende bezuinigingen op het VAVO. Wij van onze kant hebben in onze offerte
getracht om met behoud van de infrastructuur VAVO toch een beperking van de kosten te
realiseren.
Vorig jaar is in de regio Rijnmond als gevolg van de hierboven genoemde bezuinigingen op het VAVOonderwijs en uit efficiencyoverwegingen het aantal uitvoeringslocaties teruggebracht van vier naar
twee.
De grootste vestiging is nu de locatie Mathenesserlaan Rotterdam Delfshaven, waar overdag en 's
avonds MAVO, HAVO en VWO trajecten aangeboden worden. Daarnaast is er nog een kleinere
locatie in Capelle waar alleen overdag HAVO- en VWO- onderwijs verzorgd wordt.
Een substantiële verdere bezuiniging op het VAVO brengt de spreiding verder in gevaar, terwijl juist
de minister het VAVO onder Rijksbekostiging brengt om de infrastructuur ( en daarmee de spreiding
en bereikbaarheid van de onderwijssoort) te handhaven. Bezuinigingen in de laatste 5 maanden van
de zeggenschap door gemeentelijke overheden kunnen dan ook voor de periode van rijksbekostiging
een vals start betekenen voor het VAVO in Rijnmond.
Immers om een volledig vakkenpakket voor de deelnemers te blijven realiseren zijn voor een groot
aantal lesgroepen/vakken meerdere parallelklassen noodzakelijk.
Een voorbeeld: om een klas natuurkunde, scheikunde en wiskunde aan te blijven bieden zijn er ca
vier klassen Engels, Nederlands, geschiedenis nodig en drie klassen economie en aardrijkskunde. Het
heeft dan geen zin om te bezuinigen cioor een klas Engels niet aan te bieden, omdat dan de
genoemde b-vakken niet meer gevuld kunnen worden en dan dus niet rendabel kunnen worden
aangeboden.
Ondanks de bezuinigingsoperatie van vorig jaar (17%) konden we doordrie locaties samen te voegen
toch nog een volledig aanbod realiseren met goed gevulde lesgroepen.
Bij een verdere substantiële bezuiniging komt nu de samenhang van opleidingen in gevaar.
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In dit overzicht wordt duidelijk dat bij de meeste trajecten een ondergrens bereikt is in het aanbod ;
bij trajecten waar bij vakken nog maar 1 parallelklas aangeboden wordt, zou verdere bezuiniging het
einde zijn van het traject: een opleiding zonder frans of duits, biologie of aardrijkskunde is niet meer
levensvatbaar.
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6.
In 2012 zijn de exameneisen voor net VAVO net als bij het reguliere voortgezet onderwijs
verscherpt: kandidaten moeten naast de geldende slaagregeling ook gemiddeld voldoende hebben
voor de vakken in het centraal examen.
Uit een persbericht van de VO -raad dd 7 november 2011:
Ruim 18.000 extra leerlingen in het voortgezet onderwijs zouden in 2011 gezakt zijn
als de strengere exameneisen al van kracht waren geweest. Dit blijkt uit een
herberekening die de VO-raad bekend maakte on zijn Ie lustrum hijeenkojnst op het
Püiita Rhei College in Amstelveen. Op bij,ia alle niveaus is sprake van een
verdubbeling van het aantal gezakten.
Ook bij het VAVO zal het aantal gezakte kandidaten naar schatting verdubbelen. Dit betekent dat
voor onze eigen examenkandidaten die zakken meer plaatsen gereserveerd moeten worden.
Terwijl het grootste deel van "extra" gezakten niet door OLIVER maar door het VO zelf bekostigd
worden via de uitbestedingsregeling, verwachten we dat er een toename ontstaat in het aantal 18-
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jarigen die door verscherpte overgangsregelingen tussen wal en schip zullen vallen en voor wie het
VAVO een uitkomst kan betekenen.
7.
In het Middelbaar Beroepsonderwijs wordt de drempelloze instroom beperkt: Leerlingen mogen
alleen toegelaten worden t o t niveau 3/4 met een diploma VMBO. Ook voor het VMBO zullen op
termijn meer plaatsen gereserveerd moeten w o r d e n .

8. Rendement VAVO
In een o n a f h a n k e l i j k b e n c h m a r k onderzoek u i t g e v o e r d in o p d r a c h t van OLIVER
2010
•

•

•

•

w e r d e n in

e n k e l e v e r g e l i j k e n d e conclusies g e p r e s e n t e e r d m b t het r e n d e m e n t
" Bij alle vavo-instellingen, inclusief VRC, geldt dat er veel aandacht is voor de selectieprocedure
(overal intakegesprekken). Er wordt over het algemeen strenger geselecteerd dan enkele jaren
geleden."
"De prestatieafspraken zoals die gelden voor VRC zijn in vergelijking met de andere instellingen vrij
strikt. In Den Haag is het streefpercentage 66 procent (3% meer dan het jaar ervoor) en gelden geen
sancties. Bij de andere instellingen wordt soms gewerkt met rendementen van 70 procent of hoger,
maar daarbij worden dan lossere criteria gehanteerd of wordt de eventuele sanctie niet direct
toegepast."
"Op alle instellingen is sprake van voorexamenklassen (in Amsterdam beperkt tot enkele populaire
vakken). Overal geldt dat de doorstroom uit deze voorexamenklassen (ongeveer 50%) een stuk lager
ligt dan het examenrendement. "
"Binnen alle instellingen is een infrastructuur voor (extra) begeleiding van leerlingen. Voor VRC en
enkele andere instellingen is de begeleiding geïntensiveerd als gevolg van de grotere instroom van
'probleemgevallen'. De mogelijkheden voor extra begeleiding zijn sterk afhankelijk van het .
beschikbare budget (in Den Haag en Amsterdam wordt budget voor uitbestede leerlingen als knelpunt
genoemd)."
Uit: Vergelijkingsonderzoek VAVO RIJNMOND COLLEGE,
Regioplan ,oktober 2010

Rendement in de context Rijnmond
Gesteld kan worden dat de Rijnmondregio met de problematiek daar er voor zorgt dat de
doelgroepen die door het VAVO RIJNMOND COLLEGE worden bediend tot de moeilijkste van het
(VAVO)land behoren. Een geobjectiveerd voorbeeld : In het schooljaar 2 0 1 0 - 1 1 w o o n d e 4 5 % ;
van de V A V O - d e e l n e m e r s in een van a r m o e d e p r o b l e e m c u m u l a t i e g e b i e d e n
( a c h t e r s t a n d s w i j k e n ) van R i j n m o n d . Scholen in het reguliere v o o r t g e z e t o n d e r w i j s
o n t v i n g e n bij zo'n h o o g p e r c e n t a g e extra bekostiging, het VAVO helaas n o o i t .
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OLIVER heeft besloten de cofinanciering in 2012-13 terug te brengen naar 10% van de trajectprijs.
Wel verwachten we dat in 2012 ook weer vanwege de scherpere exameneisen meer deelnemers
vanuit het VO in aanmerking zullen komen voor cofinanciering.
10. Bedrijfsvoering
In het ambtelijk vooroverleg is geconstateerd dat er behoefte is aan een verdere toelichting met
betrekking tot de bedrijfsvoering van VAVO Rijnmond College.
Personeel

2011

Aantal medewerkers VRC

97
78
19
86
11

waarvan OP
waarvan OBP
waarvan vast
waarvan flex
WTF totaal
GPL OP
Gem leeftijd OP
Inzet OP normatief

€

65
82.000
56

1659 uur

CAO op jaarbasis
36,9 uur per week ( 45 weken)
41,5 uur per week ( 40 weken)

Kenmerkend voor het VAVO zijn de hoge personeelslasten vanwege enerzijds de hoge gemiddelde
leeftijd en onze kwaliteitseis dat docenten voor de examenklassen HAVO en VWO een eerste graads
onderwijsbevoegdheid dienen te hebben. Ook aan voorzieningen voor ouder personeel ( BAPO)
wordt relatief veel deelgenomen.
Onderstaand indicatief overzicht van de exploitatie 2011 laat de dominantie zien van personele
lasten. Variatie in inkomsten dient opgevangen te worden in de personele sfeer. De bezuiniging in
2011 op het VAVO is opgevangen door de flexibele schil ( personeel met tijdelijke contracten) te
verkleinen.
Wel is door de concentratie van opleidingen vorig jaar ( van vier gebouwen naar twee)
" schaalvoordeel" behaald.
Een verdere substantiële bezuiniging zal echter niet kunnen leiden tot verder concentratie (van twee
naar een gebouw is niet mogelijk) en /üi r'us vrijwel geheel via personele inkrimping moeten vordem

Voor 2012 zullen huisvestingslasten toenemen : In augustus 2011 zijn twee relatief goedkope
gebouwen verlaten ( Schiedam en Capelle), maar de nieuwe huisvesting is kwalitatief veel beter
maar daardoor ook duurder.
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2011
BATEN

indicatief

Gemeentelijke bijdragen

4.300.000

Contractonderwijs ( Uitbesteding)

1.700.000

Deelnemersbijdragen
Totaal baten

200.000
6.200.000

LASTEN
Personele lasten

4.700.000

Huisvestingslasten

700.000

Overige materiele lasten

800.000

(incl.doorbelasting centrale diensten)
Totaal lasten

6.200.000

Trajectprijs
Rond 2005 is in onderhandelingen tussen de twee ROC's die VAVO verzorgden (Albeda en Zadkine)
en OLIVER een trajectprijs overeengekomen , waarin gemiddelde personeelslast, intensiteit van
lessen, taken, begeleiding en klassengrootte in berekeningen meegenomen zijn.
Bij Mavo met een gewenste geringe klassengrootte en VWO met intensieve versnelde opleidingen
leidde dit tot een hogere trajectprijs.
Sindsdien zijn prijsindicering en aanpassing als gevolg van intensivering en extensivering van
begeleiding aanleiding geweest de trajectprijs aan te passen.
Geconstateerd kan worden dat allerlei ontwikkelingen in intensivering van de onderwijstijd (Tweede
Fase met meer vakken, vakbegeleiding in steunlessen wiskunde,/rekenvaardigheden en
werkstukken) nooit geleid hebben tot aanpassing van de trajectprijs.
Ook volgend jaar kunnen we ontwikkelingen verwachten mbt de intensiteit van het te verzorgen
onderwijs aan VAVO-studenten :
Omdat door de verscherpte exameneisen studenten zich voor meer vakken zullen inschrijven zal het
gemiddelde aantal klokuren les per student hoger worden.
Desondanks is - om tegemoet te komen een de bezuinigingsbehoefte bij OLIVER- in onze offerte de
voorgestelde Remiddelde trajectprijs voor de VAVO trajecten in 2012-2013 3,5 % lager dan de offerte
2011-12.
Gemiddelde trajectprijs 2011-12 €4942.-Gemiddelde trajectprijs 2012-13 €4767.-
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11.
Wijzigingen aanbod
In het schooljaar 2012-13 zullen onze versnelde trajecten HAVO en VWO ( Laatste twee schooljaren
in één jaar) geconcentreerd worden op de locatie Capelle. De kleinschaligheid daar past beter bij de
doelgroep. Het vakkenaanbod kan door deze concentratie en daardoor efficiencyslag gehandhaafd
blijven. Daarnaast zal de roostering van de lessen nu continu van 8.30 tot 22.30 uur plaatsvinden. De
gebruikelijke lesvrije periode tussen ca 16.00 en 19.00 uur wordt verlaten om voor cursisten meer
vakkencombinaties en meer variatie in de combinatie dag- en avondlessen mogelijk te maken.

12.
Samenvattend
Kenmerken van offerte 0.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De kosten voor de VAVO trajecten zijn ten opzichte van de offerte 2011 gedaald van
€ 4.126.336 naar € 3.622.751: Een bezuiniging van € 503.585 (12,2%)
Door verschuivingen naar meer deeltijddeelnemers i.v.m. de verscherpte examinering
kunnen met minder kosten meer deelnemers geplaatst worden (10 deelnemers meer)
De cofinanciering is teruggebracht naar 10% van de trajectprijs.
Het bedrag aan cofinanciering is met 54,7 % verminderd. Met een bezuiniging van
54,7 % worden in 2012-13 toch 25 deelnemers meer via cofinanciering bereikt.
De totale afname in bekostiging vanuit OLIVER voor VAVO-trajecten is ten opzichte van
2011-12 en na uitname van de SCHOR-trajecten € 622.564 (14,3%)
De infrastructuur is geborgd.
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Trajecten
Naam

Offerte 2e helft 2012

Trajectprijs per
Aantal
deelnemer 2012- deelnemers op
2013
15 oktober 2012
€
8.606,24
50
VMBOTL >= 21,75 klokuur
4.694.41
30
VMBOTL 6 < x < 2 1 , 7 5 k l o k u i €
VMBOTL <= 6 klokuur
€
1.565,16
30
HAVO >= 21,75 klokuur
€
7.398.76
170
HAVO 6 < x < 2 1 , 7 5 klokuur
€
3.860,88
175
HAVO <= 6 klokuur
€
1.286,60
115
VWO >= 21,75 klokuur
€
8.104,38
40
VWO 6 < x< 21,75 klokuur
€
5.286,21
100
VWO <= 6 klokuur
€
1409.08
50

Offerte 1e helft 2013
Aantal
Totale kosten (op deelnemers Totale kosten (op basis
basis van 5/12van op 15 januari van 7/12 van de
de trajectprijs)
2013
trajectphjs)
€
179.297
50 €
251.015
€
58.680
30 €
82.152
€
19.564
30 €
27.390
€
524.079
170 €
733.710
175 €
394.131
€
281.522
€
61.650
115 €
86.310
€
135.073
40 €
189.102
308.362
€
220.259
100 €
€
29.356
50 €
41.098

760 €

Totaa I

1.509.480

760 €

2.113.271

Offerte 2012-2013
Totale kosten
cursusjaar 20122013
€
430.312
€
140.832
€
46.955
€
1.257.789
€
675.653
€
147.959
€
324.175
€
528.621
€
70.454

€

3.622.751

2 Cofinanciering VO 18+
Trajecten
Naam

Offerte 2e helft 2012

Trajectprijs per
Aantal
deelnemer 2011- deelnemers op
2012
15 oktober 2012
€
8.606,24
4
VMBOTL >= 21,75 klokuur
4.694,41
6
VMBOTL 6 < x < 2 1 , 7 5 k l o k u L €
HAVO >= 21,75 klokuur
€
7.398,78
20
HAVO 6 < x < 2 1 , 7 5 klokuur
€
3.860,88
70
VWO >= 21,75klokuur
€
8.104.38
10
é'
5.26(5,27
VWO 6 < x < 21,75 klokuur
80
Totaal
3

Offerte 2012-2013

Offerte 1e helft 2013
Cofinanciering 2e
helft 2012

€

£

1.434
1.174
6.166
11.261
3.377
17.621

190 €

41.032

e
€
€
€

Aantal
deelnemers
op 15 januari
2013
4
6
20
70
10
80

Cofinanciering 1e helft Cofinanciering totaal
2013
2012-2013
2.008 €
3.442
€
2.817
€
1.643 €
14.798
€
8.632 €
15.765 €
27.026
€
8.104
€
4.728 €
24.669 €
42.290
€

190 €

57.445

€

98.477

Vergelijking offerte
2011-12
met
2012-13
Aantal
deelnemers op
15 oktober

Offerte 2011-12

trajecten
cofinanciering

810
165
975

Offerte 2012-13 versie 0.6

trajecten
cofinanciering

760
190
950

Totale kosten 2e
helft (op basis van
5/12van de
trajectprijs)
€
€
€

1.719.307
90.607
1.809.913

1.509.480
41.032,0

1.550.512

Totale kosten 1e
Totale kosten
helftfop basis van 7/12 cursusjaar
van de trajectphjs)

€
€
€

2.407.029
126.850
2.533.879

€
€
€

2.113.271

€

4.126.336
217.457
4.343.792

3.622.751
98.477
57.445 €
3.721.228
2.170.716 €
korting trajecten
korting cofinanc
korting totaal

2012 tov 2011
87,8%
45,3%

85,7%
503.585
118.980
622.564
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Trajectbeschrijving MAVO

MAVO/VMBO-TL
Doel van het traject: VAVO-certificering en diplomering
Gemeentelijke doelgroep voor het traject:
• Jongeren van 18 tot 23 jaar die niet (meer) via het reguliere voortgezet
onderwijs en/of het middelbaar beroepsonderwijs een diploma kunnen halen;
• Deelnemers van 23 jaar en ouder.
Beschrijving van het traject:
Het VAVO RIJNMOND COLLEGE verzorgt de bovenbouw -opleidingsdelen van het Voorbereidend
Middelbaar Beroepsonderwijs, Theoretische Leerweg en bereidt studenten voor op Diploma of
Certificaat MAVO/VMBO Theoretische Leerweg. Er zijn binnen het traject vier sectoren: techniek, zorg
en welzijn, economie en landbouw. Studenten maken keuze uit deze sectoren en volgen de verplichte
vakken bij deze sector en twee vakken naar keuze. Met een diploma kan de kandidaat doorstromen
naar het HAVO of het MBQ3/4. Naar dit vervolgtraject wordt de student begeleid. Inhoud van het
onderwijs is conform Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs/Eindexamenbesluit. Examinering en
inrichting vallen onder Inspectietoezicht.
Het onderwijsprogramma
In de bovenbouw MAVO/VMBO-TL worden alle sectoren aangeboden: techniek, zorg en welzijn,
economie en landbouw.
Studenten kunnen zowel op de dag als op de avond instromen en doen na één of twee jaar examen in
één of meer vakken. De opleiding biedt maatwerk, omdat alleen de vakken waarvoor een certificaat
ontbreekt, worden gevolgd.
Het programma van MAVO/VMBO-TL bevat de volgende programma onderdelen:
• Alle eindexamenvakken. Deze worden afgesloten met een schoolexamen en
Centraal Examen.
• Maatschappijleer I. Dit is voor alle studenten verplicht en voorwaardelijk voor
het verkrijgen van een MAVO/VMBO-TL diploma. Dit vak wordt afgesloten met een schoolexamen.
• Beroep- en loopbaanoriëntatie. Dit wordt afgesloten met een aanmelding bij de
vervolgopleiding.
• Voorwaardelijk voor het verkrijgen van een MAVO/VMBO-TL diploma zijn een positieve
beoordeling van de Grote Praktische Opdracht en het sectorwerkstuk (handelingsdelen).
Een student met het diploma MAVO/VMBO-TL kan doorstromen naar een beroepsopleiding niveau 3,4
of naar de HAVO.
In de dagopleiding wordt een voorexamenjaar aangeboden voor studenten die onvoldoende
vooropleiding hebben om direct in het examenjaar in te stromen. Doorstroom naar het examenjaar is
mogelijk, maar het merendeel van de studenten wil het niveau van één of enkele vakken verhogen
om door te stromen naar de beroepsopleiding, niveau 2 of 3. Tussentijdse instroom is altijd mogelijk.
In de avondopleiding worden Nederlands en de moderne vreemde talen als voorexamenjaar
rici •geboden.
Doel/groepen MAVO/VMBO Dag
Onze geprioriteerde doelgroep is jongeren met afgebroken vooropleiding: Voortijdig Schoolverlaters.
Een tweede geprioriteerde doelgroep is studenten met allochtone achtergrond. In ons MAVO/VMBO is
meer dan 60% van allochtone herkomst. Verder kunnen we als doelgroep studenten benoemen, die
vanwege sociaal-psychologische problematiek -na overleg met leerplicht en het voortgezet onderwijsalleen het VAVO als alternatief hebben. Ook bedienen we studenten die moeten herprofileren ivm
verkeerde pakketkeuze.
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Doel/groepen Avond
Leeftijd vanaf 18 jaar. Extra aandacht voor doelgroep werkende jongeren zonder startkwalificatie.
Voldoen aan eisen beroep/werkgever. Aansluiting vervolgopleidingen.
Geprioriteerde doelgroep: jongvolwassenen met afgebroken vooropleiding.
Locatie
Rotterdam Mathenesserlaan (dag en avond).
Aanmeldingsprocedure
Intake
Toetsing vooraf tbv plaatsing. Criterium Gericht Interview. Doorverwijzing naar Albeda Trajectbureau
of Zadkine Service Centrum als plaatsing niet mogelijk is. Voor een goede intake is steeds meer tijd
nodig (vaak 2 gesprekken van 45 minuten).
Intakegesprekken vinden plaats op de leslocaties zodat begeleiders en docenten studenten snel leren
kennen.
Begeleiding
Alle studenten worden begeleid door intern aangestelde en in- en extern opgeleide
cursistenbegeleiders. Bij dreigende uitval worden studenten verwezen naar het Albeda Trajectbureau
of Zadkine Service Centrum. Hier is begeleiding door specialisten mogelijk: maatschappelijk
werkenden, psychologen, juristen en counselors. Mogelijkheden tot beroepskeuzetesten,
dyslexietesten en assessment. Doorstroombegeleiding naar Startkwalificatie en vervolgopleidingen.
Ten behoeve van "zorg" leerlingen en "nieuwkomers" begeleidingsoverleg in multidisciplinair team
(incl. schoolarts). Begeleiding is steeds vaker en steeds intensiever nodig: De sociaal/psychologische
problemen bij instromers nemen toe, kennis- en vaardighedenniveau van instromers nemen af. De
prioritering van voortijdig schoolverlaters en allochtone studenten vraagt per student veel meer
begeleiding dan bij de traditionele doelgroepen. Ook de veranderde exameneisen ( m.n zelfstandig
leren, sectorwerkstuk) vragen om extra begeleiding in de Open Leercentra van de locaties.
Samenwerking
Uitvallers uit het MBO worden doorverwezen ivm mogelijkheden om via het VAVO een startkwalificatie
te behalen. De functie van het VAVO in de opvang van Voortijdig Schoolverlaters vraagt om
regelmatige contacten met scholen voor het VO, Leerplicht, RMC en begeleidingsinstanties. Het
nieuwe Samenwerkingsbesluit VO-BVE draagt zorg voor intensieve contacten tussen Voortgezet
Onderwijs en het VAVO, met name over leerlingen die vanuit het VO uitbesteed worden aan de VAVOinstelling.
Preventieve en curatieve uitvalbestrijding
Zie ook onder Begeleiding en Intake. Inzet van veel studiebegeleiding: counseling, decanaat,
absentiecontrole, mentorensysteem.
Studenten die dreigen uit te vallen worden gemeld bij het Zadkine Service Centrum of het
Trajectbureau van Albeda. Daar wordt een additioneel begeleidingstraject ingezet.
De uitval procedure is als volgt:
• bij absentie wordt de student zoveel mogelijk nog dezelfde dag benaderd door de mentor
•> bij veelvuldige absentie bij lessen en toetsen wordt de student opgeroepen voor een gesprek met
de leerlingbegeleider. Na een gesprek kan er eventueel een contract worden opgesteld. In dit
contract worden met de student afspraken gemaakt op basis van haalbaarheid o.a.
- hoeveel lessen in een bepaalde periode gevolgd gaan worden
- de student geeft afwezigheid door en de reden daarvan
- consequenties van niet nakomen van afspraken
Voordat een student voortijdig wordt uitgeschreven, wordt hij aangemeld bij het Service Centrum of
Trajectbureau.

in

ALBEDA-ZADKINE

OFFERTE VAVO (VRC) 2012-13 versie 0.6

Invulling vraag naar maatwerk
De problematiek van Voortijdig School Verlaten (VSV) wordt in de regio Rijnmond onderkend.
De door OLIVER geprioriteerde doelgroepen wijzen hier ook op. Mede op instigatie van OLIVER
hebben VAVO trajecten de laatste jaren steeds meer een rol gekregen in het terugdringen van VSV en
in de Aanval op Schooluitval. Het VAVO vervult de rol als vangnet voor uitvallers uit het onderwijs.

Resultaten van het traject.
Het voorgenomen bereik van MAVO/VMBO-TL is 110 studenten.
Prestatie-afspraken
Het rendement dient niet lager dan 70% te zijn.

Uitval
Het uitvalpercentage is niet hoger dan 15% (persoonsgebonden uitval telt niet mee).
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Trajectbesch rij ving HAVO

HAVO
Doel van het traject: VAVO-certificering en diplomering
Gemeentelijke doelgroep voor het traject:
• Jongeren van 18 tot 23 jaar die niet (meer) via het reguliere voortgezet onderwijs en/of
het middelbaar beroepsonderwijs een diploma kunnen halen;
•
Deelnemers van 23 jaar en ouder.

Beschrijving van het traject:
Het VAVO RDNMOND COLLEGE verzorgt de bovenbouw -opleidingsdelen van het Hoger Algemeen Vormend
Onderwijs. VRC bereidt studenten voor op Diploma of Certificaat HAVO Tweede Fase. Het curriculum en de
examinering vinden plaats conform het Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs/ Eindexamenbesluit Alle vier
de profielen ( Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek)
aangeboden, zowel overdag als 's avonds. Examinering en inrichting vallen onder Inspectietoezicht.
Doel/groepen Avond
Leeftijd vanaf 18 jaar. Extra aandacht voor doelgroep werkende jongeren zonder startkwalificatie. Voldoen aan
eisen beroep/werkgever. Aansluiting vervolgopleidingen. Geprioriteerde doelgroep: jongvolwassenen met
afgebroken vooropleiding.
Doel/groepen Dag
Geprioriteerde doelgroep: jongeren met afgebroken vooropleiding. Voortijdig Schoolverlaters.
Tweede geprioriteerde doelgroep: studenten met allochtone achtergrond (>60%).
Studenten die vanwege sociaal-psychologische problematiek -na overleg met het voortgezet onderwijs, alleen
het VAVO als alternatief hebben. Via leerplichtambtenaar aandacht voor jongeren zonder alternatief.
Studenten die moeten herprofileren ivm verkeerde pakketkeuze.
Uitvallers uit het MBO.
Locaties
Capelle a/d Dssel (dag ), Rotterdam Mathenesserlaan (dag en avond).
Aanmeldingsprocedure
Intake
Uitgebreid intakegesprek incl. zoveel mogelijk honoreren van eerder verworven competenties( vrijstellingen).
Doorverwijzing naar het Trajectbureau of Service Centrum als plaatsing niet mogelijk is. Intakegesprekken
vinden plaats op de leslocaties zodat begeleiders en docenten studenten snel leren kennen.
Begeleiding:
De trajectbegeleiding bestaat uit:
*• ! wee ;riLcj.<£yCopi'ä!\kcn per student aangevuld n.et diverse insucoiTitoetsefi;
• Toewijzing aan een mentorgroep;
• Extra begeleiding door een mentor voor elke student die daar behoefte aan heeft of waarvan de
docentenvergadering constateert dat deze student dat nodig heeft;
• Een leerlingbegeleider voor sociaal-emotionele problematiek.
Naast de trajectbegeleiding is er een uitvalbestrijdingsprocedure: bij absentie wordt de student zoveel mogelijk
nog op dezelfde dag benaderd. Voordat een student voortijdig wordt uitgeschreven, wordt hij aangemeld bij het

i?

ALBtDA-ZADKINS

OFFERTE VAVO (VRC) 2012-13 versie 0.6

Trajectbureau of Service centrum.
Zie verder de algemene tekst bij de beschrijving van het MAVO/VMBO traject.
Samenwerking:
De functie van het VAVO in de opvang van Voortijdig Schoolverlaters vraagt om regelmatige contacten met
scholen voor het VO, Leerplicht, RMC en begeleidingsinstanties. Het nieuwe Samenwerkingsbesluit VO-BVE
draagt zorg voor intensieve contacten tussen Voortgezet Onderwijs en het VAVO, met name over leerlingen die
vanuit het VO uitbesteed worden aan de VAVO-instelling.
Preventieve en curatieve uitvalbestrijding
Zie ook onder Begeleiding en Intake.
Inzet van veel studiebegeleiding: counseling, decanaat, absentiecontrole, mentorensysteem. Studenten die
dreigen uit te vallen worden gemeld bij het Albeda Trajectbureau of Zadkine Service Centrum. Daar wordt een
additioneel begeleidingstraject ingezet. Geconstateerd wordt dat de sociaal/psychologische problemen bij
instromers toenemen en het kennis- en vaardighedenniveau van instromers afneemt.

Resultaten van het traject.
Het voorgenomen bereik van HAVO is 460 studenten.
Prestatie-afspraken
Het rendement dient niet lager dan 70% te zijn.

Uitval
Het uitvalpercentage is niet hoger dan 15% (persoonsgebonden uitval telt niet mee).
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Trajectbeschrijving VWO
VWO
Doel van het traject: VAVO-certificering en diplomering
Gemeentelijke doelgroep voor het traject:
• Jongeren van 18 tot 23 jaar die nier (meer) via het reguliere voortgezet
onderwijs en/of het middelbaar beroepsonderwijs een diploma kunnen halen;
• Deelnemers van 23 jaar en ouder.

Beschrijving van het traject:
Het VRC verzorgt de bovenbouw -opleidingsdelen van het Voorbereidend Wetenschappelijk
Onderwijs. En bereidt studenten voor op Diploma of Certificaat VWO Tweede Fase.
Diploma of Verklaring Eindresultaat VWO Tweede Fase.
Inhoud conform Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs/Eindexamenbesluit.
Alle vier de profielen ( Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid,
Natuur & Techniek worden aangeboden. Examinering en inrichting vallen onder Inspectietoezicht.
Doel/groepen Avond
Leeftijd vanaf 18 jaar. Extra aandacht voor doelgroep werkende jongeren zonder startkwalificatie
Voldoen aan eisen beroep/ werkgever. Aansluiting vervolgopleidingen.
Geprioriteerde doelgroep: jongeren/volwassenen met afgebroken vooropleiding.
Doel/groepén Dag
Geprioriteerde doelgroep: jongeren met afgebroken vooropleiding Voortijdig Schoolverlaters.
Tweede geprioriteerde doelgroep: studenten met allochtone achtergrond.
Studenten die vanwege sociaal-psychologische problematiek -na overleg met het voortgezet
onderwijs, alleen het VAVO als alternatief hebben.
Studenten die moeten herprofileren ivm verkeerde pakketkeuze.
Uitvallers uit het Beroepsonderwijs.
Locaties
Capelle a/d IJssel (dag), Rotterdam Mathenesserlaan (dag en avond).

Aanmeldingsprocedure
Intake
Uitgebreid intakegesprek incl. zoveel mogelijk honoreren van eerder verworven competenties.
Doorverwijzing naar het Trajectbureau of Service centrum als plaatsing niet mogelijk is.
Intakegesprekken vinden plaats op de leslocaties zodat begeleiders en docenten studenten snel leren
kennen.

zie de algemene tekst bij de beschrijving van het MAVO/VMBO traject
Samenwerking:
De functie van het VAVO in de opvang van Voortijdig Schoolverlaters vraagt om regelmatige contacten
met scholen voor het VO, Leerplicht, RMC en begeleidingsinstanties. Het nieuwe
Samenwerkingsbesluit VO-BVE draagt zorg voor intensieve contacten tussen Voortgezet Onderwijs en
het VAVO, met name over leerlingen die vanuit het VO uitbesteed worden aan de VAVO-instelling.
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Preventieve en curatieve uitvalbestrijding
Zie ook onder Begeleiding en Intake.
Inzet van veel studiebegeleiding: counseling, decanaat, absentiecontrole, mentorensysteem.
Studenten die dreigen uit te vallen worden gemeld bij het Trajectbureau of Service Centrum. Daar
wordt een additioneel begeleidingstraject ingezet. De sociaal/psychologische problemen bij instromers
nemen toe. Kennis- en vaardighedenniveau van instromers nemen af.

Resultaten van het traject.
Het voorgenomen bereik van VWO is 190 studenten.
Prestatie-afspraken
Het rendement dient niet lager dan 70% te zijn.

Uitval
Het uitvalpercentage is niet hoger dan 15% (persoonsgebonden uitval telt niet mee).

