


Jaarverslag vavo 2019-2020 
 Pagina 1 

 

 
 
Inhoudsopgave 

 

Inleiding     2       

 

De onderwijsvraag    3  

 

De studentenpopulatie    4          

 

Het onderwijsaanbod    5          

 

De begeleiding, passend onderwijs  7  

 

Examens en resultaten    9          

 

   



Jaarverslag vavo 2019-2020 
Pagina 2 

Inleiding 

Geachte relatie, 

Voor u ligt het beknopte jaarverslag 2019-2020 Vavo. In dit jaarverslag geven wij u een aantal 
kengetallen die wij belangrijk vinden. Deze hebben betrekking op het aantal studenten, het 
onderwijsaanbod, de begeleiding en de examenresultaten.  

Als onderwijsinstelling hechten wij niet alleen waarde aan cijfers en rendementen maar vinden wij 
het ook erg belangrijk dat studenten zich prettig voelen bij ons. Dit vraagt van ons maximale inzet, 
niet alleen op onderwijs en examinering, maar ook op begeleiding. Met ingang van schooljaar 2020-
2021 hebben we onze inzet op begeleiding dan ook geïntensiveerd. 

In het afgelopen schooljaar heeft een onderzoek naar de positie van het vavo in het Nova College 
plaatsgevonden en in het voorjaar van 2020 heeft het College van Bestuur het advies van het 
onderzoeksteam overgenomen en het vavo een zelfstandige positie binnen het Nova College 
gegeven. We werken met ingang van het schooljaar 2020-2021 met de nieuwe naam: Nova College 
Vavo. Ik ben sinds 1-8-2020 directeur van het vavo. 

De corona-epidemie en bijbehorende maatregelen hebben uiteraard grote impact gehad op onze 
organisatie. Onze leerlingen stonden net aan het begin van SE4 toen de werkelijkheid anders werd. 
We hebben als organisatie met man en macht gewerkt aan het zo goed mogelijk uitvoering geven 
aan de SE4-periode en de daaropvolgende RV-toetsperiode. Dit heeft veel gevraagd van onze 
medewerkers en van onze studenten. We zijn er dan ook trots op dat we al onze studenten een 
volwaardig schoolexamen hebben kunnen laten afleggen in een veilige omgeving.  

We zien het effect van de corona-examens op de vo-scholen terug in onze aanmeldingen: we hebben 
met ingang van schooljaar 2020-2021 45% minder UBO-studenten. 

Ondanks het feit dat we minder studenten hebben zien we het komende jaar vol vertrouwen 
tegemoet en zetten wij ons in om de studenten te begeleiden naar mooie resultaten in certificaten 
of diploma’s. 

Met vriendelijke groet, 

Petra Zijlstra  

Directeur Nova College Vavo 
Tetterodestraat 109 
2023 XM  Haarlem 

Het jaarverslag van het Nova College over 2019 treft u aan op www.novacollege.nl. 

http://www.novacollege.nl/
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De onderwijsvraag 

Het Nova College Vavo verzorgt onderwijs in de schooltypen vmbo-t, havo en vwo. We hebben drie 
vestigingen: Haarlem, Amstelveen en Hoofddorp. 
In het cursusjaar 2019-2020 hadden wij 1177 studenten. Daarvan werden 567 studenten uitbesteed 
aan het vavo door vo-scholen in het kader van de “Regeling nog meer ruimte voor Samenwerking 
VO-BVE”, de zogenaamde “Rutte-regeling”. De overige 610 studenten werden ingeschreven als 
student conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).  

In onderstaande grafieken de aantallen studenten per locatie en totaal voor de cursusjaren 2017-
2018 tot en met 2019-2020. In de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 hadden wij ook nog een 
leslocatie in Beverwijk. In 2018-2019 waren er 36 UBO-studenten in Beverwijk en 64 WEB-studenten. 

 

Ten opzichte van het jaar 2018-2019 is het totaal aantal studenten gedaald met 8,55%. Het 
percentage UBO-studenten is 48%. Het aandeel WEB-studenten is in 2019-2020 voor het eerst groter 
dan het aandeel UBO-studenten, namelijk 52%. 

Het grootste aandeel van onze studenten volgt onderwijs op havo-niveau, namelijk 54%; voor het 
vwo is 24% van de leerlingen ingeschreven en 22% volgt vmbo-onderwijs. 
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De studentenpopulatie 

Studenten kunnen pas ingeschreven worden op WEB-bekostiging als zij 18 jaar of ouder zijn. Dit zijn 
meestal studenten die het vavo benutten als tweede kans onderwijs. Zij hebben vaak nog geen 
afgeronde schoolopleiding of willen een diploma of certificaten behalen van een hogere schoolsoort.  
Voor door het vo uitbestede leerlingen is het vavo tweede weg onderwijs. Zij benutten, op initiatief 
van hun vo-school, de route via het vavo om een diploma en/of startkwalificatie te behalen. Een 
bijzondere groep daarbinnen vormen de leerlingen die op het vo gezakt zijn voor het eindexamen en 
bij het vavo alsnog een diploma willen behalen. Bij het vavo hoeven zij de vakken waarvoor zij al 
geslaagd zijn niet opnieuw te doen, in principe uitgezonderd de vakken waarvoor zij bij het centraal 
examen een 5 behaalden. Van de uitbestede leerlingen heeft ongeveer de helft al examen gedaan op 
het niveau waarop wordt ingeschreven. Een aantal studenten volgt lessen op twee schooltypen 
tegelijk. Dat kan ondersteunend zijn om deficiënties op te heffen, maar ook om certificaten in een 
tweede, hoger schooltype te behalen met de intentie om een volgend jaar in dat hogere type 
examen af te leggen. Daarnaast volgen in Amstelveen ook 22 studenten een ISK-programma met als 
doel doorstroom naar vavo of mbo. 

De gemiddelde leeftijd van de vavo-studenten was in 2019-2020 18,2 jaar (peildatum 1 oktober 
2019).  

In onderstaande tabel is globaal weergegeven waar de studenten van het vavo wonen.  
Geen van de regio’s laat sterke fluctuaties zien in de aantallen leerlingen. 
 

Regio 2019-2020 O.a. de plaatsen 
Midden-Kennemerland, 
Noord-Kennemerland en 
IJmond 

12,5% Beverwijk, Heemskerk, IJmuiden, Velsen, Velserbroek, 
Santpoort, Driehuis, Alkmaar, Castricum, Uitgeest etc. 

Haarlem 21,5% Haarlem 
Zuid-Kennemerland (excl. 
Haarlem) 

8,5% Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede 

Haarlemmermeer 23% Hoofddorp, Badhoevedorp, Nieuw-Vennep 
Hillegom, Lisse etc. 2,5% Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk 
Zaanstreek/Waterland 1,5% Assendelft, Zaandam, Purmerend, Wormer 
Amsterdam 12% Amsterdam, Diemen, Duivendrecht 
Amstelveen 9% Amstelveen 
Amstelland (excl. 
Amstelveen) 

9% Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht, Ouderkerk a/d Amstel, 
De Kwakel, Kudelstaart 

Overige 0,5% Verder weggelegen regio’s 
 

 

 

 



Jaarverslag vavo 2019-2020 
 Pagina 5 

 

Het onderwijsaanbod 

Het Nova College Vavo bood in 2019-2020 een grote keuze in vakken aan waardoor wij in staat zijn 
om onze studenten breed te bedienen. Niet alleen in aanbod van vakken maar ook in lestijden. 
Hieronder volgt per schooltype een overzicht van de mogelijkheden per locatie.  

Mavo 

Als een student al een mbo-opleiding heeft gekozen, maar nog maximaal 2 vakken mist op mavo- 
niveau, dan kan de mavo-opleiding bij ons afgerond worden. In Haarlem kan een aantal vakken ook 
in de avonduren gevolgd worden (zie www.novacollege.nl/mavo). Het hangt van de vooropleiding en 
leeftijd van de student af of hij/zij de lessen in de avonden kan volgen. 

 Amstelveen Haarlem Hoofddorp 
Nederlands       
Engels       
Duits       
Frans      
maatschappijleer       
maatschappijkunde      
aardrijkskunde       
geschiedenis       
economie       
rekenen       
wiskunde       
nask1       
nask2       
biologie       

 

Havo 

Elke student heeft een persoonlijk rooster: overdag of ’s avonds, of een combinatie van beide. Ook is 
een combinatie van leslocaties mogelijk. Voor het vak Engels geldt dat de student de mogelijkheid 
heeft om zich voor te bereiden op de Cambridge English examens. Op de locatie Haarlem kan een 
aantal vakken ook in de avonduren worden gevolgd (zie www.novacollege.nl/havo). Het hangt van de 
vooropleiding en leeftijd van de student af of hij/zij de lessen in de avonden kan volgen. 

 Amstelveen Haarlem Hoofddorp 

Nederlands       

Engels       

Duits       

Frans       

Spaans     

aardrijkskunde       

geschiedenis       

http://www.novacollege.nl/mavo
http://www.novacollege.nl/havo
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maatschappijwetenschappen       

filosofie       

economie       

management en organisatie       

informatica       

kunst, beeldende vorming     

kunst, drama      

wiskunde A       

wiskunde B       

rekenen       

natuurkunde       

scheikunde       

biologie       

 

Vwo 

Elke student heeft een persoonlijk rooster: overdag of ’s avonds, of een combinatie van beide. Voor 
het vak Engels geldt dat de student de mogelijkheid heeft om zich voor te bereiden op de Cambridge 
English examens. Het Nova College is officieel Preparation Centre voor de Cambridge English 
examens.  

 Amstelveen Haarlem Hoofddorp 
Nederlands       
Engels       
Duits       
Frans       
Spaans     
aardrijkskunde       
geschiedenis       
maatschappijwetenschappen       
filosofie      
economie       
management en organisatie      
kunst, tekenen     
kunst, drama     
wiskunde A       
wiskunde B       
wiskunde C     
rekenen       
natuurkunde       
scheikunde       
biologie       
informatica       
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Het Nova College is deelnemer in het Pre-University College. Hierin werken scholen voor voortgezet 
onderwijs uit de regio Groot-Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam samen om scholieren 
hun talenten te laten ontdekken en hen voor te bereiden op hun studie. Ook is het een platform om 
kennis te delen tussen docenten en de VU, om zo de kwaliteit van de instroom op de universiteit te 
verbeteren en het studiesucces te verhogen. Twee keer per jaar worden de meest uiteenlopende 
masterclasses georganiseerd waar leerlingen zich voor kunnen opgeven via de coördinator. Naast 
deze masterclasses worden nog tal van andere programma’s georganiseerd voor leerlingen uit de 
hoogste klassen van het vwo. Om de aansluiting tussen voortgezet en wetenschappelijk onderwijs te 
verbeteren, heeft het Pre-University College voor de docenten van het scholennetwerk de 
programma's Nascholing profielwerkstukstarter en Professionaliseringsteams voor docenten.  

De begeleiding, passend onderwijs 

Bij het geven van begeleiding en de inrichting van passend onderwijs gaat het vavo uit van de 
volgende visie: 

Begeleiding is een hulpmiddel om de student te ondersteunen in het succesvol afronden van zijn 
traject of te behouden voor het onderwijs. In principe wordt elke geplaatste student individueel 
gevolgd, begeleid en gecoacht in de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijke vaardigheden en 
leervaardigheden, waarbij specifieke hulp wordt geboden bij belemmeringen tijdens het leerproces. 
Studentenbegeleiding, schoolcultuur en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de 
begeleiding spelen de kernwaarden van het Nova College een belangrijke rol: regels, veiligheid, 
aandacht, thuis. Van geleid naar begeleid naar zelfstandig de verantwoordelijkheid nemen voor de 
eigen loopbaan van een student, is een kernwaarde van het vavo die recht doet aan de (verjongende) 
doelgroep. 

De begeleiding bij het vavo kent twee niveaus: 

• De basisondersteuning, bestaande uit preventieve en begeleidende activiteiten die aan alle 
studenten worden aangeboden. 

• De additionele ondersteuning, bestaande uit voorzieningen en activiteiten die ingezet 
kunnen worden bij specifieke vragen, wensen of problemen. Additionele ondersteuning 
wordt alleen ingezet als daar aanleiding toe is. Niet iedere student heeft behoefte aan 
additionele ondersteuning. 

Basisondersteuning 
De basisondersteuning bestaat uit begeleiding door vakdocenten, mentoren, trajectbegeleiders en 
decanen. Zo nodig worden Zorgadviesteams (ZAT) en schoolmaatschappelijk werk ingezet. 
Studiecentra, huiswerkbegeleiding, studievaardigheidslessen, studiebegeleiding, oriëntatie op het 
beroepsonderwijs, keuzebegeleiding en ondersteuning bij het sectorwerkstuk maken onderdeel uit 
van de basisondersteuning.  
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Additionele ondersteuning 
Het vavo wil maatwerk bieden aan haar studenten. Additionele ondersteuning is daarom 
voortdurend in ontwikkeling. Hieronder vallen o.a. studiebegeleiding en huiswerkbegeleiding in het 
Studiecentrum, individuele begeleiding van studenten met een handicap, examenvoorzieningen voor 
studenten met beperkingen (zoals dyslexie), ambulante begeleiding, additioneel 
schoolmaatschappelijk werk en faalangstreductietraining.  

Schoolmaatschappelijk werk 
Het vavo wordt in toenemende mate geconfronteerd met complexe sociaal-maatschappelijke 
problematiek van studenten die een succesvol afronden van het onderwijstraject belemmert. 
Om hieraan het hoofd te bieden heeft het vavo een schoolmaatschappelijk werker in dienst die een 
brugfunctie vervult tussen student, ouders, school en hulpverleningsinstellingen. Zij signaleert 
problematiek, biedt consultatie, voert hulpverleningsgesprekken en verwijst zo nodig naar reguliere 
hulp buiten de school. In 2019-2020 is ca. 10% van de vavo-studenten in meer of mindere mate 
ondersteund door het schoolmaatschappelijk werk. Dit percentage is vergelijkbaar met die van 
voorgaande jaren. 

Voor de ISK-studenten participeert het vavo in het Peer2Peertraject in de regio Amstelland. ISK- 
studenten worden hierbij gekoppeld aan leerlingen van het vo met een autochtone herkomst. 

Begeleidingsprofielen 
Bij het Nova College werken we met drie begeleidingsprofielen: 

1. studenten die enkel de standaardbegeleiding (nl. instroom-, persoonlijke, traject-, verzuim- 
en loopbaanbegeleiding) nodig hebben; 

2. studenten die naast de standaardbegeleiding ook studiebegeleiding, hulpmiddelen en/of 
examentijdverlenging nodig hebben;  

3. studenten die naast de standaardbegeleiding en de eventuele studiebegeleiding ook 
psychosociale begeleiding nodig hebben. 

 
Voor het vavo geldt dat we met ingang van 2019-2020 dezelfde registratie voor bovengenoemde 
profielen zijn gaan hanteren. Hierbij is het vooral van belang om te weten hoeveel leerlingen wij in 
huis hebben met profiel 1 en profiel 2. 
 
Voor 2019-2020 waren dat de volgende percentages: 
 

 Amstelveen Haarlem Hoofddorp 
Profiel 1 9,1% 5,7% 15,8% 
Profiel 2 13,5% 13,7% 14,6% 

 
Voor het gehele Nova College waren de percentages in 2019-2020: profiel 1: 15,9% en profiel 2: 
4,9%. 
 
We zien vooral bij onze havoleerlingen een behoorlijk groot aandeel in de percentages profiel 2 
leerlingen.  
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Examens en resultaten 

Examencommissie 

Het vavo heeft een examencommissie bestaande uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, 
secretaris van de commissie en vier leden. De examencommissie heeft een aantal wettelijk bepaalde 
taken en bevoegdheden: borgen van de kwaliteit, vaststellen van exameninstrumenten, diplomeren, 
verlenen vrijstellingen, handelen bij onregelmatigheden, fraude en klachten en het opstellen van een 
jaarverslag. Deze examencommissie vergadert met regelmaat om bovengenoemde taken en 
bevoegdheden. 

Het vavo van het Nova College heeft drie vestigingen en drie examensecretarissen. De 
examensecretarissen zijn verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de examens.  

Het reglement is gebaseerd op de Wet op het voortgezet onderwijs, het Inrichtingsbesluit voortgezet 
onderwijs, het Examenbesluit voortgezet onderwijs, bindende voorschriften van het Minister OCW, 
het Handboek Vavo en de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Vanwege het aantal studenten en de 
spreiding over de drie locaties, hebben de examensecretarissen middels het reglement 
gemandateerde bevoegdheden.  
 
 
 
Resultaten schooljaar 2019-20201 
 
In 2019-2020 werden 533 diploma’s behaald; dit is een slagingspercentage van 90%. In 2018-2019 
werden 502 diploma’s behaald; een slagingspercentage van 81,9%. In 2017-2018 werden 540 
diploma’s behaald; dit was een slagingspercentage van 82,9%. De kandidaten die opgaan voor het 
behalen van een of meer certificaten zetten meestal hun opleiding voort in het volgende cursusjaar 
om in dat jaar een diploma te behalen. 

Per schoolsoort uitgesplitst ziet het slagingspercentage er als volgt uit: 

Schoolsoort 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Vmbo-tl    

Diploma 80% 77,3% 91,8% 
Certificaten 76,1% 80% 88,1% 

Havo    
Diploma 83% 82,6% 87,4% 
Certificaten 80% 84,3% 91% 

Vwo    
Diploma 85,3% 84,7% 94,6% 
Certificaten 82% 89,5% 93,6% 

 

 
1 De SE-resultaten zijn dit jaar tevens de CE-resultaten omdat er geen centraal examen is afgenomen vanwege 
de coronamaatregelen. 
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Wat betreft de gemiddelde CE- en SE-cijfers en de verschillen tussen SE en CE kunnen we dit jaar 
geen gegevens melden: 

Schoolsoort 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Vmbo-tl    

Cijfer CE 5,88 5,81 6,18 
Cijfer SE 6,26 6,03 6,18 
Verschil SE-CE 0,37 0,22 n.v.t. 

Havo    
Cijfer CE 5,98 5,87 6,0 
Cijfer SE 6,04 5,97 6,0 
Verschil SE-CE 0,05 0,10 n.v.t. 

Vwo    
Cijfer CE 5,88 5,94 6,06 
Cijfer SE 6,26 6,29 6,06 
Verschil SE-CE 0,38 0,35 n.v.t. 

 

Voor het vavo geldt nog een prestatie-indicator en dat is het percentage met een voldoende 
afgesloten vakken bij het centraal examen. De norm voor voldoende is gelijk of hoger dan 5,5. We 
hanteren de norm van 65% voldoende vakken en berekenen dat op basis van gegevens van drie 
examenjaren. De resultaten voor dit jaar zijn enigszins vertekend omdat we rekenen met alleen de 
resultaten van de schoolexamens 2019-2020 in plaats van de resultaten van de centraal examens. 
We weten nu nog niet wat de Inspectie gaat beslissen over het meewegen van deze (afwijkende) 
resultaten in het driejaarsgemiddelde. Gebaseerd op de nu bekende gegevens zijn de percentages 
voor het driejaarsgemiddelde als volgt: vmbo: 72,78%, havo: 78,49% en vwo: 73,02%. Dit is ruim 
boven de minimale norm. 

 

Haarlem, november 2020 
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