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Aanleiding
Situatie die zich voordeed het afgelopen schooljaar is dat leerlingen zich bij verschillende scholen
gingen melden om een UBO te verkrijgen, met verschillende antwoorden als resultaat. Deze situatie
wordt als onwenselijk ervaren.
Daarnaast is ook gebleken dat er sprake is de reguliere VO scholen andere toelatingseisen voor 4
HAVO-instroom hanteren dan bij het VAVO van het NOVA College het geval is. Concreet betekent dit
dat leerlingen toelaatbaar zijn met een positief advies van de school en een score van 6,5 gemiddeld.
In de regeling die VO-scholen tot nu toe hanteren (conform de landelijk vastgestelde regeling) betreft
deze minimumeis 6,8 gemiddeld. Ook deze situatie wordt als onwenselijk ervaren.
Afspraken
De betrokken scholen kunnen zich vinden in de volgende afspraken:
1. Scholen onderschrijven de huidige regeling zoals die enkele jaren geleden in het RBO is
vastgesteld rondom toelatingseisen van 4 vmbo-tl naar 4 havo. Samenvattend betekent dit
dat leerlingen toelaatbaar zijn als zij het vmbo positief hebben afgesloten minimaal met een
gemiddelde cijfer van 6,8 en een positief advies van de vakdocenten.
2. Scholen dragen zorg voor een zorgvuldige advisering van leerlingen die kenbaar maken naar
havo te willen doorstromen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar cijfers maar ook naar de
geschiktheid voor dit type onderwijs. De invulling van LOB-onderwijs kan eveneens een
bijdrage leveren aan bewustwording van leerlingen of dit type onderwijs voor hen geschikt is.
3. Scholen onderschrijven het standpunt dat bij de leerlingen waarvoor een UBO dient te
worden afgegeven (van 16-18 jaar) daar alleen sprake van kan zijn als aan de onder 1
genoemde toelatingseisen is voldaan.
4. Een UBO wordt in principe afgegeven door de eigen school (bij brede scholengemeenschap)
of indien daar geen sprake van kan zijn (in geval van een categorale mavo), kan een leerling
bij een school van hetzelfde bestuur als de school waar de leerling vandaan komt.
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