
DECANENFORMULIER
Betreft student:
Geboortedatum:
Naam toeleverende school:

Gevolgde opleiding bij voorgenoemde school

Gegevens over de student
Welke leer- en begeleidingsondersteuning heeft de student nodig om het onderwijs bij de School voor 
Vavo succesvol te kunnen volgen?

Zeer weinig weinig regelmatig zeer regelmatig 

Toelichting:

Aard van de opleiding
VMBO TL tweejarig
HAVO 4/5 natuurprofiel tweejarig HAVO 
HAVO 4/5 maatschappijprofiel tweejarig 
VWO 5/6 natuurprofiel tweejarig
VWO 5/6 maatschappijprofiel tweejarig

VMBO TL éénjarig
HAVO 4/5 natuurprofiel éénjarig 
HAVO 4/5 maatschappijprofiel éénjarig 
VWO 5/6 natuurprofiel éénjarig 
VWO 5/6 maatschappijprofiel éénjarig

ISK Leerjaar: Profiel: Volledig
Examen
 gedaan

VMBO TL

VWO ATH
VWO GYM

Diploma

 Nee
 Ja  Ja

 NeeMBO

Is/was er sprake van
ongeoorloofd verzuim?

Welke leer- en 
begeleidingsondersteuning 
heeft de student nodig bij 
psychisch, sociaal-
emotionele problemen?

Welke extra faciliteiten heeft 
de student nodig bij het 
maken van het examen?

Welke ondersteuning heeft 
de student nodig op het 
gebied van zijn of haar 
gezondheid?

ebosmans
Markering



Contact gewenst?

Toelichting:

Werkdagen 

/ (06)

Mentor/decaan/afdelingsleider:

Telefoonnummer -mail:

Datum:

Handtekening:

Schoolstempel:

Graag dit formulier retourneren aan: VAVO@onderwijsgroeptilburg.nl

Ja Nee



UITBESTEDINGSFORMULIER
"Rutte-regeling”

Deze verklaring dien je door de vorige VO-school te laten invullen als je:
- op 1 augustus van het nieuwe schooljaar nog geen 18 jaar bent (in dat geval is plaatsing alleen

mogelijk via de "Rutte-regeling")
- op 1 augustus van het nieuwe schooljaar wel 18 jaar bent, maar gebruik wilt maken van de

Rutte-regeling (dat is niet verplicht, alleen mogelijk als de student ononderbroken ingeschreven
heeft gestaan bij het VO en als de VO-school instemt met detachering via de Rutte-regeling).

Handtekening: 

Schoolstempel:

Graag dit formulier retourneren aan: VAVO@onderwijsgroeptilburg.nl 

De uitzendende school is bereid het individuele contract te ondertekenen en uit te voeren indien 
onderstaande student, die vanuit het voortgezet onderwijs wenst over te stappen naar het VAVO, 
daadwerkelijk wordt geplaatst. 

De student blijft ingeschreven bij de eigen school voor voortgezet onderwijs, maar neemt deel aan een 
opleiding VAVO bij het ROC Tilburg en sluit die opleiding met een examen af.

Detachering geldt voor schooljaar:

Betreft student:

Geboortedatum:

Postcode/woonplaats:

BSN:

Advies VO-school in verband met het te behalen diploma 

Aantal vakken:

Welke vakken:

Namens de uitzendende school:

Naam contactpersoon:

Functie contactpersoon:

Datum:

mailto:vavo@onderwijsgroeptilburg.nl
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