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Onderwerp  

Beëindiging VAVO Geldermalsen 

 

Kennisnemen van 

Beweegredenen ROC Rivor om aanbod VAVO Geldermalsen te beëindigen  

 

Inleiding 

Op 22 juni 2022 heeft ROC Rivor ons meegedeeld dat ROC Rivor met ingang van het curusjaar 2022-

2023 stopt met het aanbieden van VAVO opleidingen. Het gaat hier om éénjarige opleidingen. Op 30 

juni 2022 hebben wij gereageerd met de opmerking dat dit besluit ons in het belang van de cursisten 

onaangenaam heeft getroffen en wij op korte termijn een gesprek willen. In de raadsvergadering van 4 

juli 2022 hebben mevrouw Kanhai (oud cursist) en mevrouw Kempes (docent) ingesproken waarin zij 

hun zorgen over de gevolgen van de beëindiging hebben geuit. Op 7 juli 2022 hebben wij een gesprek 

gehad met de voorzitter van ROC Rivor, de heer Vloet, en de afdelingsleider VAVO, de heer Spierings.  

 

Kernboodschap  

Het aantal VAVO leerlingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen en deze tendens zet zich voort. Op 

dit moment zijn er slechts nog 4 VAVO leerlingen. Hierdoor is het in onderwijskundig, personeel en 

financieel opzicht voor het ROC Rivor niet meer haalbaar om het VAVO te behouden. Door de zeer 

kleine VAVO klassen is het bijzonder lastig om de leerlingen de (onderwijs)kwaliteit te bieden die ze 

verdienen. Het VAVO docenten team is klein en kwetsbaar. Een docent met zijn eigen vak voor slechts 

1 tot 4 leerlingen, die slechts één of twee vakken afnemen, is niet vol te houden. Ook de voorbereiding 

van de vakken en het elkaar vervangen, is onmogelijk geworden.  

 

Het proces tot beëindiging van de VAVO opleidingen is zorgvuldig verlopen en de besluitvorming 

weloverwogen genomen. Met iedere leerling en ouder is persoonlijk contact geweest om het besluit 

toe te lichten. Met de 4 huidige VAVO leerlingen die een 2e jaar VAVO onderwijs wilden volgen, heeft 

een warme overdracht plaatsgevonden met het Willem 1 College. Bij ouders, leerlingen en het VAVO 

onderwijsteam is begrip voor het genomen besluit, maar betreuren de beëindiging van de VAVO 

opleidingen.  

 

Wij hebben aan ROC Rivor onze zorgen geuit over de wijze van communiceren waardoor er veel onrust 

is ontstaan. Het College van Bestuur van ROC Rivor (h)erkent dit, maar kon niet eerder naar buiten 

treden door eerst de noodzakelijke gesprekken met ouders, docenten en vakbonden af te ronden. Als 
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gemeente hebben wij geen invloed om het aanbod van VAVO in stand te houden. Hiervoor is het 

bestuur van ROC Rivor verantwoordelijk.  

 

De voorzitter van het college van Bestuur van ROC Rivor, de heer Stan Vloet, is bereid uw raad 

persoonlijk te informeren.  

 

Financiën  

Niet van toepassing.  

 

Bijlage(n) 

Niet van toepassing 

 

Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 
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