Septembertraject Dulon Vavo 2020-2021
Wat is het septembertraject?
De wet biedt het vavo de mogelijkheid om ook in september een diploma uit te reiken.
Leerlingen die gezakt zijn, omdat ze een onvoldoende teveel hebben en te weinig
compensatie, kunnen in september bij het vavo een vak overdoen, waarvoor geen centraal
eindexamen wordt afgelegd en zo een extra compensatiepunt behalen. Hiermee kunnen ze
in september toch nog hun diploma behalen en wellicht toelaatbaar zijn voor een
vervolgopleiding.
Het Dulon vavo biedt de mogelijkheid om het vak maatschappijleer over te doen en zo het
combinatiecijfer te verhogen.
Voor wie is het septembertraject?
Leerlingen die gezakt zijn op havo of vwo en die kunnen slagen met een (extra)
compensatiepunt. Deze compensatiepunt kan behaald worden door het combinatiecijfer te
verhogen. Dit kan bij ons alleen maatschappijleer zijn.
Vwo-leerlingen die gezakt zijn en nu opteren voor een havodiploma door het weglaten van
een vak waarvoor een onvoldoende is behaald. Uiteraard moet dit wel een geldig havo
profiel opleveren. De wet zegt dat de leerling, om in aanmerking te komen voor een
havodiploma, wel één vak op havoniveau moet afsluiten. Voor het septembertraject bij het
Dulon vavo kan dit alleen maatschappijleer zijn.
Leerlingen die gezakt zijn voor vmbo-tl en nog kunnen slagen met een (extra)
compensatiepunt door het cijfer voor het vak maatschappijleer 1 te verhogen.
Let wel: het septembertraject is geen optie als een leerling gezakt is met een gemiddeld CEcijfer < 5,5 (niet in 2029-2020) en/of als de leerling gezakt is op de kernvakkenregeling.
Bekostiging:
Het septembertraject is een particulier traject. Dat houdt in dat het door de leerling zelf
betaald moet worden. De kosten zijn € 350.
Leerlingen die nog geen 18 zijn, kunnen niet zelfstandig inschrijven bij het vavo. Zij moeten
uitbesteed worden door een VO-school. Ook voor hen geldt echter dat zij het traject zelf
moeten bekostigen. Zij zijn namelijk voor 1 oktober weer uitgeschreven en de VO-school
krijgt daarom geen bekostiging voor hen.
Aanpak:
Leerlingen die in aanmerking denken te komen, schrijven zich in voor een intakegesprek via
de website van het Duloncollege: www.duloncollege.nl. Tijdens het intakegesprek wordt
gecheckt of een septembertraject mogelijk is. De leerling moet daarom een definitieve
cijferlijst bij zich hebben. Na de intake kan de leerling het boek bestellen en zich in de
zomervakantie voorbereiden op de toetsen, die in september plaatsvinden (zie planning
hieronder).
Het vak maatschappijleer moet afgerond worden conform het PTA van het Dulon vavo.
Zowel voor vwo, havo als vmbo-tl moeten 3 toetsen worden gemaakt en moet een
praktische opdracht worden ingeleverd.

Veel leerlingen hebben al een praktische opdracht voor maatschappijleer gemaakt op hun
VO-school. Een praktische opdracht is een afgerond onderdeel en het cijfer hiervan kan
meegenomen worden. Als de leerling een officiële brief van de VO-school overhandigd met
de titel en het cijfer van de praktische opdracht, nemen wij dit cijfer over en hoeft de opdracht
niet gemaakt te worden.
Het septembertraject start in de eerste week van september. Een aantal dagen voordat er
een toets afgenomen wordt, wordt er een les verzorgd over dat betreffende onderdeel. Als
de leerling aan alle voorwaarden heeft voldaan en het combinatiecijfer heeft verhoogd, wordt
het diploma uitgereikt.
Lesstof
Vwo :Thema’s Maatschappijleer Vwo Lesboek 5e druk, ISBN: 978-90-8674-240-0, €39,50
Havo: Thema’s Maatschappijleer Havo Lesboek 5e druk, ISBN: 978-90-8674-233-2, €38,50
Mavo : Thema’s Maatschappijleer VMBO-KGT, lesboek 4e druk, ISBN: 978-90-8674-205-9,
€ 43,00

Planning havo/ vwo
Docent: mevr. T. Roskam. t.roskam@duloncollege.nl
Dag
Dinsdag 1 september
Donderdag 3 september
Dinsdag 8 september

Tijdstip
18.00 - 19.30 uur
14.00 - 15.30 uur
18.00 - 19.30 uur

Donderdag 10 september
Dinsdag 15 september

14.00 - 15.30 uur
18.00 - 19.30 uur

Donderdag 17 september
Vrijdag 18 september
Dinsdag 22 september

14.00 - 15.30 uur
Vóór 17.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Inhoud
Les 1: thema 2: de rechtsstaat
Toets 1: thema 2
Les 2: thema 3: parlementaire
democratie
Toets 2: thema 3.
Les 3: thema 4: pluriforme
samenleving en thema 5:
verzorgingsstaat
Toets 3: thema 4 en 5
Je krijgt bericht over de uitslag.
DIPLOMA-UITREIKING

Planning mavo : docent: mevr. T. Roskam. t.roskam@duloncollege.nl
Dag
Dinsdag 1 september

Tijdstip
18.00 - 19.30 uur

Donderdag 3 september
Dinsdag 8 september

14.00 - 15.30 uur
18.00 - 19.30 uur

Donderdag 10 september
Dinsdag 15 september

14.00 - 15.30 uur
18.00 – 19.30 uur

Donderdag 17 september
Vrijdag 18 september
Dinsdag 22 september

14.00 - 15.30 uur
Vóór 17.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Inhoud
Les 1: Thema 1:wat is
maatschappijleer, thema2:
jongeren en thema 3: politiek
Toets 1: thema 1, 2 en 3
Les 2: Thema 4: Nederland en
de wereld, thema 5: pluriforme
samenleving en thema 6: media
Toets 2: thema 4, 5 en 6.
Les 3: thema 7: werk, thema 8:
criminaliteit en thema 9: relaties
Toets 3: thema 7, 8 en 9
Je krijgt bericht over de uitslag.
DIPLOMA-UITREIKING

