
Ga voor je vwo, 
havo of vmbo-tl?
Kies vavo! 
2019 - 2020



  
“Dankzij het vavo, 
 kan ik straks naar  
de universiteit!”



Wat is vavo?
Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Het is 
onderwijs waar je alsnog je diploma kunt halen voor vmbo-tl, havo 
en vwo. Of deelcertificaten op deze drie niveaus. mboRijnland biedt 
vavo aan op vier locaties: Gouda, Leiden, Woerden en Zoetermeer.

Is vavo iets voor jou?
Ben je gezakt en wil je je onvoldoendes 
ophalen om alsnog te slagen? Wil je 
doorstromen naar een hoger niveau of 
een vervolgopleiding en heb je extra  
certificaten of hogere cijfers nodig voor 
bepaalde vakken? Of voel je je mis-
schien om persoonlijke redenen meer 
thuis in het volwassenenonderwijs?  
Dan is vavo zeker iets voor jou!

Hoe zit vavo in elkaar?
Het vavo:
• bereidt je voor op het eindexamen;
• gelooft in persoonlijke begeleiding:  
 iedereen een eigen mentor;
• levert je een landelijk geldend diplo 
 ma of deelcertificaat op;
• biedt je de mogelijkheid om vakken  
 die je al gehaald hebt, te combineren  
 met vakken die je nog moet doen.
 Al die vakken voegen we vervolgens  
 samen tot één diploma. Vakken die je  
 al eerder behaald hebt, hoef je   
 dus niet nog eens te doen;
• heeft exact dezelfde profielen   
 en eindexamens als het regulier   
 voort-gezet onderwijs;
• is flexibel; je kunt ook per vak   
 studeren om deelcertificaten te halen; 

• is primair bedoeld voor 18-plussers  
 (en onder voorwaarden voor
 17-jarigen);
• lessen kunnen zowel overdag als  
 ’s avonds gepland worden.

Hoe word je student bij vavo?
Afhankelijk van je leeftijd en  
vooropleiding heb je de volgende   
mogelijkheden:

1. Iedereen die op 1 oktober 18 jaar of  
 ouder is, kan zich direct aanmelden  
 voor een intakegesprek.
2. Ben je 17 jaar en kom je van een  
 reguliere school voor voortgezet  
 onderwijs dan neem je contact   
 op met de decaan van je school.  
 Na overleg met de decaan kun je  
 worden uitbesteed aan het vavo.
3. Volg je een mbo-opleiding bij   
 mboRijnland? Dan is het mogelijk  
 vakken te volgen bij het vavo om  
 vervolgens, met meer kans op  
 succes, door te stromen naar het  
 hbo of naar een mbo-opleiding van  
 een hoger niveau.
4. Bespreek dit met jouw SLB’er.
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Welke keuzes kun je maken?
Bij de verschillende opleidingsniveaus 
heb je de keuze uit een aantal profielen. 
Die zijn exact gelijk aan het reguliere 
voortgezet onderwijs. Zo bereid je je 
voor op een vervolgopleiding of  
beroepskeuze.

Voor havo en vwo kun je kiezen uit 
deze vier profielen:
• Cultuur en Maatschappij (CM)
• Economie en Maatschappij (EM)
• Natuur en Gezondheid (NG)
• Natuur en Techniek (NT)

Voor vmbo-tl kun je kiezen uit deze  
vier profielen:
• Zorg en Welzijn
• Techniek
• Economie
• Landbouw

Je kunt bij het vavo ook per vak  
studeren. Kijk op de website welke  
vakken je op welke locatie kunt volgen. 
Het is bij ons ook mogelijk vavovakken 
te volgen naast een mbo-opleiding. 
Zo kun je, met meer kans op succes, 
doorstromen naar het hbo of naar een 
mbo-opleiding van een hoger niveau.

Kosten
Ben je 18 jaar of ouder, dan betaal je 
deels zelf je studiekosten.

• Je betaalt bij voltijd-inschrijving   
 lesgeld aan DUO. Mogelijk kom je in  
 aanmerking voor een tegemoet- 
 koming in de studiekosten via de   
 regeling ‘Tegemoetkoming scholieren‘. 

• Bij deeltijd-inschrijving betaal je   
 cursusgeld per vak en kom je wellicht  
 in aanmerking voor de regeling
 ‘Tegemoetkoming deeltijder‘.  
 Afhankelijk van je woonsituatie  
 ontvang je een basistoelage en een  
 eventuele aanvullende toelage.
• De bekostiging wordt dan via je 
 reguliere school geregeld.

Lees meer over kosten en tegemoet- 
komingen op www.duo.nl.

Info-
momenten
Wanneer?
• maandag 24 juni 2019
 van 15.00 tot 18.00 uur
• maandag 1 juli 2019
 van 15.00 tot 18.00 uur

Waar?
Op alle locaties van het vavo,   
dus in Gouda, Leiden, Woerden  
van 10.00 tot 18.00 én Zoetermeer.
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Aanmelden en intakegesprek
Via www.mborijnland.nl/vavo kun je je 
aanmelden voor een van de opleidingen 
van het vavo.

Wat gebeurt er na je aanmelding?
Nadat je je digitaal hebt aangemeld 
nodigen we je uit voor een intake- 
gesprek. In dit gesprek bespreken we 
hoe jouw persoonlijke traject bij het 
vavo eruit kan zien. We houden in ons 
advies rekening met je persoonlijke  
wensen en mogelijkheden. Na dit 
gesprek gaat je aanmelding naar de 
toelatingscommissie. Zij bepaalt of 
je wordt toegelaten. Hiervan krijg je 
schriftelijk bericht.

Wat moet je meenemen naar 
het intakegesprek?
• Originele geldige identiteitskaart,  
 paspoort of verblijfsvergunning;
• Originele cijferlijst en (indien van   
 toepassing) gewaarmerkte diploma/ 
 rapport van je middelbare school;
• In geval van uitbesteding door
 je huidige  middelbare school:  
 een uitbestedingsformulier;
• Eventuele verklaringen, waaruit  
 blijkt dat verlenging examens is  
 toegestaan;
• Indien je een status als topsporter  
 hebt: een bewijs van de formele 
 status.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan  
moet één van je wettelijke  
vertegenwoordigers  
(ouders/verzorgers) meekomen  
naar het intakegesprek om te  
ondertekenen.

Introductie en start studiejaar
De introductiedag is op woensdag   
28 augustus 2019. Op maandag 
2 september 2019 starten de lessen  
voor het studiejaar 2019-2020.
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Waar vind je het vavo?

Vavo Gouda
Groen van Prinsterersingel 52  
2805 TE Gouda

Vavo Leiden
Vijf Meilaan 210 (tot 31-8)
2324 XP Leiden

Storm Buysingstraat 18C
2332 VW Leiden (vanaf 1-9)

Vavo Woerden
Polanerbaan 15 
3447 GN Woerden

Vavo Zoetermeer
Van Doornenplantsoen 11
2722 ZA Zoetermeer

Ameide

Haastrecht

Boskoop

Wassenaar-Vroondaal

Nieuwerkerk 
a/d IJssel

Bodegraven Nieuwerbrug

Reeuwijk Driebruggen

Zevenhuizen

Ter Aar

Roelofarends-
veen

Meerkerk

Montfoort

Woubrugge

Leimuiden

Langeraar

Hazerswoude-dorp

Nie

Voorschoten

Nieuwkoop

Benschop

Hazerswoude-Rijndijk

Zwammerdam

Honselersdijk
Kwintsheul

Ouderkerk a/d IJssel

Zegveld

VreelandVoorhout

Den Hoorn

Wateringen

Breukelen

Poeldijk

Bleiswijk

r

Bergschenhoek

Sassenheim

Noordeloos

asdijk

Wilnis

Bleskensgraaf
Arkel

Heukelum

Maarssen

Harmelen

De Lier

Rijnsburg

Schipluiden

Asper

Maasland

Nieuw-Lekkerland

Noordwijk-Binnen

Rozenburg

Korte

Oudewater

Alblasserdam
Hoornaar

Lopik

Noordwijk aan Zee

Lekkerkerk

Kockengen

Krimpen a/d Lek

Loenen a/d
Vecht

Moerkapelle

Nieuwveen

Linschoten

Heenvliet

Zoeterwoude-
dorp

Vinkeveen

Moordrecht

Koudekerk a/d Rijn

Schoonhoven

Geervliet

Kudelstaart

Stolwijk

Bergambacht

Zwartewaal

Berkel en Rodenrijs

Nootdorp

Maarssenbroek

Gouda

Waddinxveen

Leerdam

Alphen a/d
 Rijn

Schiedam

Hoogvliet

Woerden

Mijdrecht

Vlaardingen

IJsselstein

Maassluis

Ridderkerk

Capelle a/d IJssel

Wassenaar

Voorburg
Leidschendam

aaldwijk

Nieuwege

Krimpen a/d IJssel

Vianen

Pijnacker

Uithoorn

Leiderdorp

Katwijk aan Zee

Oegstgeest

Leiden

Del ft

Z oe termeerZoetermeer
Woerden

Gouda

Leiden

ROTTERDAM

DEN HAAG

DELFT

Vragen?
We beantwoorden ze graag!   
Bel ons op (088) 222 17 99. 

Of stuur een e-mail naar 
vavo@mborijnland.nl

Of bezoek onze website
mborijnland.nl/vavo
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Social media
Ook op je smartphone, tablet of laptop 
kun je ons leren kennen. Via onze social mediakanalen 
kun je de sfeer op school alvast proeven. 

Bezoek ons op Facebook:  

facebook.com/mborijnlandvavo

Volg ons op Twitter: 

@mborijnland

Bekijk leuke filmpjes op 

ons YouTube-kanaal:

mboRijnland 

Kijk mee met studenten via  

Snapchat: mbostudent

Kijk wat er speelt op 

Instagram: mboRijnland




