
VAVO HAVO
VERSNELD JE DIPLOMA OF 
CERTIFICATEN HAVO HALEN
VAVO staat voor voortgezet algemeen  
volwassenenonderwijs. Met het VAVO haal je 
versneld een diploma vmbo-tl, havo of vwo. 
Of je haalt certificaten op deze niveaus.

Toelatingseisen
Je vooropleiding, vakkenpakket, 
cijfers, inzet, studiehouding en 
motivatie bepalen samen jouw 
kansen op het behalen van je 
diploma of certificaten. Tijdens de 
intake bespreken we jouw traject.

Je kunt havo in 1 jaar doen:
•  als je bent gezakt voor het havo-

examen op maximaal 4 vakken.
•  als je een overgangsbewijs naar 

havo 5 of vwo 5 hebt met  
voldoende afgeronde onderdelen.

•  als je voor een of enkele vakken 
een certificaat wilt halen.

Je kunt havo in 2 jaar doen:
•  als je een diploma vmbo-tl met 

gemiddeld een 7.0 of hoger hebt.
•  als je bent blijven zitten in havo 4 

of vwo 4 (afhankelijk van school-
advies, cijfers en vakkenpakket).

•  als je een volledig vakkenpakket 
hebt, dan is een 2-jarig traject 
soms beter.

Kies jouw examenvakken 
Je kunt uit de volgende havovakken kiezen, afhankelijk van je  
profielkeuze:

VAVO havo, iets voor jou?
     Je wilt (alsnog) een havodiploma halen.
     Een meer volwassen en zelfstandige leerwijze past bij je.
     Je bent toe aan een andere omgeving dan je huidige school.
     Je hebt andere profielvakken nodig voor een vervolgopleiding.
     Je wilt je mbo-opleiding niet afmaken, maar wel naar het hbo.
     Door ziekte, verhuizing of andere omstandigheden wil je een  

nieuwe start maken.

aardrijkskunde

bedrijfseconomie

natuurkunde

Nederlands

Frans

maatschappijleer

biologie

scheikunde

Engels

tekenen

economie

wiskunde A en B

profielwerkstuk

Duits

geschiedenis

AANMELDEN  vanaf 1 april

START   september

DUUR  1 of 2 jaar

LOCATIE   Admiraal de Ruyterlaan 2  
in Groningen



www.alfa-college.nl/vavoMeer informatie & aanmelden 

  

SCAN DE QR
CODE

intake.vavo@alfa-college.nl 088 33 41 093
    

VAVO HAVO
VERSNELD JE DIPLOMA OF 
CERTIFICATEN HAVO HALEN

Inschrijven voor het VAVO
Inschrijven kan op twee manieren:
1.   Je wordt uitbesteed door een school in het voortgezet onderwijs,  

die een vo-verklaring afgeeft. 
2.   Je schrijft je rechtstreeks in bij het Alfa-college. Dit kan wanneer:
 •  je 17 jaar bent, je niet wordt uitbesteed en je na 1 oktober van het 

schooljaar 18 jaar wordt. Je hebt toestemming van leerplicht en  
voldoet aan de toelatingseisen.

 •  je 18 jaar of ouder bent op 1 augustus van het schooljaar, je niet 
wordt uitbesteed en je aan de toelatingseisen voldoet.

Extra begeleiding nodig?
Voor de vakken wiskunde, natuur-
kunde, scheikunde en (bedrijfs)
economie kun je vakbegeleiding  
op maat krijgen. Dit gebeurt in 
groepjes van maximaal vier  
leerlingen. De kosten hiervoor  
bedragen 600 euro op jaarbasis  
voor 80 minuten per week.

Kan ik tussentijds instromen?
Tijdens het schooljaar is tussentijds 
instromen helaas niet mogelijk.

LEERLING KOSTEN TEGEMOETKOMING  
STUDIEKOSTEN* SCHOOLBOEKEN REISKOSTEN

Uitbestede leerling geen lesgeld
18-: kinderbijslag

gratis voor eigen  
rekening

18+: tegemoetkoming scholieren 18+

Leerling van 17 jaar op  
1 augustus

geen lesgeld of  
cursusgeld kinderbijslag zelf huren  

of kopen
voor eigen  
rekening

Leerling van 18 jaar of 
ouder op 1 augustus  
met volledig pakket

lesgeld DUO voor  
voltijdleerling € 1.239*

tegemoetkoming 
scholieren 18+

zelf huren  
of kopen

voor eigen  
rekening

Leerling van 18 jaar of 
ouder op 1 augustus  

met deelpakket

cursusgeld Alfa-college
tegemoetkoming deeltijders is  

afhankelijk van aantal lesminuten  
per week:

zelf huren  
of kopen

voor eigen  
rekening

afhankelijk van het  
aantal vakken**

-  vanaf 270 lesminuten p.w.  
een tegemoetkoming

-  vanaf minder dan  
270 min p.w.: € 0

* Meer informatie over de tegemoetkoming scholieren: www.duo.nl   ** Voor een vak met een centraal examen betaal je ongeveer € 115

Kosten


