
Informatie voor 18+ studenten 
Over aanmelden en inschrijven voor 2023 - 2024 

 
In deze flyer en op onze website www.vavolyceum.nl vind je informatie over de mogelijkheden om je 

middelbare school af te maken op het VAVO Lyceum. Als je besloten hebt om die stap te zetten, hoe pak 

je dat aan? En hoe gaat het dan verder? Dat lees je hier.  

 

1. Zelf aanmelden 18+? 

Volwassen studenten (18 jaar of ouder op 1 oktober 2023) kunnen zichzelf aanmelden via onze website 

www.vavolyceum.nl.  In ieder geval is een scan van je laatste cijferlijst belangrijk, tijdens het aanmelden 

wordt je gevraagd deze toe te voegen. Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. 

Als je niet aan onze toelatingseisen voldoet is ook mogelijk dat je afwijzing van ons krijgt.  

 

Ook als je 17 jaar bent en je in het betreffende studiejaar 18 wordt, kun je je onder bepaalde voorwaarden ook zelf 

aanmelden; Je staat dan niet meer ingeschreven op een vo-school en je bent niet in het bezit van een 

startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. 

 

2. Plaatsingsgarantie 

Je hebt plaatsingsgarantie als je je uiterlijk op 09 juli 2023 hebt aangemeld. Het intakegesprek vindt 

uiterlijk op 14 juli 2023 plaats dan. Meld je je na 09 juli 2023 aan? Dan vindt intakegesprek na de 

zomervakantie plaats. We kijken in het gesprek of je aan de instroomeisen voldoet en welke 

instroommogelijkheden er zijn.  

 

3. Het intakegesprek 

Als je bent aangemeld, nodigen we je zo snel mogelijk uit voor een intakegesprek.  

- Er zijn intakegesprekken tot en met 14 juli 2023 en na de zomervakantie gedurende een aantal 

weken. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en of de opleiding dan wel of niet vol is. 

- Je kunt je ook na 14 juli a.s. nog aanmelden. Het intakegesprek vindt dan na de zomervakantie 

plaats. We kijken in het gesprek of je aan de instroomeisen voldoet en welke 

instroommogelijkheden er zijn. 

- We nodigen iedereen zo snel mogelijk uit. 

 

Wat neem je mee?  

- de originele definitieve cijferlijst van je examen, of een gewaarmerkte kopie daarvan, of je 

overgangsrapport als je dit jaar niet in een examenklas zat;  

- een identiteitsbewijs; 

- een pinpas met voldoende tegoed; 

 

Toelating: De toelatingseisen voor 18 jaar en ouder vind je op www.vavolyceum.nl. In het intakegesprek 

bespreken we wat voor jou een haalbaar traject is. Daarbij zijn jouw schoolresultaten en motivatie 

belangrijk. Bij ons advies voor de vakkenkeuze letten we op de grootst mogelijke kans op een diploma. 

Daarom is het toelatingsadvies voor gezakte leerlingen die alsnog het diploma willen halen: 

- Doe de onvoldoende vakken over,  

- Daarbij gelden op havo en vwo de kernvakken al als ‘onvoldoende’ als er meer dan één vijf bij zit. 
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De toelatingscommissie van het VAVO Lyceum beslist over jouw toelating. Bij heel erg slechte resultaten 

op het vwo is het mogelijk dat je alleen wordt toegelaten voor de havo. Bij heel erg slechte resultaten op 

de havo is het mogelijk dat je van ons een mbo-advies krijgt. 

 

Tijdens het intakegesprek kun je informatie opvragen over het VAVO Lyceum, de lessen, begeleiding, 

etc. Het intakegesprek wordt afgerond met het invullen van formulieren en van een checklist. Na het 

betalen van de rekening en het inleveren van alle formulieren ben je definitief ingeschreven bij het 

VAVO Lyceum.   

 

4. Na het intakegesprek 

Boeken bestellen 

Vavostudenten dienen bij het VAVO Lyceum de leermiddelen zelf te betalen. Nadat je je inschrijving 

betaald hebt, ontvang je een instructieformulier waarmee je op www.vandijk.nl kunt zien welke 

schoolboeken en andere leermiddelen je nodig hebt en hoe je kunt bestellen. Per leermiddel kun je 

aangeven of je het wel of niet wil bestellen en soms kiezen voor huren of kopen. 

 

De introductiedag en eerste lesdag 

De lessen en de introductie starten in week 35 (28 augustus 2023). De introductiedagen zijn een 

verplichte onderwijsactiviteit. 

 

5. Kosten en tegemoetkomingen 
Leeftijd lestijd tegemoetkoming in de 

studiekosten 
kosten voor de 
student/ouders 

18 jaar en ouder, 
VAVO 

voltijd** tegemoetkoming scholieren 
18+  
 

Lesgeld € 1.357,- 
 
Boeken en aanvullende 
leermiddelen 
 

deeltijd** tegemoetkoming deeltijders 
 

cursusgeld: 
€ 34,40 maal het aantal 
lesuren per week. Een vak 
bestaat uit vier lesuren per 
week. De kosten van de 
lessen voor één vak zijn 
dan € 137,60 in totaal, voor 
het hele schooljaar. 
 
Boeken en aanvullende 
leermiddelen 
 

 
 ** Voor vavostudenten geldt:  
Voltijd: De student volgt alle examenvakken (excl. vakken van het combinatiecijfer). 
Deeltijd: De student volgt minder vakken.  
 

 

http://www.vandijk.nl/

