ALSNOG JE DIPLOMA
OF CERTIFICAAT HALEN?
vwo eenjarig • havo schakel • havo eenjarig •
vmbo-tl eenjarig • schakelopleiding mbo •
schakelopleiding hoger onderwijs

Een nieuwe start op
het VAVO Lyceum!
Heb jij al eerder voortgezet onderwijs gevolgd? En heb je nu behoefte aan ander
onderwijs? Kom dan naar het VAVO Lyceum. Bij ons ben je zelf verantwoordelijk
voor het eindresultaat. Hierbij is een goede studiehouding o
 nmisbaar. De school zorgt
voor goede lessen waarin de docent de leerstof duidelijk uitlegt. Het slagingspercentage van onze leerlingen is hoog. Je krijgt les op k leinschalige locaties in Utrecht en
Amersfoort.

HET VAVO LYCEUM
Met een opleiding op het VAVO Lyceum ben je goed voorbereid op je vervolgstudie. Je kunt je diploma halen als
voltijd-leerling maar ook als deeltijd-leerling door middel van
losse certificaten.
Om een diploma te halen dat goed aansluit bij een vervolgopleiding of bij de baan van je dromen, zoeken we samen het
meest geschikte traject uit. We houden rekening met wat je al
eerder geleerd hebt. Zo heb je de kans om in een korte tijd de
opleiding te doen die het beste bij je capaciteiten past.
OPLEIDINGEN
Je kunt de volgende opleidingen volgen: vmbo-tl eenjarig,
havo eenjarig, havo schakel, vwo eenjarig, schakelopleiding
hoger onderwijs en schakelopleiding mbo. In een eenjarige
opleiding volg je alle examenstof in één jaar. In vmbo-eenjarig
doe je dus hetzelfde als in de derde en vierde klas op een voschool en hetzelfde geldt voor havo (4 en 5 havo) en vwo (4,
5 en 6 vwo). Het is een snel traject met een flinke studielast.
Je kunt ook een deel van de examenvakken volgen, dan doe
je de opleiding in deeltijd.

# samen met jou
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GEZAKT EN ALSNOG JE DIPLOMA HALEN?
Geen paniek. Haal de certificaten die je nodig hebt om
alsnog te slagen.
TOE AAN EEN VOLWASSEN BENADERING?
Je opleiding afmaken maar vind je jezelf te oud? Kies voor
een volwassen benadering.
NAAR EEN HOGER NIVEAU
Van het vmbo naar de havo? Of van de havo naar het vwo?
Volg een voltijdopleiding op een hoger niveau.
HERPROFILEREN
Een diploma op zak, maar niet de juiste vakken voor je
vervolgopleiding? Haal de certificaten die je nodig hebt.
IN NEDERLAND VERDER STUDEREN?
Heb je een opleiding in het buitenland gevolgd, of les gehad
op een ISK? Volg dan de schakelopleiding mbo of schakelopleiding hoger onderwijs met NT2 voor anderstaligen. We
maken je vertrouwd met de manier van studeren in Nederland.

Onze visie
Op het VAVO-lyceum maken onze studenten een nieuwe
start. We geven richting en ruimte om opnieuw te beginnen,
een volwassen aanpak binnen een veilige leeromgeving.

“Als voorbereiding op de
studie dierenarts, volg ik
nu profiel Natuur en
Gezondheid.”
JEANINE STOOKER - HAVO SCHAKEL

Ik wil graag dierenarts worden. Voor de toelating op de Universiteit Utrecht is een diploma
met het profiel Natuur en Gezondheid nodig. Ik wilde dat zo dicht mogelijk bij mijn huis
studeren. Zodoende kwam ik bij de opleiding op het VAVO Lyceum. Ik vind het erg leuk op
school. De meeste docenten helpen je erg graag, zijn gezellig en maken als het nodig is extra
tijd voor je vrij. De klas waar ik nu in zit maakt voor mij deze opleiding zo leuk. We helpen
elkaar met de lesstof en op vrijdag doen we vaak spelletjes met elkaar of gaan we voetballen.
Er heerst altijd een gezellige sfeer.

EXAMENS EN DIPLOMA’S
Net als op de middelbare school doe je bij het VAVO Lyceum
door het jaar heen schoolexamens. In mei doe je mee met
het centraal examen. Onze diploma’s hebben dezelfde waarde als de diploma’s van het regulier voortgezet onderwijs.
Bij de opleiding havo schakel is huiswerkbegeleiding
opgenomen in het vaste lesrooster. Tijdens deze huiswerkbegeleiding word je begeleid door vakdocenten.
TOELATINGSEISEN
De toelatingseisen zijn per opleiding verschillend. Je
motivatie is erg belangrijk, maar om te slagen is ook
voorkennis voor veel vakken noodzakelijk. Na je online
aanmelding krijg je een intakegesprek. De intaker probeert
zoveel mogelijk aan je wensen tegemoet te komen. De
intaker beslist samen met een toelatingscommissie over de
toelating tot de gewenste opleiding. Om te starten met de
schakelopleidingen hoger onderwijs en mbo moet je een
toelatingstoets doen.

Als je op 1 oktober nog geen 18 bent (en wel 16 of ouder),
kun je alleen bij ons beginnen als je via een reguliere school
voor voortgezet onderwijs bij ons wordt aangemeld. Ben
je minderjarig en wil je naar het VAVO Lyceum, neem dan
contact op met je decaan.
Als blijkt dat er tijdens je studie toch problemen zijn,
zoeken we samen met jou naar een oplossing. Het Centrum
voor Studieontwikkeling kan je hierbij helpen.
PLAATSINGSGARANTIE
Meld je voor 18 juli aan via onze website www.vavolyceum.nl
voor een opleiding of een bepaald vak. Als je voor de
zomervakantie een intakegesprek hebt gehad en voldoet
aan de toelatingseisen, kunnen we plaatsing garanderen.
Het aantal plekken bij havo schakel en onze schakelopleidingen mbo en hoger onderwijs is beperkt. We hanteren
daarom de volgorde van aanmelding.

Waarom VAVO Lyceum?
Op het VAVO Lyceum volg je onderwijs op maat.
Jij bouwt aan je toekomst en je succes.

›
›
›
›

Scoort boven de norm; behoort tot de beste
scholen voor vavo onderwijs
Volwassen aanpak
Alleen de vakken volgen die je nodig hebt
Les op kleinschalige locaties
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Het VAVO Lyceum,
iets voor jou?
Je moet even je best doen, maar
dan heb je ook snel een diploma
waarmee je verder komt. Afhankelijk
van je vooropleiding en jouw wensen
kun je komend jaar een opleiding
kiezen die het best bij jou past:

OPLEIDING

DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN

LOCATIES

vmbo-tl eenjarig

mbo en havo

Amersfoort & Utrecht

havo schakel

havo eenjarig en mbo

Amersfoort & Utrecht

havo eenjarig

mbo, hbo en vwo

Amersfoort & Utrecht

vwo eenjarig

hbo en wo

Amersfoort & Utrecht

schakelopleiding mbo

mbo

Utrecht

schakelopleiding hoger onderwijs

havo, hbo

Utrecht

Bezoek één van onze (online) open avonden & dagen
Zaterdag 29 januari
Dinsdag 15 maart
Donderdag 16 juni

ONZE LOCATIES
Bisschopsweg 167
3817 BT Amersfoort
vavoamersfoort@rocmn.nl

10.00 - 14.00 uur
18.00 - 21.00 uur
18.00 - 21.00 uur

Kampereiland 6
3524 CZ Utrecht
vavoutrecht@rocmn.nl

Beide locaties zijn op (030) 754 20 00 bereikbaar.

www.vavolyceum.nl

Ga naar www.rocmn.nl/opendagen
voor het meest actuele overzicht
van (online) open dagen, avonden
en oriëntatie-activiteiten.

