VAVO-COLLEGE

Net niet geslaagd en wil je toch heel graag je diploma voor
het vmbo-t, havo of vwo halen? Kom dan naar het voortgezet
algemeen volwassenen onderwijs (vavo). Het Vavo-College
’s-Hertogenbosch biedt opleidingen mavo, havo en vwo voor
jongvolwassenen die een diploma willen behalen waarmee zij
toegang hebben tot het vervolgonderwijs. Je moet wel 18 jaar
of ouder zijn.

IS HET VAVO-COLLEGE IETS VOOR JOU?
Er kunnen verschillende redenen zijn om naar het Vavo-College te gaan:
- je bent nog niet geslaagd en je moet nog één of meer vakken behalen
- je bent twee keer blijven zitten
- je wilt ‘opstromen’ van mavo naar havo, of van havo naar vwo
- je wilt een andere leeromgeving omdat je je niet meer thuisvoelt op je
huidige school
- je volgt op dit moment geen opleiding
- je wilt terug naar school om je kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

UITSLUITEND EINDEXAMENKLASSEN

Voor elk vak wordt de stof uit de examenklas en voorexamenklas in één jaar
behandeld en afgesloten. Het Vavo-College kent dus uitsluitend eindexamenklassen. Het is mogelijk en soms wenselijk om de vakken over twee
jaar te verspreiden.
De exacte invulling van het vakkenpakket wordt tijdens een individueel
intakegesprek met jou besproken.

DOORSTUDEREN?
Na het behalen van je vmbo-t diploma kun je doorstuderen (bij voldoende
gemiddelde) aan het havo of je kunt naar een mbo niveau-4-opleiding.
Na het behalen van je havo-diploma kun je doorstuderen (bij voldoende
gemiddelde) aan het vwo of kun je naar het hbo.
Na het behalen van je vwo-diploma kun je doorstuderen aan de universiteit.
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Vavo-College

KOM KENNISMAKEN
Kom eens langs bij het Vavo-College.
Op onze website vind je alle data
waarop voorlichtingsmomenten zijn.
Aanmelden hiervoor is niet nodig.
Kijk voor meer informatie op
www.vavocollege-shertogenbosch.nl

MEER WETEN
W www.vavocollege-shertogenbosch.nl
E info@kw1c.nl
T 073 624 9 552
T 073 624 9 600 (opleidingeninfo)

DE OPLEIDINGEN VAN HET VAVOCOLLEGE
1. Mavo / vmbo -tl eenjarige
opleiding
2. Havo eenjarige opleiding
3. Vwo eenjarige opleiding
Ook voor certificaten.

