VAVO College Helmond
Dáár regel je dat diploma!
Alsnog je havo of vwo-diploma halen? Dat kan op het VAVO College Helmond.
Wij hebben hetzelfde doel als jij: jouw succes!

Vavo, omdat:
je niet je diploma
hebt gehaald

je bepaalde vakken niet op jouw
eindlijst of in jouw profiel hebt staan,
maar ze wel nodig hebt voor een
vervolgstudie of beroep

je graag een havo of
vwo-diploma wilt halen

je het leuk vindt om bepaalde
vakken te volgen (naast een
andere studie of werk)

Certificaten

Flexibel

16 of 17 jaar

Je kunt ook havo of vwo-certificaten
halen. Deze zijn wettelijk erkend en
kunnen tien jaar lang worden meegewogen voor een diploma. Dus: straks
tóch de studie van jouw keuze volgen
en méér kans op de arbeidsmarkt.

Je kunt het volledige havo of vwotraject in één of twee jaar afronden.
Dat ligt aan:
- je vooropleiding
- eerder behaalde certificaten
- motivatie
- doorzettingsvermogen
- persoonlijke situatie

Vavo is eigenlijk voor volwassenen, 18+ dus.
Ben je zestien of zeventien jaar oud, dan kun
je tóch geplaatst worden. Daarvoor moet je
een convenantregeling hebben. Dit is een
samenwerkingsovereenkomst tussen jouw
middelbare school en ROC Ter AA. Vraag je
decaan om meer informatie of kijk op
www.roc-teraa.nl/vavo

Meer weten?
Vraag je decaan om meer informatie of kijk op www.roc-teraa.nl/vavo

programma

havo

vwo

Gemeenschappelijk deel
Nederlands en Engels
Combinatievakken: maatschappijleer en profielwerkstuk

Gemeenschappelijk deel
Nederlands en Engels en Duits of Frans
Combinatievakken: maatschappijleer en profielwerkstuk

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Profieldeel
Cultuur en Maatschappij
• geschiedenis en Frans of Duits
• aardrijkskunde of maatschappijwetenschappen
of economie
• filosofie of Frans of Duits

Profieldeel
Cultuur en Maatschappij
• wiskunde A of B of C
• geschiedenis
• aardrijkskunde of maatschappijwetenschappen
of economie
• filosofie of Frans of Duits

………………………………………………………………………
Economie en Maatschappij
• economie en wiskunde A of B en geschiedenis
• aardrijkskunde of maatschappijwetenschappen
of management en organisatie of Frans of Duits
………………………………………………………………………
Natuur en Gezondheid
• wiskunde A of B en biologie en scheikunde
• aardrijkskunde of natuurkunde
………………………………………………………………………
Natuur en Techniek
• wiskunde B en natuurkunde en scheikunde
• biologie
………………………………………………………………………
Vrije deel, meerdere vakken opnemen is mogelijk
Alle bovengenoemde vakken zijn mogelijk

………………………………………………………………………
Economie en Maatschappij
• economie en wiskunde A of B en geschiedenis
• aardrijkskunde of maatschappijwetenschappen
of management en organisatie of Frans of Duits
………………………………………………………………………
Natuur en Gezondheid
• wiskunde A of B en biologie en scheikunde
• aardrijkskunde of natuurkunde
………………………………………………………………………
Natuur en Techniek
• wiskunde B en natuurkunde en scheikunde
• biologie
………………………………………………………………………
Vrije deel, meerdere vakken opnemen is mogelijk
Alle bovengenoemde vakken zijn mogelijk

Meer weten?
Vraag je decaan om meer informatie of kijk op www.roc-teraa.nl/vavo

afspraken

Begeleiding

Aanwezigheid

Tijdens je opleiding kun je gebruikmaken van:

Als je bij het VAVO College gaat studeren, sluit je een
onderwijsovereenkomst af. Daarin staat onder meer
dat je verplicht bent aanwezig te zijn bij alle onderwijsactiviteiten.

-

je mentor, waarmee je je voortgang bespreekt;
je trajectbegeleider die je helpt bij persoonlijke
problemen, studieproblemen en de keuze voor
en vervolgopleiding of beroep;
de digitale leeromgeving, waar je vakinformatie vindt
en met docenten en andere studenten kunt overleggen;
Schoolfitweb, waar je informatie vindt over roosters,
cijfers, afwezigheid en memo’s van je mentor;
de studieruimte, om te studeren;
examentrainingen, waarbij je wordt getraind in het
maken van centraal schriftelijke examens;
schoolmaatschappelijk werk of loopbaanoriëntatie.

Daarnaast is er de persoonlijke begeleiding, waarbij:
-

je na elke schoolexamenperiode een rapportage
krijgt en bespreekt met je mentor;
je met je mentor, en eventueel ouders/verzorgers,
afspraken maakt over je studievoortgang;
er tenminste twee keer per jaar ouderavonden zijn,
waarvoor jouw ouders/verzorgers worden uitgenodigd.

………………………………………………………………………

Speciale regelingen
Als sprake is van persoonlijke factoren, kun je in
aanmerking komen voor bepaalde regelingen.
Bijvoorbeeld:
-

verlenging van toets- en examenduur;
gebruik van computer of speciale hulpsoftware;
gebruik van oortjes om geluid te dempen;
speciale plaats bij een raam of muur;
et cetera.

Jouw aan- en afwezigheid wordt geregistreerd en is online
te bekijken door jou en je ouders of verzorgers. Als je te
vaak afwezig bent, kan je studie worden beëindigd. Kun je
echt niet aanwezig zijn? Maak dan goede afspraken met je
mentor. Deze afspraken zijn geldig als ze worden vastgelegd in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst en door
jou en jouw mentor zijn ondertekend.
Als je ongeoorloofd afwezig bent en nog geen achttien
jaar oud, moeten wij dit melden aan DUO, de leerplicht en
RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten, uitgevoerd door gemeente).
………………………………………………………………………

Kosten
Volg je per jaar meer dan 650 uur les? Dan betaal
je lesgeld aan het Ministerie van Onderwijs (DUO).
Het bedrag kun je terugvinden op www.rijksoverheid.nl.
Je kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming
scholieren.
Als je minder dan 650 uur les volgt, betaal je cursusgeld aan ROC Ter AA. De actuele tarieven vind je op
www.vavocollege.nl. Je kunt in aanmerking komen
voor een éénmalige tegemoetkoming voor deeltijders.
Meer info: www.duo.nl Ook moet je boeken en studiematerialen kopen.

vrijblijvend
aanmelden
In drie stappen kun jij je aanmelden
voor VAVO College:

1. Ga naar www.vavocollege.nl

2. Klik op de knop
‘vrijblijvend aanmelden’

3. Vul het formulier in en verzend het.
Binnen twee werkdagen bellen wij je op en nodigen we je uit voor een intakegesprek.
Dit is allemaal vrijblijvend, dus als je uiteindelijk liever een ander pad kiest, zit je nergens aan vast.

Meer weten?
Vraag je decaan om meer informatie of kijk op www.roc-teraa.nl/vavo

