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Volwasseneducatie VAVO - MAVO/HEXBO/HAVO/VWO

VAVO
Het vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) bestaat uit de opleidingen
mavo (vmbo-t), hexbo, havo en vwo. Deze intensieve opleidingen hebben een hoog
tempo waarbij een grote mate van zelfstandigheid, discipline en inzet vereist is. Je
kunt kiezen voor het volgen van één of meerdere vakken. Voor ieder vak kun je een
certificaat krijgen. Heb je voldoende certificaten, dan kun je deze inruilen voor een
diploma.

Vrijstellingen
Voor alle opleidingen geldt dat er vrijstellingsmogelijkheden bestaan. Deze worden
tijdens de intake besproken. In het algemeen geldt dat certificaten en afgeronde
onderdelen van het examendossier van de betreffende opleidingen, die nog geen
10 jaar oud zijn, vrijstellingen kunnen opleveren. Voor studenten vwo met een
h avodiploma is er vrijstelling voor de vakken ANW en maatschappijleer.

Examens
Als je examen wilt doen, krijg je een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
met de omschrijving van de inhoud van elk vak, het schoolexamen, de toetsweken
en de toetsduur. Het schoolexamen wordt in de loop van het schooljaar afgenomen.
Enkele vakken hebben alleen een schoolexamen maar de meeste ook een centraal
examen. De centraal schriftelijke examens worden ieder jaar op school afgenomen
volgens de Rijksregeling. Dit zijn dezelfde examens als die voor het voortgezet onderwijs. Het eindcijfer van de vakken is samengesteld uit het gemiddelde van het
cijfer van het schoolexamen en het cijfer van het centraal schriftelijk examen.

Studiebegeleiding
Het vavo stimuleert studenten om zelf verantwoordelijk te willen en kunnen zijn voor de studieresultaten.
We gaan ervan uit dat je niet alleen de lessen volgt,
maar ook een groot aantal uren besteedt aan het
v erwerken van de leerstof; in de lessen, in het studiecentrum en thuis. Om je hierbij te helpen krijg je een
mentor toegewezen. De mentor houdt bij of je studie
naar wens verloopt. Zo mogelijk kan onze studie
begeleider je helpen bij het oplossen van studie- of
a ndere problemen. Het doel is dat je op een snelle en
efficiënte manier de eindstreep haalt.

Toelating
Voor alle opleidingen geldt de algemene voorwaarde
dat je toelaatbaar bent als je minimaal 18 jaar bent
op 1 augustus 2012. Wanneer je 16 of 17 jaar bent is
toelating alleen mogelijk met toestemming van het
voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs kan jou
in deze gevallen uitbesteden aan het vavo. Daarnaast
bestaan er per opleiding nog aanvullende voorwaarden, genoemd bij de beschrijving van de verschillende
opleidingen.
Je krijgt een intakegesprek en 4 werkdagen na dit
g esprek krijg je te horen of je definitief geplaatst bent.
Plaatsing wordt alleen definitief als alle benodigde
g egevens in ons bezit zijn.

MAVO (VMBO-T)
1 jaar

• M et deze opleiding kun je je mavodiploma halen.
• N a het afronden van deze opleiding kun je verder
s tuderen in het mbo op niveau 4.
• M et dit diploma kun je via de opleiding hexbo door
naar de havo.
• J e kunt deze opleiding ook volgen om een andere
sector te kiezen (dit kan niet indien je door het voorgezet onderwijs wordt uitbesteed).
Sector en vakken
Je kunt kiezen uit één van de 4 sectoren die wij
a anbieden. Elke sector bestaat uit:
- e en gemeenschappelijk deel met drie vakken:
N ederlands, Engels, maatschappijleer;
- een sectordeel met twee vakken:
• Techniek: wiskunde en nask 1,
• Z org en Welzijn: biologie en wiskunde of aardrijkskunde of geschiedenis,
• Economie: economie en Duits of wiskunde,
• Landbouw: wiskunde en nask 1 of biologie;
- e en keuzedeel met twee vakken, een sectorw erkstuk
en de modules algemene vaardigheden, rekenvaardigheden, oriëntatie op leren en werken en ICT.

Toelating
- J e hebt deelgenomen aan het mavo, vmbo-t of vmbo-g
eindexamen en bent gezakt.
- J e hebt een eindrapport van klas 3 mavo/vmbo-g/t in
je bezit en je hebt minstens een 5 voor de vakken die
je kiest.
- J e hebt deelgenomen aan het eindexamen vmbo-k en
je bent geslaagd.
In bijzondere gevallen is toelating ook mogelijk indien
je voldoende EVC’s (Eerder Verworven Competenties of
kwalificaties) kunt overleggen.
Je kunt deze opleiding in voltijd en in deeltijd volgen.

HEXBO
1 jaar

• Met deze opleiding kun je naar de 1-jarige havo.
• M et deze opleiding kun je verder studeren in het mbo
niveau 4 (waar mogelijk in een versnelde variant).
• M et deze opleiding kun je een betere keuze voor je
vervolgstudie maken.
De opleidingen en de vakken
De afkorting hexbo staat voor havo (h) examenklas (ex)
en mbo (bo). De opleiding hexbo is een bijzondere vorm
van de 2-jarige havo: je sluit namelijk een aantal vakken
voor het havodiploma in dit jaar al af. Wanneer je studie
voortgang positief is, kun je aan het eind van het jaar
naar de examenklas havo om de resterende vakken te
volgen en af te sluiten. Wanneer de voortgang niet
p ositief is, kun je naar het mbo op niveau 4. De overstap kan ook tussentijds plaatsvinden als blijkt dat je
studievoortgang minimaal is.
Het programma kent de volgende onderdelen:
- d e vakken van het verplichte, gemeenschappelijke
deel van de opleiding havo: Nederlands, Engels en
maatschappijleer;
- d e profielvakken geschiedenis en aardrijkskunde van
de opleiding havo;
- een uitvoerige oriëntatie op studie en beroep;
- basiswiskunde en rekenvaardigheden;
- modules spelling en stijl;
- h et verwerven van de voor vervolgopleidingen
n oodzakelijke competenties als sociale vaardigheden
en studievaardigheden.

Toelating
- J e hebt een eindrapport van klas havo 3 waaruit blijkt
dat je naar klas havo 4 bevorderd bent.
- J e bent in het bezit van een diploma mavo/vmbo-t.
- J e hebt op de mavo (vmbo-t) naast Engels eindexamen
gedaan in minimaal één moderne vreemde taal of
wiskunde en deze vakken voldoende afgesloten en je
hebt eindexamen gedaan in een vakkenpakket dat
doorstroming naar de havo mogelijk maakt.
In bijzondere gevallen is toelating ook mogelijk indien
je voldoende EVC’s (Eerder Verworven Competenties of
kwalificaties) kunt overleggen.
Deze opleiding is alleen in voltijd te volgen.

VWO

HAVO

• Met deze opleiding kun je je vwo-diploma halen.
• N a deze opleiding kun je verder studeren aan een
universiteit.
• J e kunt deze opleiding ook doen om een ander profiel
te kiezen (dit kan niet indien je door het voorgezet
o nderwijs wordt uitbesteed).

1 jaar

• Met deze opleiding kun je je havodiploma halen.
• Met deze opleiding kun je verder studeren in het hbo.
• Na afronding van deze opleiding kun je naar het vwo.
• J e kunt deze opleiding ook doen om een ander profiel
te kiezen (dit kan niet indien je door het voorgezet
o nderwijs wordt uitbesteed).
Het profiel en de vakken
Binnen de opleiding havo kies je uit één van de vier
profielen. Elk profiel bestaat uit:
- e en gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels en
maatschappijleer;
- e en profieldeel: er zijn vier profieldelen waarmee je
je op een bepaalde studie- of beroepsrichting kunt
voorbereiden, namelijk:
• Cultuur & Maatschappij,
• E conomie & Maatschappij,
• N atuur & Gezondheid en
• N atuur & Techniek;
- e en vrij deel met één examenvak, oriëntatie op studie
en beroep en het profielwerkstuk.
		
Toelating
- J e hebt een eindrapport van havo 4 waaruit blijkt dat
je bent bevorderd naar havo 5.
- J e hebt een eindrapport van vwo 4 waaruit blijkt dat
je bent bevorderd naar vwo 5.
- J e bent gezakt voor het havodiploma.
- J e bent in havo 4 blijven zitten met niet meer dan vier
tekorten.
- J e bent in vwo 4 blijven zitten met niet meer dan zes
tekorten. Hierbij geldt dat een cijfer 5 voor één tekort
staat, een cijfer 4 voor twee tekorten en een cijfer 3
voor drie tekorten.
Je kunt deze opleiding in voltijd en in deeltijd volgen.

1 jaar

Het profiel en de vakken
Binnen de opleiding vwo kies je uit één van de vier
p rofielen. Elk profiel bestaat uit:
- e en gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels,
a lgemene natuurwetenschappen, maatschappijleer
en een tweede moderne vreemde taal;
- e en profieldeel: er zijn vier profieldelen waarmee je
je op een bepaalde studie- of beroepsrichting kunt
voorbereiden, namelijk:
• Cultuur & Maatschappij,
• Economie & Maatschappij,
• Natuur & Gezondheid en
• Natuur & Techniek;
- e en vrij deel met één examenvak, oriëntatie op studie
en beroep en het profielwerkstuk.
Toelating
- J e hebt deelgenomen aan het eindexamen vwo
(en bent gezakt).
- J e hebt een eindrapport van vwo 4, waaruit blijkt dat
je bent bevorderd naar vwo 5 en je hebt gemiddeld
een 6,5 voor alle vakken die je bij ons kiest.
- J e bezit een havodiploma met gemiddeld een 6,5 voor
alle vakken die je bij ons kiest. Deze eis is alleen voor
voltijdsstudenten van toepassing. Bovendien geldt
voor voltijdsstudenten dat je havo eindexamen hebt
gedaan in een vakkenpakket dat doorstroming naar
vwo mogelijk maakt.
Je kunt deze opleiding in voltijd en in deeltijd volgen.

Algemene informatie
De lessen
De leerstof van elk vak is verdeeld over drie perioden.
Na iedere periode volgt een toetsweek. Na de laatste
toetsweek volgt een periode examentraining. Iedere
periode wordt beschreven in een studiewijzer, een
boekje dat jou van week tot week door de lesstof leidt.
Aan het eind van het schooljaar neem je deel aan het
centraal schriftelijk examen.

Tegemoetkoming studiekosten
Er zijn verschillende mogelijkheden voor studenten die
bij het vavo zijn ingeschreven om een tegemoetkoming
in de studiekosten en/of het wettelijk lesgeld te krijgen.
In andere gevallen is het mogelijk dat ouders een tegemoetkoming in de kosten kunnen krijgen. Tijdens het
intakegesprek kunnen de verschillende mogelijkheden
worden besproken.

De lessen kunnen tussen 8.30 en 22.00 uur worden
g egeven. Vrijwel alle lessen zijn overdag. Alleen de
o pleidingen havo en vwo hebben twee avonden in de
week les.

Kwaliteit onderwijs
Wil je meer informatie over de kwaliteit van onze
o pleidingen, kijk dan op www.owinsp.nl. Selecteer bij
‘zoek scholen onderwijs’ Beroeps- en volwassenen
onderwijs, typ bij de naam van de school ROC Zeeland
te Middelburg, klik op ‘start zoeken’ en klik dan op vavo.

Lesgeld/cursusgeld
De hoogte van het lesgeld/cursusgeld wordt ieder jaar
door de minister vastgesteld. Je betaalt afhankelijk van
de gekozen opleiding en de omvang van deze opleiding
lesgeld (volledig pakket) of cursusgeld (deelpakket).
Omdat je je telkens voor één jaar inschrijft, betaal je
het lesgeld/cursusgeld per jaar. Lesgeld wordt door de
student rechtstreeks betaald aan het Ministerie. Het
cursusgeld betaal je aan ROC Zeeland op het moment
dat je je inschrijft. Studenten die via het voortgezet
o nderwijs worden uitbesteed aan het vavo betalen aan
ROC Zeeland geen les- of cursusgeld.
Kosten
Een student die in voltijd studeert (minimaal 28,5
l esuren per week) en niet door het voortgezet onderwijs wordt uitbesteed, betaalt € 1069,- aan wettelijk
lesgeld. Een student die in deeltijd studeert (minder
dan 28,5 lesuren per week) en niet door het voortgezet
onderwijs wordt uitbesteed, betaalt € 31,- aan cursusgeld per lesuur voor een heel schooljaar. Ook wordt
aan iedereen die bij het vavo lessen volgt de keuze
voorgelegd een bijdrage te betalen van € 50,- (deeltijdsstudent) en € 100,- (voltijdsstudent). Door het
v oldoen van deze bijdrage kun je van al onze faciliteiten
onbeperkt gebruik maken. Hieronder verstaan we
o nder meer bibliotheek, verzekeringen, gebruik maken
van een aantal hulpmiddelen tijdens de examens en het
gebruik van het studiecentrum.
De lesboeken kun je bij ons huren. Tevens betaal je een
borgsom voor de gehuurde boeken. Voor uitbestede
studenten zijn de lesboeken gratis. Wel wordt een
borgsom in rekening gebracht.

Informatie
Heb je een opleiding gekozen of weet je nog niet goed
welke opleiding je gaat volgen, maak dan een afspraak
voor een intakegesprek met ons. Indien je door het
voortgezet onderwijs wordt uitbesteed is het verstandig eerst te overleggen met je huidige school.
Ga naar: www.roczeeland.nl en zoek via studiekiezers
de gewenste opleiding. Vul daar het belangstellings
formulier in en verzend het formulier dan digitaal.
Vanaf eind mei versturen wij de uitnodigingen voor
de intake. Het is aan te bevelen om je voor de zomer
vakantie in te schrijven om de kans op plaatsing zo
groot mogelijk te maken.
Heb je na het lezen van deze brochure vragen?
Neem dan contact op met onze afdeling VAVO via
vavo@roczeeland.nl of bel met T 0118-558640.
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De opleidingen mavo, hexbo, havo en vwo
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