
Mavo, havo en vwo 
Dag- en avondonderwijs
Jouw weg naar jouw diploma!



Welkom bij het  
VAVO Rijnmond College

Ben je 18 jaar of ouder en heb je nog geen mavo-/vmbo-tl-, havo- of vwo-
diploma of mis je bepaalde certificaten? Dan kun je deze bij het VAVO 
Rijnmond College alsnog halen. Afhankelijk van je vooropleiding en/of 
resultaten van de intaketoetsen, kun je  instromen in het voorexamenjaar of 
het eindexamenjaar. 
Als je 16 of 17 jaar bent, kun je bij ons eveneens je diploma halen. Je moet dan 
worden ‘uitbesteed’ door jouw middelbare school.
 
Ook als je 21 jaar of ouder bent, kun je bij ons goed terecht voor onderwijs in 
vakken van mavo, havo of vwo. Lees hier meer over in deze folder of kijk op 
onze website.
 

De voordelen op een rij
 
•  Betaalbare opleidingen in voltijd (volledig vakkenpakket) 
 en deeltijd (één of meerdere vakken)
•  Lesmogelijkheden overdag en in de avond
•  Breed aanbod aan onderwijstrajecten
•  Gespecialiseerde docenten met veel ervaring in volwassenen- en nieuwekansonderwijs
•  Goede begeleiding
•  De mogelijkheid tegelijkertijd een mbo-opleiding te volgen
•  Volwassen benadering en eigen verantwoordelijkheid
 

Wat zijn de kosten?

Leerlingen (zonder uitbesteding door een vo-school) betalen bij een volledig vakkenpakket 
lesgeld aan DUO en bij een niet volledig vakkenpakket cursusgeld, afhankelijk van het 
aantal vakken (ongeveer 80 euro per vak). De boeken moeten zelf aangeschaft worden. 
Leerlingen met een uitbesteding door een vo-school betalen geen lesgeld en ook de 
boeken worden vergoed. 



Onze 
opleidingen

Mavo/vmbo-tl
•  Mavo 4 (dag)
•  Mavo 4 (avond)
•  Certificaten
•  Alvast mbo (= combitraject mbo + vavo)
  
 
Havo
•  Havo X
•  Havo 5 (dag)
•  Havo 5 (avond)
•  Certificaten
 
 
Vwo
•  Vwo-snel: 5 en 6 in één jaar (dag)
•  Vwo 6 (avond)
•  Certificaten
 

Opleidingen voor volwassenen 21+
• Mavo 3 Spaans (dag en avond)
• Mavo 3 en 4 Frans (dag)
• Mavo 4 Spaans (avond)
• Havo 4 kunst algemeen (dag)
• Havo 4 Spaans (avond)
• Havo 5 Spaans (dag)
• Havo 4 en 5 Italiaans (avond)
• Havo 4 en 5 Frans (dag)
• Havo 5 geschiedenis (dag)
• Vwo 5 en 6 Spaans (avond)
• Vwo 6 Frans (dag)



 Waar heb je les?
Posthumalaan 90
3072 AG Rotterdam
T: 088 945 30 00
E: info@vavorijnmondcollege.nl

Meer informatie kun je vinden op onze website: 
www.vavorijnmondcollege.nl 
Aanmelden kan vanaf half mei via onze website.  
Onze opleidingen starten begin september.
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