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VAVO
Je diploma behalen
op jouw manier

GELUKKIG
WORDEN
Gelukkig worden
‘Ik weet nog niet wat ik ga doen als
ik mijn havo diploma heb. Misschien
iets in de economie? Ik vind het
leuk om mensen te helpen en blij
te maken. Eerst focus ik me 100%
op school. De sfeer is leuk en de
mensen ook. Ik denk dat ik het
wel red.’
Baber (18)
student Vavo (havo)

Als jij uit jezelf weet te halen wat erin zit, dan wordt studeren echt een deel van
jezelf. Omdat jij je - net als ieder mens - voortdurend ontwikkelt, verdien je meerdere
kansen. Wij helpen je dat diploma mavo, havo of vwo te halen dat tussen jou en je
vervolgopleiding staat. Dan kun jij je ontwikkelen in de richting die je voor ogen
staat en de opleiding volgen die je wilt. Zodat je dat werk kunt gaan doen, waar je
blij van wordt en energie van krijgt.
Bij het voorgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) van het Nova College
doen we er alles aan om jouw leerproces zo goed mogelijk te laten verlopen.
Je leert op je eigen manier en je bent zelf verantwoordelijk voor je resultaten.
Wij begeleiden je en geven je hulp wanneer jij dat nodig en nuttig vindt. Voor ons
telt dat jij alsnog je diploma haalt en een goede basis legt voor de rest van je leven.
Om gelukkig te worden.
Welkom bij het Nova College

EEN GOEDE BASIS

MAVO, HAVO EN
VWO HALEN
OP JOUW MANIER
Wanneer is het Vavo jouw kans om je doel te bereiken?

Met je vmbo diploma naar havo met extra maatwerkuren

• Je bent gezakt en wilt een extra kans om je diploma te behalen
•	Je hebt een vmbo-t diploma en wilt havo doen met extra maatwerkuren voor
onder andere Nederlands, Engels en wiskunde
•	Je wilt beroepshavo doen: je mbo opleiding aanvullen met havo vakken om
makkelijker naar het hbo te kunnen
•	Je wilt je mbo opleiding aanvullen met mavo vakken om (makkelijker) naar het
hbo te kunnen
•	Je hebt een diploma en wilt een certificaat behalen voor een extra vak uit een
ander profiel of van een ander niveau
•	Je wilt een diploma behalen door in je eigen tempo losse certificaten te behalen
• Je wilt een of meer certificaten behalen van bepaalde vakken voor een
vervolgstudie
• Je hebt vmbo-t behaald en wilt mbo en havo combineren
• Je wilt je diploma behalen en bent de middelbare school ontgroeid
• Je wilt een diploma op maat, bijvoorbeeld 4 vakken havo en 2 vakken vwo
•	Je wilt een nieuwe kans om alsnog je vooropleiding af te ronden omdat je dat
eerder niet hebt gedaan
•	Je doet ISK of een inburgeringstraject en wilt aanvullend vakken volgen om
naar het mbo of hbo te kunnen

Op het vavo kun je met je vmbo-t diploma naar havo. Om je kans op succes zo
groot mogelijk te maken, krijg je extra maatwerkuren: Nederlands, Engels,
wiskunde en - afhankelijk van je profiel - scheikunde, biologie, economie en
geschiedenis.
Beroepshavo
Doe je een mbo 4 opleiding op het Nova College, dan kun je die bij het Vavo
aanvullen met havo-vakken. Ook kun je tijdens je mbo 4 opleiding als keuzedeel
een havo-vak volgen in bij het Vavo. Daarmee vergroot je jouw kans op succes in
het hbo.

LEREN IN JE
EIGEN TEMPO
Leren in je eigen tempo
Als je 18 jaar of ouder bent, dan kun je bij het vavo mavo/vmbo-tl, havo en vwo
doen. Ben je 16 of 17 jaar, vraag dan of jouw middelbare school je aanmeldt bij
het vavo. Je vooropleiding bepaalt welke vakken je kunt volgen. Ieder vak kun je
in een jaar afronden. Je doet in dat vak schoolexamens en in mei het centraal
schriftelijk examen. Haal je een voldoende, dan ontvang je een certificaat. Zodra je
alle benodigde certificaten hebt, ontvang je een diploma.
Ook mogelijk op het Vavo
Naast de reguliere vo-vakken kun je Cambridge Engels, Spaans, filosofie,
informatica, bedrijfseconomie en kunst en beeldende vorming volgen.
Aanmelden en intakegesprek
Wil jij je aanmelden? Ga naar novacollege.nl/vavo. Ben je nog geen 18 jaar?
Overleg dan met je middelbare school of ze voor jou een uitbestedingsovereenkomst willen sluiten met ons. Jouw school meldt je dan bij ons aan en jij zelf ook.
Na aanmelding krijg je een intakegesprek en bekijken we welk programma het
beste past bij jouw mogelijkheden en ambities.

MEER INFORMATIE
EN OPEN HUIS
Open huis
1 februari t/m 6 februari 2021
Informatieavonden
22 april 2021 18.00 - 21.00 uur
17 juni 2021 18.00 - 21.00 uur
24 juni 2021 18.00 - 21.00 uur
Plan je bezoek
Vanwege corona geldt een maximaal aantal bezoekers. Ook houden we
informatieavonden ‘op afstand’. Je moet daarom vooraf je bezoek of afspraak
met een voorlichter plannen via novacollege.nl
Haarlem
Tetterodestraat 109
2023 XM Haarlem

Voor vragen over onze
andere opleidingen
novacollege.nl/contactinformatie

Hoofddorp
Paxlaan 26
2131 PZ Hoofddorp

04/20

Amstelveen
Dr. Willem Dreesweg 6
1185 VB Amstelveen

