VAVO
Je diploma behalen
op jouw manier

Mavo
Havo
Vwo

‘Ik kwam op het Nova na een
zware periode. Ik kon op geen
enkele andere school meer terecht
en ik daar was ik erg onzeker van
geworden. Maar zodra ik bij
Nova binnenkwam, voelde ik dat
het een prettige plek is. Ik kreeg
er de rust en de bevestiging die ik
nodig had. Mijn plan is om hierna
Japans te studeren in Leiden.
Ik heb weer zin in de toekomst.
Luca (21) vwo, vavo

GELUKKIG WORDEN
Net als ieder mens, ontwikkel jij jezelf voortdurend. Daarom verdien je
meerdere kansen. Wij helpen je het diploma mavo, havo of vwo te halen
dat tussen jou en je vervolgopleiding staat. Dan kun jij je ontwikkelen in de
richting die bij je past en de opleiding volgen die je wilt. Zodat je werk kunt
gaan doen waar je blij van wordt en energie van krijgt.
Bij het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) op 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 hebt.
Voor ons telt dat jij je doelen haalt en een goede basis legt voor de rest van
je leven.
Welkom bij het Nova College

novacollege.nl/vavo

MAVO, HAVO EN VWO HALEN
OP JOUW MANIER

Wanneer is het vavo jouw kans om je doel te bereiken?
• Je bent gezakt en wilt een extra kans om je diploma te behalen.
• Je hebt een vmbo-tl diploma en wilt naar de havo.
• Je hebt een havo diploma en wilt naar het vwo.
• 	Je wilt aan je mbo-opleiding beginnen terwijl je nog 1-2 vakken moet
doen voor je vmbo-tl diploma.
• Je wilt vakken volgen voor toelating tot een vervolgstudie.
• Je wilt je diploma behalen en bent de middelbare school ontgroeid.
• Je wilt een diploma op maat met vakken op verschillende niveaus.
• 	Je doet ISK of een inburgeringstraject en wilt vakken volgen voor toelating
tot mbo of hbo.
Met je vmbo diploma naar havo met extra maatwerkuren
Op het vavo kun je met je vmbo-tl 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, natuurkunde, 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 bij het vavo. Daarmee vergroot je jouw kans
op succes in het hbo.

LEREN IN JE EIGEN TEMPO

Ieder vak in één jaar afronden
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. Het intakegesprek en je vooropleiding bepalen het
traject dat we je kunnen bieden. Ieder vak kun je in één jaar afronden.
Je doet in dat vak schoolexamens en in mei het centraal schriftelijk eindexamen. 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 Spaans, Spaans elementair, informatica,
filosofie en kunst/beeldende vorming volgen. Ook kun je kiezen voor
Cambridge Engels, waarmee je het waardevolle certificaat van de British
Council kunt behalen.
Aanmelden en intakegesprek
Wil jij je aanmelden? Ga naar novacollege.nl/vavo. Ben je nog geen 18 jaar?
Vraag je middelbare school of ze voor jou een uitbestedingsovereenkomst
sluiten met ons. Jouw school meldt je dan bij ons aan en jij meldt jezelf ook
aan bij ons. Na aanmelding krijg je een intakegesprek en bespreken we je
ambities en mogelijkheden, en of wij jou daar een passend programma voor
kunnen bieden.

MEER INFORMATIE EN OPEN HUIS
Informatieavonden en studiekeuze-advies
Kijk op novacollege.nl wanneer de Open huizen en de informatieavonden zijn.
Via novacollege.nl/vavo kun je een afspraak maken voor een persoonlijk
studiekeuze-adviesgesprek, waarin je antwoord krijgt op je vragen over jouw
situatie. Je kunt ons ook bereiken via (023) 530 4400 en vavo@novacollege.nl.
Amstelveen
Dr. Willem Dreesweg 6
1185 VB Amstelveen

Haarlem
Tetterodestraat 109
2023 XM Haarlem

Voor vragen over onze andere opleidingen
novacollege.nl/contactinformatie

Kijk op novacollege.nl
06/22

Hoofddorp
Jadelaan 20
2132 XW Hoofddorp

