De beste kans
van slagen!
schooljaar 2022-2023

Onderdeel van ROC van Twente

Welkom bij het VAVO Lyceum van Twente!
Wil jij (alsnog) je diploma voor het mavo, havo of vwo halen? Dan ben je
bij het VAVO Lyceum van Twente aan het juiste adres! Wij zijn onderdeel van
ROC van Twente en onze locatie vind je vlakbij het station in Enschede.
Wij zijn een relatief kleine school met mogelijkheden voor intensief contact
met onze leerlingen.

Waarvoor kun je bij ons terecht?
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Onze VAVO-opleidingen bieden aan (jong-)
volwassenen de mogelijkheid om een
mavo-, havo- of vwo-diploma, of certificaten
te behalen. Deze hebben exact dezelfde
waarde als in het voortgezet onderwijs.

Daarnaast bieden wij diverse combitrajecten
aan. Speciaal voor leerlingen die net gezakt
zijn voor hun havo of vwo bestaat de
mogelijkheid om in één jaar zowel het havo- of
vwo-diploma, als een mbo-diploma niveau 4
te behalen. Deze combi-opleiding is een goede
voorbereiding op het hbo.
In sommige gevallen is het voor net gezakte
havo- of vwo-leerlingen mogelijk het VAVO te
combineren met een hbo-opleiding.

Voor wie zijn de VAVO-opleidingen?

mr. J.H. (Hans) Rutgers,
conrector VAVO Lyceum van Twente

Voor iedereen die (alsnog) een diploma
of certificaat wil halen en waarvoor het
gewone voortgezet onderwijs geen geschikte
mogelijkheid (meer) biedt. Onze leerlingen
hebben verschillende achtergronden. Zowel
laatbloeiers als leerlingen met leervragen
en problemen van uiteenlopende aard zijn
welkom. We kunnen uiteraard niet alles
oplossen, maar ondersteunen wel bij het zelf
aanpakken van deze problemen.

De aanpak van het VAVO Lyceum van Twente
Wij bieden ons onderwijs op verschillende manieren aan. De basis bestaat uit
lessen, instructies en examentrainingen door een docent in de klas. Daar kunnen
extra leersituaties bijkomen, zoals zelfstandig werken onder begeleiding,
extraopdrachten of werken via de elektronische leeromgeving. Samen met onze
leerlingen kijken wij welke mix het beste past.
Begeleiding
Naast het volgen van lessen besteden wij
aandacht aan de begeleiding van leerlingen.
Naast de vakinhoudelijke begeleiding, in de
vorm van (individuele) bijles, is er ook oog
voor de sociaal-emotionele begeleiding
van de leerlingen. Daarnaast letten wij op
aanwezigheid, studievaardigheden, prestaties
en resultaten van onze leerlingen.
De mentor is het eerste aanspreekpunt waar
leerlingen gesprekken mee kunnen voeren.
Daarnaast zijn er Opleidingscoördinatoren, is er
een decaan en het Loopbaancentrum.

Volwassen benadering
Wij willen duidelijk zijn in wat wij onze
leerlingen bieden, maar ook wat wij van onze
leerlingen verwachten. Een gemotiveerde

werkhouding en een vaste wil om te slagen is
noodzakelijk op onze school. Onze leerlingen
moeten bereid zijn om hard te werken.
Bij deze volwassen benadering hoort dat wij
over en weer goed communiceren, afspraken
maken en nakomen en verantwoordelijkheid
nemen en dragen.

Examenschool
Onze opleidingen zijn erop gericht om in
korte tijd klaar te zijn om examen te doen.
Wij verwachten daarom 100% aanwezigheid
tijdens alle onderwijsactiviteiten en
natuurlijk bij alle (school)examens.
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Onze opleidingen
Mavo+ (eenjarig)
In één jaar behandelen we de leerstof van vmbo-tl 3 en 4. Je kunt een volledig
of een deelpakket volgen, dat wordt in overleg bepaald.
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Heb je al mavo- of vmbo-tl-examen
gedaan, maar ben je gezakt? Dan hoef
je alleen die vakken over te doen die
nodig zijn voor het behalen van het
diploma. Daarna kun je naar het mbo
of naar havo-maatwerk 2- of 3-jarig.
Wil je na de mavo naar het havo?
Dan verplichten wij een extra
examenvak en passen we het pakket
aan op jouw profiel. Daarnaast komen
er voorbereidende havo-lessen om de
overstap naar havo zo goed mogelijk
te laten verlopen.

Profielen
• zorg & welzijn
• economie
• techniek

Toelatingseisen
•	vmbo 3 theoretische of
gemengde leerweg
•	of vmbo 4 theoretische of ge
mengde leerweg zonder diploma
•	of havo 3
•	of diploma vmbo kaderberoeps
gerichte leerweg

•	of diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg met afgebroken
mbo-opleiding (na intaketest)
•	of een hiermee vergelijkbaar niveau

Wanneer heb je je diploma?
Gedurende het schooljaar zijn er drie
weken schoolexamens, gevolgd door
een Centraal Examen.
Indien de cijfers voldoen aan de eisen
dan krijg je het diploma uitgereikt.

Welke vakken kun je volgen?
•	aardrijkskunde
•	biologie
•	Duits
•	economie
•	Engels
•	geschiedenis
•	informatietechnologie (SE-vak)
•	maatschappijleer (SE-vak)
•	maatschappijkunde
•	nask1 / nask2
•	Nederlands
• rekenen
•	wiskunde

Havo (een- of meerjarig
maatwerktraject)
Afhankelijk van je vooropleidingen kun je bij ons het havo-diploma in één of
meer jaren behalen. Als je in een schooljaar met een vak begint, ga je voor dat
vak school- en eindexamen doen. J e kunt dat vak afsluiten met een certificaat.
Als je voldoet aan de exameneisen (slaag/zakregeling), kunnen de certificaten
tot een havo-diploma leiden.

Profielen
•	Cultuur & Maatschappij
•	Economie & Maatschappij
•	Natuur & Gezondheid
•	Natuur & Techniek

Welke vakken kun je volgen?
•	aardrijkskunde
• bedrijfseconomie
•	biologie
•	Duitse taal en literatuur
•	economie
•	Engelse taal en literatuur

•	filosofie
•	Franse taal en literatuur
•	geschiedenis
•	informatica (SE-vak)
•	maatschappijleer (SE-vak)
•	maatschappijwetenschappen
•	natuurkunde
•	Nederlandse taal en literatuur
• rekenen
•	scheikunde
•	wiskunde A en B
•	profielwerkstuk

Havo (eenjarig traject)
In één jaar behandelen we de leerstof van
havo 4 en 5. Je kunt een volledig
of een deelpakket kiezen. Heb je al havoexamen gedaan maar ben je gezakt? Dan
hoef je alleen die vakken over te doen
die nodig zijn voor het behalen van je
diploma.

Begeleiding
Voor al onze opleidingen geldt dat wij
een goede mix van begeleiding bieden.
Dat doen we via m
 entorgesprekken,
studievaardigheden, loopbaan
gesprekken en eventueel bijlessen.
Hieruit kan een bindend studieadvies
volgen om je opleiding op een andere
wijze voort te zetten.

Toelatingseisen
•	overgangsbewijs van havo-4
naar havo-5
• of havo-5 zonder diploma
• of een mbo-diploma niveau 4
•	of een hiermee vergelijkbaar niveau

vakken eindexamen te doen en eventueel
ook nog voor een vak waarvoor je het
eerste jaar bent gezakt. In dit 2-jarig
traject volg je wekelijks meer verplichte
lessen met meer vakgerichte begeleiding.

Havo (driejarig traject)
Indien je een mavo- of vmbo-tl-diploma
hebt, maar er nog onvolkomenheden zijn
in je vakkennis of havo-vaardigheden,
kunnen wij je een drie-jarig maatwerk
traject aanbieden. In het eerste jaar
verbeter je bij de mavo+ je vakkennis
voor enkele vakken en vul je deze, waar
nodig, aan met nieuwe vakken voor een
naadloze aansluiting op het gewenste
havo-profiel.
Daarnaast bereiden we je voor op
havo-vaardigheden en competenties om
je kans op succes te vergroten.
In deze mavo-havo-combinatie letten
we scherp op jouw aanwezigheid, inzet,
ontwikkeling en cijfers.

Toelatingseisen

Havo (tweejarig traject)
Bij het 2-jarig traject volg je maximaal
5 havo-vakken, die je afsluit met een
eindexamen. In het tweede jaar sluit je
de opleiding dan af door in de resterende

•	diploma vmbo-tl of mavo+:
na overleg/intake(test)
•	of een overgangsbewijs van havo-3
naar havo-4
• of een mbo-diploma niveau 3
• of een hiermee vergelijkbaar niveau

Vwo (eenjarig)
In één jaar behandelen we de leerstof van vwo 4 t/m 6.
Je kunt een volledig of een deelpakket kiezen.
Heb je al vwo-examen gedaan,
maar ben je gezakt, dan hoef je
alleen die vakken over te doen die
nodig zijn voor het behalen van
het diploma.

Profielen
•	cultuur & maatschappij
•	economie & maatschappij
•	natuur & gezondheid
•	natuur & techniek

Toelatingseisen
•	vwo-5
•	of vwo-6
•	of havodiploma (na overleg)
•	of een hiermee vergelijkbaar
niveau

Wanneer heb je je diploma?
Je ontvangt je diploma als je aan
de exameneisen (de slaag/zak
regeling) hebt voldaan.

Welke vakken kun je volgen?
•	aardrijkskunde
• bedrijfseconomie

•	biologie
•	Duitse taal en literatuur
•	economie
•	Engelse taal en literatuur
•	filosofie
•	Franse taal en literatuur
•	geschiedenis
•	informatica (SE-vak)
•	maatschappijleer (SE-vak)
•	maatschappijwetenschappen
•	natuurkunde
•	Nederlandse taal en literatuur
•	scheikunde
•	wiskunde A, B en C

Reken
onders
teuni
nodig? ng
Wij bie
de
het aan n
!
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Havo- en vwo-programma’s als
opleiding voor werk of studie
Niet alleen voor jongvolwassenen biedt het VAVO Lyceum van Twente de
mogelijkheid vakken te volgen.

Combitrajecten mbo en hbo
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Speciaal voor leerlingen die nét gezakt zijn voor hun mavo of havo/vwo
bestaat de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden enkele vakken te
combineren met een mbo- of hbo-opleiding. Op die manier kun je toch gaan
studeren en alsnog het vereiste diploma halen.
Je volgt de VAVO-opleiding in
deeltijd. Er bestaan voor gezakte
vmbo/havo-studenten mogelijk
heden tot het verkrijgen van
vrijstellingen, zelfs voor vakken die
met een onvoldoende zijn afge
sloten. Vandaar dat alleen in de
strikt noodzakelijke v
 akken opnieuw examen wordt gedaan.

Toelatingseisen
De combitrajecten kun je volgen als
je nog maximaal twee vakken nodig
hebt om je vmbo, havo of vwo-

diploma te behalen. De toelating
hangt af van studiekeuze, inzet,
motivatie en behaalde resultaten.
Tijdens het persoonlijke intakegesprek wordt jouw studiekeuze
besproken, en gaan we kijken
welke vak(ken) jij gaat volgen om je
diploma te kunnen behalen.
Let op: de goedkeuring voor een
combitraject met het mbo zal
gegeven worden door de des
betreffende mbo-opleiding.

Ook andere geïnteresseerden kunnen per vak (ook in de avonduren)
bij ons studeren. Onder begeleiding
van enthousiaste en deskundige
docenten worden de vakken na één
jaar afgesloten met officiële havo- of
vwo-certificaten. Interessant, leerzaam en betaalbaar. Met een civiel
effect dat ook toepasbaar is in werk,

studie of maatschappelijke taak.
Te denken valt aan een moderne
vreemde taal, filosofie of informatica,
maar ook voor alle andere vakken
(Nederlands, biologie, economie of
maatschappijwetenschappen etc.)
bestaat de mogelijkheid je kennis en
vaardigheden uit te breiden.

Kosten schooljaar 2022 - 2023
Als je gaat studeren aan het VAVO, krijg je met kosten te maken,
maar kun je ook tegemoetkoming aanvragen.
Voor het VAVO is het leenstelsel niet van toepassing en kun je
geen ov-jaarkaart aanvragen.
In sommige gevallen worden wel de kosten van boekenvergoed.
Dat hangt af van je leeftijd, of je een voltijd of deeltijd opleiding
volgt en hoe je bent ingeschreven.
Want het VAVO kent drie manieren van inschrijving/financiering:

Voltijd
opleiding

1.	Je wordt uitbesteed door je huidige voortgezet onderwijsschool,
die betaalt de opleiding en de boeken. Uitbesteding moet als
je onder de 18 jaar bent en mag in sommige gevallen boven de
18 jaar. Informeer bij de decaan van je huidige school.
2.	Je schrijft je zelfstandig in bij het VAVO.
De kosten van je opleiding vallen dan onder rijksfinanciering,
dit kan voor iedereen vanaf 18 jaar.
Je bent wel les/cursusgeld* verschuldigd en moet zelf je boeken
betalen.
3.	Bij inschrijving na 1 oktober val je onder geen van beide, dan is
alleen inschrijving als particulier mogelijk en worden de kosten
op individuele basis bepaald.
Hiernaast een overzicht van de eerste twee vormen en de gevolgen.

Kosten:

Recht op:

Deeltijd
opleiding

Kosten:

Rijksbudget
≥ 18 jaar

Uitbesteed door
VO-school
≥ 18 jaar

Uitbesteed door
VO-school
< 18 jaar

Eigen bijdrage:
€0

Eigen bijdrage:
€0

Eigen bijdrage:
€0

Lesgeld: € 1239,-*

(Géén lesgeld)

Tegemoetkoming
Scholieren

Tegemoetkoming
Scholieren

Kinderbijslag

Gratis boeken

Gratis boeken

Eigen bijdrage:
€0

Eigen bijdrage:
€0

Tegemoetkoming
Scholieren

Gratis boeken

Eigen bijdrage:
€0
Cursusgeld:
€ 32,80 x aantal
lesuren op het
VAVO-weekrooster*

Recht op:

Tegemoetkoming
Deeltijders
(≥ 6 lesuren)

Gratis boeken

Aanmelden voor een VAVO-opleiding kan op
www.vavolyceumvantwente.nl.
* Indien 18 jaar op 1 augustus 2022
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De beste kans van slagen!
Piet Heinstraat 4-6
7511 JE Enschede
T (053) 851 86 00
vavo@rocvantwente.nl

vavolyceumvantwente.nl

