Vwo, havo
of vmbo-tl?
Kies vavo!

Studiejaar 2022-2023

‘Ik was
gezakt
en volg nu
alleen het
vak dat ik
over moet
doen’

Vavo – een
volwassen
(nieuwe) kans!
Vavo, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, is een andere
route om je vmbo-tl, havo of vwo-diploma óf certificaten te behalen.
Kies je voor Next College, dan kies je voor kwalitatief goed onderwijs
gericht op jouw niveau, jouw mogelijkheden en jouw behoeften.
Dit begint bij een persoonlijk intakegesprek waarin we met jou
een traject uitstippelen. Dit kan een 1-jarig of meerjarig traject zijn.
Jouw wensen staan altijd centraal, passend binnen onze mogelijkheden.
Vavo, iets voor jou?
Er zijn verschillende redenen waarom voor vavo wordt gekozen:
• Je bent gezakt en wil alsnog je diploma halen
• Je hebt extra certificaten nodig
• Je wil naar een hoger niveau
• Je wil herprofileren
• Je wil achterstanden wegwerken
• Persoonlijke redenen
Bij Next College kies je voor een maatwerktraject dat past bij jouw toekomst!

“Vavo is een tweede kans om
je middelbare school opnieuw
te doen. Als je behoefte hebt
aan omscholing of bijvoorbeeld
nieuwe vakken wilt leren voor
een vervolgstudie, kan dat hier”
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Wanneer kun je je aanmelden
bij Next College?
1. Ben je 16 of 17 jaar en kom je van een
middelbare school, dan kun je via je school
uitbesteed worden aan het vavo. Je blijft
dan ingeschreven op je eigen school, maar
volgt onderwijs op 1 van onze 4 locaties
(zie pagina 7).
2. Ben je 17 jaar zonder uitbestedingsmogelijkheid dan kan je je toch bij ons aanmelden
wanneer je een schriftelijke toestemming
hebt van de leerplichtambtenaar. Het vavo
bepaalt of je toelaatbaar bent. Je kunt je
ook eerst aanmelden en vanuit de intaker
worden doorverwezen naar leerplicht wanneer
je kansrijk wordt ingeschat voor het vavo.
3. Iedereen die op 1 oktober 18 jaar of
ouder is, kan zich direct aanmelden voor
een intakegesprek. In een persoonlijk
gesprek kijken we samen met jou wat
jouw mogelijkheden zijn.

Welke mogelijkheden heb je als
student op Next College?
Je kunt werken aan individuele certificaten
of een volledig diploma. Bij ieder opleidingsniveau kun je kiezen uit verschillende profielen.
Deze zijn gelijk aan de profielen in het regulier
voortgezet onderwijs.

Voor havo en vwo kun je kiezen uit:
• Cultuur en Maatschappij (CM)
• Economie en Maatschappij (EM)
• Natuur en Gezondheid (NG)
• Natuur en Techniek (NT)
Voor vmbo-tl kun je kiezen uit:
• Zorg en Welzijn
• Techniek
• Economie
• Landbouw
Kijk op pagina 7 welke opleiding op welke
locaties wordt aangeboden.
Naast deze mogelijkheden biedt Next College,
in samenwerking met mboRijnland, ook de
Beroepshavo aan. Beroepshavo is een mbo
niveau 4 opleiding integraal aangevuld met
minimaal twee en maximaal vier deelcertificaten havo om zo succesvol door
te stromen naar het hbo. Check onze site
om welke mbo 4 opleidingen het gaat.
Aanmelden voor de Beroepshavo loopt
via de desbetreffende mbo opleiding.

Meer weten?
Tijdens een Infomoment kun je al je vragen stellen aan een vavo-docent.
Bezoek een Infomoment op
onze vavo-locaties op:
Vrijdag 17 juni 2022
van 15.00 - 20.00 uur
Maandag 4 juli 2022
van 15.00 - 20.00 uur

4

2022-2023

Liever online je vragen stellen via
Whatsapp? Dat kan tijdens een
Online Infomoment op:
Woensdag 18 mei 2022
van 16.00 - 18.00 uur

‘Op het Next
College haal
ik in één of
twee jaar mijn
diploma’
Next
Next
College
College 5 5

‘Het vavo
gaf mij een
persoonlijk
advies en
bood een
traject op
maat.’

Wat is het doel van het
intakegesprek?
In dit gesprek bespreken we hoe jouw
persoonlijke traject bij het vavo eruit kan
zien. We houden in ons advies rekening met
je persoonlijke wensen en mogelijkheden,
gebaseerd op de inhoud van de informatie
die jij in het gesprek deelt. Na dit gesprek
gaat je aanmelding naar de toelatingscommissie. Zij bepaalt of je wordt toegelaten. Hiervan krijg je zo snel mogelijk bericht per mail.

Welke gegevens zijn nodig bij het
intakegesprek?
• Definitieve cijferlijst en gewaarmerkt
diploma/rapport van je middelbare school
• Ben je uitbesteed? Vergeet dan niet het
door jouw school getekende uitbestedingsformulier
• Eventuele verklaringen, waaruit blijkt dat
verlenging van de examens is toegestaan

Wat kost studeren bij het Next
College?
• Word je uitbesteed door je middelbare
school? Dan worden je schoolkosten en
boeken door je middelbare school betaald.

Enthousiast
geworden?
Ben je enthousiast geworden over het vavo? Meld je dan eenvoudig
aan op nextcollege.nl. Na je aanmelding ontvang je een link naar een
online vragenlijst. We verzoeken je de vragenlijst in te vullen, zodat we
je zo goed mogelijk tijdens het intakegesprek kunnen adviseren over
het traject dat bij jou past. We nemen telefonisch contact met je op
om een afspraak te plannen.
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Dit kan alleen door middel van een uitbestedingsformulier. Heb je toestemming van leerplicht dan betaal je geen les- of cursusgeld
maar koop of huur je wel zelf je leermiddelen.
• Word je tussen 01-08-’22 en 01-10-’22 18
jaar dan betaal je ook geen les- of cursusgeld maar koop of huur je wel zelf de leermiddelen. Ben je 18 jaar of ouder en schrijf
je je bij ons direct in? Dan betaal je deels
zelf je studiekosten en koop of huur je zelf
je leermiddelen.
• Ben je een voltijd student, dan betaal
je het lesgeld direct aan DUO. Mogelijk
kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studiekosten via de
regeling ‘Tegemoetkoming scholieren’.
• Ben je een deeltijd student, dan betaal
je het cursusgeld per vak aan het vavo
en kom je wellicht in aanmerking voor de
regeling ‘Tegemoetkoming deeltijder’.
Afhankelijk van je woonsituatie ontvang
je een basistoelage en een eventuele
aanvullende toelage.
Lees meer over kosten en tegemoetkomingen
op duo.nl.

Let op: Dit jaar stapt Next College over op een digitale onderwijs overeenkomst (OOK).
Hiervoor heb je een DigiD nodig. Aanvragen DigiD doe je via:
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/

Waar vind je ons?
Gouda
havo en vwo

Woerden
vmbo-tl en havo

Groen van Prinsterersingel 52
2805 TE Gouda

Polanerbaan 15
3447 GN Woerden

Leiden
vmbo-tl, havo en vwo

Zoetermeer
havo en vwo

Storm Buysingstraat 18C
2332 VW Leiden

Van Doornenplantsoen 11
2722 ZA Zoetermeer
Next College
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Social media
Ook op je smartphone, tablet of laptop
kun je ons leren kennen. Via onze social
mediakanalen kun je de sfeer op school
alvast proeven.
Bezoek ons op Facebook:
facebook.com/nextcollege

Vragen?
We beantwoorden ze graag! Bel ons op
088 - 222 17 99 of stuur een e-mail naar
info@nextcollege.nl of bezoek onze website
nextcollege.nl
Bezoek ons op Instagram:
instagram.com/nextcollege.nl

