
VMBO-TL (VAVO)DIT IS WAT VOOR MIJ

Je diploma of certificaten vmbo-tl in één jaar, dat kan op het 
vavo! Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenon-
derwijs. Om een vavo-opleiding te kunnen doen, moet je op 
1 augustus van het jaar waarin je start in principe 18 jaar of 
ouder zijn. Bij uitbesteding geldt dit niet*. Waarom vavo? Je 
wilt in één jaar je diploma halen, om snel verder te kunnen met 
een vervolgopleiding. Of je hebt al wel een diploma, maar je hebt 
voor je vervolgstudie nog een of meer extra certificaten nodig. 
Misschien ben je gezakt en wil je nu voor een of meer vakken 
een certificaat behalen, zodat je alsnog in het bezit komt van 
je diploma. Of je zit op het mbo en wilt tegelijkertijd een vak op 
vmbo-niveau volgen, met het oog op je vervolgopleiding. 
Als je een of meer ontbrekende certificaten wilt halen, volg 
je alleen de vakken die daarvoor nodig zijn; anders volg je de 
voltijdopleiding. 

JOUW OPLEIDING

KIJK OP DE WEBSITE

Scan mij

en ontdek nog meer over 
deze opleiding!



JOUW LOCATIE

We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt bij 
ons op school. Daarom bieden we je een veilige, 
vertrouwde en sfeervolle leeromgeving. 
 
Locatie Julianaplein
• Op loopafstand van OV-station Doetinchem  
• Overzichtelijk, licht gebouw  
• Sfeervol, je voelt je snel thuis  
• Goede ict-faciliteiten  
• Studiecentrum met goede werkplekken, 
 voorzien van alle gemakken  
• Gezonde schoolkantine met uitgebreid 
 assortiment  
• Parkeerplaats achter het gebouw, voor fiets, 
 scooter of auto 

Alle vakken op het vavo worden eenjarig 
aangeboden, dat wil zeggen dat per vak alle examen-
stof in één schooljaar wordt behandeld en getoetst. 
Je kunt het examen spreiden over enkele jaren. Je 
kunt dus bijvoorbeeld kiezen om in het eerste jaar 
examen te doen in de helft van de vakken, en in het 
tweede jaar in de overige vakken. Zo sprokkel je 
verspreid over twee schooljaren een volledig diplo-
ma bij elkaar. Alle mogelijkheden worden tijdens het 
toelatingsgesprek uitgebreid besproken, zodat je een 
bij jou passende en realistische keuze kunt maken. 
De schoolexamens worden afgenomen in toets-
weken, verspreid over het schooljaar. De opleiding 
wordt afgesloten met het Centraal Examen; hetzelf-
de eindexamen dat ook in het reguliere voortgezet 
onderwijs wordt gedaan. 

DIT IS BIJZONDER

Maatwerk

Als je op het Graafschap College een opleiding 
binnen het vavo gaat doen, kan dat in bepaalde 
gevallen ook via uitbesteding door een school voor 
voortgezet onderwijs (dit wordt wel de Rutte-rege-
ling genoemd). Dit kan alleen als je op 1 augustus 
van het jaar waarin je start 16 of 17 jaar bent en 
ingeschreven bent bij een school voor voortgezet 
onderwijs. Je blijft ingeschreven staan bij je 
vo-school, maar die school besteedt jou uit aan het 
vavo. Een belangrijke voorwaarde is dat jouw 
vo-school toestemt in jouw uitbesteding. 
Vraag dus bij je decaan of jouw school hieraan wil 
meewerken vóór je je aanmeldt bij het vavo. 

* Uitbesteding 



WAT KIES JIJ?

Maatwerk

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dit via 
de aanmeldknop op de website. Aanmelden betekent 
niet automatisch dat je wordt toegelaten. Je ontvangt 
eerst een uitnodiging voor een toelatingsgesprek. In 
dit gesprek bekijken we op welk niveau je nu zit, met 
welke belemmeringen je eventueel te maken hebt en 
wat jouw wensen, doelen en mogelijkheden zijn. Je 
krijgt informatie over de manier van studeren binnen 
het vavo. We vragen naar je motivatie en
onderwijsgeschiedenis. Samen beslissen we welk 
studieprogramma je gaat volgen en wat je einddoel is. 

AANMELDEN DOE JE ZO
* Uitbesteding 

VAVO
VOORTGEZET ALGEMEEN VOLWASSENENONDERWIJS

Opleiding Profiel Duur 

Vmbo-tl 1 jaarZorg & Welzijn 
Economie 
Landbouw 
Techniek

De opleiding vmbo-tl bereidt je voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen 
(niveau 3 en 4) op het mbo. Ook doorstromen naar de havo is mogelijk als je aan de 
toelatingseisen voldoet.

Via deze knop op de website bij 
het profiel van jouw keuze.




