
Op het Vavo kun je een diploma havo halen. Deze opleiding 

wordt in Middelburg en Terneuzen aangeboden. Onze 

intensieve opleidingen hebben een hoog tempo waarbij een 

grote mate van zelfstandigheid, discipline en inzet vereist is.

Je kunt kiezen voor het volgen van één of meerdere vakken. 

Voor ieder vak kun je een certificaat krijgen. Heb je voldoende 

certificaten, dan kun je deze inruilen voor een diploma.

Het Vavo stimuleert de student zelf verantwoordelijk te zijn voor 

de studieresultaten. We gaan ervan uit dat je niet alleen de lessen 

volgt, maar ook voldoende tijd besteedt aan het verwerken van 

de leerstof; op school in de lessen en in het studiecentrum maar 

ook thuis. Om je hierbij te helpen, krijgt iedere student een mentor 

toegewezen. De mentor houdt bij of je studie naar wens verloopt. 

Onze studiebegeleider kan je helpen bij het oplossen van studie- of 

andere problemen. Het doel is dat jij op een snelle en efficiënte 

manier de eindstreep haalt.

HAVO
 

in 1 jaar



Toelatingseisen
• Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus 2020.

• Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met 

toestemming van het voortgezet onderwijs.

• Je hebt een eindrapport van havo 4 waaruit blijkt dat je bent 

bevorderd naar havo 5.

• Je hebt een eindrapport van vwo 4 waaruit blijkt dat je bent 

bevorderd naar vwo 5.

• Je bent gezakt voor het havo-diploma.

• Je bent in havo 4 blijven zitten met niet meer dan vier tekorten, 

waarvan maximaal twee voor de kernvakken.

• Je bent in vwo 4 blijven zitten met niet meer dan zes tekorten, 

waarvan maximaal twee voor de kernvakken. Hierbij geldt dat 

een cijfer 5 voor één tekort staat, een cijfer 4 voor twee tekorten 

en een cijfer 3 voor drie tekorten.

• Je hebt voor de verplichte basisvakken minimaal een 5,0 

gehaald (Havo Basisjaar).

• Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal 

staatsexamen II voor alle vaardigheden.

• Instaptoetsen kunnen deel uitmaken van de toelating

 
De opleiding
Binnen de opleiding havo kies je uit één van de vier profielen. Elk 

profiel bestaat uit:

• een gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels en 

maatschappijleer;

• een profieldeel: er zijn vier profieldelen waarmee je je op 

een bepaalde studie- of beroepsrichting kunt voorbereiden, 

namelijk: 

- Cultuur & Maatschappij 

- Economie & Maatschappij 

- Natuur & Gezondheid en 

- Natuur & Techniek;

• een vrij deel met één examenvak, studievaardigheden en het 

profielwerkstuk. 

Je kunt deze opleiding ook doen om een ander profiel te kiezen. 

Zowel in Middelburg als in Terneuzen is deze opleiding in voltijd en 

in deeltijd te volgen. 

Na je opleiding
Na het behalen van het havodiploma kun je verder studeren in het 

hbo maar je kunt ook verder naar het vwo.

Behaal een Cambridge English certificaat!
Wil jij je onderscheiden van anderen? Of ben je op zoek naar een 

extra uitdaging naast het Vavo? Neem dan deel aan het Cambridge 

English B2 First programma van Scalda. Je behaalt een internationaal 

erkend certificaat dat je hele leven geldig is.

Inschrijven
Je kunt je aanmelden voor deze opleiding op scalda.nl/vavo. Kies de 

gewenste opleiding en meld je aan via de button ‘Direct aanmelden’.

Intake
Iedere student krijgt een intakegesprek. Na aanmelding op scalda.

nl/vavo ontvang je een uitnodiging hiervoor.

Meer weten?
Bezoek onze website scalda.nl/vavo. Hier vind je informatie over 

de opleiding en kun je je aanmelden voor een intakegesprek. Bekijk 

ook het filmpje waarin studenten vertellen hoe het is om op het 

Vavo les te krijgen.

Let op!
Tussen 13 juli en 21 augustus vinden er geen intakegesprekken 

plaats. Wil je direct na de zomervakantie bij het Vavo starten? 

Meld je dan zo snel mogelijk aan om nog op tijd voor een 

intakegesprek te worden uitgenodigd.

Contactgegevens

Bezoekadres Middelburg:
Ravensteijnweg 1
4337 PG Middelburg

Postadres Middelburg:
Postbus 7018
4330 GA Middelburg

Bezoekadres Terneuzen:
Vlietstraat 11a
4535 HA Terneuzen

Postadres Terneuzen:
Postbus 102
4530 AC Terneuzen

Telefoon:
Middelburg:     0118 55 86 40
Terneuzen:        0115 64 16 44

E-mail:
vavo@scalda.nl

scalda.nl/vavo

Let op!
Tussen 13 juli en 21 augustus vinden er geen intakegesprekken 

plaats. Wil je direct na de zomervakantie bij het Vavo starten? 

Meld je dan zo snel mogelijk aan om nog op tijd voor een 

intakegesprek te worden uitgenodigd.


