
Een extra certificaat voor 
je hbo of universiteit nodig?

In één jaar je vwo-diploma?

Wil je kleinschalig 
en persoonlijk onderwijs?

Dat kan bij vavo van 
het Regio College

_vwo
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www.regiocollege.nl
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» Programma vwo 6  Je kunt een vwo-diploma behalen met de volgende vakken: 

Profiel Cultuur en 
maatschappij

Economie en
maatschappij

natuur en 
gezondheid

natuur en
techniek

Gemeenschappelijk 
deel

- nederlands
- Engels
- Maatschappijleer
- Tweede moderne  
   vreemde taal**
- rekenen 3F

- nederlands
- Engels
- Maatschappijleer
- Tweede moderne  
   vreemde taal**
- rekenen 3F

- nederlands
- Engels
- Maatschappijleer
- Tweede moderne  
   vreemde taal**
- rekenen 3F

- nederlands
- Engels
- Maatschappijleer
- Tweede moderne  
   vreemde taal**
- rekenen 3F

Profieldeel
(verplicht)

- wiskunde C* 
- wiskunde A (of B)
- geschiedenis

- wiskunde A (of B)
- geschiedenis
- Economie

- wiskunde A (of B)
- Biologie
- Scheikunde

- wiskunde B
- natuurkunde
- Scheikunde

Profielkeuzevak Eén keuze uit:
- Aardrijkskunde
- Maatschappij-
   wetenschappen
- Economie
En één keuze uit:
- Kunstvak*
- Filosofie
- MVT

Eén keuze uit:
- Aardrijkskunde
- Maatschappij-
   wetenschappen
- Moderne 
   vreemde taal
- Management en 
   organisatie

Eén keuze uit:
- natuurkunde
- Aardrijkskunde
- natuur, leven &   
   technologie (nlT)

Eén keuze uit:
- wiskunde D*
- Biologie
- natuur, leven &   
   technologie (nlT)
- informatica*

vrij deel Eén keuze uit:  
alle vakken

Eén keuze uit:  
alle vakken

Eén keuze uit:  
alle vakken

Eén keuze uit:  
alle vakken

Profielwerkstuk Profielwerkstuk Profielwerkstuk Profielwerkstuk

* DiT VAK Kun JE niET VolgEn BiJ hET rEgio CollEgE.   
** hET rEgio CollEgE BiEDT AllEEn FrAnS En DuiTS AAn.

» vavo bij het Regio College, dat is: 
- in één jaar je havo- of vwo-diploma halen;

- losse deelcertificaten mogelijk voor alle vakken*;

- studeren in je eigen tempo;

- kleinschalig onderwijs.

Bij het vavo kun je per vak studeren en eindexamen doen. 

Voor elk vak waarvan je het examen met een voldoende 

afsluit krijg je een certificaat*. De certificaten blijven tien 

jaar geldig. Even tuele vrijstellingen voor eerder behaalde 

resultaten in het voortgezet onderwijs tellen ook mee. op 

deze manier kun je je diploma bij elkaar ‘sprokkelen’. Dit 

diploma is volledig gelijkwaardig aan het diploma van  

het regulier voortgezet onderwijs. Bij het vavo ga je zelf-

standiger studeren dan in het voort gezet onderwijs.

* wAnnEEr JE EEn VollEDig ProFiEl VolgT KriJg JE gEEn CErTiFiCAAT  
 MAAr EEn CiJFErliJST.

vwo 6

  1 of 2 jaar

   Zaandam

» Toelatingseisen voor vwo 6
- afwijzing voor het diploma vwo;

- overgangsbewijs naar vwo 6;

- diploma havo met cijfers hoger dan 7.

De haalbaarheid van elk traject wordt beoordeeld door 

de plaatsingscommissie.

» Kosten
- Kosten bij overdracht door vorige school:

geen. in andere situaties gelden andere tarieven.  

lees verder op www.regiocollege.nl/vavo

- Boeken (als je niet bent overgedragen).

- overige kosten: € 25 per jaar.

 

Vavo bij het regio College
haal je vwo-diploma in één jaar of losse deel certificaten in je eigen tempo. 

Losse 
certificaten 
mogelijk


