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NET GEZAKT
(VOOR JE VMBO-TL)?

Ben je net gezakt voor je vmbo-tl-diploma op één of twee vakken? En wil je toch de kans
krijgen al op het mbo te starten met de opleiding die je hebt gekozen? Dan is Alvast mbo
echt iets voor jou!

Alvast mbo
Alvast mbo biedt je de mogelijkheid om ‘s avonds alsnog je vmbo-diploma te halen bij
het volwassenenonderwijs (VAVO) en tegelijkertijd overdag te starten met (onderdelen
van) de mbo-opleiding van je keuze (bij Zadkine of Albeda). Op deze manier
verlies je geen tijd, omdat je al een start maakt met je beroepsopleiding. Alvast mbo is
een uitdagend traject, daarom is je motivatie erg belangrijk! Vanzelfsprekend
begeleiden de medewerkers van het VAVO Rijnmond College, Zadkine en Albeda je bij
dit traject. Je aanwezigheid tijdens de lessen bij MBO en VAVO is verplicht.

Studiebelasting
Het aantal lesuren is afhankelijk van de opleiding. Houd er rekening mee dat je de hele
week bezig bent met school. Zowel overdag als een aantal (maximaal twee) avonden in de
week en ook nog een gedeelte in het weekend. Een goede planning van school, huiswerk,
privé en bijbaantje is enorm belangrijk.

Opleidingsrichtingen
Alvast mbo kun je volgen in diverse richtingen, zoals welzijn, sport, cultuur, horeca,
toerisme, techniek, handel, uiterlijke verzorging, gezondheidszorg, laboratoriumtechniek,
optiek, administratie, beveiliging en ICT. Om in aanmerking te komen voor de
mbo-opleiding van je keuze is het van belang dat je je hebt aangemeld bij het mbo voor
1 april.

Toelatingsvoorwaarden
Je komt in aanmerking voor Alvast mbo als je:
-  een opleiding vmbo-tl volgt (met de opleiding vmbo-gl (gemengde leerweg) kun je

niet deelnemen)
-  nog maximaal twee vmbo-tl vakken moet halen voor je diploma

(beide onvoldoendes mogen niet lager zijn dan een vijf)
- zeer gemotiveerd en bereid bent hard te werken
-  een instroomprocedure bij het mbo hebt doorlopen. Dit houdt o.a. in toelichting van

motivatie, cijfers en eventueel een test
-  als je minderjarig bent, is deelname uitsluitend mogelijk als je huidige vo-school mee

wil werken aan uitbesteding aan het VAVO Rijnmond College
- je vóór 1 april bent aangemeld bij een mbo-opleiding

VAVO en de mbo-opleiding bepalen elk of je wordt geplaatst of niet.



Aanmelden
Is Alvast mbo iets voor jou?
Meld jezelf dan aan bij het VAVO Rijnmond college voor Alvast mbo.
Je kunt je uitsluitend digitaal aanmelden op www.vavorijnmondcollege.nl.

Alvast mbo en dan?
Als je je vmbo-tl diploma haalt én goede cijfers haalt op het mbo, stroom je
meteen door in het tweede jaar van je mbo-opleiding op niveau 3 of 4. Dat betekent dat je 
in een jaar tijd zowel je vmbo-tl diploma als het eerste jaar van je mbo-opleiding afrondt. 
Dat is een jaar winst!

Les- en boekengeld
18-
Ben je op 1 augustus jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld voor de
mbo-opleiding en geen lesgeld voor de VAVO-opleiding om je vmbo-diploma te halen.

18+
Ben je op 1 augustus ouder dan 18 jaar? Dan betaal je voor de mbo-opleiding hetzelfde 
lesgeld als de reguliere studenten namelijk € 1.137,- . Voor het VAVO betaal je per lesuur. 
Dat zal bij 2 vakken uitkomen op ongeveer € 180,-. 

Naast kosten voor lesgeld zijn er nog kosten voor studiematerialen. Dit is afhankelijk van 
de gekozen mbo-opleiding.



Waar?
De lessen voor het behalen van je laatste twee vmbo-tl vakken, volg je bij
het VAVO Rijnmond College (Posthumalaan 90 Rotterdam).
Waar je de lessen voor de mbo-opleiding volgt, is afhankelijk van de opleiding 
van je keuze en het opleidingencentrum. Kijk voor adressen op www.zadkine.nl 
of www.albeda.nl.

MEER INFORMATIE
Zadkine Studiekeuzecentrum
Benthemplein 15, Rotterdam
Open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Telefonisch bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 10:00 tot 17:00 en op vrijdag van 
10:00 tot 12:00 via 088 945 38 88.

www.zadkine.nl/alvastmbo
studiekeuzecentrum@zadkine.nl

Studie Informatie Punt Albeda College
Rosestraat 1101 - 3071 AL Rotterdam
Open: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
en donderdag van 11.00 tot 15.00 uur
T (010) 290 10 20
E albeda@albeda.nl
www.albeda.nl

VAVO Rijnmond College
Posthumalaan 90 - 3072 AG Rotterdam
T (010) 221 41 00
E j.lindenburg@vavorijnmondcollege.nl
www.vavorijnmondcollege.nl

Meer informatie kun je vinden op onze website:
www.vavorijnmondcollege.nl
Je kunt je uitsluitend via deze website aanmelden.




