Alvast mbo
Alvast mbo bied je de mogelijkheid om alsnog je vmbo-diploma te halen bij het
volwassenenonderwijs (vavo) en tegelijkertijd te starten met de mbo-opleiding van je keuze
bij het Duloncollege of Technovacollege. Op deze manier verlies je geen tijd, omdat je al een
start maakt met je beroepsopleiding.
Studiebelasting
Met Alvast mbo combineer je een fulltime mbo-opleiding met een deeltijd vmbo-opleiding. Bij
het vavo volg je twee keer anderhalf uur per week les in het vak dat jij gaat overdoen om
alsnog je vmbo-tl-diploma te behalen. Je doet alle schoolexamens en het centraal
eindexamen voor dit vak over. Dat houdt in dat je alle lesstof van 3- en 4 vmbo-tl opnieuw
doet. Houd er rekening mee dat je naast de lessen ook zo’n drie uur per week aan
voorbereidingstijd kwijt bent.
Je bent verplicht om aanwezig te zijn in de lessen bij Dulon vavo! Dulon vavo heeft niet
de mogelijkheid om het rooster voor het vak, dat jij nog moet volgen, af te stemmen op jouw
rooster bij het mbo. In veel gevallen betekent dit dus dat je lessen bij de mbo-opleiding zult
missen. Een goede afstemming tussen de mbo-opleiding en Dulon vavo is daarom van groot
belang.
Alvast mbo is dus een uitdagend traject, daarom is je motivatie erg belangrijk! Een goede
planning van school, huiswerk, privé, bijbaantje en stage is noodzakelijk. Vanzelfsprekend
begeleiden de medewerkers van het Dulon vavo je bij dit traject.
Opleidingen
Alvast mbo kun je volgen voor alle opleidingen die het Duloncollege en het Technovacollege
van ROCA12 aanbieden. Het is niet mogelijk om een mbo-opleiding bij een ander ROC te
combineren met een opleiding bij Dulon vavo.
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)
maximaal één vmbo-tl vak moet overdoen om je diploma te kunnen behalen.
een instroomprocedure bij het mbo hebt doorlopen.
zeer gemotiveerd bent en bereid bent hard te werken.
als je minderjarig bent, is deelname uitsluitend mogelijk als je huidige vo-school mee
wil werken aan uitbesteding aan het Dulon vavo.

Het vavo en de mbo-opleiding bepalen samen of dit traject voor jou passend is.
Aanmelden
Is Alvast mbo iets voor jou?
Meld jezelf dan digitaal aan op www.duloncollege.nl bij zowel de mbo-opleiding die je wilt
gaan volgen, als bij het vavo voor het vmbo-vak dat je nog moet doen.

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!
Kosten
18Ben je op 1 augustus jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld voor de mbo-opleiding.
Je hebt wel kosten voor studiematerialen. Dit is afhankelijk van de gekozen mbo-opleiding.
Je kunt je niet zelfstandig bij het Dulon vavo inschrijven voor het vmbo-traject, maar moet
hiervoor door je school voor voortgezet onderwijs worden uitbesteed. Het
uitbestedingsformulier is te downloaden van deze website onder het kopje documenten.
Uitbesteding is echter geen recht. Jouw vo-school bepaalt of zij dit een geschikt traject voor
jou vinden. Als zij jou uitbesteden betaal je ook geen lesgeld voor de vavo-opleiding. Ook
hoef je de boeken hiervoor niet zelf te kopen. Het Dulon vavo huurt deze voor jou. De
boeken moeten aan het eind van het schooljaar weer worden ingeleverd bij de leverancier.
Pas op: jij bent hier zelf verantwoordelijk voor. Als je het vergeet, krijg je de rekening van de
leverancier.
18+
Ben je op 1 augustus ouder dan 18 jaar? Dan betaal je voor de mbo-opleiding hetzelfde
lesgeld als de reguliere studenten. Daarnaast betaal je de kosten voor studiematerialen,
afhankelijk van de gekozen mbo-opleiding.
Voor het vavo-traject zijn er twee mogelijkheden. Het kan zijn dat jouw vo-school je wil
uitbesteden, maar dat is geen recht. Als je 18+ bent, kiest de vo-school hier doorgaans niet
voor. Als je wordt uitbesteed betaal je voor het vavo-traject geen schoolgeld en geen
boekengeld.
Als je niet wordt uitbesteed, betaal je een eigen bijdrage per vak van ongeveer € 130 en
koop je via van Dijk de boeken voor dit vak zelf.

