
Aanmelden voor 
Vavo Dulon

Beste leerling,
Leuk dat je belangstelling hebt voor het voortgezet 
algemeen volwassenonderwijs (vavo)! Hieronder volgt 
nadere informatie. Je kunt op twee manieren bij het 
Vavo Dulon worden ingeschreven:

1.    Je wordt uitbesteed naar het Vavo Dulon
2.   Je schrijft jezelf in (alleen mogelijk als je ouder 
      dan 18 bent)

Wat moet je doen om je aan te melden?
Uitbesteding
Een middelbare school kan leerlingen uitbesteden aan het vavo. 
Bij uitbesteding blijf je ingeschreven staan op je eigen school. 
De lessen volg je dan bij ons.

In overleg met jou besluit jouw school om je uit te besteden naar het 
Vavo Dulon.
Je decaan of mentor vult een uitbestedingsformulier in en ondertekent dit. 
Daarna schrijf je jezelf in voor een intakegesprek via de website van het 
Dulon College www.duloncollege.nl. Als je voor de zomervakantie je intake 
hebt gehad, heb je je boeken op tijd. Intakes kunnen tot 13 juli. Doe dit zo snel 
mogelijk!
Je ontvangt een bevestiging via de mail met datum, tijdstip en plaats van het 
intakegesprek.
Je neemt mee naar het intakegesprek;
 Geldig legitimatiebewijs
 Het ondertekende uitbestedingsformulier
 Je definitieve en door de school ondertekende cijferlijst    
 (als je nog definitieve cijferlijst hebt, neem je de voorlopige,   
 getekende, cijferlijst mee. We moeten daarna wel zo snel    
 mogelijk de definitieve cijferlijst krijgen.)
 Een eventuele dyslexieverklaring of andere diagnose
Zonder bovenstaande documenten kan het intakegesprek niet gevoerd 
worden en moet je een nieuwe afspraak maken.
Bekostiging loopt via je oude school. Wij bestellen je boeken. Je krijgt ze 
thuis gestuurd. Er zijn geen kosten voor jou aan verbonden.
Je kunt een tegemoetkoming voor scholieren aanvragen. Je hebt geen recht 
op een OV-kaart.
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Meld jij 
jezelf aan?

Of word je 
uitbesteed?



Je schrijft jezelf rechtstreeks in. 
De intake verloopt verder zoals hierboven. 
Als je aangenomen bent bij het Vavo Dulon krijg je een 
onderwijsovereenkomst thuisgestuurd. Deze dient, door jou ondertekend, 
vóór aanvang van de lessen ingeleverd te worden.
Boeken moet je zelf bestellen via www.vandijk.nl. Op deze website selecteer 
je onze opleiding en de vakken die je gaat volgen 
(afgesproken in het intakegesprek). Je kunt boeken huren of kopen.
Je betaalt een eigen bijdrage per vak.
Je kunt een tegemoetkoming voor scholieren aanvragen. Als je geen 
volledig pakket volgt, kun je een aanvraag voor deeltijdscholier aanvragen. 
Je krijgt dan eenmalig een bedrag. Je hebt geen recht op een OV-kaart.

Van vmbo-tl naar havo
Als je een vmbo-tl diploma hebt of je komt van het mbo en je wilt bij ons 
havo komen doen, moet je een doorstroomprogramma volgen. In week 28 en 
35 krijg je les en daarnaast moet je een zomertaak maken.

Voor meer informatie: www.duloncollege.nl/vavo of bel 0318-455981

Zelfinschrijving
Word je niet uitbesteed? En ben je 18 jaar of ouder of ben je minstens 16 jaar 
en voor het Centraal Examen nog geen 18 jaar geworden? Schrijf dan jezelf in!
De plaatsingscommissie vavo beslist over toelating.
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